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Sammanfattning 
 
Inledning: I dag konsumerar vi cirka 65 kg kött per person och år men många är omedvetna 

om vad kött egentligen smakar. Baserat på våra sinnesupplevelser kan vi ta fram ord för vad 

kött smakar. Detta kan vara ett bra hjälpmedel när man vill marknadsföra ett livsmedel med 

hjälp av smak. 

Syfte: Studiens syfte är att ta reda på hur man kan utveckla ett sensoriskt språk för kött och 

hur konsumenternas val och beteenden påverkas av sensoriska beskrivningar i butik.  

Metoder: I studien används tre metoder, varav en var fokusgrupp med tillämpning på aktiv 

matlagning. Det är en metod liknande Repetory Grid Method, där konsumenterna själva tog 

fram egenskapsord för vad kött smakar. Dessutom användes ett beskrivandetest för att mäta 

hur mycket konsumenter på en intensitetsskala 1-9 tycker att egenskapsordens intensitet 

kommer fram i de olika styckningsdetaljerna. Slutligen utfördes en preferensundersökning för 

att ta reda på om konsumenterna tyckte att sensoriska smakbeskrivningar kunde hjälpa dem 

vid val av kött i butik. Den senare undersökningen gjordes för att validera relevansen för 

kunden av det som kommit fram i de första testerna. 

Resultat: Studien visar att konsumenter kan sätta ord på vad kött smakar och att det skulle 

hjälpa många konsumenter när de ska välja vilket kött de köper om beskrivningen fanns på 

eller i anslutning till produkten. 

Slutsats: Studiens slutsats är att det går att skapa ett sensoriskt språk för kött men att 

svårigheten ligger i att lyckas överföra smakbeskrivningar i symboler och sedan kommunicera 

dessa till konsument.  

 

Nyckelord: egenskapsord, kreativ design, sensoriskt språk, sinnesmarknadsföring  



 

 

 

 
 

Förord 

 
Vi vill framföra ett stort tack till ICA för detta arbete och för denna chans att få skriva om ett 

pågående projekt. Vi tackar Johan Swahn för all handledning, råd, visa ord och långa mejl. Vi 

vill även passa på att tacka konsumenterna som flera veckor i rad glatt provade kött och höll 

humöret uppe. Tack även till ICA Maxi i Örebro med Axel Halling som lät oss genomföra en 

preferensundersökning en stressig lördag i april.  
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1. Inledning  

 
”Extra mört och saftigt kött. 

Fyllig, mustig och extra smakrik med söta, smöriga, nötiga och blommiga inslag.” 

- Sensorisk beskrivning av Us beef, oxfilé 

Vad smakar kött egentligen? Vad skulle hända om man bad konsumenter själva sätta ord på 

vad de tycker kött smakar? Att beskriva kött med ord som syrligt, nötigt och blommigt kräver 

oftast verbal träning. Det är inte ofta någon beskriver kött runt middagsbordet med 

kommentaren: ”å vilken hög smakintensitet detta kött har” utan ofta hör man ”å vilket gott 

kött” eller ”det här var mindre gott” det är för att vi människor har svårt att sätta ord på det vi 

upplever i munhålan.  

I denna studie försöker vi kartlägga den process det innebär att skapa sensoriska beskrivningar 

av kött att använda i matreklam. Sinnesmarknadsföringen är här för att stanna enligt Hultén et 

al, (2008) och fler har fått upp ögonen för konsumenternas alla sinnen. I detta arbete används 

fokusgrupp i form av aktiv matlagning, beskrivandetest och en preferensundersökning för att 

få fram ett alternativt sätt att kommunicera smak och sensorisk kvalité för att hjälpa 

konsumenterna i deras val av kött.   

Detta arbete bygger på ett samarbete med Ica som arbetar med att ta fram en 

marknadsföringsstrategi för att marknadsföra kött. Ica vill veta vilken relation konsumenterna 

har till produkterna och hur de tillagar kött hemma. I denna studie ville författarna få fram de 

egenskaper konsumenterna föredrar hos kött och hur vi kommunicerar smak och inspiration 

på bästa sätt. I detta arbete har författarna valt att fokusera på och analysera åtta 

styckningsdetaljer från Us beef. De styckningsdetaljer som används är Top blade (luffarstek), 

Shoulder clod (benfri bogstek), Eye of round och Chuck roll (högrev) i en grupp och Striploin 

(rumpstek), Flank steak (flankstek), Ribeye roll (entrecote) och Tenderloin (oxfilé) i en andra 

grupp. Kan vi med hjälp av konsumenternas egna ord kommunicera smak i köttdisken? Kan 

sinnesmarknadsföring i form av korta sensoriska texter och/eller smakklockor hjälpa 

konsumenterna i köttdjungeln? 

 

 

2. Bakgrund 

I detta arbete har författarna undersökt hur matreklam kan skapas genom att använda och 
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kombinera olika metoder som fokusgrupp, beskrivandetest och preferensundersökning, samt 

hur man kan ta fram sinnesmarknadsföring för kött med hjälp av kreativ design och 

sensoriska beskrivningar i form av text och smakklockor. 

Kreativ design är i huvudsak ett sätt att kombinera väletablerade metoder och deras design 

med omfattande användning av kreativitet och matkunskap (Naes & Nyvold, 2003). Kreativ 

design som teknik kan användas vid mätning av livsmedelskvalité i kombination med 

sensorisk analys av preferenssökningar. Det är när den kreativa sidan hos (ofta) en kock flödar 

som utveckling sker (Naes & Nyvold, 2003).  Man genomgår under arbetet olika faser eller 

delprocesser både individuellt och tillsammans med andra vilket skapar utveckling och 

nyskapande hos en kreativ kock (Johansson, 2010). När vetenskap och kunskap om mat 

kombineras skapas ofta nya idéer och förbättringar inom ett utvecklingsarbete som sen kan bli 

relevant i ett produktutvecklingssammanhang (Engemar, 2007).  

 

2.1 Vad smakar kött egentligen? 

I detta kapitel beskrivs vad kött är och hur det påverkas av matlagning och hantering: vad som 

ger köttet dess smak och doft, hur människor upplever detta samt varför vi människor äter 

kött idag? 

 

2.1.1 Kött 

Kött är enligt den svenska livsmedelslagstiftningen skelettmuskulatur med naturligt förenad 

fett- och bindväv och från vilket större senor avlägsnats. Kött får inte ha en fetthalt över 25% 

(NE, 2012; Livsmedelsverket, 2012). 

Människan började äta kött för cirka 9000 år sedan (McGee, 2008). Kött har haft en 

betydande roll i människans evolution (Carmody & Wrangham, 2009). Det började med att 

människan lyckades tämja vilda djur, först hundar sen får och getter, sen grisar, hästar och 

nötkreatur. Människan insåg att djuren fungerade som förädlare av gräs, rötter och löv. 

Boskap kunde även slaktas efter behov vilket gjorde det lättare att ta med sig föda när 

människan förflyttade sig (McGee, 2004). 

I Sverige idag äts det i genomsnitt 65 kg per person och år, det är 180 gram per person och 

dag. Sveriges köttkonsumtion har ökat med över 20 % de senaste 10 åren (Livsmedelsverket, 

2012).  



 

 

 

7 
 

Med kött menas i dagligt tal allt från ett djur som kan ätas, det kan vara allt från grodlår till 

kalvhjärna, kött kan delas in i olika smågrupper till exempel; inälvor och muskler (McGee, 

2004). Ryggradsdjur har tre typer av muskulatur: skelettmuskler, hjärtmuskulatur och glatt 

muskulatur (NE, 2012).  

Musklernas proteiner kan delas upp i tre grupper, myofibrillära (de saltlösliga), 

sarkoplasmiska (de vattenlösliga) och bindvävsproteiner (Kent, Koohmaraie, Shackelford, 

Veiseth, & Wheeler, 2002). En muskel består av muskelfibrer (även kallade muskelceller), 

som ligger i långa buntar. En muskeltråd är inte tjockare än ett mänskligt hårstrå och kan vara 

lika lång som en hel muskel. När djuret växer får det inte fler muskelceller utan de ökar 

endast i storlek (McGee, 2008). Redan i djurets DNA definieras mängden muskelceller och 

även muskelcellernas förmåga att öka i storlek (Kent, et al, 2002). Ett djur som föds med en 

stor mängd muskelceller har större potential att få större muskler vid vuxen ålder (Kent et al, 

2002). Varje muskelbunt hålls samman av bindväv, ju mer kraft muskeln utsätts för desto mer 

bindväv behövs för att hålla muskeln samman. Bindväven består till stor del av kollagen som 

är ett protein. Kollagen utger en tredjedel av allt protein i ett djur. Är köttet mört innehåller 

det mindre kollagen och om det är segare innehåller det mer kollagen (This, 2009). Innehåller 

köttet mer kollagen kräver det längre tillagningstid för att bli mjukt. Det är därför de mer 

arbetande musklerna, som till exempel ben och bog på ett djur, är sega. Det köttet är segt för 

det innehåller mer kollagen då musklerna innehåller mer bindväv för att hålla ihop. Den röda 

färgen kommer av proteinet myoglobin som fungerar som en depå för syre i cellerna (NE, 

2012). Även andra proteiner som hemoglobin och cytochrome C påverkar köttets färg i kött 

från nöt, gris, kyckling och vilt (Mancini & Hunt, 2005). Swahn (2007) nämner i sin studie att 

köttets färg är ett av de viktigaste kriterierna som konsumenter går efter när de ska handla 

färskt kött vid köttdisken. Konsumenter ser färgen på köttet som en kvalitetsindikator och 

tecken på att köttet är färskt (Ibid.). Amerikanska butikskedjor förlorar varje år mer än en 

billjon dollar på grund av kött med missfärgningar på ytan (Mancini & Hunt, 2005). 

