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Sammanfattning  

Kyckling har kommit att bli en av de animaliska produkter som konsumeras i stor 

utsträckning. Med en tydlig koppling till kockens roll som kvalitetsansvarig i ett 

restaurangkök utreder denna studie vilka likheter och skillnader som kan ses mellan 

kycklingproduktionens och kockars sätt att beskriva kvalitet.  För att jämföra språket kring 

kvalitet mellan producenter och kockar har tidigare forskning genomgåtts och det som varit 

relevant för studien har lyfts fram. Den teoretiska bakgrunden behandlar olika faktorer i 

produktionen som påverkar kvalitet. Detta har sedan ställts emot de kvalitetsattribut kockar 

beskriver kyckling med. För att undersöka vad kockar med inköpsansvar har för syn på 

kycklingkvalitet utfördes femsemi-strukturerade intervjuer. I diskussionen ställs officiella 

kvalitetsregleringar mot kockars beskrivningar av kycklingkvalitet. En utveckling mot ett 

gemensamt språk mellan producenter och kockar kring kvalitet kommer att underlätta jakten 

på en högkvalitativ kyckling. 

Som förslag till vidare forskning föreslås att sensoriska panelbedömningar kombineras med 

intervjuer med målet att utveckla språkmässiga verktyg för kvalitet. En sådan 

forskningsmodell behöver inte vara begränsad till en enskild produkt. Uppsatsförfattarna 

flaggar för utökad forskning kring jämförandet av kvalitetsattribut i fler råvarukategorier. 

Nyckelord: Kyckling, kvalitet, kycklingproduktion, kycklingkvalitet, kock 
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Introduktion 

Kyckling har kommit att bli en av de animaliska produkter vi konsumerar i stor utsträckning, 

från kycklinggrytan till det ugnsstekta bröstet håller vi den högt. Kycklingen tämjdes 

någonstans i närheten av Thailand cirka år 7500 f.Kr (McGee, 2010). De kycklingar som föds 

upp idag är avkomlingar från rasen Gallus gallus, en agressiv art härstammande från norra 

Indien och södra Kina (McGee, 2010). Kycklingen tros ha tagits till medelhavsländerna kring 

500 f.Kr. och till Norden genom vikingarnas erövringar på 1000-talet (Svensk Fågel, 2009). 

Under 1900- talet påbörjades massproduktionen som lett till dagens kraftigt minskade 

genetiska bredd. Med Europas höga produktion av kyckling (ASBL, 2012) i åtanke belyser 

följande arbete en aspekt som ligger i tiden; kvalitetsaspekter på kyckling. Eftersom kvalitet 

är beroende av flera faktorer finns det ett intresse i att rikta blicken mot hur producenter och 

kockar beskriver kvalitet. Stämmer dessa åsikter med varandra? Problemformuleringen växte 

fram då ytterst begränsat material kring hur kockar beskriver kvalitet på kyckling gick att 

finna. Denna studie ämnar jämföra officiella kvalitetsbeskrivningar som utgår från 

kycklingproduktion med kockars kvalitetsbeskrivning som utgår från råvaran de använder i 

restaurangköket. Med målet att öka förståelsen mellan producenter och kockar genom att 

påbörja skapandet av ett gemensamt språk är detta arbete mycket aktuellt. 

 

Ämnesrelevans 

Måltidskunskapen som akademiskt ämne är en förening av hantverk och konst inom 

utbildning och forskning (Nordin, 2004). Trots att ämnet huvudsakligen är rotat i 

samhällsvetenskapen kombineras ofta humanistiska och naturvetenskapliga synsätt under ett 

ständigt fokus på maten och måltiden (Nordin, 2004). Five Aspect Meal Model (FAMM) är ett 

verktyg för utveckling av måltidsupplevelser och bygger på fem huvudsakliga aspekter; 

rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen (Gustafsson, Öström, Johansson & 

Mossberg, 2006). De fem delarna av modellen har ett ständigt växelspel i det att de alltid 

påverkar varandra (Gustafsson et al, 2006). Arbetet rör sig inom aspekten produkten som 

söker förstå råvaran och hur den fungerar genom en kombination av kunskap i hantverk samt 

vetenskap (Gustafsson et al, 2006). 

Kyckling är en ständigt återkommande råvara på flera restaurangmenyer i Sverige. Med 

dagens fokus på råvarukvalitet och närproduktion är det relevant att undersöka hur väl 

kockars kvalitetsbeskrivning av kyckling står sig mot de riktlinjer producenter använder sig 
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av. Den praktiserande kockens uppgift i köket är planerandet och tillagandet av maträtterna 

som ingår i en måltidsupplevelse (Johansson, 2004). Dessa skall ha en balans i smak, doft och 

mängd samt kombinera ekonomisk vinst med råvarukvalitet (Johansson, 2004). Bedömandet 

av kvalitet är en central punkt i kockyrket (Nordin, 2004). Sistnämnda författare menar även 

att det är av hög vikt att råvaran är av god kvalitet för att slutresultatet skall överrensstämma 

med gästens förväntning. Kunskap om råvarors innehåll och smak är ovärderlig, menar 

Johansson (2004). För att nå den kvalitet gästen förväntar sig med de många kontraster det 

innebär krävs båda råvaru- och hantverkskunskap (Johansson, 2004). En helhetsbild av en 

råvaras väg från produktionssystem till del av en måltid är mycket relevant kunskap då den 

slutgiltiga kvaliteten påverkas från uppfödning och odling till skörd och slakt till förvaring 

och konsumtion (Nordin, 2004). Värdefullt att ytterligare påpeka för ämnets koppling till 

FAMM och närmare bestämt produkten är att kvalitet i matlagningssammanhang även 

innefattar näringsvärde (Gustafsson, 2004). Detta påpekas även av Johansson (2004) som en 

del i balanserandet av en meny. 

Sammanfattningsvis kan detta ämnes relation till Måltidskunskap och Värdskap ses som 

kunskapen i råvarukvalitet och hur denna kommuniceras mellan kockar och producenter. 

Teoretisk Bakgrund 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av litteraturegenomgången. Detta bygger på officiella 

regleringar för kvalitet inom kycklingproduktion och kvalitetsaspekter utifrån tidigare 

forskning bedriven inom ämnet. 

 

Officiella regleringar av kvalitet 

Europa 

UNECE (United Nations Economic Commission For Europe) är en organisation som arbetar 

med rekommendationer av reglering och standardisering av uppfödningsregler för fågel 

(United Nations, 2013). I sina publikationer föreslår man ett internationellt språk för 

beskrivning av kycklingkvalitet (United Nations, 2013). Dessa förslag gäller för den råa 

produkten. Med hjälp av kodningar för produkter menar United Nations (2013) att man skall 

kunna utläsa ett flertal olika kvalitetsfaktorer så som slaktålder, produktions-och 
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födosystem.Deras minimumkrav ställda på kyckling som skall säljas i butik är att ursprunget 

måste vara från ett slakteri som följer de regler för matsäkerhet som finns uppsatta av miljö- 

och hälsobyråer i de länder som berörs (United Nations, 2013). Utöver dessa har United 

Nations (2013) en egen kravlista; en produkt fri från främmande material, dofter som inte 

tillhör produktion, fekala bakterier, blödningar som ej kommer från sklakt, könsorgan, fjädrar 

och frysskador. 

