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Sammanfattning 
 

Inledning: Olika typer av kött har olika stor påverkan på klimatet. Kött från idisslare anses ha 

högst klimatpåverkan eftersom deras metabolism ger upphov till metangas, samtidigt som 

idisslare har stort värde som vårdare av det svenska landskapet med öppna marker och 

biologisk mångfald. 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att med hjälp av sensorisk analys studera om köttfärssås 

tillagad med ekologiskt respektive konventionellt producerat nötkött samt köttfärssås med 

reducerad mängd kött påverkar konsumenters gillande. Syftet var också att beräkna innehåll 

av järn och vitamin B12 i köttfärssåserna för att jämföra med rekommenderat näringsinnehåll 

enligt SNR-05, Svenska näringsrekommendationer. 

 

Metod/material: En kvantitativ datainsamling har gjorts med hjälp av 25 konsumenter som 

deltagit i sensoriska konsumenttester av köttfärssåser, där ingredienserna dels varit anonyma, 

dels framgått i klartext. 

 

Resultat: Konsumenter visade större gillande för köttfärssås tillagad av konventionellt 

producerat nötkött vid anonyma prov och större gillande för köttfärssås tillagad av ekologiskt 

producerat nötkött när de informerades om innehållet.  Enstaka konsumenter visade gillande 

för köttfärssås med reducerad mängd kött vid anonyma prov och ett fåtal konsumenter visade 

gillande för köttfärssås med reducerad mängd kött när de informerades om innehållet. 

Innehållet av järn och vitamin B12 är tillräckligt i en köttfärssås med reducerad mängd kött 

enligt SNR-05, Svenska näringsrekommendationer. 

 

Slutsats: Studien visar att det kan vara möjligt att påverka konsumenters uppfattning om en 

matvara om konsumenten får information om matvarans ursprung. 

 

Nyckelord: hållbar måltid, koldioxidekvivalenter, nötkött. 

 



 

 

 

Förord 
 

Hur maten vi äter påverkar vår hälsa har intresserat människor i alla tider och hur en hälsosam 

måltid ska sättas samman har varierat. Redan Platina (1480), författare till en av världens 

första kokböcker, gav kostråd för anständig vällust och välbefinnande. Även Linné (1733) 

intresserade sig för ett naturenligt levnadssätt och har tecknat ned 136 levnadsregler. Några av 

reglerna handlar om vilket kött som är bäst att äta: Kreaturskött från idisslande djur. Strax 

efter Linné kom Schultz von Schultzenheim (1763), svensk läkare och nationalekonom, med 

sina levnadsregler; som även anger vilken mängd mat som är ”tilräckelig föda för en 

fullvuxen person” på ett helt dygn. 

 

En förfrågan från Miljöstyrningsrådet
1
 hösten 2011 angående klimatpåverkan av olika 

måltider gjorde att jag blev intresserad av detta som tänkbart ämne för min C-uppsats. 

Frågeställningen var att ta reda på klimatbelastningen för en portion köttfärssås med pasta och 

ketchup om ingredienserna var konventionellt eller ekologiskt framställda jämfört med en helt 

vegetarisk rätt. Vartefter arbetet fortskridit och material och fakta har samlats in har det visat 

sig att det är köttet, nötköttet, som har den enskilt allra största påverkan på miljön, medan 

pasta och tomatpuré har en väldigt marginell påverkan. 

 

Räcker det med att jämföra kött från konventionellt uppfödda djur med ekologisk uppfödning 

för att undersöka påverkan på miljön och klimatet eller finns det fler aspekter att ta hänsyn 

till, som t ex hur uppfödningen går till, var i världen den sker, vilken ras djuret har, vilket 

foder djuret föds upp på, vilka regler kring djurhälsa som finns där djuret föds upp, sensoriska 

skillnader, folkhälsoaspekter, hur det svinn som uppstår i de olika leden i livsmedelskedjan 

hanteras med mera. I min uppsats ”Hur ska en köttfärssås smaka? ” kommer jag att försöka 

svara på några av frågorna ovan. 

 

Under arbetet med min uppsats är det många som har varit involverade i olika skeden av 

förberedelser och genomföranden.  

 

Först av allt vill jag tacka Örebro universitet för initiativet till ett helt nytt och spännande 

program; Måltidsekologprogrammet, en mångvetenskaplig utbildning inom biologi och 

måltidskunskap & värdskap. Det känns spännande att vara en av pionjärerna! 

 

Åsa Öström, professor vid Restaurang- och hotellhögskolan, har varit min handledare. Tack 

Åsa för professionell och konstruktiv handledning och som med en ängels tålamod har 

granskat åtskilliga utgåvor av min uppsats. 

 

Jag vill också tacka alla som kommit med värdefulla synpunkter och idéer och som med liv 

och lust har smakat på och bedömt alla mina varianter av köttfärssåser. 

 

Sist, men inte minst, vill jag tacka Bengt Rundquist, min make, som alltid stöttar och 

uppmuntrar mig oavsett vad jag hittar på, och det har varit en hel del under årens lopp … 

 

Rydbo Saltsjöbad den 7 juni 2013 

 

Maj Östberg Rundquist 

                                                 
1
 Miljöstyrningsrådet är Regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. 
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1 Introduktion  

Vår totala konsumtion av varor och tjänster ger upphov till stor klimatpåverkan och i Sverige 

är nationella mål satta för att successivt minska denna påverkan. Maten vi äter står för cirka 

20-25 procent av de totala utsläppen av växthusgaser och den enskilt största källan härtill är 

animaliskt protein från landlevande djur. Enkelmagade djur
2
 ger mindre klimatpåverkan än 

djur som idisslar
3
. Enkelmagade djur föds ofta upp med soja som proteinfoder. Stora mängder 

soja odlas i Brasilien där ny odlingsmark skapas där det tidigare varit regnskog, en process 

som ger stora utsläpp av koldioxid och förluster av mångfald. Djur som idisslar och betar gräs 

kan födas upp på marker som inte kan användas till annan odling. Produktionen av nötkött har 

det största beräknade klimatavtrycket, men beroende på hur uppfödningen sker kan 

klimatbelastningen minskas. Den här studien handlar om nötköttets klimatpåverkan, om 

köttets del i en måltid, och om det är möjligt att med bibehållet gillande och näringsinnehåll 

ersätta en viss del av nötköttet med vegetabilier.  

1.2 Ämnesrelevans för måltidskunskapens och värdskapets 
teori och metod 

Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet startade hösten 2010 och de första 

studenterna som läser programmet avslutar sin utbildning våren 2013. Programmet är 

mångvetenskapligt och är uppbyggt kring två huvudområden; Biologi och Måltidskunskap 

och värdskap. Programmet omfattar hela livsmedelskedjan från jorden via bordet och tillbaka 

till jorden igen och ger teoretiska och praktiska kunskaper om framtidens matproduktion. 

Programmet behandlar matens miljö-, klimat- och hälsoeffekter samt miljörisker. 

Huvudområdet Måltidskunskap och värdskap bidrar med kunskaper inom bland annat 

livsmedelshygien, tillagningsmetoder, sensorik och måltidskultur. Måltidskunskap och 

värdskap är sedan 2002 (Gustafsson, 2004) ett forskarutbildningsämne vid Restaurang- och 

hotellhögskolan, Örebro universitet, som förenar vetenskap, praktik och estetik. 

  

                                                 
2
 Kyckling, gris. 

3
 Lamm/får, nöt, get 
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Nedan beskriven livsmedelskedja, från Teg
4
 till Tarv

5
 (Pipping Ekström, 2012) redogör för 

samtliga steg i livsmedelskedjan från primärproduktionen till återföringen av restprodukter till 

jorden. Figuren beskriver översiktligt innehållet i måltidsekologprogrammet. 

 

Figur 1. Från Teg till Tarv (Pipping Ekström, 2012). 

Alla råvaror har sitt ursprung från jorden eller vattnet. I denna studie undersöks hur 

produktionen av nötkött går till och vilken påverkan olika typer av djuruppfödning har på 

klimatet och en analys görs om det finns bättre eller sämre produktionssätt.  

 

Råvaror förädlas och blir till livsmedel som sedan ingår som ingredienser i produktionen av 

måltider. Måltiden och alla dess aspekter behandlas i modellen FAMM, Five Aspects Meal 

Model, en modell för att analysera hur en individ upplever en måltid (Gustafsson et al., 2006). 

De olika aspekterna avser rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. Aspekten 

produkten handlar bland annat om när måltiden med alla sina ingående delar är producerad 

och färdig att ätas. Denna studie undersöker om kunskapen om en matvaras egenskaper och 

ursprung kan påverka individens gillande av matvaran (Shepherd, 2001).  

 

En måltid bör också vara hälsosam, säker och hållbar (Örebro universitet, 2013). En måltid 

som är sammansatt så att den innehåller rätt näring och är tillagad av ingredienser som är 

hållbart producerade, men den måltid som ändå inte äts upp är bortkastad. En måltid bör vara 

                                                 
4
 Vanligen markområdet mellan två slutfåror på en åker. (Nationalencyklopedin, 2013a). 

5
 (Natur)behov (Nationalencyklopedin, 2013b). 
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delikat tillagad, aptitligt serverad och smaka gott. I denna studie undersöks om det är några 

sensoriska skillnader mellan konventionellt respektive ekologiskt producerat nötkött och om 

en maträtt ändå blir acceptabel att äta om en del av det animaliska proteinet byts ut mot 

vegetabiliskt. 

 

Kroppen behöver rätt sammansatt näring för att kunna producera energi och kroppen behöver 

dessutom vissa livsnödvändiga näringsämnen som måste tillföras via maten. I denna studie 

görs dels en analys av mängden järn och vitaminet B12 i den rätt som är tillagad enligt 

originalreceptet, dels av den rätt där en del av det animaliska proteinet är utbytt mot 

vegetabiliskt. Dessa båda analyser jämförs med rekommendationerna enligt SNR-05, Svenska 

näringsrekommendationer (Livsmedelsverket, 2005). 