2.1.2 Smak och tillagning 

Innan människan blev en kultiverad varelse valde hon föda med hjälp av sina medfödda 

sinnen. Människans sensoriska system är uppbyggt så att hon med hjälp av sina smaklökar på 

tungan, doftreceptorerna i näsan och med hjärnan kan hitta lämplig föda (McGee, 2004). Det 

finns fyra stycken anledningar till varför människan tillagar kött: det blir mer accepterat som 

mat, det blir lättare att tugga och underlättar matsmälltingsprocessen, det upplevs som och är 
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mer smakrikt, och för att göra det säkert att äta (Fennema, 1996). Vid tillagning förlorar köttet 

en del fett men det kompenseras med att köttet blir lättare för kroppen att bryta ner så att de 

viktiga födoämnena kan tas tillvara (Carmody & Wrangham, 2009). Tillagning av kött bidrar 

även till en lägre energiförbrukning hos människan vid nedbrytningen och det behövs inte lika 

stora mängder för att få tillräckligt av de proteiner och fetter människan behöver (Carmody & 

Wrangham, 2009). 

Muskelcellerna i kött är ganska sköra till skillnad från växtceller som har kraftigare cellväggar 

och cellmembran. Det kräver att människan måste tugga växten för att kunna registrera alla de 

ämnen hon behöver (McGee, 2004). Tack vare att muskelcellerna är sköra, och lätt går 

sönder, påbörjas biokemiska processer i köttet som gör köttet mörare och ökar den sensoriska 

upplevelsen (McGee, 2004). 

”Det pågår biokemiska processer i köttet även efter slakt, t ex under mörning eller tillagning. 

Skillnad mellan kött och vegetabilier är att köttets sensoriska egenskaper ökar efter slakt och 

att vegetabiliernas minskar vid skörd”. Charlotte Hallén Sandgren PhD veterinär. 

De biokemiska processerna gör att smaklökarna lättare kan uppfatta de viktiga ämnena som 

kroppen behöver när den känner smaken av kött. De smaker som tungan känner igen är de 

som människan behöver för att överleva. Receptorer hjälper kroppen att känna igen viktiga 

näringsämnen som den behöver, till exempel salt, energirika sockerarter och aminosyror 

(McGee, 2004). Receptorerna känner allt detta i just rått kött vilket kan förklara varför 

människan har fortsatt äta kött. Det är köttets kemiska komplexitet som gör att det vid 

tillagning blir aromatiskt mycket tilltalade för människan (McGee, 2004).  

Vid tillagning är det framför allt fyra punkter som påverkar köttets sensoriska egenskaper: 

temperatur på ytan, centrumtemperaturen, tillagningsmetoden och tillagningstiden (Johansson 

et al, 2008). Swahn (2007) skriver att det är centrumtemperaturen som är avgörande för 

färgintensiteten, och för köttets textur och för egenskaperna saftighet, fasthet och mörhet. 

Dessa moment är direkt kopplade till hur konsumenten upplever köttet (Ibid.). 

Vid tillagning förändras köttets färg. När de inre delarna har en temperatur på ca 60° C får 

köttet en naturlig röd färg, där temperaturen kommit uppåt 70° C har den röda färgen mörknat 

något och där det är 80°-85° C är det gråbrunt. Själva stekytan får en tydligt brun färg på 

grund av Maillard-reaktionen (Dahlgren, 1994). Reaktionen uppstår när sockret och 
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proteinerna i köttet reagerar på värmen, sockerarterna karamelliseras och det bildas 

högpolymera aromämnen och brunfärgade reaktionsprodukter (Johansson et al, 2008). Detta 

händer vid temperaturer över 140° C då ytan får en rostad skorpa som är mer smakintensiv 

(McGee, 2008). När Maillard-reaktionen uppstår skapas smakföreningar som ger salta, 

köttiga, stekta och kokta smaker (Mottram, 1998). Vid reaktionen bildas kemiska föreningar 

som ger upphov till ytligare aromföreningar och bidrar till mer intensiv köttsmak (Ibid.). 

Maillard-reaktionen sker endast vid stekning, ugnsstekning, grillning och halstring, detta för 

att ytan måste komma upp i över 140° C för att karamelliseras. Eftersom vatten kokar redan 

vid 100° C kan ingen Maillard-reaktion ske vid tillagning i vatten (McGee, 2004). Dahlgren 

(1994) skriver att det inte finns något speciellt ämne i kött som ger det dess smak och arom 

utan flera tusentals ämnen skapar tillsammans köttets smak och doft vid upphettning. När kött 

är tillagat rare (blodigt) upplevs en viss sälta och välsmakande aminosyror men blodigt kött 

har ingen tydlig arom, det är först vid tillagning som både smaken och framförallt doften blir 

mer intensiv (Fennema, 1996). När muskelfibrerna vid till exempel mörning och tillagning i 

kött bryts ner och muskelcellerna släpper ifrån sig vätska går det lättare för tungan att känna 

de olika smakerna. Vid tillagning torkar köttet något och den fysikaliska nedbrytningen 

skapar då plats för den kemiska nedbrytningen vilket betyder att aromer bildas genom att 

molekylerna bryts sönder och ombildas på nya sätt. När detta sker bildas estrar, ketoner och 

aldehyder, dessa ger svaga dofter av blommor, frukter, nöt och gräs (Fennema, 1996).  

Det var en brittisk kemist vid namn David Mottram som upptäckte att de aromer som 

Maillard-reaktionen producerar vid tillagning påverkas av mängden fett i köttet. Föreningar 

som bildas under reaktionen reagerar med andra komponenter i köttet som ökar komplexiteten 

i aromföreningarna (Mottram, 1998). Fett i kött har en dålig värmeledningsförmåga (McGee, 

2004), men Gyllensköld (1977) menar att en stor fettkappa på köttet inte förlänger 

tillagningstiden. Ju mer fett köttet innehåller desto mer smaker och dofter kommer fram vid 

tillagning (This, 2009). Johansson et al (2008) menar också att smakaromerna i fettet, i köttet, 

kan skilja sig beroende på djurslag. Han skriver också att fettmängden i köttdetaljerna kan 

variera beroende på foder, ålder och ras på djuret. This (2009) skriver även att genom att 

steka/tillaga kött i fett bidrar man till en ökad sensorisk upplevelse av själva köttet. 

 

 

 



 

 

 

10 
 

2.2 Sinnesmarknadsföring 

Sinnesmarknadsföring kan definieras som en marknadsstrategi för att väcka konsumenternas 

sinne och hur de påverkar vårt beteende Swahn (2011a). I människans köp och 

konsumtionsprocesser är de fem sinnena helt avgörande menar Hultén et al, (2008). Det är 

därför viktigt att öka kunskapen om de fem sinnena och hur företag kan använda sig av den 

kunskapen för att göra sina produkter mer attraktiva för konsumenten. Det viktiga inom 

sinnesmarknadsföring och det som skiljer den från annan marknadsföring är att den utgår från 

konsumenternas sinnesupplevelser. Det handlar även om att med hjälp av människans sinnen 

skapa en mer personlig marknadsföring (Hultén et al, 2008).  

 

Sinnesmarknadsföring bygger på människans fem sinnen och hur dessa interagerar med 

varandra för att förstärka en upplevelse (Hultén et al, 2008). Men för att förstå hur vi upplever 

olika stimuli och för att kunna mäta sinnens påverkan krävs det speciella metoder och 

tekniker. Sensorisk analys är en vetenskaplig metod där människan används som ett 

mätinstrument för att förklara hur olika livsmedel upplevs genom smak-, syn-, känsel-, doft- 

och hörselsinnet (Öström, 2004). Sensoriska analyser kan innehålla både kvalitativa och 

kvantitativa tillvägagångssätt och även utgöras av en mätning av tränade bedömare och/eller 

konsumenter som har kunskap om produkten. Det finns två typer av metoder man kan 

använda sig av inom sensoriken: analytiska eller känslomässiga metoder. Analytiska metoder 

används när man vill ta reda på om det finns skillnader mellan produkter och den 

känslomässiga metoden används för att ta reda på vad konsumenten tycker om produkten 

(Öström, 2004). Konsumentundersökningar är den mest effektiva metoden att använda när 

man vill ha reda på vad konsumenten tycker om produkten (Naes & Nyvold, 2003).  

 

Dessa metoder är viktiga i många sammanhang som till exempel produktutveckling, 

kvalitetskontroll eller vid marknadsföring av ett livsmedel (Heymann & Lawless, 1998). 