Label rouge är en fransk kvalitetsmärkning som utvecklades under 60-talet av den franska 

staten (Westgren, 1999). Det är den största kvalitetsmärkningen för kyckling i Europa som har 

bestämda krav på uppfödning och miljö (Yang & Jiang, 2005).Ursprungligen var det en 

märkning som markerade en kvalitativ produkt från en specifik geografisk plats (Westgren, 

1999). Märkningen fick sitt största fäste i kycklingproduktionsbranschen. Kvalitetssäkrandet 

bygger på att en grupp producenter ansöker om att få använda märkningen genom att skicka 

in en cahier des charges till CNLC (National Commission for Labels and Certifications), 

dokumentet kan liknas vid en detaljerad HACCP-plan (Hazard Analysis Critical Control 

Point) (Westgren, 1999). Märkningen har en rad krav som skall efterföljas, bland annat måste 

en boendedensitet av elva kycklingar per m
2
 implementeras, det måste finnas tillgång till 

dagsljus från klockan 09:00 till skymning varje dag och födan får inte innehålla några 

animaliska produkter eller växtstimulerande ämnen (Westgren, 1999). Författaren påpekar 

även att slaktåldern är ett minimum av 81 dagar. 

Sverige 

I Sverige produceras kyckling till två olika användningsområden, dels till äggproduktion men 

framförallt till köttproduktion (Andersen, 1993). När man började avla fågel för 

matproduktion så valdes avelsexemplaren utifrån utseende (Andersen, 1993). Detta har dock 

ändrats enligt Andersen (1993) och idag är det istället kriterier så som fortplantningsförmåga, 

sjukdomsresistens, kvalitet och kvantitet på kött som styr valet av avelsfågel. 

Sverige har de hårdaste kraven på uppfödning av kyckling i världen (Svensk Fågel, 2014a). 

Trots att Sverige är ett litet land med förhållandevis liten produktion så menar Svensk Fågel 

(2014a) att resten av Europa ser upp till Sverige då man har minimerat sjukdomar i 

uppfödningen av kyckling och även har en djurhållning som är betraktad som mycket bra. 

Svensk fågel har en egen märkning vilken står för ”hög livsmedelskvalitet och fritt från 

salmonella” (Svensk Fågel, 2014b). Märkningen garanterar att kycklingen är kläckt, uppfödd, 
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slaktad och förädlad i Sverige. Cirka 98% av den svenska branschen inom 

kycklinguppfödning är medlemmar i organisationen Svensk Fågel (2014b). 

En certifiering få producenter har för slaktkycklingsproduktion är KRAV-märkning. Enligt 

dessa regelverk definieras en långsamt växande ras som en där kycklingen växer med 

maximalt 50 gram per dag (KRAV, 2014). Kycklingen måste även tillbringa minst en 

tredjedel av sitt liv utomhus (KRAV,2014). Man tillåter en densitet i produktionen av 10 djur 

per m
2
med en maximal levande vikt på 20kg (KRAV, 2014). 

Ytterligare en certifiering som slaktkycklingproducenter kan använda sig av är Svenskt Sigill-

märkning. Svenskt Sigill står för god djuromsorg, hög livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn, 

de menar även att produktionen drivs resursklokt och står för ett uthålligt lantbruk (Svenskt 

Sigill, 2014). Märkningen kan garantera svenskt ursprung,den kan spåra tillbaka till det 

geografiska området och till den producent som fött upp kycklingen (Svenskt Sigill, 2014). 

Certifieringen säkerställer att produkten och produktionen är fri från genmodifierade växter 

och foder, salmonella och koccidiostatiska fodertillsatser (Svenskt Sigill, 2014). Kycklingen 

har även extra utrymme och produktionen tar ansvar för miljön (Svenskt Sigill, 2014). 

Svenska slaktkycklingar lever i storskaliga produktionsled (Djurskyddet, 2009). År 1987 

startade ett djuromsorgsprogram där uppfödarna årligen kontrolleras utifrån miljö och 

skötsel(Djurskyddet, 2009). Beroende på hur uppfödarna bedöms så bestäms maximala 

antalet slaktkycklingar per m
2
 som uppfödaren får ha, i Sverige är den maximala gränsen 36 

kg per m
2
eller 25 kycklingar (Djurskyddet, 2009). Ett EU-beslut från 2009som trädde i kraft 

2013 möjliggjorde att producenter med små åtgärder kan ha 42 kg per m
2
 (Djurskyddet, 

2009). 

 

Kvalitetsaspekter utifrån tidigare forskning 

Detta avsnitt tar upp olika kvalitetsaspekter utifrån tidigare forskning. Dessa utgår från 

genetik, raser, foder och uppfödning. 

Genetik, raser och dess kvalitetsaspekter 

Då tillväxt, foderomvandling och köttkvantitet premierats inom avel av kyckling har andra 

aspekter tagit ett steg tillbaka (Yang & Jiang, 2005). Detta har enligt författarna lett till 

komplikationer så som benskörhet, sämre immunförsvar och kardiovaskulära problem. Det 

finns även en rädsla för att den genetiska selektionen ökar riskerna för muskulära sjukdomar 
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och försämrande av kvalitet (Petracci & Cavani, 2012). Dessa fokus inom aveln har lett till ett 

minskat genetiskt utbud på marknaden (Yang & Jiang, 2005). 

Det finns tecken på att vissa egenskaper som påverkar köttkvalitet hos kyckling kan vara 

ärftliga och därmed kunna avlas fram (Bihan-Duval, Debut, Berri, Sellier, Santé-Lhoutellier, 

Jégo och Beaumont, 2008). Författarna definierar kvalitet som köttets definitiva pH-värde 24 

timmar efter slakt då detta kraftigt påverkar dess förmåga  att hålla vatten, färg, mörhet och 

textur. Det finns en rädsla för att den genetiska selektionen mot en snabbt växande, muskulös 

kyckling ökar riskerna för muskulära sjukdomar och försämrande av kvalitet (Petracci & 

Cavani, 2012). Det påvisas av Bihan-Duval, Debut, Berri och Sellier et al (2008) att ingen 

genetisk konflikt gick att utläsa mellan köttkvalitet och köttkvantitet. Detta beskrivs även av 

Yang och Jiang (2005) då de pekar på avelsexempel med fokus att öka 

produktionseffektiviteten hos kycklingar och behålla kvalitetsaspekterna. 

 

Foder och dess kvalitetsaspekter 

Kycklingens foder är noggrant komponerat utifrån vad den behöver för att växa så snabbt som 

möjligt och för att få i sig de näringsämnen som behövs (Andersen, 1993). Standardfodret 

består av 60-70% spannmål (även majs kan i vissa fall blandas i) cirka 25% är sojamjöl och 

denna blandning innehåller cirka 20 energiprocent protein (Andersen, 1993). Ytterligare en 

vanlig typ av foder för kyckling består av korn och sädesslag i form av biprodukter ifrån 

förädling (Flanders & Gillesepie, 2009). Fodret innehåller även animaliska och vegetabiliska 

oljor, korninnehållet är 50-80% och majs är den största delen av de korn som används 

(Flanders & Gillesepie, 2009).För att öka proteinhalten kan fiskmjöl blandas i fodret 

(Andersen, 1993). Författaren menar dock att det bör innehålla en låg fettprocent för att 

kycklingen inte ska smaka fisk, gärna under 6%.  

Kycklingar som matas med lågenergifoder tenderar att äta mer foder för att klara sina 

dagsbehov gentemot de kycklingar som har fri tillgång till mat, dessa äter oftast lagom 

mycket för att tillgodose sitt dagsbehov av energi (Flanders & Gillespie, 2009). Det man gör i 

detta fall är att kontrollera fodrets innehåll så att de som äter oftare inte får ett överskott av 

energi (Flanders & Gillesepie, 2009). När uppfödningen påbörjas används ofta ett foder med 

högt proteininnehåll för tillväxtens skull, cirka 22% under två veckor (Flanders & Gillesepie, 
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2009).Efter dessa veckor minskas proteininnehållet successivt då behovet inte är lika stort 

som i den tidiga fasen (Flanders & Gillesepie, 2009). 