 

Avsnittet kretslopp, återföring av restprodukter redovisar den mängd restprodukter som 

kommer från olika steg i livsmedelskedjan och hur stor del av restprodukterna som återförs 

till källan och blir till biogödsel och biogas.  

 

Under teoretisk bakgrund nedan kommer de olika stegen från Teg till Tarv; Produktion av 

livsmedel, Produktion av måltider, Produktion av energi och Kretslopp att undersökas 

(Figur 1). 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att med hjälp av sensorisk analys studera om köttfärssås tillagad 

med ekologiskt respektive konventionellt producerat nötkött samt köttfärssås med reducerad 

mängd kött påverkar konsumenters gillande. Vidare att studera om konsumenters gillande 

förändras om de informeras om produktionsmetod och köttinnehåll. Syftet var också att 

beräkna innehåll av järn och vitamin B12 i köttfärssåserna för att jämföra med rekommenderat 

näringsinnehåll enligt SNR-05, Svenska näringsrekommendationer (Livsmedelsverket, 2005). 

 

Ett antagande var att olika produktionsmetoder för nötkött liksom en inblandning av 

vegetabilier kan påverka utsläpp av växthusgaser och därmed ha betydelse för klimatet. 

Denna typ av information skulle kunna påverka konsumenters uppfattning av gillande och 

därmed beteende på sikt för minskad miljöbelastning och ökad folkhälsa. 
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1.4 Teoretisk bakgrund  

Kapitlet teoretisk bakgrund är uppställt efter Figur 1. Produktion av livsmedel, Produktion av 

måltider, Produktion av energi i kroppen och Kretslopp, återföring av restprodukter.  

 

Den svenska klimatpolitiken har som mål att minska utsläppen av växthusgaser så att de år 

2050 blir lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter
6
 per person och år (Regeringskansliet, 2001). 

För att underlätta arbetet med det svenska miljömålssystemet finns ett generationsmål, fjorton 

etappmål och sexton miljökvalitetsmål satta (Miljömål, 2013). År 2001 motsvarade de 

svenska utsläppen 10 ton koldioxidekvivalenter per person och år för vår totala konsumtion av 

varor och tjänster. (Dahlin & Lundström, 2011). Utsläppen från maten beräknades 2005 till 

cirka 2 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Kött är den livsmedelsgrupp som har 

störst klimatpåverkan, motsvarande 0,7 ton koldioxidekvivalenter per person och år (ibid.).  

 

Konsumtionen av kött i Sverige har ökat med drygt 40 procent från 1990 till 2012 (Lööv, et 

al., 2013b). Totalkonsumtionen av kött 2010 var per person 85 kg, varav nötkött 25,7 kg. 

Anledningar till att konsumtionen av kött i Sverige har ökat är enligt Lööv, et al. (2013a) en 

förbättrad levnadsstandard kombinerad med billigare kött. En sänkning av matmomsen och 

introduktion av protein- och fettrika dieter har också bidragit till ökningen (Lööv, et al., 

2013b). Konsumtionen av svenskt nötkött har sjunkit från 89 procent till 53 procent mellan 

1995 och 2012 och ersatts av importerat nötkött från Brasilien, Irland, Nederländerna, 

Tyskland, Polen och Danmark (ibid.).   

 

Kött är ett livsmedel som innehåller många livsnödvändiga aminosyror, viktiga vitaminer och 

mineraler (Johansson, 2007). Vi äter i genomsnitt mera protein i form av kött i vår del av 

världen än vad vi behöver (Lööv, et al., 2013a). Enligt Livsmedelsverket (2009a) äter vi i 

genomsnitt 180 gram kött och charkprodukter per dag. För att täcka näringsbehovet är det 

enligt svenska näringsrekommendationer (Livsmedelsverket, 2005) tillräckligt med ca 80 -

100 gram protein per dag. Den lägre mängden för stillasittande kvinnor, 31-60 år gamla, den 

högre för stillasittande män, 31-60 år gamla (Johansson, 2007). En risk med rött kött
7
 är enligt 

                                                 
6
 Koldioxidekvivalenter, CO2e, är en gemensam måttenhet för växthusgaser. Olika växthusgaser ger olika stor 

klimatpåverkan. Metan har 25 gånger större påverkan än koldioxid och lustgas har 298 gånger större påverkan än 

koldioxid. För att kunna jämföra dem finns en gemensam enhet, koldioxidekvivalenter. 
7
 Från nöt, gris, lamm, get 
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Ferguson (2010) att konsumtion av stora mängder kan ha ett samband med tjocktarmscancer. 

Mängden rött kött bör begränsas till 500 gram tillagad vikt per vecka. 

1.4.1 Produktion av livsmedel 

Råvarorna till alla livsmedel kommer ursprungligen från jorden eller vattnet (Pipping 

Ekström, 2012). Fram till 1950-talet var all odling ekologisk, men i och med den gröna 

revolutionen
8
 blev det en markant förbättring av jordbrukets produktivitet tack vare 

växtförädling, handelsgödsel och bekämpningsmedel (Björklund, Holmberg och Johansson, 

2009).  

 

Enligt Gliessman (2007) har det moderna jordbruket, förutom sin ökade produktivitet, fört 

med sig en rad bekymmer som aktualiserar behovet av mera hållbara produktionssystem. 

Tillgången på jordbruksmark är ändlig och naturliga processer hinner inte återställa och 

förnya jorden i samma takt som jorden förstörs och utarmas. Bekymmer som Gliessman 

(2007) tar upp är: Intensiv jordbearbetning som reducerar det organiska innehållet i jorden, 

jorden blir kompakt när tunga maskiner används och jorden eroderas av vind och vatten. 

Monokulturer som gör det möjligt att bearbeta jorden på ett industriellt och rationellt sätt, 

vilket också medför att behovet av handelsgödsel, kemiska bekämpningsmedel och bevattning 

ökar. Handelsgödsel är enkelt att använda jämfört med organiskt gödsel, men det kräver 

mycket energi vid tillverkningen. Överskottsnäring kan läcka ut till sjöar och vattendrag. 

Tillgången till vatten för bevattningsändamål är begränsad i stora delar av världen och 

grundvatten förbrukas i snabbare takt än påfyllningen sker via regnvatten. Överanvändningen 

av vatten kan leda till saltvatteninträngning i grundvattnet nära kusterna. Kemiska 

bekämpningsmedel dödar både ogräs och den gröda som odlas, liksom skadegörare och 

rovinsekter samtidigt som både ogräs och skadegörare kan bli resistenta mot 

bekämpningsmedlen. Kemiska bekämpningsmedel kan läcka ut i omgivningen och rester kan 

finnas kvar i grödan. En förädling av växter och djur har skett under hela evolutionen och 

Genetiskt Modifierade Organismer, GMO, har utvecklats genom avancerad teknologi, liksom 

skapande av hybrider, som kräver optimala odlingsförutsättningar. Hybrider kan inte föröka 

sig utan jordbrukaren blir beroende av företag som säljer detta utsäde. Detta minskar också 

diversiteten. Industriell och storskalig djurhållning innebär ofta att djuren föds upp på 

kraftfoder och ges en begränsad yta att leva på, vilket kan medföra att de blir mera mottagliga 

                                                 
8
 Gröna revolutionen kallas den markanta skördeökning som skedde på 1960-talet med hjälp av växtförädling, 

handelsgödsel och bekämpningsmedel. (Nationalencyklopedin, 2013c). 
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för sjukdomar som kräver medicinsk behandling. Många djur på samma plats medför också 

en koncentration av gödsel på liten yta med läckage av kväve och ammoniak som följd (ibid.). 

 

Ekologisk odling innebär enligt Weidow (1998) att odlingen sker på ett sådant sätt som 

hushållar med naturresurserna och som är skonsam mot miljön. Det innebär att ekologisk 

odling skiljer sig från konventionell odling bl. a. genom att man med hjälp av växtföljder 

förbättrar markstrukturen och därigenom motverkar ogräs, sjukdomar på grödan och 

skadegörare (ibid.). När det gäller växtnäring används inte handelsgödsel utan i stället 

stallgödsel, om gården har djur, och odling av kvävefixerande baljväxter och gröngödsling 

som en del av växtföljden (ibid.). Kemiska bekämpningsmedel används inte i ekologisk 

odling utan ogräs bekämpas främst genom 4-7 åriga växtföljder och mekanisk bearbetning av 

jorden. Skadegörare och parasiter motarbetas genom att de naturliga rovinsekter som finns i 

ekosystemet gynnas, t ex nyckelpigor, spindlar och övriga predatorer (ibid.). 

 

I ekologisk uppfödning av djur måste djuren få möjlighet att vistas ute och kunna utöva sitt 

naturliga beteende (Björklund, Holmgren och Johansson, 2009). Djuren ska födas upp på 

ekologiskt foder som huvudsakligen ska vara producerat på den egna gården och för 

nötkreatur innebär det att de ska äta grovfoder som ensilage, hö eller beta gräs själva (ibid.). 

Ekologisk odling och uppfödning av djur ger lägre avkastning än motsvarande konventionell 

produktion och detta är en förklaring till att ekologisk mat ofta är dyrare än konventionellt 

producerad mat. Ekologiska grönsaker innehåller ofta mera näring i form av vitaminer, 

mineraler och antioxidanter och ekologiskt producerat kött har en bättre fettsammansättning 

med mera omega-3 än konventionellt producerat kött (Björklund, Holmgren och Johansson, 

2009). 

 

Enligt Mäder et al. (2002) ger ekologisk odling i genomsnitt 20 procent lägre skördar. 

Användningen av insatsmedel i form av gödsel och drivmedel är 34-53 procent lägre än i 

konventionell odling och användningen av bekämpningsmedel är 97 procent lägre än i 

konventionell odling (ibid.). Jordens förbättrade bördighet och högre biodiversitet gör de 

ekologiska odlingssystemen mindre beroende av externa insatsmedel (ibid.). Enligt Granström 

och Hagelqvist (2009) uppväger den ekologiska produktionen, som ger mindre avkastning, 

nackdelen med handelsgödsel som kräver stor energiåtgång vid tillverkningen. 

