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Sammanfattning     

Det finns en stor efterfrågan på fläskkött av hög kvalitet på restauranger liksom för ekologiskt 

fläskkött bland konsumenterna. Linderödssvinet, som är en gammal svensk lantras, är bättre 

anpassad efter det svenska utomhusklimatet än de svin som används i fläskköttsindustrin i 

Sverige idag. Samtidigt sägs dess kött ha en högre sensorisk kvalitet än det fläskkött som säljs 

i butik och som serveras på restauranger idag. Syftet med denna studie är att ta reda på om det 

finns några sensoriska skillnader mellan ugnsstekt skinkstek från Linderödssvin och vanligt 

industrisvin. Studien ska ta fram en sensorisk profil för kött från Linderödssvin. 

  

För att få fram en sensorisk profil för Linderödskött har denna studie gjort en sensorisk be-

dömning på skinkstekar. Bedömningen utfördes av en sensorisk panel. Metoden som använts 

heter Repertory Grid Methodology (RGM). Den går ut på att panelen själva tar fram beskri-

vande ord för proverna. Sex prover användes i studien varav två av dem var av Linderödssvin. 

De resterande fyra proverna var konventionella industrisvin av märkena, City Gross, Siljans 

Chark och ICA. Det fanns stora skillnader i både smak och konsistens mellan Linderödssvin 

och industrisvin och likaså mellan de olika proverna från Linderödssvin. Köttet hade mindre 

smak i sälta, sötma och syrlighet. Istället var köttet rikt på smak av antingen fläsk eller vilt. 

Köttet var antingen mört eller av fibrig karaktär. Trots tidigare studier som visat att kött från 

Linderödssvin har högre sensorisk kvalitet än kött från industrisvin fann denna studie motsat-

sen för vissa egenskaper. Andra egenskaper tros däremot visa på en högre köttkvalitet. Små-

skaliga lantbruk antas vara den bästa platsen för uppfödning av Linderödssvin, då uppfödning 

av svinen är dyrt och den slutgiltiga produkten därmed måste vara dyrare än fläskkött i dagens 

butiker.   

 

 Nyckelord:  Fläskkött, sensorik, RGM, ekologisk svinuppfödning, lantras  
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2. Introduktion    

Allt fler restauranger i Sverige efterfrågar fläskkött av hög kvalitet1 idag (Ragnar, 2013).  För 

att de ska kunna laga mat som konsumenten förväntar sig och för att hen ska uppskatta det 

måste även råvarorna vara av god kvalitet (Ibid.). Dock saknas det ett stort utbud av fläskkött 

av hög kvalitet i Sverige och istället måste kockarna vända sig till andra länder för att få tag 

på bra kött (Ragnar, 2013). Kött från Linderödssvin, som är en gammal svensk lantras, sägs 

ha en högre sensorisk kvalitet än det fläskkött som säljs på restaurang och i livsmedelsbutiker 

idag (Ibid.). Därmed skulle det kunna vara ett alternativ för kött av hög kvalitet som är så ef-

tertraktat idag (Ragnar 2013).   

   

Det finns en stor efterfrågan efter svenskt ekologiskt fläskkött bland konsumenter idag, men 

sortimentet i livsmedelsbutikerna är väldigt lågt (Kihlberg, 2015, 22 mars). Anledningen är att 

det finns så pass få ekologiska grisuppfödare i Sverige idag vilket framförallt beror på att det 

är dyrt att föda upp ekologiska svin (Jordbruksverket, 2013a). Men också på grund av att de 

grisraser som används i grisproduktionen inte är anpassade för att leva utomhus (vilket är ett 

krav för ekologisk djuruppfödning) och inte klarar av klimatet tillräckligt bra (Eriksson, 2015, 

muntlig uppgift). Linderödssvinet som är bättre anpassad efter ett svenskt utomhusklimat 

skulle därmed kunna vara ett bättre alternativ för ekologisk svinuppfödning (Ibid.). Dock 

måste det finnas en efterfrågan på sådant kött för att det ska vara lönsamt (Landtsvinet, 

2011).    