Kycklingens föda påverkar utseende och textur menar Erdal, Richardson, Ljøkjel och Haug 

(2012). I studien föddes 98 han- och 98 honkycklingar av rasen Ross 308 upp under 28-39 

dagar i fyra grupper som matades med två olika foder. Båda dessa foder var av en 

kommersiell variant där ett var av låg- och ett av högenergikaraktär (Erdal et al, 2012). 

Slaktvikterna för de olika grupperna var 1500 gram och 2000 gram (Erdal et al, 

2012).Författarna visar i sitt resultat att kycklinguppfödd på lågenergifoder var betydligt 

vitare i köttet än de som fötts upp på högenergifoder. Kycklingarna som åt en lågenergidiet åt 

större mängd foder och hade en sämre foderomvandling (Erdal, Richardson, Ljøkjel & Haug, 

2012). Kycklingar med högre slaktvikt hade högre färgintensitet samt visade mer röda och blå 

toner i köttet. De som fötts upp på lågenergifoder visade sig ha ett torrare och segare kött 

gentemot de som fötts upp på högenergifoder, antagligen på grund av att de kycklingarna har 

mindre insprängt fett i sitt kött (Erdal et al,2012). Kön visade ingen inverkan på slaktvikt, 

honors bröstfiléer hade dock högre proteinhalt och lägre fettinnehåll (Erdal et al, 2012). 

Studien fann att bröstfilén från hankycklingar var mer mör och mindre hård jämfört med 

honkycklingen.Författarna visade även att kycklingarna med lägre slaktvikt visade på ett 

högre innehåll av vatten samt att högre slaktålder innebar ett saftigare kött. 

Baker, Brown, Huges, Nute och Warriss (2008) har i sin studie jämfört olika foderalternativ 

under uppfödning av kyckling. Studien visar attkycklingen med högst fettinnehåll är den som 

fötts upp på standardfoder och den med lägst fettinnehåll hade fötts upp på organiskt foder 

(Baker et al, 2008). Samma författare menar även att de kycklingar som fötts upp på 

standardfodret hade saftigare och mörare kött än de som fötts upp på andra foder. De 

organiskt uppfödda kycklingarna var de torraste och minst möra kycklingarna i 

studien.Studien visar dock att alla prover var möra, saftiga och tydligt smakade 

kyckling(Baker et al, 2008). 

 

Uppfödning och dess kvalitetsaspekter 

En lokal där fågel föds upp bör vara ljus och ha en konstant temperatur på cirka 34
o
C 

(Andersen, 1993). I andra länder än Sverige är det oftast högre beläggning per m
2
, tillexempel 

i Danmark 37kg per m
2
 och i England 45kg per m

2
 (Andersen, 1993). Ventilation och 
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temperatur är viktig i uppfödningsstallet då det hjälper kycklingarna att effektivare utnyttja 

fodret och på så vis växa snabbare (Andersen, 1993). 

Det är mycket viktigt för kycklingar att det är rent där de föds upp (Flanders & Gillesepie, 

2009). Under uppfödning så bör kycklingar av samma ras och ålder bo i samma inhängnad 

och inte beblandas med andra grupper, därför är avskärmning mellan kycklinggrupperna att 

föredra (Flanders & Gillesepie, 2009). En kyckling kräver mycket ljus (Flanders & Gillespie, 

2009).Författaren menar att om de föds upp på en plats där solen inte kan bidra med det ljus 

som krävs så används istället artificiellt ljus i form av lampor. En kyckling kräver mist 14 

timmars ljus om dagen och detta ökas sedan successivt under dess livstid (Flanders & 

Gillesepie, 2009). 

I en studie gjord av Berri, Castellini, Le Bihan-Duval och Martino (2008) studeras hur ett 

organiskt produktionssystem påverkar kycklingkvalitet och konsumentuppfattning. Organisk 

uppfödning innebär ett begränsande eller uteslutande av kemikalier eller GMO (Genetically 

Modified Organisms) i fodret samt kräver att foderingredienserna måste vara organiskt 

producerade (Berri et al, 2008). Lägsta slaktålder för dessa kycklingar är 81 dagar (Berri et al, 

2008). Endast en stam av långsamt växande frigående kycklingar som är organiskt uppfödda 

kan tillgodose sig attribut av organisk uppfödning då de har en större benägenhet att röra sig 

utomhus och jaga sin föda (Berri et al, 2008). Det visas att de som är snabbt växande men 

ändå frigående väljer att stanna inomhus då deras kroppar blir för tunga allt för snabbt och 

detta leder till att dess muskler och organ inte orkar driva kroppen mer än nödvändigt för att 

överleva (Berri et al, 2008).  

En äldre kyckling är ofta torrare och har ett segare kött gentemot en yngre, även om den äldre 

har mer smak menar Berri et al(2008). Detta gäller dock inte för alla olika raser av kyckling 

då det påvisats att långsamt växande frigående kycklingar kan ha ett saftigare kött än de 

snabbt växande kycklingraserna (Berri et al, 2008). Observationer har gjorts på pH-värdet i 

kycklingbröst efter slakt och de visar att ett sänkt pH-värde gör att kycklingen sämre kan hålla 

vatten (Berri et al, 2008). Ett lägre pH-värde ger också en mörkare färg på köttet menar 

Castellini, Mugnai och Dal Bosco (2001). Köttets kvalitet kan hämmas och upplevas som 

blekt, mjukt och smaklöst, det kan även förkorta hållbarheten på råvaran och därmed förkorta 

hållbarheten efter paketering (Berri, Castellini, Le Bihan-Duval & Martino, 2008). Ph-värdets 

olika nivåer kan ha flera olika förklaringar, en dokumenterad är stress under slaktprocessen 

som gör att Ph-värdet sänks (Berri et al, 2008). Långsamt växande frigående kycklingar löper 
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större risk att bli drabbade av pH-sänkning innan slakt då de lättare blir stressade eftersom de 

inte är vana vid fångenskap eller att bli ihopsamlade (Berri et al, 2008).  

Konsumenters kvalitetsaspekter 

Enligt Berri, Castellini, Le Bihan-Duval och Martino(2008) finns det två typer av 

konsumenter. När den första konsumentgruppen väljer sin kycklingprodukt så är det viktigt att 

den har blivit uppfödd på ett etiskt korrekt sätt. Den andra konsumentgruppen är mer 

intresserad av smak, textur och saftighet i kycklingen(Berri et al, 2008). Det finns tecken på 

att efterfrågan av långsamt växande raser avlade för köttkvalitet ökar i Östasien och Europa 

(Yang & Jiang, 2005). 

Då konsumenter inte längre bara är intresserade av att djuret får en rättvis uppväxt utan även 

kräver ett kött som smakar bra torde de organiska uppfödarna koncentrera sig på de två 

viktigaste attributen av smak för kyckling; genetisk uppbyggnad och slaktålder (Berri, 

Castellini, Le Bihan-Duval & Martino, 2008). Det finns dock inga krav på de organiska 

bönderna att använda sig av en viss ras vid uppfödning  (Berri et al, 2008).   

 

Syfte och Frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur kockar beskriver kvalitet på kyckling och jämföra 

detta med hur kvalitet beskrivs i officiella kvalitetsregleringar. Frågeställningar som utgåtts 

från är: 

 Vilka kvalitetsaspekter är relevanta i bedömandet av kvalitet på kyckling? 

 Hur bedömer kockar kvalitet på kyckling? 