Studien har använt sig av fokusgrupp med tillämpning på aktiv matlagning som en metod. I 

en fokusgrupp diskuterar respondenterna ämnet kött öppet i en grupp, detta gjordes i en 

situation där respondenterna samtidigt tillagade, smakade och pratade om kött (Bryman, 

2008). För att sedan ta reda på vad respondenterna tyckte om köttets egenskaper användes en 

analytisk metod i form av sensorisk analys. För att sedan ta reda på vad konsumenter i butik 

tycker om sensoriska beskrivningar utfördes preferensundersökning som en tredje metod. 
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2.2.1 Hur kommunicerar man smak? 

Hittills har marknadsföring ofta fokuserat på endast ett sinne hos människan, vilket är synen. 

Sinnesmarknadsföringen växer och efterfrågan ökar vilket bidrar till växande uppmärksamhet 

för alla våra sinnen, hörsel, doft, smak och känsel. Syn och hörsel är de lättaste sinnena att nå 

när det gäller marknadsföring generellt, smak och lukt fungerar inte på samma sätt i dessa 

situationer då de ofta bygger på egen kunskap och personliga minnen (Swahn et al, 2011a). 

Det är ofta väldigt svårt att sätta ord på och beskriva vad något smakar eller doftar. Det är för 

många så självklart att vi inte ens funderar över alla intryck. Men att beskriva något som vi 

ser eller hör är betydligt enklare än att beskriva vad vi upplever i munhålan och näsan. Som 

exempel är det med all sannolikhet lättare att beskriva vad vi såg på vägen till jobbet snarare 

än att beskriva alla doftupplevelser detaljerat (Swahn, 2011). Att kunna sätta ord på 

smakupplevelsen är essentiellt inom sensoriken (Heymann & Lawless, 1998).   

 

Människor har olika preferenser på vad som är ”gott” eller ”mindre gott”, därför kan det vara 

svårt att just marknadsföra enbart utifrån smaksinnet (Kennedy, 2008).  Hultén et al (2008) 

skriver att för att få maximal smakupplevelse bör man utnyttja alla våra sinnen.  

 

I en artikel som Herdenstam et al, (2009) skrev, beskriver han att man använder språket som 

ett tekniskt verktyg för att kommunicera genom smak. Vinindustrin är ett tydligt exempel på 

en bransch där språket är väletablerat och känt för en tydlig kommunikation mellan 

konsument och vinmakare med fokus på smak (Herdenstam et al, 2009). Ett företag som 

jobbat mycket med beskrivande texter och sensorik som marknadsföring är Systembolaget. 

De använder sig av smakklockor för att kommunicera smak till konsument. Dessa klockor 

beskriver smakens intensitet i bild som till exempel: sötma, fyllighet och fruktsyra 

(Systembolaget, 2010).  

 

2.2.2 Kreativ design och kunskap  

Kreativ design i detta sammanhang handlar om att kombinera kreativitet och kunskap om mat 

för att utveckla och marknadsföra en livsmedelsprodukt i slutänden (Naes & Nyvold, 2003). 

Att laga mat är en aktivitet som för de allra flesta människor utförs varje dag. En aktivitet är 

något vi vill, kan och ofta utför. Den utförs ofta i en social och fysisk miljö, delaktighet 

innebär att vara engagerad i en aktivitet som personer vill och behöver göra (Gustafsson & 
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Jansson, 2007). This (2009) menar att man genom förståelse och upptäckter av nya saker i det 

kända kan man lära sig att se ännu fler nya saker och känna nöje i att hitta okända saker i det 

man trodde var känt, vilket är en del av matlagning. Att laga samma mat varje dag är inte 

roligt, när vi lärt oss varför man tillagar en maträtt på ett visst sätt vill vi ofta lära oss hur en 

annan maträtt tillagas och på detta sätt sker utveckling inom matlagningen inte bara i köket 

hemma utan även på restauranger. Man måste se glädjen i att utvecklas och göra nya saker för 

att faktiskt göra det (This, 2009). Ferran Adriá (2008), en av världens mest kända kockar han 

har rest världen runt och hämtade inspiration från olika länder för att hämta hem nya kreativa 

metoder som han kunde använda sig av på sin restaurang för att utveckla en kreativ design i 

sina maträtter. Sökandet av nya tillagningsmetoder och design, är den högsta graden av 

kreativitet och den viktigaste kreativa metoden (Adriá, 2008). 

Genom de kreativa processer utvecklas de sensoriska egenskaperna som man vill att 

livsmedlet ska ha, dessa är de egenskaper man vill att livsmedlet i slutänden ska ha. När 

prototyperna är färdigställa genomförs en sensorisk analys för att säkerställa att prototyperna 

uppfyller de satta kraven. Baserat på den sensoriska analysen väljs ett antal prototyper ut med 

rätt karaktär för vidare konsumenttest där gillande och preferens undersökts. Enligt Naes och 

Nyvold (2003) är det viktigt att jobba med ett systematiskt förhållningsätt, vilket innebär att 

man använder sig av olika filter som kvalitetsvariabler. Till exempel använder man sig av 

sensorisk analys för att kontrollera att man har rätt spridning på de prototyper man vill ta 

fram, och därefter testar man utvalda prototyper genom olika konsumenttester för att förutspå 

konsumentbeteendet (Ibid.). Johansson (2010) menar att det är viktigt att de prototyper man 

testar uppfyller de mål som är uppsatta för produkten och som framtagits genom den kreativa 

processen innan man går vidare i utvecklingen.  

Naes och Nyvold (2003) nämner i sin artikel att kreativitet och kunskap om mat måste 

kombineras för att utvecklas. Men vad är då kunskap och hur kan man kombinera det med 

kreativ design och sensorisk marknadsföring? Ferran Adriá är en kock som besitter en stor 

kreativitet och Hervé This är en vetenskapsman som länge jobbat med att utveckla mat, det 

vill säga mat och vetenskap i kombination (This, 2009). När vetenskapsmän som Hervé This 

och Harold McGee undersöker och förklarar med ord kemin och fysiken bakom matlagning 

blir denna kunskap väldigt användbar för kockar som vill ta sin matlagning till en högre nivå. 

Ferran Adriá har sin restaurang öppen sex månader om året och de andra sex månaderna 

tillbringar han och hans arbetslag i restaurangens experimentkök för att utveckla nya 
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maträtter. År 2003 påbörjade han ett projekt med kemisten Pere Castells. Det var ett projekt 

som varit omöjligt att utföra om man inte kombinerat matlagning och vetenskap (vin & 

gastronomi, 2008). 

Det finns två typer av kunskap: tyst kunskap och explicit kunskap. Det var den ungersk-

brittiska kemisten, samhällsvetaren och filosofen Michael Polanyi som först myntade 

begreppet tyst kunskap, som står för en kunskap man har svårt att beskriva verbalt, man kan 

utföra en sak utan att kunna förklara varför. Explicit kunskap är sådan kunskap man kan läsa 

sig till genom t ex böcker, tidningar och artiklar (Haldin-Herrgård, 2004). För att uppnå 

maximalt kunskapsintag bör dessa två kombineras, precis så som Ferran Adriá menar att 

vetenskap och matlagning i vissa sammanhang bör kombineras för att uppnå något stort 

(Collin & Tynjälä, 2003; vin & gastronomi, 2008). Mayfield (2010) menar på att tyst kunskap 

hos individer är viktig att ta vara på för ett företag som vill utvecklas och bli större. 

När man som kock har kreativitet och stor kunskap om mat kan man med hjälp av kreativa 

processer ta fram ett livsmedel med hög kvalitet som man sen kan marknadsföra och sälja i 

livsmedelsbutik med sensoriska beskrivningar (Naes & Nyvold, 2003; Engemar, 2007; 

Johanson, 2010; This, 2009). 

 

2.3 Sensorik i butik 

I detta kapitel presenteras vad som påverkar konsumenternas val i butik, färg och loggtyper 

och vilken inverkan beskrivande texter har.   

 

2.3.1 Påverkande val i livsmedelsbutik 

Kunskap om mat är något många konsumenter i dagens samhälle saknar och de köper sina 

livsmedel till hemmet på rutin. Osäkerhet och rädsla för att prova något nytt är det som gör att 

konsumenter handlar på vana och bekvämlighet (Henriques, King & Meiselman, 2009). Hur 

kan man då ge konsumenten mer kunskap med hjälp av marknadsföring, utan att 

konsumenten blir förvirrad vid beslutsögonblicket så det bidrar till ett negativt beslut?  

 

Kvalitet, kunskap, pris, logotyper, färg, form, sensoriska beskrivningar, geografi, ”nostalgi”, 

medvetenhet, osäkerhet och rädsla är bara några av de faktorer som påverkar våra val när vi 

står bland alla hyllor i livsmedelsbutiken (Swahn et al, 2011a; Wansink et al, 2001).  
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Swahn et al, (2011a) menar att konsumenters val av livsmedel blir annorlunda när de själva 

får mer kunskap om produkten genom sensoriska beskrivningar och ser något annat än bara 

en prislapp. Wansink et al, (2001) skriver i sin artikel att konsumenter ger ett högre värde och 

kvalitetsbetyg till livsmedel med sensoriska beskrivningar. Det betyder att inte bara 

livsmedelsförsäljningen ökar utan att även sannolikheten för att konsumenten köper samma 

livsmedel igen ökar.  Dessutom blir butiken/restaurangen uppmärksammad positivt för att 

vara uppdaterad inom mattrenden i samhället (Wansink et al, 2001). 