    

Denna studie vill därmed undersöka ifall den finns någon skillnad i sensorisk kvalitet mellan 

kött från Linderödssvin och fläskkött från industrisvin. Dessutom är det av intresse att under-

söka om Linderödssvinets kött är av tillräcklig hög kvalitet för att använda rasen som ett al-

ternativ i den ekologiska svinuppfödningen.   

   

     

                                                 
1 Syftar på värden utav egenskaper som grisen och köttet har 
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3. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap ur ett 

måltidsekologiskt perspektiv   

En måltid är mycket mer än bara en maträtt som man ska äta. För att en måltid ska kunna för-

täras måste det ske olika förberedelser som planering och servering innan maten kan hamna 

på tallriken (Gustafsson, Johansson, Mossberg & Öström, 2006). Vad som påverkar mål-

tidsupplevelsen styrs av flera olika faktorer och brukar sammanfattas som; rummet, mötet, 

stämningen, produkten och styrsystemet (Gustafsson et al., 2006). Detta är vad man kallar för 

The Five Aspect Meal Model, eller FAMM som man brukar förkorta det med. Denna modell 

innefattar allt som rör en måltid innan och under tiden måltiden förtärs. Rummet som måltiden 

äts i, mötet med den man äter maten med eller blir serverad av, stämningen i rummet som 

måltiden serveras i, produkten som ligger på tallriken eller finns i glaset samt styrsystemet 

som ligger bakom alla lagar, regler och ekonomiska resurser som behandlar måltiden 

(Ibid.).     

     

Syftet med denna studie är att undersöka skillnaden i smak på gris av olika raser och som pro-

ducerats med olika uppfödningsmetoder. Det största fokuset i undersökningen kommer att 

ligga i att behandla köttets egenskaper ur ett sensoriskt perspektiv. På så sätt kommer denna 

studie framför allt att behandla produkten i FAMM. Gustafsson et al. (2006) beskriver att det 

krävs mycket bakomarbete och kunskaper om en produkt för att den som blir serverad maten 

ska kunna njuta av den. För att måltidsupplevelsen ska kunna bli optimal krävs kunskaper om 

den produkt som ska tillagas och serveras på tallriken eller i glaset (Gustafsson, 2006). En 

produkt innefattar bland annat smak, näring och textur, men också tillagningsmetoden och 

serveringstemperaturen på produkten (Ibid.). Denna studie kommer  att fokusera på smaken 

på produkten, men det kommer också att läggas ett fokus på textur.     

     

Denna studie kommer genomföras med hjälp utav sensoriska tester och kommer därmed be-

handla ämnet sensorik. Sensorik är ett ämne i Måltidskunskap och värdskap som behandlar 

måltiden genom att människan använder sina sinnen som ett mätinstrument för att kunna mäta 

måltidupplevelsen (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). På så sätt ges en 

djupare kunskap om en produkts egenskaper och också hur dessa egenskaper skiljer sig ifrån 

andra produkters egenskaper (Gustafsson, et al., 2014).    
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I denna studie är det meningen att det ska undersökas ifall Linderödssvinet skulle kunna vara 

ett alternativ till de raser som används i den ekologiska svinuppfödningen idag för att på så 

sätt  eventuellt kunna skapa en långsiktig och hållbar ekologisk livsmedelsproduktion av 

fläskkött. Detta ger studien ett måltidsekologiskt perspektiv (Örebro Universitet, 2013; Öre-

bro Universitet, 2015). Måltidskunskap och värdskap är ett tvärvetenskapligt ämne och genom 

att se måltiden ur flera synvinklar med både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 

aspekter skapas ett helhetstänk inom ämnet (Gustavsson, 2004). Genom ett måltidsekologiskt 

perspektiv på studien behandlar den både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 

aspekter och blir därmed viktig inom måltidskunskap och värdskap.   