Metod och Material 

Metoden för arbetet faller under kategorin kvalitativ forskning med en kunskapsteoretisk 

inriktning där en tematisk analys används för att jämföra produktionens och kockars språk 

kring kycklingkvalitet (Bryman, 2011). Undersökningen som ligger till grund för resultatet 

bestod av kvalitativa intervjuer med kockar innehavande inköpsansvar (Bryman, 2011). Dessa 

intervjuer var semistrukturerade och utfördes med hjälp av en intervjuguide (Bryman, 2011). 

Fokus har legat på vad respondenten tycker är viktigt att framhäva som relevant till temat, 

processen har varit flexibel (Bryman, 2011). 
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Valet att inte definiera ordet kvalitet 

Uppsatsförfattarna har i denna studie valt att inte utreda en definition av ordet kvalitet. Valet 

har gjorts att jämföra produktionens och kockars beskrivningar av kvalitet istället för ett 

jämförande utifrån en objektiv definition av ordet. Detta arbete ämnar studera likheter och 

skillnader i språket kring kvalitet, det har inget mål i att kvalitetsbedöma produkter. 

Litteraturgenomgång 

Eftersom kyckling är ett vida studerat ämne valdes att fokusera på begreppet kvalitet som är 

ytterst relevant för kockyrket. Med detta som utgångspunkt genomfördes databassökningar i 

Örebro Universitets tjänst Summon. Dessa sökningar strukturerades med hjälp av en 

sökmatris (Bilaga 1). Sökmatrisen valdes att användas som en del av en systematisk 

litteraturgenomgång (Bryman, 2011). Intresseområdet definierades som kvalitet på kyckling 

och sökmatrisen med de relevanta sökord som togs fram användes för att finna de studier som 

lästs (Bryman, 2011). Dessa studier tillsammans med den litteraturer som ansetts relevant för 

bakgrunden genomlästes noggrant och jämfördes med målet att finna likheter samt 

jämförbarhet (Bryman, 2011). Utifrån detta formulerades syftet med en tydlig relevans till 

Måltidskunskap och Värdskap genom anknytningen till kockyrket (Bryman, 2011). 

Inklusionskriterier för vetenskaplig information vid databassökning 

 Artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. 

 Artiklarna är granskade innan publikation. 

 Artiklarna är peer-reviewed. 

Urval 

Ett målstyrt urval av respondenter har genomförts med syfte att finna personer som har en 

relevant yrkeslivssituation för studien (Bryman, 2011). De inklusionskriterier för respondenter 

som användes var följande: yrkesverksam som kock, längre erfarenhet (minst ett år) som eller 

innehavande av positionen kökschef samt arbetar i en verksamhet vilken har, eller har haft, 

kyckling på menyn. Urvalet resulterade i att fem stycken respondenter intervjuades. 

Anledningen till att en detaljerad respondentbeskrivning inte ingår i detta avsnitt är att 

ytterligare styrka arbetets informationsskydd. Restaurangbranschens högre skikt är 

förhållandevis täta och det är med en mycket kort beskrivning lätt att identifiera respondenter 

vid namn. En utförligare beskrivning ansågs inte relevant för att besvara syftet. 
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Intervjugenomförande 

Semistrukturerade telefonintervjuer genomfördes med ett målinriktat urval av respondenter 

(Bryman, 2011). Intervjuerna spelades in med hjälp av en applikation på telefonen för att 

underlätta analysen av materialet och göra transkribering möjlig (Bryman, 2011). Intervjuerna 

varierade i längd, mellan 8 och 15 minuter. Intervjufrågorna (Bilaga 2) formulerades för att 

skapa en intervju i tre delar, en inledande fas för att skapa en bekväm situation, en 

mellanliggande fas med mer precisa ämnen samt en sammanfattande del med ett avslut 

(Bryman, 2011). Arbetet med att formulera frågorna följde den mall presenterad av Bryman 

(2011) som utgår från det allmänna forskningsområdet för att sedan skapa specifika 

frågeställningar kopplade till bestämda intervjuteman. Valet gjordes att designa dessa frågor 

som öppna för att låta respondentens intresse för kvalitet leda intervjun framåt. Ett 

informationsblad (Bilaga 4) formulerades och skickades till respondenterna i fråga där 

uppsatsprojektets syfte och bakgrund tydligt presenterades (Bryman, 2011).Med 

analysmetoden och ämnesvalet i åtanke har telefonintervjuer genomförts då vad respondenten 

säger är mer relevant än hur de säger det i detta fall (Bryman, 2011). En intervju via telefon 

ses som lämplig också på grund av statusförhållandet i restaurangbranschen.Påverkan av 

ålder, klass och erfarenhet kan minska genom en telefonintervju menar Bryman (2011). 

Eftersom uppsatsförfattarna är studerande kockar var målet att utjämna statusförhållanden 

mellan intervjuledare och respondent.  

Intervjun bestod av ett flertal frågor som hade sin utgångspunkt i dessa tre huvudfrågor vilka 

rör sig inom val av produkt och beskrivning av kvalitet (Bilaga 2): 

 När du bedömer kvalitet på rå kyckling, vad tittar du på då? 

 Hur viktigt är kycklingens ursprung för dig när du väljer produkt? 

 Vilka kvaliteter är viktigast för dig att kycklingen har? 

Dataanalys och syntetisering 

Transkriberingarna från intervjuerna organiserades med hjälp av en selektiv kodning där 

grundteman formulerade utifrån litteraturgenomgången utgjorde stommen (Bryman, 

2011).Detta gjordes med målet att genomföra en tematisk analys där transkriberingarna dels 

delades in efter tidigare nämnda grundteman men efterhand också fick skapa egna (Bryman, 

2011). Den schematiska analysmodell som användes för detta återfinns som bilaga (Bilaga 3). 

Den tematiska analysen är en lämplig metod då syftet är att jämföra likheter och skillnader i 
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exempelvis språk mellan två parter (Bryman, 2011). Analysen har ett huvudsakligen deduktivt 

angreppssätt (Bryman, 2011). 

Syntetiseringen skedde genom att jämföra respondenternas kategoriserade svar med temats 

motsvarande del i bakgrunden. Likheter och skillnader eftersöktes med en tanke om att kunna 

beskriva vilka led i produktionen som påverkade de kvalitetsattribut respondenterna ansåg att 

kycklingen bör ha. Även saknade data reflekterades över. 

Forskningsetiskt förhållningssätt 

I följande avsnitt presenteras de forskningsetiska regler som arbetet utgått ifrån vilka är de 

forskningsetiska principer presenterade av Bryman (2011). Dessa har följts med det främsta 

målet att skydda informanterna. 

Forskningen i detta arbete är bedriven med målet att bevara deltagarnas integritet och 

anonymitet. Alla respondenter har frivilligt valt att delta i intervjuerna och informerades 

ingående både muntligt och skriftligt om vilka ämnen som arbetet behandlar samt vad syftet 

med forskningen är (Bryman, 2011). Samtliga deltagande har även informerats om 

möjligheten att avsluta samarbetet om så önskas (Bryman, 2011). 

Konfidentialitet och informationsskydd har uppnåtts genom att inte lagra någon av 

respondenternas personliga data så som namn eller adresser (Bryman, 2011). Information 

upptagen som ljudfil samt transkriberingar har kodats och identifikationskoder förvarats i 

krypterat format på separat hårddisk utan tillgång till internetuppkoppling. Alla 

transkriberingar har skrivits på dator utan internetuppkoppling och förflyttats till externt 

flashminne. 

Det är av yttersta vikt att respondenters privat- och yrkesliv skyddas från eventuella följder av 

bedriven forskning (Bryman, 2011). Måltidskunskap och Värdskap är ett branschorienterat 

ämne vilket gör detta viktigare. Respondenterna upplystes om att uppgifterna de lämnat 

endast kommer användas för forskningsändamålet i enlighet med nyttjandekravet (Bryman, 

2011). 
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Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultaten av de intervjuer som genomförts.  