 

Att färg kan uppfattas som både positivt och negativt beror på att det är en högst individuell 

preferens och är en aspekt man bör ta hänsyn till när man färgsätter logotyper, förpackningar 

eller symboler (Hulten et al, 2008). Har konsumenten inga egna kunskaper eller minnen av 

produkten går kunden ofta på de yttre faktorerna som prislappar, produktens utseende (färg 

och form) och kvalitetsmärkning (Swahn et al, 2011a).  

 

2.3.2 Beskrivande texter 

Beskrivande etiketter på livsmedel kan handla om geografisk, nostalgisk och sensorisk 

beskrivning (Wansink et al, 2001). Geografisk beskrivning kan handla om framgångsrika 

smaker och rätter som är typiskt just för den regionen, det gör att vi skapar oss en bild av hur 

det smakar. Till exempel förknippar vi i västvärlden Mexiko med Tex-Mex. Nostalgisk 

beskrivning kan vara en tidigare tidsperiod, tradition och nationalism. Den sensoriska 

beskrivningen av produkten beskriver ofta smak, doft och konsistens (Wansink et al, 2001: 

2005). En intressant observation Wansink et al, (2005) la märke till under studien var att 

konsumenter konsumerar mer än vanligt när sensoriska beskrivningar är tillgängliga. 

 

Att ha en kort men informationsrik beskrivning av produkten har visat sig ge mest positiva 

gensvar (Swahn et al, 2011b). I studien som Wansink et al, (2004) har skrivit kom författarna 

även fram till att sätta en kortare beskrivande text om produkten på framsidan av 

förpackningen och att en längre, mer detaljerad version bäst placerades på baksidan av 

förpackningen. Det gäller alltså att hitta balansen med hur många ord som ska finnas med i 

den beskrivande texten, människor är ganska begränsade i hur mycket information våra 

sinnen kan ta upp. Cirka sju poster kan en konsument lagra i minnet vid varje informations- 

tillfälle (Baars, 2007) och när konsumenter är och handlar i en livsmedelsbutik uppfattar de ca 

300 objekt i minuten, men våra sinnen tar upp ofattbart mycket mer intryck under en dag 

(Swahn et al, 2011b). 
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I en artikel där Swahn et al, (2011a) beskrev inverkan på konsumenters beteende vid val av 

livsmedel, skriver dem att konsumenter kan vara mindre priskänsliga om sensorisk 

beskrivning som smak, doft, konsistens med mera finns att läsa. Wansink (2001) skriver i sin 

artikel att konsumenter efter förtäring inte är beredda att betala mer för livsmedlet med 

sensorisk beskrivning men uppskattar det väldigt mycket och det gör att försäljningen ökar. 

En möjlig förklaring till detta kan vara att konsumenterna redan gjort en värdering gällande 

pris, eftersom livsmedlet redan är betalat. Dock kan detta skilja sig för respektive produkter 

och kategorier, det vill säga hög- och lågengagerade produkter (Swahn, 2011). 

 

I kampanjen "Det nya kökets olja" som food & friends (2012) genomförde, tog företaget 

Svensk Raps reda på: Vad smakar rapsolja egentligen? Svensk Raps bjöd in sensoriker, 

kockar, matjournalister, rapsoljeproducenter för att ta fram de smaker som symboliserar deras 

rapsoljor. Året då kampanjen lanserades såldes en miljon mer flaskor rapsolja än året innan. 

Detta stärker Wansink (2001) påståendet senare i denna studie att livsmedelsförsäljningen 

ökar med sensorisk beskrivande texter. 

 

En av kundens viktigaste faktor vid val av mat i en livsmedelsbutik är kvalitet (Olsen, 

Harmsen & Friis, 2007). Det finns både en objektiv och subjektiv sida av produktens kvalitet, 

det är de här som gör kvalitets uppfattning av en produkt så individuellt och komplext, vem 

bestämmer att det är bra kvalitet i slutänden? (Olsen et al, 2007). Vidare menar (Olsen, et al, 

2007) att sensorisk upplevelse med fokus på god smak är något konsumenter förknippar med 

god kvalitet. 

 

Orden och text har betydelse i valsituationen, då sensoriskt beskrivna produkter uppfattas mer 

positiva än kortare produktnamn (Wansink et al, 2005). Smak och konsistens kommer i de 

allra flesta fall bestämmas av konsumenten efter förtäring, stämmer inte de sensoriska 

egenskaperna eller den information produkten tidigare angivet kommer konsumenten tappa 

förtroendet för produkten (Swahn et al, 2011b). Det är även viktigt att använda sig av rätt ord 

när man vill kommunicera med konsumenter genom sensoriska egenskaper, ordet banan kan 

innebära söt, mjuk och torr och inte bara gul och avlång (Gustafsson et al, 2008). Swahn et al, 

(2011b) upptäckte att när man använder ordet parfymig doft i marknadsföring av äpple i 

livsmedelsbutiker fick det en negativ påverkan på konsumenternas val och attityd. Att det är 

viktigt med ordval stärker även Sjörling och Carlsson (2010) i sitt resultat i studie om hur 
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sensoriska beskrivningar påverkar konsumenternas val av småbladssallad. I författarnas 

observation fanns det vissa ord i den beskrivande texten som konsumenten tyckte var negativt 

laddade, vilket resulterade i att vissa sallater valdes bort. Sjörling och Carlsson (2010) menar 

att det är viktigt att alla ord som används bör vara ordentligt genomtänkta. 

 

 

3. Syfte  

Hur kan man utveckla ett sensoriskt språk för kött, och hur påverkas konsumenternas val av 

kött med sensoriska beskrivningar i butik? 

 

 

4. Metod och material 

 

För att ta fram ett sensorisk språk för kött som ett marknadsföringsverktyg behövs ett samspel 

mellan olika metoder och tekniker.  Processkartan som presenteras i figur 1 illustrerar hur 

tillvägagångssättet kan se ut när olika metoder och arbetssätt kombineras. 

 

 

Figur 1. Processkarta – arbetsschema vid framtagning av sensoriskreklam.  

1. Planeringsfasen 

7. Sammanställning av 
resultat. 

6. Preferens undersökning. 

Statistisk analys. 

4. Beskrivandetest.  

3. Framtagning av 

egenskapsord.  

Fokusgrupp. 
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4.1 Planeringsfasen 

I denna del presenteras olika metoder och tekniker som studien skulle bygga på. Inledningsvis 

ansågs fokusgruppmetoden vara en beprövad och framgångsrik metod när man vill undersöka 

konsumenternas relation till produkterna (Lawless & Heymann, 1988). Till detta adderades 

även aktiv matlagning för att konsumenterna skulle känna sig bekväma så de kunde utrycka 

sina åsikter kring ämnet kött.  

Med aktiv matlagning menas att konsumenterna gemensamt fick tillaga och diskutera kring 

ämnet kött. 

 

Vidare diskuterades det om vad författarna skulle använda sig av för metod för att ta fram 

egenskapsorden. Repetory Grid Method (RGM) ansågs innehålla en framgångsrik övning 

gällande framtagning av egenskapsord då man använder sig av olika sett av triader med olika 

produkter (Hersleth, 2005). För att undersöka att dessa sensoriska beskrivningar hade någon 

påverkan på konsumenternas val ansågs preferensundersökning var lämpligt. 

 

4.2 Fokusgrupp  

15 stycken konsumenter rekryterades från en ICA Maxi butik i Solna. Personlig rekrytering 

genomfördes för att hitta rätt typ av konsumenterna av ICA kött, urvalet styrdes även av kön 

och ålder. Konsumenterna anmälde sig till testerna baserat på deras intresse, ingen ersättning 

angavs som skäl till att ställa upp, ersättning utgick med två stycken biobiljetter efter 

genomfört test. Fokusgrupper ger mycket information om etiketter och specifika egenskaper 

hos produkten (Raz, Piper, Haller, Nicod, Dusart, & Giboreau, 2008). 

 

I denna studie har just aktiv matlagning i kombination med kreativ matlagning används som 

en metod för att rent visuellt se och kommunicera med konsumenter angående tillagning av 

kött. Vid själva testsituationen så användes fokusgrupp som en initial metod för att ta reda på 

konsumenternas relation till kött, men också för att förstå hur konsumenterna tillagade kött. 

Med anledning av att konsumenterna kan känna sig obekväma och en aning stressade när det 

befinner sig i en testmiljö (Ishii et al, 2007), valde författarna att använda sig av 

fokusgruppsmetoden med tilläggande teknik i form av aktiv matlagning som i detta 

sammanhang gick ut på att få konsumenterna delaktiga och aktiva i tillagning av köttet. När 

konsumenterna själva får aktivera sig släpper känslor fortare. Därför tyckte författarna att om 

man tillagar kött och samtidigt diskuterar kring ämnet kan man få ut mycket mer intressanta 
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och genuina kommentarer. I fokusgrupper är det inte bara viktigt vad konsumenterna säger 

utan även hur de väljer att uttrycka sig. Mörhet, saftighet och smakintensitet tyckte 

konsumenterna generellt var de tre viktigaste att bedöma på de olika styckningsdetaljerna. 