 

   

4. Teoretisk bakgrund   

Nedan följer en teoretisk bakgrundsbeskrivning till ämnet. I denna uppsats har det tagits fram 

fakta om grisproduktion i Sverige med industrisvin som är en trekorsnings gris utav Lantras, 

Yorkshire och Hampshire eller Duroc (Svenskt kött, 2015a). Svenskt kött (2015a) beskriver 

att dessa korsningar ger kultingarna med bra egenskaper såsom god köttkvalitet, god tillväxt 

och livskraftighet. Ungefär 2,5 miljoner grisar slaktas årligen i Sverige, av dessa grisar tillhör 

majoriteten trekorsningsrasen (Ibid.). God köttkvalitet är när köttet är smakrikt och saftigt 

(Svenskt kött, 2015b).   

 

4.1. Konsumtion av fläskkött i Sverige   

År 2011 konsumerade svenskarna ca 85 kg kött per person. I denna vikt räknas hela slakt-

kroppen inklusive ben. Av dessa 85 kg bestod ca 37 kg av fläskkött (Jordbruksverket, 2013b). 

Andelen fläskkött som kommer från svenska grisar har sedan 1995 fram till 2012 minskat från 

98 procent till 68 procent  (Ibid.). Anledningen till  sänkningen beror först och främst på att 

Sverige gick med i EU, vilket i sin tur också har ökat hela köttkonsumtionen (Jordbruksver-

ket, 2013b). Inträdandet i EU möjliggjorde importen av billigare kött vilket lett till att fler kan 

köpa mer kött (Ibid.). En del importerade styckningsdetaljer säljs också i stora volymer i de 

stora livsmedelskedjornas kampanjer, vilket inte görs med svenskt kött. Ett sådant exempel är 

fläskfilé från Danmark (Jordbruksverket, 2013b). Det är inte enbart i hemmet som det ut-

ländska köttet blivit mer populärt de senaste åren (Ibid.). Lågpriskött används också på restau-

ranger, i offentliga storkök samt i livsmedelsindustrin som bland annat gör färdigmat och fast-

foodprodukter (Ibid.).     
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Konsumenter i Sverige har vissa krav på kött vilket avgör ifall de vill köpa köttet eller inte. 

Att köttet har en god smak är det allra viktigaste, men faktorer som textur, mörhet, färskhet 

saftighet och god doft på det råa köttet spelar också en stor roll för valet av kött (Bryhni et al., 

2002; Maltin, Balcerzak, Tilley & Delday, 2003). En annan viktig faktor för konsumenterna 

är att köttet saknar bismak (Ibid.). Kött som är torrt, segt, har lite eller dålig smak samt släp-

per vätska är enligt konsumenterna kött med låg sensorisk kvalitet (Ngapo et al., 2003).  

   

4.2. Lantraser   

En lantras är en population av ett husdjursslag som ska ha funnits i ett område tillräckligt lång 

tid för att djuren ska ha hunnit anpassat sig till miljön den lever i (Hallander, 1989). Påverkan 

från faktorer som ingår i miljön är exempelvis klimat, sjukdomar, jordmån, vidare betesväx-

ter, landskapsstrukturer, skötsel- och fodervanor, samt brukarens önskemål om produkten 

(Ibid.).  Tack vare lantrasernas miljöanpassning som skett under så lång tid ger det dem en 

stor genetisk variation och också bland lantbruksdjuren. Enligt forskning som gjorts inom 

området har det visats att de inhemska lantraserna bidrar med cirka 70 % av den totala gene-

tiska mångfalden i Sverige (Magnusson, 2010). Det innebär att bevarandet av dessa raser är 

av en stor vikt (Ibid.). I framtiden kan det ha en stor betydelse att bevara dessa raser då vi kan 

vara i stort behov av att ha raser som är härdigare och klarar sig på mindre resurser ifall kli-

matet skulle ändras (Jordbruksverket, 2007). Den genetiska variationen hos lantraserna gör 

dem även mer motståndskraftiga mot vissa sjukdomar vilket kan ha en stor betydelse i framti-

den om det skulle uppstå en ökad resistens mot antibiotika (Magnusson, 2010).     