Textur, utseende, smak och färg 

Respondeterna pratade främst om attribut relaterade till textur när de fickfrågan om vilken 

kvalitet som är viktigast för dem. Man eftersökte ett fast kött, fritt från insprutad saltlag. 

Kycklingens förmåga att behålla sitt vatten vid tillagning uttrycktes av två respondenter som 

ett mycket viktigt kvalitetsattribut. Bra smak nämndes som den viktigaste egenskapen. 

Respondenterna var överens gällande kycklingens textur som rå, den ska vara fast till en viss 

gräns. Man sammankopplade ett mjukare kött med insprutning av saltlag i produkten vilket de 

menar sänker kvaliteten. Två respondenter nämnde även insprutning av andra ämnen såsom 

vissa kemikalier och antibiotika i en negativ mening. Jämn storlek på det som levereras, vare 

sig det är hel eller detaljstyckad kyckling, nämndes som ett viktigt kriterium. Två 

respondenter menade att skinnet bör finnas kvar. Visst fett under skinnet påpekades vara ett 

tecken på kvalitet.Insprängt fett i lårköttet nämndes av en respondent som något positivt ur 

kvalitetssynpunkt. Man menade att ett kött med högre fetthalt ofta tyder på mer smak. 

Samtliga respondenter menade att de helst köper hel kyckling med anledning av att skinnet 

ofta är kvar och skrovet kan användas för fondkok. 

Vad gäller färgen på kycklingens kött råder delade meningar. Hälften av respondenterna 

menade på att ett mörkare kött är ett tecken på kvalitet. De menade att detta är ett tecken på 

att kycklingen fått växa under längre tid, utvecklat en mer fördelaktig smak och en mörkare 

färg i köttet. Den andra hälften av respondenterna eftersökte ett ljust kött. En av de som sökte 

ljusare kött menade att det är mörare och har en lättare smak. Vissa attribut, som gulaktig och 

rosa, nämndes också som tecken på ett kött med högre kvalitet.  

Två respondenter nämnde att de ofta köper fryst kyckling, främst detaljstyckad. De påpekade 

att packetering och långsam nedfrysning bör ha skötts på ett fördelaktigt sätt. Om detta inte 

sköts på rätt sätt menade de att det kommer att påverka den tillagade produkten negativt.  

Ursprung, märkning och etik 

Gällande kycklingens ursprung uttryckte samtliga respondenter att man helst önskar arbeta 

med en produkt av svenskt ursprung. Man var även överens om att kvalitet är viktigare än 

ursprung. Anledningen till att respondenterna vill använda sig av svensk kyckling skiljer sig 
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åt. Man nämnde Sveriges bättre djurhållning som något positivt. Respondenterna menade att 

det är viktigt att kyckling växer upp på ett naturligt sätt. Man uttryckte även att svensk 

produktion ofta innebär en förvissning om frihet från kemikalier.  

Man vill ju tro att det är bättre, men det kanske det inte är. Nu har ju 

inte jag fördjupat mig i det här men det är ju klart att man... Köper 

man kyckling i affären så köper jag helst färsk, inte fryst, helst hel 

fågel och gärna att den är svensk. Sen så skulle man ju vilja, det är ju 

också lite där man bor, så liksom... Vi har ju inte ekologisk kyckling 

på ICA här men hade man den möjligheten så skulle man ju givetvis 

köpa den. (Respondent 002) 

Vissa respondenter menade att bristen på kvalitet inom svensk kycklingproduktion avskräcker 

dem från att använda dessa produkter. Man nämnde dock även att djurhållningsbranschen 

utvecklas och mer högkvalitativa produkter börjat dyka upp. En respondent påpekade att 

svensk kyckling av bra kvalitet kan vara svår att köpa om verksamheten är förlagd på en plats 

där tillgången är begränsad. 

Respondenterna sökte en kyckling som vid tillagning behåller sin fasta textur, att den är mör 

men inte svampig eller får en mousse-liknande konsistens. Det är viktigt att den smakar 

kyckling och har en egen smakkaraktär. Här nämnde också en respondent att man föredrar 

kyckling tillagad något rosa vilket, enligt densamme, kräver en mycket hög kvalitet. En av de 

svarande beskrev god kvalitet på tillagad kyckling som ett kött med ”den där trådiga känslan, 

det måste vara litet som ett bra kött liksom”. Samma respondent menade även att ett kött med 

högre kvalitet underlättar för kocken att skapa en bättre slutprodukt. 

Så länge det är bra kvalitet så spelar inte märkningen någon roll. Att 

det är små, engagerade producenter säger ju mer än att det är någon 

märkning, svenskt sigill eller något sånt där. Man letar ju efter 

producenter som är dedikerade, inte efter ett visst märke 

liksom.(Respondent 003) 

Ytterligare en respondent pekade på att det kan vara svårt att köpa småskaligt producerad 

kyckling i större kvantiteter med jämn kvalitet. Denne menade att ett storskaligt alternativ ofta 

blir valet. KRAV och Svenskt Sigill nämndes som viktiga märkningar för kvalitet inom 

Sverige. Respondenterna menade att de gärna skulle jobba mer mot att använda sig av 
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kvalitetsmärkt kyckling men att detta av ekonomiska skäl inte är möjligt i alla verksamheter. 

Två respondenter menade att de inte alls letar efter märkningar vid inköp, att det enbart är den 

bedömda kvaliteten som spelar någon roll. Endast en respondent nämnde ekologisk 

producerat som något man vill köpa. Fransk kyckling och då närmare bestämt Label Rouge-

märkt nämndes av en respondent som något man letar efter men sällan får tag på i Sverige. 

Samma svarande nämnde även att det av ekonomiska skäl kan vara svårt att till ett skäligt pris 

i förhållande till verksamheten servera Label Rouge-märkt fågel. Respondenten påpekade att 

denna i de allra flesta fall är något mindre men mörkare i köttet och fastare än mycket annan 

kyckling. Man nämnde storskalig produktion som något negativt och menade på att uppväxten 

har en stor påverkan på den slutgiltiga kvaliteten. 

 

Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras den teoretiska bakgrunden mot resultatet och metoden använd för 

arbetet utvärderas under metoddiskussion. Sist återkopplas till hur det etiska förhållningssättet 

till ämnet fungerat. 

Resultatdiskussion 

Textur, utseende, smak och färg 

Merparten av respondenterna eftersöker en kyckling som har högre fasthet, fettutveckling och 

mörkare färg vilket är attribut som kan tillskrivas långsamt växande raser. Efterfrågan på 

långsamt växande kyckling ökar i Östasien och Europa enligt Yang och Jiang (2005). Högre 

slaktålder kan enligt Berri, Castellini, Le Bihan-Duval och Martino (2008) resultera i en 

torrare och segare slutprodukt, dock är smaken oftast högre. En högre slaktålder innebär ett 

saftigare kött enligt Erdal, Richardson, Ljøkjel och Haug (2012). Detta kan dock stämma till 

en viss gräns då Berri, Castellini, Le Bihan-Duval och Martino (2008) menar att en äldre 

kyckling uppfödd organiskt (minst 81 dagar vid slakt) ofta är torrare. Samma författare menar 

också att en äldre kyckling har mer smak vilket är vad respondenterna i första hand söker. 