Konsumenterna hade råvaror och utrustning som grillstekpanna, teflonstekpanna, 

gjutjärnsstekpanna, stektermometer, köksknivar, skärbrädor, färska kryddor, tomater, olika 

sorters lökar och andra tillbehör att experimentera med under den aktiva matlagningen. Ordet 

var fritt i en stor dialog om vad kött egentligen smakar, tillagning och textur i form av ord 

som konsumenter själva använder för att förklara köttets egenskaper (Heymann & Lawless, 

1998). För att ta fram dessa ord behöver konsumenterna få lära sig att känna igen en smak 

(Kerkhof, år okänt). Författarna styrde även stundtals dialogen med konsumenterna runt 

frågor om smakkombinationer, smakbeskrivningar och förpackningarnas design.  

 

4.3 Framtagning av egenskapsord   

När konsumenterna tog fram egenskapsord användes en metod som liknar RGM. Det är en 

metod för att ta fram de egenskapsord som konsumenter själva använder för att förklara en 

produkts egenskaper så som lukt, smak och utseende (Heymann & Lawless, 1998). Man kan 

se RGM som en semistrukturerad intervju där en person jämför tre olika styckningsdetaljer 

med varandra och har ett fritt utrymme att tolka egna upplevelser och ord (Kerkhof, år okänt; 

Bryman, 2008).  Konsumenterna provade styckningsdetaljerna i triader, tre stycken de två 

första gångerna och den sista gången serverades bara två styckningsdetaljer. Ett 

serveringsschema konstruerades där två stycken detaljer liknade varandra och den tredje 

skiljde sig lite mer. Konsumenterna fick ett papper med doft, smak och textur som 

huvudrubriker. Under dessa rubriker fick de själva skriva vad de tyckte köttet smakade, 

doftade och hade för textur. När alla konsumenter provat alla åtta styckningsdetaljer hölls en 

liten paus för att författarna skulle kunna sammanställa dessa som egenskapsorden i ett 

beskrivandetest. 

 Tabell 1. De 19 egenskapsord konsumenterna tagit fram. 

Doft Doftintensitet 

Smak smakintensitet, sötma, smörighet, syrlighet, gräsig, blommiga toner, nötighet, 

köttsmak, saftighet, hösmak, kärvhet, eftersmakens intensitet  

Textur mörhet, senighet, seghet, fibrer, hårdhet, porös  
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4.4 Beskrivandetest 

Ett beskrivandetest tillhör kvantitativa metoder och man får fram resultat på vad det är för 

skillnad i intensitet mellan olika produkter och hur stor skillnaden är. Problemställningen för 

detta beskrivandetest i detta syfte var, vad smakar kött egentligen och vad finns det för 

smakskillnader?  

När de egenskapsord som tagits fram genom den RGM liknande triad metoden 

sammanställdes, utfördes ett beskrivandetest där konsumenterna individuellt skulle bedöma 

produktens intensitet på en skala 1-9, där 1 var lägst intensitet och 9 var högst intensitet 

(Heymann & Lawless, 1998). Alla tester serverades likadant, köttet stektes i klarifierat smör 

för att förse köttytan med en Maillardreaktion, till en innertemperatur på 52 grader och sedan 

fick det villa fem minuter så temperaturen steg till 55 grader innan det trancherades och 

serverades som slumpmässigt kodade prover. Konsumenterna vart tilldelade spottkopp, 

servett, penna och vatten från Icas egna sortiment för att kunna skölja munnen mellan 

proverna.  

Det var viktigt att alla test serverades likadant, samma temperatur och lika mycket av 

provmaterialet. Alla styckningsdetaljer stektes i skivor i en gjutjärnspanna med en 

tillagningstemperatur på 170º C. Bedömarna placerades en bit ifrån varandra så att de inte 

kunde påverka varandras bedömningar (NINF, 1985). De åtta styckningsdetaljerna som 

användes se tabell 2. 

 Tabell 2. Styckningsdetaljernas engelska namn till svenska 

Namn  Styckningsdetalj Leverantör  

Top Blade Luffarstek  ICA 

Shoulder Clod Benfri bogstek ICA 

Eye Of Round  ICA 

Chuck Roll Högrev ICA 

Striploin  Rumpstek ICA 

Flank Steak Flankstek ICA 

Ribeye Roll  Entrecote  ICA 

Tenderloin Oxfilé ICA 

 

4.5 Statistisk analys 

För att studera likheter och olikheter med hjälp av de egenskapsord som förekom flera gånger 

mellan de olika styckningsdetaljerna genomfördes en Principal Component Analys (PCA). 

Styckningsdetaljen korsades med dess egenskaper för att skapa en visuell bild av den 

sensoriska profilen (Heymann & Lawless, 1998).  
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4.5.1 PCA-plot 

I figur 2 syns tydligt vilka egenskaper styckningsdetaljerna hamnar närmast och hur detaljerna 

hamnar i jämförelse med varandra. Här kan man lätt läsa ut vilka styckningsdetaljer som har 

liknade egenskaper och vilka som särskiljer sig mest från varandra. Konsumenterna bedömer 

att en viss styckningsdetalj har tillexempel en hög intensitet av smörighet blir detta en 

egenskap för styckningsdetaljen. Konsumenterna tog tillsammans fram ca 23 egenskapsord. 

De ord som framgick flera gånger bestämdes tillsammans med konsumenterna att användas i 

beskrivandetestet. Samma ord användes i den statistiska framtagningen av en PCA-plot som 

illustrerar en struktur av närheten av egenskapsord. PC1 förklarar 49,4 % och PC2 18,3 % av 

den totala variationen i datamaterialet. (Se figur 2). 

4.5.2 Spindeldiagram 

I ett spindeldiagram kan man läsa ut hur konsumenterna bedömt styckningsdetaljerna utifrån 

dess intensitet, från låg (1) till hög (9). De ord som konsumenterna använt vid bedömningarna 

är det egenskapsord konsumenterna själva tagit fram tidigare i studien. I figur 3: Chuck roll, 

Eye of round, Shoulder clod, Top blade. I figur 4: Flank Steak, Ribeye Roll, Striploin och 

Tenderloin. Det program som används heter Panelcheck och laddas ner från 

http://www.nofima.no/en/. 

4.6 Preferensundersökning  

För att se vad kunder i livsmedelsbutiken tyckte om framtagningen av beskrivande texter och 

smakklockor på kött utfördes ett konsumenttest i entrén på ICA Maxi i Örebro den 28 april 

mellan klockan 10.00 -15.00. 150 konsumenter ingick i undersökningen. Vid 

undersökningstillfället tillfrågades förbipasserande konsumenter om de skulle kunna tänka sig 

att svara på fyra frågor gällande kött. Konsumenterna som deltog i undersökningen fick titta 

på tre bilder (se bilaga 1). Konsumenterna svarade på frågan: Vilken smakbeskrivning hjälper 

dig bäst vid val av kött?  

Därefter ställdes tre stycken korta följdfrågor som var:  

1. Läser du på förpackningarna? 

2. Tycker du det är viktigt med smakbeskrivningar? 

3. Skulle du vilja ha tips på smakkombinationer på förpackningen? 

 

Dessa frågor kunde enbart besvaras med ett ja eller ett nej, dikotoma data. Dikotoma data är 

variabler som bara har två kategorier, resultaten av dikotoma data kan vara något tvetydiga 
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eftersom de endast rymmer ett intervall (Bryman, 2008). Data från konsumenttestet 

sammanställdes i fyra olika cirkeldiagram (se figur 7-10). 

Författarna valde att göra detta preferenstest för att se om konsumenterna hade någon 

användning av sensoriska smakbeskrivningar när de ska välja kött i köttdisken.  

 

4.7 Forskningsetik   

Forskningen i Sverige har etiska principer som studiens tagit hänsyn till. Det gäller bland 

annat informationskravet, det innebär att man som forskare ska informera de personer som 

direkt ställer upp i undersökningen om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att man 

när som helst kan hoppa av. Man ska dessutom få reda på vilka moment som ingår i 

undersökningen. Samtyckeskravet, innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin egen 

inverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla privata uppgifter som personnummer och 

liknade ska förvaras på ett sådant sett att ingen obehörig kan komma åt dem. Nyttjandekravet 

gäller att den information som samlas in enbart får användas i forskningsändamål (Bryman, 

2008). 

 

 

5. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten av respondenternas beskrivandetest och preferenstest. Detta 

redovisas i PCA- plot, spindeldiagram, cirkeldiagram. Av dessa resultat utformades 

smakklockor och beskrivande texter. Avsnittet avslutas med ett antal kommentarer som 

författarna noterade från respondenterna vid fokusgruppstillfället där de tillsammans tillagade 

kött. 

 

5.1 Resultat beskrivandetest 

 

I bi-ploten (se figur 2) är de röda orden de egenskapsord som tagits fram med den RGM 

inspirerade metoden och som sedan användes i beskrivandetesterna. De blå orden är de 

styckningsdetaljer som testats. Totalt åtta styckningsdetaljer och 15 egenskapsord presenteras 

i figuren. I figur 2 kan man se hur de olika styckningsdetaljerna placerar sig jämt emot 

varandra och även vilka egenskaper som konsumenterna tyckt varit mest intensiva. Detta ger 

en bra översiktsbild och gör resultatet av de sensoriska testerna visuella.  
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Chuck roll (högrev) 

Har tydlig fetma och söta toner men även en del smörighet. I texturen upplevs Chuck roll ha 

en högre intensitet av hårdhet. Chuck roll placerar sig långt ifrån de andra 

styckningsdetaljerna och profilerar sig tydligt.  