 

Användning av gödsel från djur är viktig i både ekologisk och konventionell odling för att 
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tillgodose växternas behov av näring och för att öka andelen organiskt material i jorden 

(Gliessman, 2007). 

 

Vid odling av ris, bomull, sojabönor, majs, vete, korn, grönsaker och frukter används stora 

mängder konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel som har negativa effekter på både 

människor och andra levande organismer (Sanderson Bellamy, 2012). I takt med att 

kostnaderna för kemiska insatsmedel ökat har alternativa och mera hållbara odlingsformer 

vuxit fram som minskade doser av konstgödsel som direkt kan tas upp av grödan i stället för 

att sköljas bort av bevattning och regnväder, byte till bekämpningsmedel som har mindre 

påverkan på miljön, ändring av odlingssätt med integrering av olika typer av grödor som kan 

förbättra jordens näringsinnehåll, minska erosionen, förbättra jordens vatteninnehåll, öka 

biodiversiteten, öka estetiken genom öppna landskap, öka kolinlagringen och förbättra 

resiliensen
9
 (ibid.). 

 

Ur ett klimatperspektiv är det enligt Åström et al. (2013) viktigare att fokusera på vad vi äter 

än var odlingen sker. Hur långt mat transporteras har betydelse för utsläppen, men i de allra 

flesta fall har transporterna, förutom via flyg, mindre betydelse för utsläppen än vad man 

trodde tidigare (ibid.). 

 

Miljö- och klimatmärkningar av mat 

EU-ekologiskt jordbruk har ett regelverk som utgör en miniminivå för vad som kännetecknar 

ett ekologiskt jordbruk, sedan får de enskilda medlemsländerna göra egna tilläggsregler. Mat 

som innehåller mer än 95 procent ekologiska ingredienser får märkas som ekologiska (EU, 

2013). KRAV är en svensk miljömärkning för ekologiskt producerad mat där märkningen 

innebär att maten är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna 

(KRAV, 2013). Änglamark är Coop´s varumärke för ekologiska produkter som uppfyller de 

krav som KRAV ställer eller som är märkta med kraven i EU-ekologiskt jordbruk (Coop, 

2013). I love eco är ICA´s ekologiska sortiment (ICA, 2013). Svenskt Sigill är en märkning 

för kontrollerad odling eller uppfödning som garanterar att produktionen säkrar hög 

livsmedelskvalitet, god djuromsorg och ökad miljöhänsyn (Svenskt Sigill, 2012). 

 

En klimatmärkning av livsmedel efterfrågas enligt Dahlin (2010) av konsumenter, näringsliv 

                                                 
9
 Resiliens är ett mått på ett ekosystems förmåga att klara störningar utan att övergå till ett annat tillstånd. 
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och politiker. För närvarande finns flera olika typer av märkningar som inte är jämförbara 

med varandra (ibid.). För att öka konsumenternas kunskap om klimatsmarta matval behövs 

olika hjälp- och styrmedel (ibid.). 

 

En prototyp till ett webbaserat interaktivt och pedagogiskt verktyg för klimat- och 

näringsanpassade måltider, MenuTool, har utvecklats av Carlsson-Kanyama, Wåhlander, 

Gleerup och Shanahan (2007). I en databas fanns uppgifter om näringsinnehåll, 

växthusgasutsläpp och energianvändning för ca 170 livsmedel med möjlighet att 

individanpassa måltider och beräkna växthusgasutsläpp. Efter en testperiod utvärderades 

verktyget av olika användargrupper och vid utvärderingen visade det sig att verktyget hade 

potential för att inspirera till förändring. Efter testperioden, där verktyget rönt stort intresse 

från allmänhet, myndigheter och media fanns ingen naturlig arvtagare som kunde ta över 

verktyget utan projektet lades ner. 

 

Menykörkortet – Mat & klimat 2013, har utvecklats av SLU, SIK, Lunds universitet, Umeå 

universitet och Linnéuniversitetet. Menykörkortet är en webbaserad utbildning som belyser 

sambandet mellan olika livsmedel och den klimatpåverkan de har. Utbildningen riktar sig 

främst till dem som arbetar med livsmedel inom handel, storkök och restauranger, men också 

till intresserade konsumenter (ibid.). 

 

Mat-klimat-listan, som är utarbetad av Röös (2012), innehåller en sammanställning över 

tillgängliga klimatsiffror och redovisar översiktliga beräkningar av växthusgasutsläppen för 

olika livsmedelskategorier. Avsikten med listan är att endast redovisa klimatpåverkan. Vid 

kostplanering bör även hänsyn tas till övriga miljöaspekter (ibid.). 

 

Köttfri måndag (2013) är en världskampanj som stöds av många miljöorganisationer för att 

minska köttkonsumtionen i Sverige och globalt. 

Animaliskt protein 

Animaliskt protein har hög proteinhalt och en sammansättning av aminosyrorna som 

överensstämmer med kroppens behov, vilket gör att animaliskt protein har hög biologisk 

kvalitet (Johansson, 2007). Produktionen av nötkött orsakar utsläpp av växthusgasen metan 

som bildas när cellulosa bryts ner i idisslares tarmsystem (Björklund, Holmgren & Johansson, 

2009).  Enligt Lööv, et al. (2013a) kan utsläppen vid uppfödning av nötkött variera mellan 
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”nära noll och många hundratals kilo koldioxidekvivalenter per kilo kött beroende på land och 

uppfödningssystem”. I citatet ovan innebär ”nära noll” 1,9 – 3,3 kg koldioxidekvivalenter per 

kilo nötkött om djuren föds upp på naturbete i Sverige, kombinerat med lövträdsproduktion 

för bioenergiändamål eftersom klimatbelastningen kan kompenseras genom kolinlagring i 

mark och träd (Kumm, 2011). ”Många hundratals kilo” i citatet ovan blir det om nötkött 

produceras på mark där regnskog avverkats för att bli till betesmark (Cederberg et al., 2011). 

Sker uppfödningen i Brasilien beräknas miljöbelastningen bli mer än 700 kg koldioxid-

ekvivalenter per kg kött, utslaget på över 20 år, om markanvändningen ändras och ny 

jordbruksmark har brutits för sojaodling och bete (ibid.). 

 

Röös (2012) anger i Mat-klimat-listan en variation mellan 17-40 kg (medelvärde 26 kg) 

koldioxidekvivalenter per kilo benfritt kött. Cederberg och Nilsson (2004) anger 21,7 kg 

koldioxidekvivalenter per kilo nötkött vid produktion i ranchdrift i södra Sverige. 

 

Övriga aspekter som påverkar nötköttets klimatbelastning är enligt Lööv et al. (2013a) det 

foder som djuret föds upp på. Kraftfoder, baserat på soja, bidrar till avskogning i Sydamerika 

som innebär ökade växthusgasutsläpp och förluster av biologisk mångfald. Sojaodling kräver 

stora mängder kemiska bekämpnings- och gödningsmedel. Sverige importerade 220 000 ton 

sojabönor 2010 varav 40 procent användes till nötkreatur (ibid.).  

 

Betande djur kan omvandla gräs till kött från marker som inte kan användas för att odla 

sådant som vi människor kan äta direkt. Djur kan också födas upp på biprodukter från skogs- 

och livsmedelsindustrin som annars inte skulle användas, t ex halm, agnar, kli, betmassa, 

pressrester från oljetillverkning, toppar och toppskott (Kumm, 2002). Kött från mjölkkor ger 

mindre klimatbelastning än kött från köttdjur då utsläppen kan fördelas mellan mjölken och 

köttet (Dahlin & Lundström, 2011). Hög slaktålder och långa kalvningsintervaller ger högre 

utsläpp av växthusgaser (ibid.). 

 

Sverige anses ha en god djurvälfärd, där djuren får utöva sitt naturliga beteende i en bra miljö 

(Lööv, et al., 2013a). Detta ger friska djur och minskad användning av antibiotika som är 

viktigt för att begränsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier (ibid.). Lagstiftningen i 

Sverige begränsar tiden som djur får transporteras till slakt till maximalt åtta timmar (ibid.). 

Sveriges stränga djurskyddsregler ger bättre djurmiljö och djurhälsa som bidrar till att färre 
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djur dör innan de slaktas och att djuren växer snabbare med lägre utsläpp av växthusgaser per 

kilo som följd (ibid.). 

Vegetabiliskt protein 

Vegetabiliskt protein är uppbyggt av samma aminosyror som animaliskt protein men i andra 

proportioner och i en annan koncentration. Vegetabiliskt protein anses därför ha lägre 

biologisk kvalitet än animaliskt protein (Johansson, 2007). Genom att kombinera sädesslag 

och baljväxter blir proteinsammansättningen mera komplett (ibid.). 

 

Sojabönor innehåller mera protein med högre proteinkvalitet än övriga baljväxter (Johansson, 

2007). Merparten av den soja som används till djurfoder i Sverige är importerad från Brasilien 

(Wåhlin, 2012). Efterfrågan på soja leder till att ny odlingsmark skapas genom avskogning av 

naturområden som får till följd att den biologiska mångfalden minskar, vattenförbrukning och 

växthusgaser ökar (ibid.). 

 

Baljväxter
10

 har en klimatpåverkan på 0,2 – 1,4 kg koldioxidekvivalenter per kilo kokta 

baljväxter (Dahlin & Lundström, 201). Näringsmässigt innehåller baljväxter järn, som inte är 

lika lättillgängligt för upptag som järn i kött. Baljväxter innehåller inget vitamin B12 (ibid.). 