      

Visserligen hat lantraser en lägre avkastning än de djur som används i livsmedelsproduktion-

en idag och kan därmed anses vara mindre lönsamma (Wrammer & Nygård, 2013). Dock går 

det för det mesta att byta ut den låga kvantiteten mot den högre kvaliteten på den slutliga rå-

varan (Ibid.). På så sätt blir produktion av livsmedel från lantraser bättre anpassad för den 

småskaliga livsmedelsproduktionen (Wrammer & Nygård, 2013). Enligt Matzon (1996) är 

småskalig livsmedelsproduktion mindre ekonomisk lönsam. Dock finns det många andra för-

delar med småskalighet (Wrammer & Nygård, 2013). Att bevara småskalighet och dess meto-

der och kunskaper är viktigt då det i framtiden troligen kommer att behövas (Matzon, 1996). 

Detta på grund av att det äldre och småskaliga jordbruket har en stor variation och hög biolo-
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gisk mångfald vilket i sin tur bidrar med stora värden för naturvården (Ibid.). Sådana värden 

är bland annat ekosystemtjänster och kulturhistoriska värden (Wrammer & Nygård, 2013).       

    

4.3. Svinuppfödningens historia   

Alla svin som finns i Sverige idag härstammar från vildsvinet (Hallander, 1989). Tama eller 

åtminstone delvis tama svin har hållits i Sverige i över 3000 år (Föreningen Landtsvinet,  

2010). Ända fram till 1700-talet tros det att det svenska svinet har sett precis likadant ut som 

det gjort i över tusen år (Hallander, 1989).   

  

Fram till 1800-talets andra hälft användes det så kallade skogssvinet i Sverige (Ragnar, 2013) 

och de allra flesta av dessa svin var av lantras (Hallander, 1989). Dessa svin hölls nästan alltid 

utomhus och på hösten, men ibland också på vintern fick de ströva fritt i skogarna, därav sitt 

namn (Ragnar, 2013). Svinen drevs för det mesta ute i skogarna, men under medeltiden före-

kom det även grisar i städerna och i kloster (Hallander, 1989). Dock var det inte lika lönsamt 

att ha grisar i städerna och i kloster då grisarna där inte kunde hitta föda på egen hand och 

därmed behövde människorna utfodra dem själva, vilket kunde bli dyrt (Ibid.). Under 1800-

talet fanns även ett annat tamsvin, vilket är det man kallar för hussvinet (Föreningen Land-

tsvinet, 2010). Hallander (1989) vill dock påpeka att dessa två raser nog egentligen är från 

samma ras, men att deras olika levnadsstandarder fått deras utseende att skiljas från 

varandra.      

  

Från och med början av 1700-talet började nya svinraser importeras till Sverige (Ragnar, 

2013; Hallander 1989). Dessa svin användes sällan ute i skogen, utan fick istället leva inom-

hus eller i direkt anslutning till gården (Ragnar, 2013). Människan i Sverige under den här 

tiden började korsa de importerade svinraserna med de inhemska och fick på så sätt avkom-

mor som var mycket fetare och mer snabbväxande än de gamla svenska lantrassvinet (Hallan-

der, 1989) vilket i sin tur fick de gamla anpassade lantrassvinen att trängas undan (Föreningen 

Landtsvinet, 2010; Hallander, 1989).    

    

Ända fram till 1800-talets mitt var grisen framför allt ett husdjur för husbehovsproduktion, 

men vid denna tid började fläsk också produceras för avsalu (Hallander, 1989). Detta var på 

1880-talet då man hade svinfabriker i anslutning till mejerierna och tack vare det proteinrika 

biprodukterna som svinen fick till foder kunde de växa till sig mycket snabbare än tidigare 
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(Hallander, 1989). De importerade svinen som användes på svinfabrikerna kunde nu slaktas 

redan vid 5-7 månaders ålder, till skillnad mot lantrassvinen som inte var slaktfärdiga förrän 

vid 2-3 års ålder (Ibid.). Under denna tid provade man många olika raser för att se vilken som 

var bäst för en sådan produktion och fann att den "stora engelska rasen" var den bästa (Hal-

lander, 1989). Denna ras har man använt i svinuppfödningen ända sedan 1890-talet. (Ibid.).     