 

Eye of round 

I texturen bedöms Eye of round ha egenskaper som senigt och med tuggmotstånd och även 

högre intensitet av seghet. Till smaken bedöms Eye of round ha en syrlighet. 

 

Flank steak (flankstek) 

Har en hög intensitet av syrlighet, även med smöriga toner. I texturen är den smältande och 

med medel fyllighet. Flank steak har hög smakintensitet och doftintensitet men placerar sig 

även i närheten av eftersmaksintensitet.  

 

Top blade (luffarstek) 

Har hög intensitet av syrlighet och även doftintensiteten är hög. Texturen har en del seghet 

och senighet . Här kan man se att Top blade har liknande syrlighet som Flank Steak . 

 

Shoulder Clod (benfri bogstek) 

Placerar sig nära seghet och tuggmotstånd, har liknande egenskaper som Eye of round och 

Top blade. Schoulder clod har även tydligare syrlighet och doftintensitet än Eye of round. 

 

Ribeye roll (entrecote)  

Har hög intensitet i texturen av mörhet, smältande, fyllighet och även hög smakintensitet. 

Ribeye roll har liknande egenskaper som Flank steak.  

 

Striploin (rumpstek)  

Placerar sig nära hög eftersmaks intensitet och även doftintensitet. Delar egenskaper med 

både Flank steak och Rib eye roll med liknande mörhet och smakintensitet.  

 

Tenderloin (oxfilé)  

Placerar sig enskilt och har hög intensitet av komplexitet men även mörhet och eftersmaks 

intensitet.   
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Figur 2. Bi-Plot- visualisering av styckningsdetaljernas egenskaper, även relationen till varandra. PC1 (49,4%) 

som förklarar den största spridningen och PC2 (18,3%) som förklarar den näst högsta spridningen i materialet. 

I ett spindeldiagram syns det vilken intensitet konsumenterna bedömt att produkten haft i 

testerna. Det går lätt att utläsa exakt vilka egenskaper som är framträdande. I ett 

spindeldiagram kan man även se var olika styckningsdetaljer skiljer sig och ger en mer 

detaljerad bild av hur intensiva vissa egenskaper hos köttet är. Vid framtagning av de 

sensoriska beskrivningarna är det lätt att läsa av spindeldiagrammen för att se vilka 

egenskaper som är framträdande för just den styckningsdetaljen. I dessa två spindeldiagram 

kan man se fyra styckningsdetaljer i varje och vilka bedömningar de fått av konsumenterna.   

I figur 3 och 4 presenteras den intensitetsgrad konsumenterna gett styckningsdetaljerna. 

Skalan som används är mellan 1-9 där 1 är mycket låg intensitet och 9 mycket hög intensitet. 

Här redovisas även de 15 egenskapsord som konsumenterna bedömt utefter. 

Doft 

Doftintensitet 

I konsumenttesten fick ingen av styckningsdetaljerna hög intensitet på doft. Alla åtta 

placerade sig väldigt lika. Den som enligt konsumenterna hade högst doftintensitet var 

Tenderloin som fick 5. Shoulder Clod och Striploin bedömdes ha lägre doftintensitet och 

placerades precis under 4.    

Textur 

Smältande  
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Tenderloin fick den högsta bedömningen av smältande men även här ligger de flesta 

styckningsdetaljerna mellan 3-4 . Eye of round avskiljer lite och ligger på 2.       

Hårdhet 

Enligt konsumenterna har Chuck roll mest intensiva hårdheten och Tenderloin har lägst 

intensitet av hårdhet. 

Tuggmotstånd 

Den som bedömdes ha högst tuggmotstånd var Eye of round och Flank steak som den med 

minst tuggmotstånd.    

Seghet 

Eye of round var den med mest seghet enligt konsumenterna och Striploin vad den med minst 

seghet. 

Senigt 

Högst senighet bedömdes Eye of round ha och den med minst var Striploin.  

Mörhet 

Här bedömdes Tenderloin och Ribeye Roll som de med högst mörhet och Eye of round som 

den med minst. 

Smak 

Fetma 

Konsumenterna har bedömt Chuck roll som den med högst fetma och Tenderloin som den 

med minst. Här är styckningsdetaljerna väldigt spridda mellan 1-5. 

Komplexitet 

Tenderloin bedömdes som den med högst komplexitet och urskiljer sig rejält från de andra 

styckningsdetaljerna och ligger på ca 7,5. De med minst komplexitet var Shoulder clod och 

Eye of round som ligger runt ca 1,5.  

Fyllighet 

Den med tydligast fyllighet var Chuck roll även om placeringen var låg 4 och Eye of round 

fick lägst intensitet av konsumenterna. 
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Eftersmakens intensitet 

De med högst eftersmaks intensitet var Tenderloin och Striploin och de andra 

styckningsdetaljerna ligger nära varandra mellan 3-4. 

Smakintensitet 

Här ligger alla styckningsdetaljerna väldigt lika mellan 4-5 och Tenderloin fick högst och 

ligger på ca 5,5.  

Smörighet 

Konsumenterna har bedömt Chuck roll som den med mest smörighet och Shoulder Clod som 

den med minst smörighet. 

Sötma 

Chuck Roll bedöms ha mest sötma av styckningsdetaljerna, de med lägst sötma var 

Tenderloin tätt följd av Striploin. Resterande ligger väldigt nära varandra mellan 3-4.  

Syrlighet 

Den med tydligast syrlighet var Striploin på nästan 5 och efter den ligger alla de andra precis 

kring 4 utom Tenderloin som fick lägst på strax under 3.  

 
Figur 3. Spindeldiagram 1 syns konsumenternas bedömningar av Chuck roll, Eye of round, Shoulder clod och 

Top blade.  
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Figur 4. Spindeldiagram 2 syns konsumenternas bedömningar av Flank steak, Ribeye roll, Strip loin och 

Tenderloin. 

 

 

5.1.1 Resultat i form av smakklockor och beskrivande text 

När man tagit fram spindeldiagram och bi-plot från beskrivandetestet kan man tydligt se de 

egenskaper de olika styckningsdetaljerna har. Utifrån den intensitetsskala 1-9 som 

konsumenterna svarade på i beskrivandetestet har sedan smakklockor gjorts i procentform. 

Till exempel, har konsumenterna tillsammans satt en 8 i snitt på mörhet så blir det ca 80 % i 

smakklockorna. Texten kan man formulera genom att titta på intensitetsskalan på 

spindeldiagrammen och lyfta fram de egenskaper som ligger högt på intensitetsskalan. 

Klockorna är framtagna i ett Excel dokument.  

 

Figur 5. Smakbeskrivning i form av smakklockor, Tenderloin, oxfile från Us beef.  

Ett mycket mört och saftigt kött, med en smältande mör textur. 

Köttet är fylligt och smakrikt med inslag av vissa söta, smöriga, nötiga och blommiga 

toner. 

Figur 6. Smakbeskrivning i from av text, Tenderloin, oxfile från Us beef.  
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5.2 Resultat från preferensundersökning 

I figur 7 kan man tydligt se att konsumenterna föredrar smakklockor och en beskrivandetext 

om köttets smak på förpackningarna i Icas köttdisk. Smakklockor var det många som tyckte 

att de räckte med som beskrivning om hur köttet smakade. Konsumenterna kunde läsa ut vad 

köttet smakade med enbart klockorna och att den beskrivande texten inte hade någon 

funktion.  Det var få personer som enbart tyckte att en beskrivandetext skulle hjälpa till vid 

deras val, många tyckte att det var för mycket text. Alltså valdes det alternativet minst gånger.  

Den största delen av konsumenterna svarade ja på alla tre frågor som konsumenterna blev 

tillfrågade. Vilket betyder att många läser på förpackningarna, de kan tycka att det är en bra 

information med smakbeskrivningar och många skulle gärna vilja ha smakkombinationer om 

vad som passar respektive kött.  

 

 

Figur 7. Visar hur konsumenterna tyckte i procent på frågan i figuren ovan. 

 

Figur 8, 9 och 10. Visar hur många procent som svarade ja respektive nej på frågorna i figurerna ovan. 
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5.3 Kommentarer från respondenter under aktivmatlagning 

Författarna antecknade mycket av det som diskuterades när respondenterna själva tillagade 

och talade fritt med varandra om kött.  