1.4.2 Produktion av måltider 

”Eating less meat may slow climate change” är inledningen på en artikel av Hoek et al. (2013) 

med referens till den miljöpåverkan som kött har. Att ersätta kött med vegetabilier kan bara 

lyckas om substituten är tillräckligt attraktiva för konsumenten (ibid.). En upprepad 

konsumtion av en ny eller ovan matvara kan både öka och minska gillandet över tiden för 

konsumenten. Öka på grund av den tillvänjning som sker och minska på grund av att 

konsumenten tröttnar på matvaran. Undersökningen visade att de konsumenter som gillade 

substituten hade tidigare erfarenheter av motsvarande matvaror än en lång period med 

upprepad konsumtion (ibid.). 

 

Enligt Mela (2001) finns både medfödda och inlärda smakpreferenser för vilka smaker vi 

föredrar. Gillandet av en maträtt kan påverkas genom frekvent exponering av rätten, men 

påverkan kan också ske genom situationen och det sällskap i vilket maträtten äts, förutom den 

rent sensoriska upplevelsen (ibid.). 
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 Ärtor, bönor, linser. 
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Förutom sensoriska egenskaper hos en maträtt kan gillande enligt Shepherd (2001) också 

påverkas av konsumentens uppfattning om maträttens ursprung och egenskaper, som till 

exempel hälsoeffekter, näringsinnehåll etc., bli avgörande för om maträtten kommer att gillas 

eller inte. 

 

En sensorisk undersökning av tomater visade att gillandet av ekologiska tomater ökade när 

konsumenten fick information om produktionsmetod (Johansson et al., 1999). 

 

Konsumenter är villiga att betala mer för ekologiskt kött i en valsituation om de får välja 

mellan ekologiskt producerat kött, konventionellt producerat kött eller kött uppfött på GMO-

producerat foder enligt Zanoli et al. (2012). Skälen till att de väljer ekologiskt kött är främst 

säkerhet, där konventionellt producerat kött förknippas med galna kosjukan, mul- och 

klövsjuka, scrapie samt hälsa för människorna som konsumenter, men även djurens hälsa och 

miljöhänsyn där ekologiskt kött förknippas med korta transporter och goda 

uppfödningsförhållanden för djuren (ibid.). 

1.4.3 Produktion av energi i kroppen 

Maten vi äter måste förse kroppen med alla näringsämnen i en lämplig blandning av vatten, 

protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler (Johansson, 2007). Dessutom finns vissa 

livsnödvändiga näringsämnen som kroppen inte kan tillverka själv utan de måste tillföras via 

maten. Ett exempel på ett mycket viktigt vitamin är B12, som endast finns i animaliskt protein 

och ett annat exempel är järn (ibid.). Det finns två typer av järn i maten; hemjärn och 

oorganiskt järn. Hemjärn finns i animaliskt protein och 15-35 procent av det som finns i 

maten tas upp av kroppen. Oorganiskt järn finns framför allt i vegetabilier och 2-20 procent 

tas upp av kroppen (ibid.). Dagsbehovet av B12 är för de allra flesta 2,0 µg (för ammande 2,8 

µg) och dagsbehovet av järn är 9 mg, förutom hos fertila kvinnor och ammande som har ett 

högre dagsbehov, 15 mg (Livsmedelsverket, 2005). 

 

Enligt Johansson (2007) kan brist på vitaminet B12 orsaka blodbrist
11

, nervpåverkan i fötter 

och ben med försämrad känsel, domningar och stickningar, försämrad syn, dåligt minne och 

demenssymptom. I Sverige är järnbrist den vanligaste bristsjukdomen med symptom som 
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trötthet, håglöshet, irritation, försämrat immunförsvar, sänkt fysisk prestationsförmåga och 

nedsatt inlärningsförmåga som följd (ibid.). 

Den medvetna måltiden 

En medveten måltid bör vara hälsosam, säker och hållbar (Örebro universitet, 2013). 

Måltidens hälsosamma och hållbara aspekter kommer att behandlas i denna studie. 

 

Utgångspunkten för utbildningarna vid Örebro universitet, campus Grythyttan, är Gustafsson 

och Klein (2005) som skapade ett medvetet kök som gav en ny dimension åt matlagnings-

konsten genom att laga gourmetmat av förstklassiga råvaror med en hälsosam balans mellan 

näringsämnena och bibehållen eller ökad sensorisk kvalitet. Balansen innebar att det mättade 

fettet, minskades med 25 procent och ersattes av fiberrika kolhydrater. Dagens närings-

rekommendationer bygger på SNR-05, Svenska näringsrekommendationer, som utgår från 

nuvarande kostförhållanden och näringssituation i Norden och ger näringsmässiga riktlinjer 

för de primära näringsbehoven, förutsättningar för en god hälsa och minskar risken för 

kostrelaterade sjukdomar (Livsmedelsverket, 2005). 

 

Idag intresserar vi oss dessutom för om en måltid ska anses hållbar eller ej, där måltidens 

klimatbelastning påverkas av ett antal kriterier i primärproduktionen såsom markanvändning, 

användning av fossila bränslen och energikrävande insatsmedel, förutom utsläpp av 

växthusgaser och bevarande av den biologiska mångfalden enligt Wallén, Brandt och 

Wennersten (2004). Utöver dessa kriterier är det viktigt att en hållbar måltid innehåller de 

näringsämnen som rekommenderas för dagligt intag. Författarna anger särskilt behovet av 

järn, selen och folsyra som kan bli svåra att täcka vid en förändrad kost (ibid.). För att täcka 

näringsbehovet med en kost som minimerar utsläppen av växthusgaser, med mindre 

animaliskt protein och mera vegetabiliskt protein, föreslår författarna bland annat en ökning 

av konsumtionen av baljväxter med 900 procent, rotfrukter med 593 procent och en 

minskning av animaliskt protein i form av kött med 36 procent (ibid.). 

1.4.4 Kretslopp, återföring av restprodukter 

Stora mängder matavfall uppkommer i Sverige varje år, matavfall som medför stor 

miljöpåverkan genom att mat produceras för att sedan kastas (Jensen, Stenmarck, Sörme och 

Dunsö, 2011). År 2010 var den totala mängden matavfall drygt en miljard kilo för de olika 

leden i livsmedelskedjan. Hushållens andel av detta var nära 70 procent, fördelat på 
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oundvikligt matavfall som är sådant som inte kan konsumeras, till exempel skal, benrester, 

kärnor och kaffesump, och onödigt matavfall som är sådant som skulle ha kunnat konsumeras 

om det hanterats annorlunda. Detta onödiga matavfall motsvarade 239 000 000 kilo  (ibid.).  

Beräkningar av Regeringskansliet (2010) redovisar att hushållen slänger en tredjedel av den 

mat som köps in. 

 

En ändring av datummärkningen från ”bäst före” till ”minst hållbar till” skulle göra att det 

onödiga matavfallet minskar (Kock & Andersson, 2012). Enligt Modin (2011) står kött och 

fisk står för 6 procent av matavfallet, vilket får anses positivt eftersom animalisk produktion 

har större miljöpåverkan än produktion av vegetabilier. 

 

Enligt Jensen, Stenmarck, Sörme och Dunsö (2011) går en liten andel, cirka 17 procent av det 

totala matavfallet, till biologisk behandling, som innebär kompostering eller rötning till 

biogas. 

1.5 Metod och material 

Nedan följer en diskussion kring metod- och materialvalet för att besvara studiens syfte. 

Vetenskapliga artiklar och rapporter har samlats in under tiden från och med hösten 2011 till 

och med början av april 2013 inom ämnesområdena nötkött, hållbar utveckling, matens 

påverkan på miljön. Referenslistorna till dessa artiklar och rapporter har också givit söktips på 

ytterligare information. 

 

Vid sökningar i databaser har Summon använts och rubriken ”sök böcker, artiklar m.m.” och 

sök ”allt” har valts. Efter varje sökord har listan gåtts igenom i sin ursprungsordning. Sedan 

har i samtliga fall följande valts: ”Endast fulltext”, ”artiklar från vetenskapligt granskade 

publikationer” och ”nyast först”. Sedan har de 50 första abstracten gåtts igenom och de 

artiklar som befunnits intressanta har sparats till egen hårddisk för genomläsning och 

användning. 

1.5.1 Metodval 

Sensoriska konsumenttester av tre köttfärssåser gjordes för att undersöka om det var 

sensoriska skillnader mellan konventionellt respektive ekologiskt producerat nötkött samt att 

undersöka konsumenters gillande av ekologiskt producerat nötkött blandat med vegetabiliskt 

innehåll (Meilgaard, Civille & Carr, 2007). 



19 

 

Ett rangordnat preferenstest är enligt Meilgaard, Civille och Carr (2007) lämpligt att använda 

när konsumenten ska ta ställning till tre eller flera prover. En just-right-skala används enligt 

Meilgaard, Civille och Carr (2007) när konsumenten ska ta ställning till gillande av ett provs 

sensoriska egenskaper. 

 

Näringsberäkning per portion vad avser vitamin B12 och järn i köttfärssåserna gjordes med 

hjälp av näringsberäkningsprogrammet Dietist XP. 

1.5.2 Material 

De tre köttfärssåserna tillagades med ingredienser och recept enligt nedan. Förutom 

proteininnehållet är det samma ingredienser som användes. En sås lagades av konventionellt 

producerad nötfärs, en sås lagades av ekologiskt producerad nötfärs och en sås lagades av 

hälften ekologiskt producerad nötfärs blandad med hälften kokta, röda linser. I fortsättningen i 

denna studie kommer de tre såserna att benämnas konventionell köttfärssås, ekologisk 

köttfärssås och köttfärssås med linser. I diagrammen kommer de tre såserna att benämnas 

konv, ekol och linser. 

Råvarorna 

Samtliga råvaror är inköpta på Coop Forum stormarknad i Häggvik respektive Vällingby 

utanför Stockholm. Råvarorna ingår i det ordinarie sortimentet 

Nötfärs, konventionellt producerad 
Märkt med Svenskt kött, 10-12 % fett. Köttet 

är berett och malet hos Scan AB, 

Roxtorpsgatan 32, 582 73 Linköping, som är 

den sista anläggningen som har hanterat 

produkten oförpackad och som konsument-

förpackat produkten. 