 

   

4.4. Linderödssvinet och dess historia    

Under andra världskriget upphörde skogssvinkulturen (Ragnar, 2013) och de mera vildsvins-

formade skogssvinen dog så småningom ut (Föreningen Landtsvinet, 2010). Dock lyckades 

man rädda ett par fläckiga grisar av den äldre rasen på Skånes djurpark i Höör år 1952 (Rag-

nar, 2013). Dessa grisar kom från en bonde i Fogdarp utanför Hörby på Linderödsåsen (Före-

ningen Landtsvinet, 2010). I början av 1990-talet formades en lantras fram genom att man 

korsade de avkommor från grisarna som bevarades i Skåne på 1950-talet (Ragnar, 2013) på 

uppdrag av dåvarande Statens Genbanksnämnd (Föreningen Landtsvinet, 2010). Denna lant-

ras är vad vi kallar för Linderödssvinet (Ragnar, 2013).   

     

Hallander (1989) beskriver ursprungsdjuren till Linderödsgrisen som härdiga och tåliga, men 

också som "lagom" produktiva och att de går bra att göda. Linderödssvinet klarar av att gå 

utomhus året runt tack vare sin vinterpäls (Jordbruksverket, 2015). Linderödssvinet växer 

mycket långsamt i jämförelse med dagens tamsvin (Ibid.). För att utfodra ett Linderödssvin 

måste kunskap om hur de fungerar finnas och utfodra därefter (Olsson & Walldén, 2006). Till 

skillnad mot dagens tamsvin svarar inte Linderödssvinet på kraftfoder2 (Jordbruksverket, 

2015). Olsson & Walldén (2006) menar att dyrt köpfoder med hög proteinhalt inte är ett bra 

foder till Linderödssvin då de inte svarar med lika stor köttansättning som industrisvin och på 

så sätt blir det inte lönsamt. Istället kan svinen sätta rejält med fett ifall de blir överfodrade, 

vilket ger olyckliga djur och slaktprodukten kan bli sämre (Ibid.). År 2013 fanns enbart några 

hundra individer av Linderödssvin och för det mesta är dessa grisar spridda på små gårdar 

över landet som enbart har några stycken individer per gård (Ragnar, 2013).   

4.5. Svinuppfödningen idag   

Idag har jordbruket, inklusive svinuppfödningen, i Sverige gått ifrån det småjordbruk som 

tidigare fanns i landet (Björklund, Holmgren & Johansson, 2008). Istället har det speciali-

                                                 
2 Koncentrerat djurfoder. Utgörs mestadels utav soja och spannmål (Svenska ridsportsförbundet, 2009). 
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serats, det vill säga att bönderna för det mesta fokuserar på att få ut en produkt, till skillnad 

mot hur det var för enbart 50 år sedan då bönderna hade fler produkter som de producerade 

(Ibid.). Jordbruken är oftast stora med hög avkastning för att gå med så mycket vinst som 

möjligt (Jordbruksverket, 2014a). Idag benämns livsmedelsproduktionen och djuruppfödning-

en med två olika metoder, konventionell och ekologisk produktion.    

    

Till skillnad mot många andra länder i Europa och världen använder svensk djuruppfödning 

mindre antibiotika till sina djur vilket minskar risken för att en antibiotikaresistens ska uppstå 

i landet (Jordbruksverket, 2014b). Detta gäller både den ekologiska och den konventionella 

produktionen. I Sverige är kupering3 utav svans förbjudet på en grisbesättning (Svenskt kött, 

2015c). Om svansbitning har skett hos en grisbesättning syns detta på svansen (Ibid.). Om 

svansbitning har skett kan det vara ett tecken på att djuren har blivit utsatta för stress och levt 

under dåliga omständigheter (Ibid.).     