Första intrycket av köttet är såklart hur köttet är förpackat, och diskussion växer fort kring 

Icas eget kött, Ica selektion, eco och us beef där alla jämförs mot varandra. Många tyckte att 

us beef oxfilén rent visuellt såg väldigt dyra ut när det var färdigskivade och paketerade i 

skinpack som us beef är. Icas lite finaste kött, förpackas med skinpack. En metod där köttet 

vakuumpackas med en extra plastfilm runt själva köttbiten. Det ger ett mörare kött med längre 

hållbarhet. De tyckte även att det var svårt att se hur många bitar som låg i samma 

förpackning när de var så hårt vakuumförpackade. Konsumenterna skulle hellre välja Icas 

egen oxfilé hel i bit där de själva kan putsa sitt kött innan tillagning. Us beef och Ica selection 

är förpackade med skinpack och med en silvrig förpackning som konsumenterna uppfattar 

som väldigt trevlig och miljövänlig. Varumärket ser konsumenterna som en kvalitetsmärkning 

men de har lite svårt för att köttet är förpackat med skinpack, det uppfattas som lite läskig 

men samtidigt lite snyggt på vissa styckningsdetaljer.  Till exempel upplever konsumenten att 

ryggbiff ser ut som lever när den är förpackad på det sättet. Skinpack kan vara svårt att öppna 

för äldre eller personer med svaga händer. Den gröna förpackningen som eco står för är lätt att 

hitta i butikshyllan men är inte lika snygg som us beefs silvriga. Många associerade den gröna 

färgen med negativa saker såsom illamående.   

Entrecote är en styckningsdetalj med mycket insprängt fett vilket konsumenter medvetet valde 

bort när de såg den råa styckningsdetaljen och sa: ” det är för mycket synligt fett och fett är 

inte gott”. Däremot tyckte samtliga konsumenter att entrecoten med mycket fett var mycket 

tilltalande i smak när den var tillagad.    

 

6. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultaten från metoderna och bakgrundslitteraturen. Resultatet 

baserar sig på åtta styckningsdetaljer från us beef och en preferensundersökning gjord på 

konsumenter i butik. Här diskuteras konsumenternas relation till kött och hur de väljer att 

beskriva och bedöma dess smak. Vidare förs diskussionen kring sinnesmarknadsföring med 

hjälp av sensoriska beskrivningar av kött och konsumenters val i butik.     
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6.1 Metoddiskussion 

Denna studie bygger på ett samarbete med Ica där de ska ta fram en strategi för 

sinnesmarknadsföring av kött. För att uppfylla syftet med studien har fokusgrupp med 

tillämpning på aktiv matlagningen, beskrivandetest och preferensundersökning utförts med 

två olika konsumentgrupper. Aktiv matlagning utfördes som en fokusgrupp för att minska 

nervositeten hos de 15 konsumenter som deltog. Ishii et al (2007) menar att konsumenter som 

deltar i tester har lätt för att känna sig obekväma i situationen. Metoden användes för att den 

ger mycket information från konsumenterna om hur de uppfattar specifika egenskaper hos 

köttet (Rac et al, 2008). Människan strävar hela tiden efter att utveckla sin matlagning och 

sina kunskaper kring mat. Den kreativitet som ofta uppstår när man gemensamt tillagar och 

diskuterar kring mat är en metod för att utveckla produkter som man i slutänden kan 

marknadsföra och sälja i butik (Naes & Nyvold, 2003). Det är inte bara viktigt att notera vad 

konsumenter säger utan också hur de väljer att utrycka sig. Därför är denna metod lämplig att 

använda när man vill läsa av konsumenters kroppsspråk (Bryman, 2008). Det är väldigt svårt 

att förklara vad något smakar med enbart ord (Swahn, 2011), fokusgrupp är en bra metod där 

man kan ha en öppen diskussion så konsumenterna kan ta hjälp av varandra i val av ord. En 

svaghet i denna studies fokusgrupp med tillämpning på aktivmatlagning är att författarna inte 

hann skriva ner allt som konsumenterna utryckte, det var även svårt att höra alla då det 

tillagades kött under tiden.  

 

För att ta fram de egenskapsord som beskrivandetestet är uppbyggt på användes första delen 

av RGM där konsumenterna provsmakade alla styckningsdetaljer i triader. I tre omgångar 

serverades köttet: de två första omgångarna serverades det tre stycken köttdetaljer och i den 

sista serverades bara två. Under triadtestet beskrev konsumenter med egna ord smaken av kött 

och även vad kött har för doft och textur. Egenskapsorden som kom fram under detta test 

användes sedan för att skapa ett beskrivandetest där konsumenterna beskrev intensiteten på en 

skala mellan 1-9, samtidigt som man provsmakade styckningsdetaljerna. Författarna har valt 

att kombinera dessa två metoder för att skapa en egen kreativ metod som lämpade sig för 

studiens syfte. En annan fördel med att låta konsumenterna ta fram egna egenskapsord är att 

de har lättare att hitta och känna igen de tydliga smaker, dofter och texturer som de tidigare 

upplevt under triadtestet, vilket gör resultatet mer tillförlitligt.  
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Johansson et al, (2008)  menar att det finns viktiga aspekter som påverkar köttets sensoriska 

egenskaper, temperatur på ytan, innertemperatur och tillagningsmetod. Vid tillagning bidrar 

Maillard- reaktionen med olika aromer och smaker (Mottram, 1998). Under beskrivandetestet 

serverades köttdetaljerna likadant till alla konsumenter, de tillagades i en gjutjärnsstekpanna 

med klarifierat smör för att köttytan skulle få en Maillard- reaktion och uppnå en högre 

temperatur utan att brännas i stekpannan. Salt och peppar undveks för att inte förvirra 

konsumenterna med sälta och pepprighet, så de enbart kunde koncentrera sig på 

styckningsdetaljens egen smak, doft och textur. Styckningsdetaljen skulle nå en 

innertemperatur på 52 grader och sen vila i cirka fem minuter för att uppnå en 

centrumtemperatur på 55 grader. Detta kontrollerades med en handtermometer.  Tempot i 

testsituationen var väldigt högt och mycket kött stektes samtidigt vilket kan ha påverkat 

temperaturen hos vissa styckningsdetaljer. Swahn (2007) påpekar att dessa aspekter är direkt 

kopplade till hur konsumenterna upplever köttet.   

 

Att först göra ett triadtest och sedan använda dessa egenskapsord för att utföra ett 

beskrivandetest under samma kväll kan ha varit påfrestande för konsumenterna och risken 

fanns att man efter en stund tröttade ut smaklökarna. Tempot under provningen var högt och 

kan ha påverkat konsumenternas koncentration och de kan ha känt att de inte fick tillräckligt 

med tid att bedöma de enskilda styckningsdetaljerna. 

 

Preferensundersökningen som genomfördes på Ica Maxi i Örebro gav en bild av vad 

konsumenterna tyckte om de sensoriska beskrivningarna. Det var en lördag och det var 

mycket människor i butiken och situationen blev ganska stressad. Konsumenterna var där för 

att handla och var fokuserade på det. Därför blev det svårt att få dem att stanna upp och förstå 

konceptet med sensoriska beskrivningar. Känslan blev även att många svarade att de tyckte 

sensoriska beskrivningar var ett bra hjälpmedel eftersom frågorna byggde på detta. Många 

konsumenter köper sina livsmedel mer på rutin än på kunskap (Henriques et al, 2009) vilket 

antagligen bidrar till att många aldrig funderat på vad det egentligen står på förpackningarna. 

Därför kan man i efterhand tänka sig att det varit bättre att fråga om personerna ofta köpte 

kött och om de tyckte det är svårt att hitta rätt kött för rätt tillfälle. De kändes även som om 

många svarade ja på frågan om konsumenterna läste på förpackningarna för att inte framstå 

som ointresserade. Detta kan ha påverkat utfallet. Enligt Sjörling och Carlsson (2010) är det 

på grund av rädsla och osäkerhet som konsumenter inte provar något nytt och som gör att 

många handlar på vana och bekvämlighet. Man kan därför tänka sig att ett skriftligt 
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frågeformulär, som lämnas in anonymt, hade fungerat bättre, då det kan hjälpa konsumenterna 

att känna att de kan svara ”ärligt”. Den spontana reaktionen från konsumenterna var att de 

tyckte att beskrivningarna påminde om Systembolagets dryckesbeskrivningar något som 

författarna anser vara en positiv reaktion då det tyder på att de förstår konceptet med 

smakbeskrivningar och smakklockor. 

 

Författarna har efter studiens genomförande känt att genom att kombinera fokusgrupp i form 

av aktiv matlagning, triadtester och beskrivandetest fått relevanta resultat för att kunna skapa 

ett sensoriskt språk för kött. Författarna valde att kombinera flera olika metoder för att 

anpassa metoderna efter studiens syfte. Det viktiga i metoderna blev att finna och 

dokumentera de ord konsumenterna själva valde att använda för att förklara smaken av kött. 

Sedan med en preferensundersökning fick författarna bra gensvar av konsumenter i butik, 

vilket visade på att konsumenterna förstod de sensoriska beskrivningarna och anser de vara ett 

bra hjälpmedel vid val av kött i butik. 

 

6.2 Litteratur  

I denna studie har författarna arbetat med vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, 

kurslitteratur och tidigare c-uppsatser. De vetenskapliga artiklarna är reviderade vilket betyder 

att de är granskade och publicerade i kontrollerade tidskrifter. Att de är reviderade gör dem 

till säkra källor. Författarna har valt att i så hög grad som möjligt undvika osäkra källor för att 

minska risken för felaktig information och oseriösa inslag. Den kurslitteratur som använts har 

varit relevant för arbetets bakgrund och metoder. Sinnesmarknadsföring är nytt och på 

framfart enligt Hultén et al (2008) och det finns många vetenskapliga artiklar som behandlar 

ämnet.  