 

Nötfärs, ekologiskt producerad, Änglamark 
Märkt med EU-lövet, KRAV, Svenskt kött. 

10 % fett. Köttet är berett och malet hos K. 

Lagerström Företagen AB, Fållan 10, 121 61 

Johanneshov, som är den sista anläggningen 

som har hanterat produkten oförpackad och 

som konsumentförpackat produkten. 

 

Röda linser 
Producerade i Turkiet, marknadsförs av 

Sevan AB, Stockholm. 

 

Gul lök 
Lösvikt, odlad på Öland. 

Rapsolja, Änglamark 
Kallpressad, märkt med EU-lövet, KRAV 

och nyckelhålet. Producerad för Coop Inköp 
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 & Kategori AB av Gunnarshögs Jordbruks 

AB, Hammenhög, Sverige. 

 

Krossade tomater, Änglamark 
Märkt med EU-lövet, KRAV, och Debio 

økologisk godkänd. Producerad för Coop 

Trading A/S av Italian Food S.p.A. 

Campiglia Maritima Fraz. Venturina, Italien. 
 

Salt, Fleur de sel de Guérande 

 

Saltet är producerat av havet, solen, vinden 

och handskördat av saltarbetare med en 

kunskap och teknik enligt en mångtusenårig 

tradition i Guérande, Frankrike. 

 

Tomatpuré, Änglamark 

 

Märkt med EU-lövet, KRAV och Debio 

økologisk godkänd. Producerad för Coop 

Trading A/S av Antonio Petti Fu Pasquale 

Spa, Nocera Superiore (SA), Italien. 

Recepten 

Tabell 1. Ingredienser till köttfärssåser. 

Ingredienser 

 

Konventionell 

köttfärssås 

Ekologisk 

köttfärssås 

Köttfärssås 

med linser 

Nötfärs, konventionellt producerad 500 gram   

Nötfärs, ekologisk  500 gram 250 gram 

Kokta, röda linser   250 gram 

Krossade tomater, Änglamark 500 gram 500 gram 500 gram 

Gul lök 200 gram 200 gram 200 gram 

Rapsolja, Änglamark 2 msk 2 msk 2 msk 

Salt, Sel de Guérande 1 tsk 1 tsk 1 tsk 

Tomatpuré, Änglamark 2 msk 2 msk 2 msk 

 

Tillagning av konventionell och ekologisk köttfärssås 

1. Skala och finhacka löken. 

2. Fräs löken i rapsoljan utan att den tar färg. 

3. Tillsätt köttfärsen och smula den jämnt grynig med en stekspade. 

4. Tillsätt krossade tomater, salt, tomatpuré och låt koka på svag värme 15-20 minuter. 

Tillagning av köttfärssås med linser 

1. Skölj 1 dl röda linser ordentligt i flera vatten. 

2. Koka linserna i 3 dl vatten i 8-10 minuter. Häll av det vatten som inte kokat in. 

3. Skala och finhacka löken. 

4. Fräs löken i rapsoljan utan att den tar färg. 

5. Tillsätt köttfärsen och smula den jämnt grynig med en stekspade. 
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6. Tillsätt krossade de kokta linserna, tomater, salt, tomatpuré och låt koka på svag 

värme 15-20 minuter. 

1.5.3 Genomförande 

Två tester genomfördes vid varje provtillfälle med samma smakpanel. Det första testet bestod 

av de tre köttfärssåserna angivna som anonyma prov. Det andra testet bestod också av de tre 

köttfärssåserna med information om vad de olika såserna tillagats av; konventionellt 

producerat nötkött, ekologiskt producerat nötkött respektive ekologiskt producerat nötkött 

blandat med röda linser. 

 

Den konventionella och ekologiska köttfärssåsen hade identiskt utseende. Köttfärssåsen med 

linser hade annorlunda färg och form. 

1.5.4 Undersökningsinstrument 

Ett frågeformulär skapades som användes vid de båda testerna. Konsumenterna ombads vid 

det första testet att göra ett preferenstest genom att jämföra de tre köttfärssåserna med 

varandra som anonyma prover och ange vilken köttfärssås som gillades bäst, samt en 

motivering härtill. Undersökningen fortsatte med ett jämförande test där konsumenterna fick 

jämföra de tre köttfärssåsernas egenskaper gällande utseende, doft, smak och 

konsistens/textur. Jämförelsen gjordes enligt en femgradig just-right- skala, från Mindre 

tilltalande → OK → Mycket tilltalande, respektive För lite → Lagom → För mycket för de 

olika variablerna (Meilgaard, Civille och Carr, 2007). Frågeformuläret gav också möjlighet 

till egna skriftliga kommentarer. Proverna kodades med tresiffriga koder. 

 

Vid det andra testet användes samma formulär, men med den skillnaden att det framgick vilka 

ingredienser de tre köttfärssåserna var tillagade av. Konsumenterna fick även i detta test ange 

vilken av såserna som gillades bäst samt att motivera valet. Vidare fick konsumenterna göra 

samma just-right-bedömning som vid det första testet då provernas ingredienser var anonyma. 

De tre proverna kodades med tresiffriga koder. Formulär till första testet, Bilaga 2. Formulär 

till andra testet, Bilaga 3. 

1.5.5 Urval 

Den sensoriska undersökningen har genomförts med hjälp av studenter från två olika program 

(måltidsekolog- och kulinarisk kock och måltidskreatörprogrammet) vid Restaurang- och 
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hotellhögskolan, Örebro universitet, Grythyttan, boende i Bostadsrättsföreningen Tunö i Kista 

och medarbetare vid Friluftsfrämjandets distrikts- och riksorganisation i Stockholm. Ett 

förtest av formuläret genomfördes den 24 april med hjälp av tre studenter vid 

måltidsekologprogrammet vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet. En 

undersökning genomfördes sedan den 25 april med hjälp av studenter vid kulinarisk kock- och 

måltidskreatörprogrammet och lärare vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro 

universitet. En justering av frågeformuläret gjordes efter dessa undersökningar till att även 

omfatta ålder och kön på konsumenten. Nästa undersökning genomfördes den 26 april med 

boende i Kista och slutligen genomfördes en undersökning den 15 maj med medarbetare vid 

Friluftsfrämjandets kansli i Aspudden i södra Stockholm. 

 

För att bekvämt kunna smaka på de olika proverna och samtidigt fylla i formuläret fick 

konsumenterna sitta vid bord alternativt i sensoriska bås vid genomförandet av testerna. 

Proverna serverades varma på en bricka i märkta plastskålar, tillsammans med en sked, 

servett, en mugg med kallt vatten och frågeformulär. Mängden som serverades var ca 12 

gram. Totalt har 25 konsumenter deltagit i testet, varav 13 kvinnor och 12 män. Se Tabell 2 

nedan. 

Tabell 2. Bakgrundsfaktorer ålder och antal konsumenter 

 

Ålder Antal 

20-29 år 9 st 

30-39 år 4 st 

40-49 år 5 st 

50-59 år 3 st 

60-69 år 3 st 

70 - 1 st 

 

Urvalet har gjorts enligt s k bekvämlighetsurval, med konsumenter tillgängliga för 

undersökaren (Bryman, 2011). 

1.5.6 Analys av insamlade data 

Data har insamlats i enlighet med frågeformulären, Bilaga 2 och 3, och uppgifterna från de 

ifyllda frågeformulären har bearbetats statistiskt med hjälp av dataprogrammet IBM SPSS 

Statistics 21. De beräkningar som gjorts är frekvenstabell och korstabell. Kvantitativ metod 

valdes då denna innebär statistisk bearbetning och mätning av insamlat material (Patel och 

Davidson, 2003). Frågeformulären hade både fasta och öppna svarsalternativ. De öppna 
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svarsalternativen gav möjlighet att komplettera statistiska data med verbala tillägg (Bryman, 

2011). 

1.6 Forskningsetisk planering 

De etiska aspekter som kan röra konsumenter som deltar i en sensorisk undersökning är 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet enligt Bryman (2011). 

 

Samtliga konsumenter som deltagit i undersökningarna har inbjudits till medverkan via e-post 

och i samband härmed har också uppsatsens informationsblad bifogats, Bilaga 1. Samtliga har 

också informerats om syftet muntligt i samband med konsumenttestet. I inbjudan har det 

också tydligt framgått att medverkan är frivillig. Inga personuppgifter, utöver kön och ålder, 

har samlats in. De konsumenter som ville delta i utlottningen av en bok
12

 som tack för hjälpen 

för deltagande i undersökningarna i Grythyttan fick skriva sin e-postadress på ett formulär, 

som inte på något sätt kunde kopplas ihop med de ifyllda frågeformulären. Vid de kommande 

testerna fick de konsumenter som ville delta i utlottningen skriva sitt namn på ett papper som 

därmed utgjorde konsumentens lott. Ingen koppling ska kunna göras till de ifyllda formulären. 

2 Resultat  

2.1 Näringsberäkning 

En näringsberäkning av näringsinnehållet per portion vad avser vitamin B12 och järn i 

köttfärssåserna har beräknats med hjälp av näringsberäkningsprogrammet Dietist XP. Enligt 

programmet består en ”standardportion” köttfärs av 125 gram. De köttfärssåser som tillagats 

av ekologiskt respektive konventionellt producerad nötfärs har beräknats innehålla 100 gram 

köttfärs per portion och köttfärssåsen som består av ekologisk köttfärs och kokta, röda linser 

har beräknats innehålla 50 gram köttfärs och 50 gram kokta, röda linser per portion. Tabell 3 

nedan. 

  

                                                 
12

 Sockerdetektiven av Maj Östberg Rundquist 
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Tabell 3. Innehåll av vitamin B12 och järn i 100 gram köttfärssås tillagad av ekologisk 

respektive konventionell nötfärs samt av köttfärssås tillagad av ekologisk köttfärs och röda 

linser. 

 Vitamin B12/RDI
13

 Järn/RDI Procent av RDI 

 

Konventionell respektive 

ekologisk köttfärssås. 