     

Grisar inom konventionell uppfödning i Sverige lever sina liv inomhus (Köttguiden, 2014a). 

Suggan grisar ca två gånger om året och kultingarna får dia suggan i 4-5 veckor (Ibid). Från 

att kultingar slutat dia suggan flyttas de till små grupper i boxar med andra grisar fram till 

slakten vid ca sex månaders ålder (Köttguiden, 2014a). Grisar i Sverige måste enligt svensk 

djurskyddslag ha tillgång till material för att kunna sysselsätta sig med som tex halm som gri-

sarna bygger bon utav (Ibid.).   

    

Ekologisk grisuppfödning i Sverige sker enligt de villkor som gäller för ekologisk djurhåll-

ning enligt EU:s regler för ekologisk produktion (Jordbruksverket, 2013c). Ekologiskt upp-

födda grisar måste utfodras på ekologiskt producerat foder upp till 95 % av de totala fodret 

som ges till djuren (Ibid.). Det ekologiska fodret får inte ha framställts med varken kemiska 

bekämpningsmedel eller konstgödsel (Köttguiden, 2014b). 20% utav fodret som utfodras till 

ekologiska grisar ska vara odlad på samma gård som besättningen finns på eller ifrån en gård 

med ekologisk produktion i samma region (Jordbruksverket, 2014c ). Om något djur blir sjukt 

ska skötare uppsöka vård till grisen (Jordbruksverket, 2013b). Läkemedel eller antibiotika får 

användas om veterinär anser att det är nödvändigt för att behandla djuret för att undvika 

smärta och lidande (Ibid.) Dessa medel är aldrig tillåtna att användas i förebyggande hälso-

vård (Jordbruksverket, 2013c)   

                                                 
3 Stympar en bit utav en lem, t.ex. svans (Digréus, 2012, 2 november). 
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KRAV-producerade grisar har möjlighet att vistas utomhus året om (KRAV, 2014; Jord-

bruksverket, 2013c). För EU-ekologiska grisar räcker det med att besättningarna har en utom-

husvistelse på en betongyta medans KRAV-certifierade grisar ska vistas ute på betesmark 

under sommarmånaderna (Köttguiden, 2014b). Då grisarna har möjlighet att vistas utomhus 

kan de uppträda med ett naturligt beteende såsom att böka i jord (KRAV, 2014). Dock är det 

viktigt att antalet djur utomhus är tillräckligt lågt för att hindra att marken blir upptrampad 

och vegetationen blir överbetad (Jordbruksverket, 2013c).     

    

De djur som används i uppfödningen fast inte är födda på den gården där de lever innan slakt 

måste vara födda på en gård som också har ekologisk certifiering (Jordbruksverket, 2013c). 

Stallbyggnaderna på en ekologisk grisgård måste ha en miljö som är anpassad för att grisar 

ska leva i den miljön och för att de ska kunna tillgodose sina naturliga behov (Jordbruksver-

ket, 2013c).    

    

Vid slakt utav ekologiska grisar ska de utsättas för så lite stress som möjligt (KRAV, 2014). 

För att minska stress vid slakten ska inte KRAV-grisarna blandas med andra besättningar vid 

transporten till slakten och ska slaktas samma dag som de inkommer till slakteriet (Ibid.).   

Dock ger den ekologiska produktionen mestadels lägre avkastning och ger därmed lägre eko-

nomisk vinst (Jordbruksverket, 2014d). Förespråkare menar dock att den ekologiska djurupp-

födningen i längden ger den största vinsten de två produktionsmetoderna emellan då den eko-

logiska tar mer hänsyn till miljön, vilket kan spela en stor roll i framtiden (Jordbruksverket, 

2013d).    