 

6.3 Resultatdiskussion  

Resultatet från triadmetoden där konsumenterna tog fram egenskapsord genererade 19 

stycken egenskapsord men enbart 15 stycken användes under beskrivandetestet. De ord som 

användes var de konsumenterna själva kände var mest relevanta för dessa styckningsdetaljer.  

Dessa ord användes senare för att skapa ett beskrivandetest och resultatet från 

beskrivandetestet har används för att ta fram PCA-plotar och spindeldiagram. 

Sammanstagningar i plotar och diagram gör det lättare att se styckningsdetaljernas egenskaper 

jämförda med varandra. Detta kan användas för att ta fram tips och råd till konsumenterna 
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som till exempel vill prova kött med liknande egenskaper som det kött de brukar köpa har. 

Resultatet har även använts för att ta fram smakklockor och beskrivande text som utgjorde 

underlaget till preferensundersökningen.   

 

Författarna valde att tillaga styckningsdetaljerna till en innertemperatur till 55 grader. Hade en 

lägre tillagningstemperatur valts hade det funnits en risk för att även intensiteten för smak och 

doft varit lägre (Fennema, 1996). Hade författarna däremot valt att höja innertemperaturen 

hade köttet troligen upplevts som hårdare och segare i texturen. 

När molekylerna i kött bryts ner vid tillagning återskapas de i nya former som ger köttet 

egenskaper som blommigt, fruktigt, nötigt och en smak av gräs (Fennema, 1996). Tidigt i 

studien kunde konsumenterna hitta dessa egenskaper hos köttet men de valdes bort innan 

beskrivandetestet genomfördes för att det inte var speciellt tydliga egenskaper hos de 

styckningsdetaljer författarna valt att arbeta med. Uppfattning om vad smak är, är högst 

individuellt och att kunna sätta ord på smaken är inom sensorik det viktiga (Gustafsson, 2008; 

Olsen et al, 2007). Konsumenterna hade ingen tidigare erfarenhet av sensoriskt språk och 

hade till en början svårt att förklara med ord vad kött smakade, men med hjälp av aktiv 

matlagning där de tillagade och smakade på köttet tillsammans och förde dialoger runt 

smaken var det lättare för konsumenterna att kommunicera smak med ord.  

 

Beskrivandetestets resultat kan vara subjektivt därför att smak är högst individuellt och 

beroende på detta kan resultaten variera mycket mellan konsumenterna. Swahn et al (2011b) 

menar att om smakbeskrivningen inte stämmer överens med informationen på produkten kan 

konsumenter lätt tappa förtroendet för produkten. Det är viktigt att använda sig av rätt ord, ord 

som inte uppfattas negativt eller kan misstolkas (Gustafsson et al, 2008). Att beskriva smaken 

av ett vin med hjälp av ord är något som vinindustrin länge jobbat med (Herdenstam et al, 

2009). Att jobba upp ett lika väletablerat språk för att kommunicera smak av kött och andra 

livsmedel ser författarna inte som en omöjlighet men det kräver lite tid, mer forskning och att 

man kan bevisa för konsumenter att de kan lita på smakbeskrivningen som anges på 

förpackningen. 

 

Tidigare forskning inom sinnesmarknadsföring har visat att det är betydligt lättare att 

marknadsföra livsmedel med hjälp av människans syn och hörsel (Swahn et al, 2011a). 

Författarna ser genom denna studie att det inte alls är så svårt att marknadsföra smak med 

hjälp av våra egna ord. Det är dock tidskrävande att utföra alla sensoriska analyser men 
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resultatet i beskrivandetestet visar att konsumenter faktisk kan känna skillnad på olika 

styckningsdetaljer och sätta ord på dessa. Man kan tydligt se i figur 9 att många konsumenter 

är väldigt positiva till marknadsföring av köttets smak genom sensoriska smakbeskrivningar. 

Wansink (2001) skriver att sensoriska smakbeskrivningar ökade livsmedelsförsäljningen i 

hans undersökning och att konsumenter oftast är beredda att betala mer för en 

smakbeskrivning. Food & friends (2012) styrker att sensoriska beskrivningar ökar försäljning 

av ett livsmedel, till exempel ökade försäljningen av rapsolja med sensoriska beskrivningar 

med en miljon flaskor jämfört med året innan. 

 

I preferensundersökningen svarade 150 personer med olika kön och åldrar. På den första 

frågan svarade 59 % att de föredrar en kombination av både smakklockor och 

smakbeskrivande text. En del kommenterade att det från början kan vara bra att ha båda för att 

”lära” sig hur det fungerar men att man med tiden kan tänka sig att endast smakklockor kan 

räcka. Det var 31 % som ansåg att det räckte med endast smakklockor för de går fort att läsa 

av och ger den viktigaste informationen, det vill säga mörhet, saftighet och smakintensitet. I 

de tre efterföljande frågorna var så kallade ja och nej frågor, det vill säga dikotoma data. 

Problemet med dikotoma data är att de bara rymmer ett intervall, i detta fall ja eller nej. Det 

finns inget utrymme för tvekande svar eller tolkningar (Bryman, 2008). Hela 78 % svarade att 

de läste på förpackningarna, många la dock till kommentaren att de oftast bara läser 

styckningsdetaljens namn, ursprungsland, pris och eventuellt utgångsdatum. Detta är ett 

exempel då dikotoma data blir något missvisande. När författarna frågade om 

smakbeskrivningar var viktiga svarade hela 89 % ja men den frågan kan i efterhand upplevas 

som ledande eftersom hela undersökningen bygger på just smakbeskrivningar i olika former.  

Konsumenternas spontana kommentarer går lätt att återkoppla till tidigare forskning. Us beef 

är ett nylanserat kött på Ica och konsumenterna har därmed ingen tidigare erfarenhet av köttet 

och dessa styckningsdetaljer. Swahn et al, (2011a) menar att har man inga tidigare 

erfarenheter eller minnen så går konsumenten ofta på de yttre faktorerna som produktens 

design, färg och form. Man kan tydligt se att Swahns påstående stärks då samtalet runt köttet 

handlade mest om designen på förpackningen, skinpack-funktionen och färgen. Att 

förpackningens färg var silvrig var något konsumenterna såg som positivt och associerade 

som miljövänligt. Att köttet var förpackat i skinpack uppfattade konsumenten som både 

positivt och negativt. Ryggbiffen tyckte konsumenterna såg ut som lever medan andra 

styckningsdetaljer såg mer aptitliga ut. Detta kan påverka konsumenternas val i köttdisken. Är 
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inte designen på förpackningen tilltalande resulterar det ofta i negativa beslut (Sjörling & 

Carlsson, 2010). Konsumenterna diskuterade även lite om Icas ”I love eco”-sortiment där 

förpackningarna är gröna: De tyckte inte att dessa var lika snygga som Us beefs silvriga 

förpackningar, de uppfattade den gröna färgen som negativ och lite ”illamående”. Laggar och 

Mohlin (2009) menar att konsumenter ser de organiska produkterna som ett kvalitetsmärke 

och de är beredda att betala mer för dem. Att konsumenter under denna studie uppfattar ”I 

love eco”- produkterna lite mer negativt än det resultat Laggar och Mohlin (2009) fick i sin 

studie kan bero på att konsumenterna jämförde dem med Icas nylanserade us beefs. 

Laggar och Mohlin (2009) skriver också att det är många i dagens samhälle som saknar 

kunskap om mat. Detta kan man tydligt se när konsumenterna medvetet väljer bort 

styckningsdetaljer med mycket fett för de tycker de ser oaptitliga ut. Tidigare forskning menar 

att ju mer fett en styckningsdetalj innehåller ju mer smaker och dofter kommer fram vid 

tillagning (This, 2009). Konsumenterna utrycker att de inte skulle kunna tänka sig att äta den 

råa styckningsdetaljen med mycket fett för den ser oaptitlig ut, men när samma 

styckningsdetalj är tillagad så tyckte konsumenterna att den var mycket god. Detta styrker 

Laggar och Mohlins (2009) påstående att konsumenter saknar kunskap om livsmedel. 

Denna studie visar på att det går att ta fram ett sensoriskt språk för kött genom att använde de 

metoder studien redovisat. Detta är användbart för företag som vill skapa ett sensoriskt språk 

för livsmedel och för att skapa sensorisk matreklam.  

 

 

7. Slutsats  
 

Den slutsats man kan dra efter denna studie är att det går att skapa ett sensoriskt språk för kött 

och att översätta detta till både text och bild. Problemet ligger i att få konsumenterna att bryta 

sina vanor när de handlar så att de börjar läsa på förpackningarna och kan ta del av den hjälp 

smakbeskrivningarna ger. Konsumenterna är positiva till smakbeskrivningar enligt våra 

undersökningar men det gäller att få konsumentkommunikationen via förpackningarna att 

fungera.  
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Bilaga 1 Konsumentundersökningsmaterial 

Smakklockor 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

Beskrivande text 

Ett mycket mört och saftigt kött, med en smältande 

mör textur. 

Köttet är fylligt och smakrikt med inslag av vissa 

söta, smöriga, nötiga och blommiga toner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Smakklockor och beskrivande text i kombination 

 

 

Ett mycket mört och saftigt kött, med en smältande 

mör textur. 

Köttet är fylligt och smakrikt med inslag av vissa 

söta, smöriga, nötiga och blommiga toner. 

 

 

 

 