 

 

1,2 µg/2,0 µg 

 

3,1 mg/15,0 mg 

 

B12: 60 % 

Järn: 21 % 

Köttfärssås med linser. 0,8 µg/2,0 µg 3,9 mg/15,0 mg 

 

B12: 38 % 

Järn: 26 % 

 

En portion köttfärssås som består av 100 gram köttfärs innehåller 1,2 µg vitamin B12 och 3,1 

mg järn. Jämfört med dagsbehovet motsvarar detta 60 procent av kroppens behov av B12 och 

20 procent av kroppens behov av järn. En portion köttfärssås som består av 50 gram köttfärs 

och 50 gram kokta, röda linser innehåller 0,8 µg vitamin B12 och 3,9 mg järn. Jämfört med 

dagsbehovet motsvarar detta knappt hälften av kroppens behov av B12 och en fjärdedel av 

kroppens behov av järn. Med tanke på att denna beräkning bara består av en av dagens 

måltider bör övriga måltider innehålla resterande behov av B12 och järn. Dataprogrammets 

”standardportion” av nötfärs, 125 gram, innehåller 3,7 mg järn, vilket motsvarar 25 procent av 

dagsbehovet och 1,5 µg B12, vilket motsvarar 75 procent av dagsbehovet.  

2.2 Gillande 

Det första testet bestod av köttfärssåserna angivna som anonyma prov, det andra testet bestod 

av köttfärssåserna med information om de ingående ingredienserna. I båda testerna fick 

konsumenterna uppgiften att jämföra de tre proverna med varandra och ange vilket prov som 

uppfattades som godast. Den konventionella köttfärssåsen uppfattades som godast vid det 

anonyma provet. Den ekologiska köttfärssåsen uppfattades som godast när proverna hade 

information om ingående ingredienser. Köttfärssås med linser uppfattades som godast av en 

person vid det anonyma provet och tre personer uppfattade den som godast vid provningen 

med information om ingående ingredienser. En person uppfattade att den konventionella 

köttfärssåsen och den ekologiska köttfärssåsen var likvärdiga. Se Figur 2 nedan. 

 

                                                 
13

 RDI, Rekommenderat Dagligt Intag 
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Figur 2. Vilket prov är godast? Jämförelse av ekologisk köttfärssås, konventionell köttfärssås 

och köttfärssås med linser (n=25). 

 

Kommentarer från konsumenter vid anonyma prover som uppfattade ekologisk köttfärssås 

som godast: ”Eftersom den är mest lik min som jag själv brukar laga och därför gillar jag den 

mest”, ”God köttsmak”. Kommentarer från konsumenter som uppfattade konventionell 

köttfärssås som godast: ”Bäst färg och form, smakar köttigt och savoröst, inte torr, lagom 

fetma och välbalanserade smaker för att vara en köttfärssås”, ”Den är fräsch, mer vegetarisk 

känsla, smakrik och känns nyttig”. Kommentarer från konsumenter som uppfattade 

köttfärssås med röda linser som godast: ”Känns lättare för kroppen. Godare då jag vet att med 

en andel linser är det bättre miljömässigt”. ”Godare i smak. Vetskapen om att hälften utgörs 

av vegetabilier”. 

 

I kommande frågeställningar ombads konsumenterna att jämföra proverna och ta ställning till 

utseende: färg och ange sin uppfattning på skalan från Mindre tilltalande → OK → Mycket 

tilltalande. Konsumenterna ombads även att jämföra proverna och ta ställning till doft: 

intensitet, smak: sälta, sötma, tomatsmak, köttsmak, kryddsmak och konsistens/textur: 

tuggmotstånd och ange på skalan från För lite → Lagom → För mycket. I diagrammen 

redovisas negativa egenskaper (mindre tilltalande, för lite) under x-axeln och positiva och 

neutrala egenskaper (OK, lagom, mycket tilltalande, för mycket) över x-axeln. 
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Mindre
tilltalande

OK Mycket
tilltalande

Antal Med info: Färg Ekol

Linser

Konv

2.2.1 Utseende: Färg 

Vid de anonyma proverna uppskattar majoriteten av konsumenterna den konventionella 

köttfärssåsens färg som mest tilltalande och köttfärssåsen med linser som minst tilltalande, 

Figur 3 nedan. Vid proverna med information om ingredienser uppfattade något färre att 

köttfärssåsen med linser hade mindre tilltalande färg och många ändrade sin uppfattning om 

den konventionella köttfärssåsen från mycket tilltalande till OK, Figur 4 nedan. 

 

 

Figur 3. Köttfärssåsernas egenskap färg vid 

anonyma prov (n=25). 

Figur 4. Köttfärsernas egenskap färg vid prov 

med information om innehåll (n=25). 

2.2.2 Doft: Intensitet 

Merparten av konsumenterna uppfattade att alla tre såserna hade lagom doftintensitet när de 

tog ställning till anonyma prover, Figur 5 nedan. Köttfärssåsen med linser uppfattades ha 

mindre lagom doftintensitet då konsumenterna hade tillgång till information om ingredienser, 

Figur 6 nedan. 

 

Figur 5. Köttfärssåsernas egenskap intensitet vid 

anonyma prov (n=25). 

Figur 6. Köttfärssåsernas egenskap intensitet 

vid prov med information om innehåll (n=25). 
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2.2.3 Smak: Sälta 

Konsumenterna uppfattade att alla tre såserna hade för liten sälta vid anonyma prover, Figur 7 

nedan, medan samtliga såser uppfattades som mera lagom salta när de hade till information 

om innehåll, Figur 8 nedan. 

 

  

Figur 7. Köttfärssåsernas egenskap sälta vid 

anonyma prov (n=25). 

Figur 8. Köttfärssåsernas egenskap sälta vid 

prov med information om innehåll (n=25). 

2.2.4 Smak: Sötma 

De flesta av konsumenterna uppfattade att alla tre såserna hade lagom sötma vid båda 

mätningarna oavsett anonyma prov, Figur 9 nedan, eller om konsumenterna hade information 

om innehållet, Figur 10 nedan. 

 

 

Figur 9. Köttfärssåsernas egenskap sötma vid 

anonyma prov (n=25). 

Figur 10. Köttfärssåsernas egenskap sötma vid 

prov med information om innehåll (n=25). 
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För lite Lagom För
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Antal Utan info: Köttsmak Ekol
Linser
Konv

2.2.5 Smak: Tomatsmak 

Konsumenterna uppfattade tomatsmaken som mindre vid anonyma prov, Figur 11 nedan, och 

som mera lagom när konsumenterna hade information om innehållet, Figur 12 nedan. 

 

Figur 11. Köttfärssåsernas egenskap tomatsmak 

vid anonyma prov (n=25). 

Figur 12. Köttfärssåsernas egenskap tomatsmak vid 

prov med information om innehåll (n=25). 

2.2.6 Smak: Köttsmak 

Konsumenterna uppfattade köttsmaken som för liten för köttfärssås med linser vid anonyma 

prov, Figur 13 nedan. Köttsmaken ökade för köttfärssås med linser, när konsumenterna hade 

information om innehållet, Figur 14 nedan. 

 

 
 

Figur 13. Köttfärssåsernas egenskap köttsmak vid 

anonyma prov. 

Figur 14. Köttfärssåsernas egenskap köttsmak 

vid prov med information om innehåll. 
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2.2.7 Smak: Kryddsmak 

Konsumenterna uppfattade kryddsmaken som för liten för samtliga prover oavsett om 

proverna var anonyma, Figur 15 nedan, eller om konsumenterna hade information om 

innehållet, Figur 16 nedan. 

 

  
 

Figur 15. Köttfärssåsernas egenskap kryddsmak 

vid anonyma prov (n=25). 

Figur 16. Köttfärssåsernas egenskap krydd-

smak vid prov med information om innehåll 

(n=25). 

2.2.8 Konsistens/textur: Tuggmotstånd 

Konsumenterna uppfattade att tuggmotståndet var större vid anonyma prov, Figur 17 nedan, 

och mera lagom då konsumenterna hade information om innehållet, Figur 18 nedan. 

 

  

Figur 17. Köttfärssåsernas egenskap tuggmotstånd 

vid anonyma prov (n=25). 

 

Figur 18. Köttfärssåsernas egenskap tugg-

motstånd vid prov med information om 

innehåll (n=25). 
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Konsumenterna fick även möjlighet att lämna kommentarer efter att ha jämfört de tre såsernas 

egenskaper: ”Tydlig, för tydlig, köttsmak, saknade övriga attribut” (ekologisk köttfärs), 

”Kändes såsigare och hade bäst konsistens” (konventionellt producerad köttfärs), ”Intressant 

att tyckande kan ändras med vetskap!”, ”Linser i köttfärssås gillar jag inte, blir en mjölig 

känsla i munnen”, ”Provet har både en doft, ett utseende och en textur som är väldigt olik min 

preferens för köttfärssås”, ”Upplevdes mjölig, känns som tomat saknas” (blandning av 

ekologisk köttfärs och linser), ”Proverna känns snarlika och får bra betyg från mig” (proverna 

av ekologisk respektive konventionellt producerad nötfärs). 

3 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om köttfärssås tillagad med ekologiskt respektive 

konventionellt producerat nötkött samt köttfärssås med reducerad mängd kött påverkar 

konsumenters gillande samt att undersöka hur information om ingående ingredienser påverkar 

gillandet. Vidare att undersöka halten av vitamin B12 och järn i de olika köttfärssåserna. 

 

Enligt tidigare antagande är det möjligt att med information påverka konsumenters gillande av 

köttfärssåser tillagade av olika ingredienser (Shepherd, 2001). Vid testen med anonyma 

prover gillades den konventionella köttfärssåsen mer än den ekologiska. Vid testen med 

prover där information om ingredienserna var kända ökade gillandet av den ekologiska 

köttfärssåsen markant och en liten ökning av gillandet av köttfärssåsen med linser kunde 

observeras. Enligt konsumenternas skriftliga kommentarer verkar det finnas en uppfattning 

om att köttfärssås ska se ut på ett visst sätt, smaka på ett visst sätt och innehålla förväntade 

ingredienser som köttfärs, lök och tomat och det kan vara svårt för konsumenter att gilla en 

köttfärssås som innehåller annat än vad som förväntas. Även Johansson et al. (1999) visar att 

konsumenter ändrar uppfattning till att bli mera positiva till något när de får ytterligare 

information om t ex odlingssätt och sort. 