Flera respondenter eftersökte ett ljust kött med anledningen att det är mer mört. Ett ljusare 

kött innebär en torrare och segare kyckling enligt Erdal, Richardson, Ljøkjel och Haug 

(2012). Ett lägre fettinnehåll i bröstfilén innebar ett torrare kött enligt samma författare. Två 

respondenter nämnde högre fetthalt som ett positivt kvalitetsattribut. Kyckling uppfödd på 
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organiskt foder har lägre fettinnehåll än den uppfödd på standardfoder menar Baker, Brown, 

Hughes, Nute och Warriss (2008). Författarna pekade även på att de djur som fötts upp på 

standardfodret hade ett saftigare och mörare kött. Respondenterna nämner ett högre 

fettinnehåll som en positiv inverkan på kvalitet. Hög saftighet är ett attribut samtliga 

respondenter söker i kycklingen. 

Att kycklingen ska kunna behålla sitt vatten vid tillagning är ett kvalitetsattribut två 

respondenter uttryckte som viktigt. Ett lågt pH-värde vid slakt innebär att kycklingen sämre 

kan hålla vatten vid tillagning (Berri, Castellini, Le Bihan-Duval och Martino, 2008). Det 

lägre pH-värdet kan även göra att köttet upplevs som blekt, mjukt och smaklöst enligt Berri, 

Castellini, Le Bihan-Duval och Martino (2008). Mörkare kött, vilket nämns av flera 

respondenter i en positiv bemärkelse kan enligt Castellini, Mugnai och Dal Bosco (2001) bero 

på ett lägre pH-värde innan slakt. 

Motsägelser inom forskning kan identifieras i fråga om saftighet då uppgifter visar på att en 

högre slaktålder kan innebära både saftigt och torrt kött. Detsamma gäller färg då forskningen 

pekar på att både ljust och mörkt kött kan innebära en torr slutprodukt. Respondenterna är 

överens om att smaken är enskilt viktigast, vilket betyder en kyckling med högre slaktålder 

och mörkare kött, men de beskriver olika sekundära attribut som viktigast. Det tycks som att 

den ideala produkten utifrån textur, smak och färg inte går att uppnå. Kanske är en 

kompromiss mellan hög och låg slaktålder nödvändig. Enskilt viktigt är att undvika stress i 

slaktprocessen (Berri, Castellini, Le Bihan-Duval & Martino, 2008) för att undvika ett sänkt 

pH-värde och därmed eliminera risken att färgen är mörk på grund av detta. Respondenterna 

söker specifika attribut hos kycklingen de beställer och kanske skulle en standardiserad 

märkning som visar slaktålder, produktions- och födosystem enligt United Nations (2013) 

förslag vara fördelaktigt. 

 

Ursprung, märkning och etik 

Samtliga respondenter menade att produktens kvalitet är viktigare än dess ursprung. De vill 

alla helst köpa svensk kyckling men menar att bristande kvalitet hittills avskräckt dem. En av 

respondenterna beskrev dock tillgången på kvalitetskyckling som uppåtgående. Sveriges 

djurhållning nämns av respondenterna som något positivt, det är viktigt att kycklingen växer 

upp på ett naturligt sätt och man uttryckte även att svensk produktion är en förvissning om 
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frihet från kemikalier. Sverige har de hårdaste kraven i världen på uppfödning av kyckling 

(Svensk Fågel, 2014). De menar att man har minimerat sjukdomar och har en djurhållning 

vilken anses som mycket bra. Svensk Fågel har en egen märkning vilken står för ”hög 

livsmedelskvalitet och fritt från salmonella” (Svensk Fågel, 2014). 

Respondeterna påpekade att KRAV och Svenskt Sigill är märkningar de anser vara viktiga. 

De menade dock att detta av ekonomiska skäl inte är möjligt i alla verksamheter. Två 

respondenter sade att de inte alls letar efter märkningar och menade att dessa inte ger en 

försäkran om hög kvalitet. Svenskt Sigill, liksom Svensk Fågel, står för en garanterat 

sjukdomsfri uppfödning (Svenskt Sigill, 2014). KRAV-märkningen har ytterligare krav på 

produktionen såsom att kycklingen måste spendera minst en tredjedel av sitt liv utomhus och 

tillåter en maximal densitet av 10 djur per m
2
 (KRAV, 2014). Densitetskravet är högre än för 

Label Rouge-märkt produktion vilken kräver en densitet av 11 djur per m
2
 (Westgren, 1999). 

Respondenterna nämnde som viktigt att kycklingen växer upp på naturligt sätt. En kyckling 

bör få 14 timmars ljus per dag enligt Flanders och Gillespie (2009). Detta stämmer bra med de 

krav som KRAV-märkningen ställer på uppfödning. Även Label Rouge-märkningen kräver 

tillgång till dagsljus från klockan 09:00 till skymning varje dag (Westgren, 1999). Det 

naturliga beteendet som respondenterna menar på kanske kan tillogodoses genom organisk 

uppfödning. Långsamt växande, frigående kycklingar i organisk produktion har en större 

benägenhet att röra sig utomhus och jaga sin föda (Castellini, Le Bihan-Duval & Martino, 

2008). 

Enligt den franska kvalitetsmärkningen Label Rouge skall en kyckling slaktas tidigast efter 81 

dagar (Westgren, 1999). Författaren menar även att fodret inte får innehålla några animaliska 

produkter eller växtstimulerande ämnen. En av repondenterna menade att denne helst köper 

fransk Label Rouge-märkt kyckling. Detta på grund av att den i de allra flesta fall är mörkare i 

köttet och fastare än mycket annan kyckling.  

Det finns enligt Berri, Castellini, Le Bihan-Duval och Martino (2008) två typer av 

kycklingkonsumenter; en som väljer en etiskt korrekt uppfödd kyckling och en som är 

intresserad av smak, textur och saftighet. En antydan till denna uppdelning tycks kunna tydas 

mellan respondenterna i denna studie. Alla reflekterar dock på något sätt över etiska 

förhållningssätt till produktionen. 

I den moderna aveln av kyckling har tillväxt, foderomvandling och köttkvalitet premierats 

(Yang & Jiang, 2005). Detta har enligt författarna lett till komplikationer som benskörhet, 
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sämre immunförsvar och kardiovaskulära problem. Denna skiftning i fokus påpekas även av 

Andersen (1993) som menar att man tidigare valde avelsexemplar utifrån utseende. Det finns 

även en rädsla för att den genetiska selektionen ökar riskerna för muskulära sjukdomar och 

försämrande av kvalitet (Petracci & Cavani, 2012). Flera respondenter nämnde storproduktion 

i en negativ mening och talar om typiska attribut för storproduktion som negativt för 

kycklingkvalitet. 

Språkskiljaktigheterna är stora i jämförelsen mellan produktion och kockar. Officiella 

regleringar och tidigare forskning har en utgångspunkt i omgivande faktorer såsom foder, 

uppfödning och slakt. Respondenterna har sin utgångspunkt i råvaran och vad de önskar att 

den var. Värt att notera är att ingen av respondenterna nämnde hur de anser att kycklingen 

skall slaktas eller utfodras för att nå den kvalitet som önskas. Det kan antas att en bristande 

kunskap om kycklingproduktion hos kockar gör att dessa delar i uppfödningsprocessen 

utelämnas. 

Metod- och materialdiskussion 

Följande avsnitt ämnar utvärdera och diskutera denna forskning utifrån dessa begrepp: 

transparens, trovärdighet och tillförlitlighet (Bryman, 2011).  

Urval 

En svårighet inom kvalitativ forskning är att en detaljerad beskrivning av hur respondenter 

väljs ut inte nödvändigtvis skapar den transparens som motsvarande forskningsstrategier kan 

göra inom kvantitativ forskning (Bryman, 2011). Detta har försökt undvikas genom att skapa 

en mall över vilka yrkesmässiga kriterier de respondenter som ska delta i studien bör uppfylla. 

Detta med syfte att minska felkällan i att intervjua personer utan tillräcklig kunskap inom 

ämnet.  