 

Vi har enligt Mela (2001) både medfödda och inlärda smakpreferenser. Medfödda 

smakpreferenser är troligen gillande av sött och ogillande av surt och bittert. Förmågan att 

uppskatta salt utvecklas vid några månaders ålder. Smakpreferenser kan också utvecklas hos 

det ofödda barnet indirekt genom mammans matvanor (ibid.). Smakpreferenser kan också 

läras in genom dels ökad exponering och frekvent exponering av en matvara, dels kan 

inlärandet förstärkas genom det sammanhang då exponeringen sker (ibid.). Enligt Mela 
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(2011) kan en matvara som egentligen inte gillas av konsumenterna ändå uppskattas och gillas 

av andra skäl, som hälsoskäl, pris, förpackning etc. Konsumenterna som deltagit i 

köttfärsprovningarna har genomgående använt variablerna ”mindre tilltalande” respektive 

”för lite” för köttfärssåsen med linser. Men, med kunskap om matens miljöpåverkan och en 

förståelse för att ett recept kan behöva ändras så har några av konsumenterna ändrat 

uppfattning.  

 

Nötkött är ett viktigt livsmedel som innehåller högvärdigt protein, viktiga vitaminer och 

mineraler (Johansson, 2007), samtidigt som nötkött är ett livsmedel med stor miljöpåverkan. 

Kornas matsmältning utsöndrar metan och fodret de föds upp på kan orsaka stor 

klimatpåverkan (Lööv, et al., 2013a). Genom att välja naturbeteskött kan klimatbelastningen 

minskas. Genom naturbete kan korna hämta maten själva och de kan omvandla gräs till kött 

från marker som inte kan användas till annan odling. Naturbete i Sverige bidrar till att det 

svenska landskapet bevaras med öppna marker och biologisk mångfald. Beräkningar visar att 

om produktionen av nötkött sker genom naturbete kombinerad med lövträdsproduktion kan 

klimatbelastningen minskas betydligt (Kumm, 2011). En nackdel med att rekommendera 

svenskt naturbeteskött är att det sällan finns att köpa i livsmedelsbutiker utan säljs på gården 

där det produceras. Den som väljer ekologiskt, svenskt nötkött gör också ett bra val eftersom 

djuren får vistas ute, de ges möjlighet till att utöva sitt naturliga beteende och fodret är 

huvudsakligen producerat på gården där de föds upp (Björklund, Holmgren & Johansson, 

2009). Konsumenterna som deltagit i köttfärsprovningarna uppfattade den ekologiska 

köttfärssåsen som godast när proverna hade information om ingredienserna. 

 

En portion köttfärssås som består av 100 gram köttfärs innehåller 60 procent av kroppens 

behov av B12 och en köttfärssås som består av 50 gram köttfärs innehåller knappt hälften av 

kroppens behov av B12. Kan det finnas en risk för brist på B12 vid en halvering av köttintaget? 

Förmodligen inte eftersom de flesta äter animaliskt protein till varje måltid. Kan det finnas 

risk för överdosering vid stora portioner? Förmodligen inte eftersom B-vitamin är 

vattenlösligt och kroppen kan utsöndra eventuella överskott via urinen. 

 

Även om respektive sås hade exakt samma innehåll, var lagade i samma panna och av samma 

person kunde de bedömas helt olika beroende på om konsumenten hade tillgång till 

information om ingredienser eller ej. Särskilt tydligt blev detta när det gällde att bedöma sälta 

och tomatsmak. Köttfärssåsen med linser upplevdes ha för liten sälta och tomatsmak vid det 
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anonyma provet medan båda smakerna var mera lagom när konsumenterna fick information 

om ingredienserna. Se Figurerna 7 och 8 respektive 11 och 12. Johansson et al. (1999) som 

undersökt gillandet av tomater visar att konsumenter ändrar uppfattning när de får information 

om odlingssätt och sortval. 

 

Konsumtionen av nötkött är i genomsnitt ca 26 kg per person och år i Sverige. Konsumtionen 

av nötkött har ökat totalt, medan konsumtionen av svenskt nötkött har minskat och ersatts av 

importerat nötkött (Lööv et al., 2013b). Konsumtionen anses hög och skulle kunna minskas 

för att ändå innehålla tillräckligt med järn och vitamin B12 för kroppens behov. Det skulle 

även vara en fördel ur ett folkhälsoperspektiv att minska konsumtionen av nötkött och öka 

andelen baljväxter eftersom en hög konsumtion av rött kött kan medföra en ökning av vissa 

cancerformer (Ferguson, 2010). Ett fåtal av konsumenterna som deltog i studien uppskattade 

dock inblandningen av röda linser i köttfärssåsen. 

 

En halvering av konsumtionen av nötkött till ca 13 kg per person och år borde innebära en 

halvering av de utsläpp av CO2e som orsakats av nötkött. Beräknat på det medelvärde som 

Röös (2012) anger, 26 kg CO2e per kilo kött, blir klimatbelastningen 338 kg CO2e. Beräknat 

på ytterligheterna, med naturbete kombinerat med lövträdsproduktion eller uppfödning i 

Brasilien på mark som tidigare var regnskog blir klimatbelastningen mellan 43 kg och 9 100 

kg CO2e per kilo kött. En halvering av konsumtionen av nötkött borde göra det möjligt att nå 

satta miljömål (Miljömål, 2013). 

 

Kan gillandet av konventionellt producerat nötkött bero på att konsumenterna är mera vana att 

äta det och har ätit det under en längre tid än ekologiskt producerat nötkött? Kan också 

gillandet av ekologiskt nötkött öka eftersom det börjar finnas en kunskap om att ekologiska 

matvaror har mindre påverkan på miljön, de innehåller mindre rester från bekämpningsmedel 

och att kraven vid uppfödning av djur är strängare? Kan en motsvarande undersökning om 

några år visa motsvarande ökande gillande för en inblandning av vegetabilier i en maträtt? 

 

Ekologisk odling ger mindre skördar än konventionell odling. Med tanke på att mängder av 

ätbar mat slängs i olika led i livsmedelskedjan borde maten ändå räcka till, även om 

världsbefolkningen ökar, om vi blir mera noga och äter upp merparten av maten som 

produceras. 
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3.1 Metod- och materialdiskussion 

De olika delarna av denna undersökning är spridda i tiden. Från det första förtestet till att 

samtliga konsumenter deltagit i testerna har det tagit cirka 3 veckor. En förklaring är att det 

tagit lång tid att rekrytera konsumenter. I samband med förtestet borde konsumenter ha 

rekryterats och tider ha bokats in för tester. 

 

Resultatet av denna studie tyder på att det finns en misstänksamhet mot inblandning av 

vegetabilier i en köttfärssås. Resultatet visar också att konsumenter lätt ändrar uppfattning om 

något om de får ytterligare information jämfört med om de får ta ställning till anonyma prov. 

Eftersom antalet konsumenter som deltagit i undersökningen är litet och de tillhör två 

homogena grupper, studenter och medarbetare på samma arbetsplats, kan det finnas en viss 

osäkerhet i studiens resultat (Bryman, 2011).  

 

Denna studie är fullt möjlig att upprepa. De frågeformulär som använts finns som Bilaga 2 

och 3 till denna studie och de råvaror som använts finns tillgängliga på Coop Forum. De 

ingredienser och recept som använts finns också beskrivna i studien (Bryman, 2011). Urvalet 

av konsumenter till denna studie har dels gjorts med hjälp av bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011), dels har konsumenterna varit få. Det är därför svårt att avgöra om resultatet är 

generaliserbart till andra grupper. 

 

Enligt Hoek et al. (2013) kan konsumenters gillande av substitut till kött påverkas av tidiga 

erfarenheter av motsvarande matvaror. Den som tidigt i livet får prova många smak- och 

ingrediensblandningar får en större acceptans och gillande av många olika sorters livsmedel. 

Det hade varit intressant att i formuläret fråga om konsumenternas tidigare erfarenhet av att 

äta baljväxter för att få svar på vanan att äta baljväxter.  

3.2 Forskningsetisk uppföljning  

Författandet av informationsbladet enligt Bilaga 1 har gjort det tydligt med etik och 

information i uppsatsarbetet. Informationsbladet har känts som en styrka att ha tillgång till 

och att på ett enkelt sätt kunna bifoga detta i olika sammanhang där kontakter tagits för att 

informera om uppsatsen och dess syfte. Mottagare av informationsbladet har uppskattat 

informationsbladet och uppfattat det som seriöst med värdefull information. 
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3.3 Slutsatser  

Denna studie visar att konsumenter som informeras om innehållet i en maträtt ändrar 

uppfattning om gillande jämfört med om de får ta ställning till anonyma ingredienser i en 

maträtt. Flera konsumenter visade större gillande för ekologiskt producerat nötkött när de fick 

information om innehållet jämfört med att de visade större gillande för konventionellt 

producerat nötkött när de inte fick information.  

 

Näringsmässigt räcker mängden järn och B12 till vid en inblandning av linser i en köttfärssås 

om dagens övriga måltider också innehåller viss del animaliskt protein. En inblandning av 

linser i en köttfärssås borde också medföra en ökad folkhälsa eftersom det finns rekommen-

dationer för en minskad köttkonsumtion och en ökad vegetabiliekonsumtion. 

 

Trots miljöaspekterna med nötkött kan vi fortfarande äta detta om vi i första hand väljer 

svenskt naturbeteskött där uppfödningen kombineras med lövträdsproduktion som 

kompenserar klimatbelastningen genom kolinlagring i mark och träd. I andra hand bör vi välja 

ekologiskt producerat nötkött som har mindre klimatbelastning än konventionell uppfödning 

genom de krav som ekologisk produktion ställer på foder, djurhälsa och utevistelse som bidrar 

till att hålla de svenska landskapen öppna. 

 

En förändrad markanvändning, där regnskog avverkas för att bli till betesmark eller odling 

medför stor miljöbelastning. Även om denna miljöbelastning sker i en annan del av världen, 

långt bort ifrån Sverige, är det ett problem vi delar med alla andra människor eftersom det är 

vår gemensamma Moder jord som drabbas. 

 

Ekologisk produktion ger ca 20 procent mindre avkastning än konventionell produktion. 

Ekologisk produktion ger mindre miljöbelastning i form av insatsmedel. Genom att minska 

det onödiga matsvinnet i hela livsmedelskedjan och återföra en större del av det oundvikliga 

matsvinnet som näring till den odlade marken borde detta kunna kompensera den minskade 

avkastningen vid ekologisk produktion. 

3.4 Praktisk användning och vidare forskning 

För att kunna minska klimatbelastningen totalt sett är det viktigt att vi äter, eller lär oss att äta 

och gilla, matvaror som är gynnsamma för både klimatet och hälsan. För att vänja sig vid nya 
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smaker, konsistenser och texturer är det viktigt att framför allt barn tidigt får lära sig att olika 

matvaror har olika påverkan på klimatet och att de får testa olika blandningar av animaliskt 

och vegetabiliskt protein så att det blir naturligt, normalt och inte för annorlunda för att gillas, 

så att vi kanske en dag i en motsvarande undersökning får svaret ”jag gillar köttfärs och linser 

bäst eftersom det smakar som när jag var liten, som det min mamma lagade …” à propos 

mammas köttbullar som alltid smakar bäst. 

 

Den offentliga måltiden som når tre miljoner matgäster varje dag i Sverige (720 miljoner 

måltider per år) i förskolor, skolor, sjukhus och äldreboenden borde kunna bli en viktig aktör 

och föregångare när det gäller att nå ut till många på kort tid för att skapa ett intresse för nya 

smaker, konsistenser och texturer hos en stor del av befolkningen (Secher, 2011). 

 

År 2005 kom Gustafsson & Kleins Den medvetna kokkonsten ut. Det kanske är läge att ta den 

medvetna kokkonsten ett steg vidare till att även omfatta en medvetenhet när det gäller 

råvarornas ursprung och klimatpåverkan. 

 

Svenska folket har på kort tid tagit till sig olika begrepp som GI och LCHF och detta har 

påverkat köttkonsumtionen, som har ökat. Med lämplig information och marknadsföring är 

det säkert möjligt att även skapa ett intresse och medvetenhet kring maten vi äter och den 

klimatpåverkan den skapar. 

 

Flera organisationer har utvecklat hjälpmedel för beräkning av olika matvarors klimat-

påverkan.  Ett hjälpmedel som är mera komplett och som tar hänsyn till merparten av den 

påverkan som sker i hela livsmedelskedjan från Teg till Tarv och tillbaka till Teg (Pipping 

Ekström, 2012) borde kunna vara användbart för aktörer med stor påverkan, inom t.ex. 

offentlig verksamhet och en intresserad allmänhet. 
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Övrigt material 

Ifyllda frågeformulär från dem som deltagit i uppsatsens sensoriska tester (25 stycken) 

förvaras hos uppsatsens författare Maj Östberg Rundquist, Langelandsgatan 46, 16443 Kista. 

 

 



Bilaga 1 

 

 

Information om uppsatsen: 

 

”Hur ska en köttfärssås smaka?” Klimatpåverkan, sensoriska skillnader och 

hälsoaspekter ur ett måltidsekologiskt perspektiv. 

 

som ingår i min utbildning till måltidsekolog vid Örebro universitet. 

 

Målet med uppsatsen är att undersöka skillnaden i klimatpåverkan mellan ekologiskt och 

konventionellt producerat nötkött, om det är någon sensorisk skillnad och om det är möjligt 

att till viss del ersätta nötfärs med vegetariska alternativ med tillräckligt innehåll av järn och 

vitamin B12. 

 

Måltidsekologprogrammet är en mångvetenskaplig utbildning med inriktning mot måltider, 

klimat, miljö & hälsa och omfattar 180 hp. Programmet, som startade hösten 2010, är 

utvecklat av Restaurang- och hotellhögskolan och Institutionen för naturvetenskap och teknik 

vid Örebro universitet och består till hälften av ämnen inom biologi och till hälften av ämnen 

inom måltidskunskap och värdskap. Utbildningen leder fram till en filosofie kandidatexamen. 

 

Utbildningen har omfattat följande: 

 

Biologi Måltidskunskap och värdskap 

Agroekologi Sensorik och sinnesupplevelser 

Mat och miljö Matlagningsmetoder och tekniker 

Fysiologi och produktkvalitet Den medvetna måltiden 

Mikrobiologi Livsmedelshygien 

Toxikologi Måltidskulturen i samhället 

Måltidsekologi Måltidsekologi 

 

 

Handledare: 

 

Åsa Öström 

Örebro universitet 

Restaurang- och hotellhögskolan 

Sörälgsvägen 2 

712 60  Grythyttan 

 

e-post: asa.ostrom@oru.se 

Tel: 070 872 27 67 
 

Student: 

 

Maj Östberg Rundquist 

 

Langelandsgatan 46 

16443  Kista 

 

 

e-post: maj@greppalivet.nu 

Tel:  070 854 05 18 
 

 

 

 



Köttfärssåstest, del 1       Bilaga 2 
Jämför de tre proverna med varandra. Vilket prov tycker du är godast?    Bedömare nr: ___ 

 

 

 

Prov 456  Prov 556  Prov 656    [  ] Kvinna [  ] Man 

 [    ]  [    ]  [    ]     

Ålder: …………… 

Varför tycker du så? 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Jämför de tre proven 456, 556 och 656 med varandra och ange vad du tycker om såsernas egenskaper genom att markera i rutan. 

 

 Prov 456    Prov 556    Prov 656    

          

Utseende Mindre 

tilltalande 

OK Mycket 

tilltalande 

Mindre 

tilltalande 

OK Mycket 

tilltalande 

Mindre 

tilltalande 

OK Mycket 

tilltalande 

Färg [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

                

          

Doft För lite Lagom För mycket För lite Lagom För mycket För lite Lagom För mycket 

Intensitet [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

                

Smak                

Sälta [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

Sötma [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

Tomat [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

Köttsmak [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

Kryddor [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

                

Konsistens/textur               

Tuggmot- 

stånd 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

                

Kommentarer: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Använd gärna baksidan för ytterligare kommentarer!



Köttfärssåstest, del 2       Bilaga 3 
Jämför de tre proverna med varandra. Vilket prov tycker du är godast?    Bedömare nr: ___ 

 

 

 

Prov 756 Är tillagat med konventionellt 

producerat nötkött. 
Prov 856 Är tillagat av ekologiskt 

producerat nötkött. 
Prov 956 Är tillagat av 50% ekologiskt produ-

cerat nötkött och 50% röda linser. [   ] [   ] [   ] 

 

Varför tycker du så?  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Jämför de tre proven 756, 856 och 956 med varandra och ange vad du tycker om såsernas egenskaper genom att markera i rutan. 

 

 Prov 756    Prov 856    Prov 956    

          

Utseende Mindre 

tilltalande 

OK Mycket 

tilltalande 

Mindre 

tilltalande 

OK Mycket 

tilltalande 

Mindre 

tilltalande 

OK Mycket 

tilltalande 

Färg [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

                

          

Doft För lite Lagom För mycket För lite Lagom För mycket För lite Lagom För mycket 

Intensitet [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

                

Smak                

Sälta [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

Sötma [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

Tomat [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

Köttsmak [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

Kryddor [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

                

Konsistens/textur               

Tuggmot- 

stånd 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

                

Kommentarer: 

 

Använd gärna baksidan för ytterligare kommentarer,



 

 

 

 

Sökmatris         Bilaga 4 

Ett stort antal artiklar och rapporter har samlats in under tiden från och med hösten 2011 till och med starten av uppsatsskrivandet inom 

ämnesområdena nötkött, hållbar utveckling, matens påverkan på miljön. I samband med en genomgång av dessa har vidare information kunnat 

sökas via referenslistor i dessa artiklar och rapporter. 

Genomgående vid alla sökningar i databaser har Summon valts och rubriken ”Sök böcker, artiklar m.m.” och sök ”Allt” valts. Efter varje sökord 

har listan gåtts igenom i sin ursprungsordning. Sedan har i samtliga fall följande valts: Endast fulltext, artiklar från vetenskapligt granskade 

publikationer och ”nyast först”. Sedan har de 50 första abstracten gåtts igenom och de artiklar som befunnits intressanta har sparats till egen 

hårddisk. I vissa fall har referenslistan i funna artiklar fungerat som möjlighet att söka vidare. 

 

Datum Databas Sökord Antal ref. Kombination 

 

Antal ref i 

kombination 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

130404 Summon Environmental 17 376   50 3 0 

130404 Summon Health 

benefits 

2 775 Organic food  50 4 0 

130404 Summon Beef  21 976 Environment 8 201 50 0 0 

130404 Summon Beef mixed 

with 

vegetarian 

 Sustainability 49 10 1 0 

130404 Summon Sustainable 

diets 

13 185  6 591 10 1 0 

 

130404 Summon Organic 

livestock 

18 367 Carbon 

footprint 

43 34 4 1 

 Summon Sustainable 

meal 

      

 Summon Green 

revolution 

     1 

 Summon Omega 3, 

meat 

      

130522 Summon Hållbara 5   5  1 



 

 

 

 

matvanor 

 Summon Safe food 175 735      

130526 Summon Attitude food 93 620  43 325    

 Sökning på 

biblioteket I 

Grythyttan 

Hållbara 

matvanor 

     1 

         

         

 