Frågekonstruktion 

Vid utformandet av frågorna utgicks från att de skulle vara lätta att förstå. Detta eftersöktes 

genom att försöka omformulera eller utesluta begrepp kopplade till mer komplicerad 

sensorisk forskning eftersom respondenternas personliga referenser till kycklingkvalitet var 

intressant. Frågorna som ställdes var utformade på så sätt att personer som arbetar i branschen 

ska kunna svara på dem utan att behöva göra någon begreppsresearch. 



22 

 

Intervjuernas tre huvudfrågor har valt att presenteras i metodavsnittet för ökad transparens. 

Detta är också ett val för att öka tillförlitligheten och mer bestämt pålitligheten i 

forskningsstrategin genom att med större precision redogöra för vad som utförts (Bryman, 

2011). Valet av något enklare frågor påverkades även av svårigheten i att använda exempelvis 

bilder som förklaring till frågor vilket är svårt vid en telefonintervju (Bryman, 2011). 

Intervjugenomförande 

I genomförandet av kvalitativa intervjuer är det önskvärt att låta intervjun utvecklas efter vad 

respondenten uttrycker som intressant och viktigt (Bryman, 2011). Formen av semi-

strukturerade intervjuer valdes med målet att tillåta rimliga utsvävningar inom ämnet 

(Bryman, 2011). Uppsatsförfattarna använde under intervjuerna ett frågeschema, men om 

respondenten tog upp något relevant för en viss fråga kunde ordningen av frågeguiden 

förändras. 

Enligt Bryman (2011) kan det vara svårt att urskilja om det är rätt person man talar med i en 

telefonintervju. Risken för detta minimerades då alla respondenter under ett tidigare skede 

hade kontaktats för bokning av intervjun. Detta resulterade i att repondent och intervjuledare 

kände igen varandras namn och röst. 

Samtliga respondenter uppfattades som bekväma i situationen och väl införstådda i ämnet då 

alla hade läst informationsbladet. Det sistnämnda är dels en byggsten i det forskningsetiska 

utfallet men även ett verktyg för att öka transparensen genom att upplysa respondenterna om 

ämnesval och forskningsstrategier (Bryman, 2011). Under intervjuerna valdes att inte 

anteckna. Detta med anledning av att kunna utföra ett bekvämt och normalt samtal där fullt 

fokus kunde ligga på ämnet. Detta påpekar Bryman (2011) är bra för att inte bli distraherad av 

att föra anteckningar i intervjusituationen. 

Varje intervju inleddes med en kort återgivning av ämnet och en fråga om samtycke att spela 

in intervjun. Samtliga respondenter gav sitt medgivande till detta. Det kan tänkas att 

situationen blev bekvämare av att inspelningarna skedde genom en applikation i telefonen 

istället för bandspelare om intervjuerna skett ansikte mot ansikte (Bryman, 2011). Då 

respondenter enligt Bryman (2011) inledningsvis kan vara spända av inspelningsmomentet i 

intervjun brukar de ofta slappna av efterhand vilket märktes på samtliga deltagande. Ju längre 

intervjun pågick desto säkrare verkade respondenterna bli på sin egen kunskap och åsikt inom 

ämnet. 
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Analysgenomförande 

Det inledande steget i genomförandet av analysen var att transkribera de intervjuer som gjorts. 

Detta kan enligt Bryman (2011) vara problematiskt då det är en tidskrävande process. 

Stakningar i språket valdes att skrivas ut i mindre utsträckning så länge de ledde till 

respondentens slutgiltiga poäng i svaret. Tidsåtgången begränsades då båda författarna 

transkriberade varsin intervju samtidigt. För att reducera risken att något transkriberades fel 

lyssnades varje intervju på av den andre författaren och jämfördes med transkriberingen. 

Det andra steget i analysen var kodning av transkriberingarna enligt en tematisk modell. En 

matris skapades där utgångspunkten för teman hämtades från bakgrunden. Respondenternas 

svar ordnades sedan efter matrisen och eventuella subteman lades till. Utifrån denna mall 

skrevs resultatet. Varje tema var kopplat till specifika stycken i bakgrunden som lyftes upp 

och jämfördes mot respondenternas svar i samma kategori för att bygga diskussionen. Denna 

typ av kodning kan enligt Bryman (2011) vara problematisk då svar lätt kan tas ur sin kontext 

och uppfattas på annat sätt än tänkt. Försök att minimera risken för detta gjordes genom att 

styckesnumrera även transkriberingarna för att kunna återgå till meningar i dess fulla kontext. 

Detta kan anses öka trovärdigheten i analysen då de olika stegen har kontrollerats i största 

möjliga utsträckning. 

Viss mängd saknade data kunde identifieras då respondenterna i stor utsträckning valde att 

undvika eller inte diskutera specifika vissa led i kycklinguppfödning såsom foder eller slakt. 

Detta trots att följdfrågor kring dessa teman uppstod. Detta kan innebära en brist på kunskap 

hos respondenterna inom dessa områden. 

Forskningsetiskt utfall 

I följande avsnitt presenteras utfallet kring de forskningsetiska regler som tidigare 

presenterats. 

Frågan om samtyckeskravet är i ständig debatt. Principen bygger dock på att samtliga 

deltagande bör få så mycket information som möjligt om forskningsprojektet innan de väljer 

att delta (Bryman, 2011). Inget tvång eller antydan till detta har skett i förhållande till 

respondenterna och undersökningens syfte har tydligt presenterats skriftligt och muntligt. 

Även möjligheten att avsluta intervjun och samarbetet har uttryckts i samma form. 
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För att bevara konfidentialitet och skydda respondenter bör man reflektera kring lagring av 

data (Bryman, 2011). Obehöriga bör inte kunna komma över identifikationskoder, 

uppsatsförfattarna har därför valt att lagra koder och transkriberingar som krypterade filer på 

ett flashminne. Detta har varit en väl fungerande metod för att slippa radera den ursprungliga 

filen. Respondenterna informerades om att detta projekt kan komma att användas i vidare 

studier dock påpekades att de skulle förbli anonyma.  

 

Slutsatser 

Slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att attribut kopplade till textur, och bra smak är 

viktigast för respondenterna att kycklingen har. Det finns en önskan bland respondenterna att 

arbeta med svensk kyckling eftersom den har etiska fördelar. Kvalitet beskrivs som viktigare 

än ursprung och märkning. Småskalig produktion nämns som fördelaktigt ur en 

kvalitetssynpunkt men kan sällan leverera större kvantiteter som ofta krävs i en 

restaurangverksamhet. De negativa effekter storskalig produktion har på produkten 

överensstämmer med vad respondenterna pratar om som sämre kvalitet. Vissa motsägelser i 

tidigare forskningssresultat gör dock detta svårt att bedöma. Kyckling av hög kvalitet 

underlättar för kocken att skapa en bra slutprodukt. 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Detta uppsatsämne kan användas som ett verktyg för att fortsättta skapa tydligare kopplingar 

språkmässigt mellan kockar och producenter. Detta är något som inte bara gynnar delparterna 

utan också kvalitetsutvecklingen i sin helhet. Det finns ett ökande intresse för högkvalitativa 

produkter på dagens marknad och projekt inom ämnen som dessa har stor 

utvecklingspotential. En liknande studie skulle kunna appliceras på fler råvaror, exempelvis 

potatis eller fisk. Genom att skapa ett gemensamt språk för kvalitet inom varje kategori ökar 

också chansen för gästen att få en önskvärd måltidsupplevelse. 

Vidare forskning bör också utföras ur ett gästperspektiv. Kanske i en kombination av 

panelbedömningar och intervjuer kring kvalitetsattribut på kyckling för att vidareutveckla 

kunskapen kring kvalitet. Detta är även relevant i utbildningssyfte för både producent, kock 
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och konsument. Genom att kunna förstå och identifiera skillnad ökar chansen att 

kvalitetskyckling slår igenom med större kraft.  

Kanske kan en fungerande utveckling mot kvalitet och kvantitet i kombination som nämns av 

Yang och Jiang (2005) vara en inkörsport för en hållbar kycklingproduktion som möter 

kockar och konsumenters kvalitetskrav. Detta skulle kunna göra högkvalitativa produkter mer 

ekonomiskt lättillgängliga. 

Sammanfattningsvis så flaggar uppsatsförfattarna för utökad forskning kring jämförandet av 

kvalitetsattribut i fler råvarukategorier. Att öka förståelsen mellan producent, kock och gäst är 

ett ständigt pågående arbete som gynnar restaurangbranschen i stort. 
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Intervjuguide 

Detta är de frågor som intervjuerna utgick från. Utöver dessa tillkom stora mängder 

följdfrågor kopplade till vad respondenten svarade. 

 

När du bedömer kvalitet på rå kyckling, vad tittar du på då? (utseende, färg, fast, mjuk) 

 

Hur viktigt är kycklingens ursprung för dig när du väljer produkt? 

 

Vilka kvaliteter är viktigast för dig att kycklingen har? 

 

Vilka kvaliteter letar du efter i tillagad kyckling? (textur, smak?) 

 

Finns det några märkningar på kyckling du försöker titta efter när du köper in? 

 

Har du en åsikt om svensk kyckling? 
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Schematisk analysmodell 

 Kvalitetsattribut Kvalitetsattrib

ut tillagad 

Ursprung 
1
SB: Sverige, 

märkningar 

Uppfödning 

SB: Producenter 

Respondent 1 ”hålla formen”, 

”fast” (Q4) ”lite 

mörkare”, 

gulaktig, rosa 

(Q5). Skinn kvar, 

gärna lite fett 

under (Q6). Bra 

smak (Q9). Inget 

insprutat vatten 

(Q10). 

Bra smak, fast 

och fin. (Q10). 

”att det inte 

blir som en 

mousse” textur 

ska finnas 

kvar. (Q10). 

Inte vattnig 

(Q10). 

Helst svensk 

kyckling (Q7). 

Bättre 

djurhållning 

(Q8). Inga 

märkningar 

förutom 

svensk fågel 

(Q11). Inte 

KRAV (Q12). 

Bättre 

djurhållning i 

sverige vilket är 

positivt (Q8). 

Respondent 2 Skinnet kvar 

(Q6). Arbetar 

helst med hel 

kyckling (Q7). 

Jämn storlek 

(Q8). ”ska inte 

tappa för mycket 

vätska” (Q8) Ljust 

kött (Q9)  

”ska inte tappa 

för mycket 

vätska” (Q8) 

”den får inte 

vara för torr 

och den får 

inte vara för 

svampig 

(Q12). Inget 

insprutat 

vatten (Q12). 

Köper helst 

svensk (Q10). 

Ekonomisk 

syn på 

märkningar 

(Q13). Viktigt 

med 

märkningar 

men köper inte 

efter dem 

(Q13). Svensk 

kyckling: vill 

tro att den är 

bättre men det 

behöver den 

inte vara 

(Q14). 

 

Respondent 3 ”ju mörkare 

kyckling desto 

bättre” (Q8). 

”man kollar ju 

alltid på 

fastheten” (Q8). 

”ganska fast 

liksom och mer, 

man tänker som 

ett bra kött” (Q9). 

”måste smaka 

kyckling” 

(Q13) 

”industri 

smakar 

ingenting” 

(Q13)  

Helst svenskt 

men ursprung 

inte jätteviktigt 

(Q10). Fram 

tills nu: 

svenskt = 

dåligt (Q10). 

Kvalitet över 

ursprung 

(Q11). ”är det 

bra kvalitet 

spelar 

märkningen 

ingen roll” 

(Q14).  

”engagerade 

småproducenter 

säger mer än en 

märkning” 

(Q14). 
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1
SB:Subteman 

  

Respondent 4 ”inte frysskadad” 

(Q2) ”fast men 

inte för fast” (Q2) 

Ingen insprutning 

(Q3) ”bra smak är 

den viktigaste 

kvaliteten” (Q5)  

”fast och fin, 

jag föredrar att 

den är lite 

rosaoch då är 

det ju viktigt  

att det är bra 

kvalitet (Q7)  

Ursprung inte 

viktigt men 

ofta stor 

variation i 

kvalitet (Q4) 

Letar inte efter 

några specifika 

märkningar 

(Q8) Svensk 

kyckling: ”den 

är bra, det är 

bra kvalitet” 

(Q9) 

 

Respondent 5 Jämn storlek (Q5) 

mörkare i färgen 

(Q5) insprängt fett 

(Q5) ”fast och 

fin” (Q6) ”den ska 

inte flyta ut på 

skärbrädan” (Q6)  

Den ska inte 

släppa vätska 

(Q6) trådig 

textur, men 

inte för torr 

(Q6) bra smak 

och saftig 

slutprodukt 

(Q9) bra 

råvara = bättre 

slutprodukt 

(Q9) måste 

smaka 

kyckling 

(Q10) 

Ursprunget är 

viktigt men 

inte 

nödvändigtvis 

svenskt (Q7) 

Fransk fågel 

ofta bättre än 

svensk (Q7) 

Har jobbat 

med Label 

Rouge dock 

krångligt att få 

tag på (Q8) 

Märkning: om 

fransk label 

rouge om 

svensk svensk 

fågel (Q11) 

svenskt kostar 

mer men är 

säkrare (Q11) 

söker inget 

specifikt, 

kvalitet går 

först (Q11) 

värt extra 

pengen att 

köpa svenskt 

(Q13) 

 

Ingen 

tvångsmatning 

(Q4) helst 

småskaligt, inte 

storfarm. Tycker 

att det märks 

skillnad (Q4) 

”tycker att det 

märks skillnad 

när bönderna har 

lagt ner lite mer 

kärlek” (Q4) 

svensk 

djurhållning är 

bättre: skapar en 

bättre produkt 

(Q12) köper 

helst från liten 

producent men 

de kan ha svårt 

att leverera 

mängder (Q13) 



1 

 

Information om forskningsprojekt 
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Bakgrund till projektet 

 

Fågeln har i flera former kommit att bli en av de animaliska produkter vi konsumerar i stor 

utsträckning. Från den kokta kalkonen som smörgåspålägg till ankan i råvarukorgen för årets 

kock håller vi fågeln högt. Med europas höga produktion av framförallt kyckling och fågelns 

ställning som alltillgänglig i åtanke belyser följande arbete en aspekt som ibland glöms bort i 

diskussionen; kvalitet. Detta är även av yttersta relevans ur en medial synpunkt där allt fler 

matlagningsprogram, kokböcker och matlagningsevent lägger stort fokus vid kvalitetsfrågan. 

Eftersom kvalitet är beroende av flera faktorer, exempelvis uppfödning, finns det ett intresse i 

att rikta blicken mot olika produktionsmönster för fågel då allt fler höjer rösten för ekologisk 

och medveten sådan. Med detta som grund strävar detta projekt efter att jämföra de officiella 

kvalitetsaspekter som finns på kyckling med kockars bedömning av kvalitet.  

I projektet kommer anonymiserade intervjuer med kockar att analyseras och jämföras med 

projektets teoretiska bakgrund som bygger på officiella regleringar för kycklinguppfödning 

och kvalitet.  
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Åsa Öström 

E-post: asa.ostrom@oru.se 

Tel: 019-302011 
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