    

4.6. Fläskköttets kvalitet   

Det kan också skilja sig från person till person vad man tycker är en god kvalitet på fläskkött 

(Ngapo et al., 2003). Människors åsikter av vad som är kött av god kvalitet eller inte kan bero 

mycket på vilket kön personen har, om de bor i staden eller på landet samt vilket land perso-

nen kommer ifrån (Ibid.). Enligt Ngapo et al. (2003) visar svenska konsumenter att god kvali-

tet på fläskkött inte enbart handlar om smaken och konsistensen på köttet utan att det också är 

viktigt för dem att ursprunget, det vill säga att djuret kommer från Sverige, visar på en bra 
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kvalitet på köttet. Att köttet är närproducerat4 (Ngapo et al., 2003; Ekelund Axelson, 2004) 

och inte blivit stressad under slakten är också av stor vikt för köttets kvalitet hos de svenska 

konsumenterna (Ngapo et al. 2003). Annars är det ofta priset och inhandlingsstället som avgör 

köttets kvalitet enligt svenska fläskköttskonsumenter (Ngapo et al., 2003). Ekelund Axelson 

(2004) menar att svenskar upplever en lägre sensorisk kvalitet på köttet om det är producerat 

utanför Sveriges landsgränser. Det kan också bero på att om köttet kommer från ett land som 

har fläskkött av generell hög sensorisk kvalitet kan konsumenterna bli mer villiga att konsu-

mera köttet (Bryhni et al., 2002).     

   

Hur kvaliteten på kött är kan bero på allt ifrån den kemiska sammansättningen, näringsinne-

hållet och de sensoriska egenskaperna (Jonsäll, 2000). Föregående författare (Jonäll, 2000) 

beskriver att köttets olika egenskaper som påverkar produktens kvalitet kan själv påverkas av 

flera olika faktorer, så som ras, kön, uppfödning, foderstat, men också på grund av mörning 

och tillagning. Detta är något som de svenska svinuppfödarna har jobbat flitigt med genom att 

gå in på mer tekniska kvaliteter (Bryhni et al., 2002), det vill säga foder och avel. Fokuset har 

legat på att få fram ett optimalt pH-värde på köttet genom att fodra djuren på ett rätt sätt, men 

också att avla fram svin som ger ett saftigt och marmorerat kött med en "god" smak (Ibid.).      

     

Olika foderstat kan ge skillnader i den sensoriska kvaliteten (Bryhni et al. 2002). De grisar 

som produceras konventionellt som enbart lever på konventionellt foder har genom studier 

visat ge ett segare kött än de grisar som uppföds ekologiskt eller än de grisar som äter mindre 

konventionellt foder (Jonsäll, 2000). Däremot beskriver Edwards (2005) i sin studie att smak-

kvaliteten på kött som är producerat på ett ekologiskt sätt, i detta fall grisar som har fått ute-

vistelse under sin levnadstid, inte har en konsekvent högre smakkvalitet. Dock menar samma 

författare att konsumenter ofta är övertygade om att ekologiskt producerat fläsk har en högre 

sensorisk kvalitet.     

    

Ekologiska svin har en obligatorisk ersättning på vallfoder, antingen i kosten eller via till-

gången till betet (Jordbruksverket, 2013a). Detta får grisarnas smältbara energiintag att 

minska vilket kan ha en negativ effekt på köttets sensoriska kvalitet. (Bonneau & Lebret, 

2009). Förbudet att använda syntetiska aminosyror i ekologisk svinproduktion kan ge en posi-

tiv effekt på köttkvaliteten då det inte ger ett ökat intramuskulärt fettinnehåll som kan för-

                                                 
4 Saknar en officiell definition. Definieras ofta som ”mat som produceras, förädlas och konsumeras inom ett visst 

område där avsändaren framgår tydligt” (KRAV, 2015). 
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sämra kvaliteten (Ibid.). Författarna Bonneau och Lebret (2009) till artikeln vill dock påpeka 

att den sensoriska kvaliteten på ekologiskt griskött är väldigt varierande beroende på utfod-

ring, husrum och genotyper.  Jonsäll, Johansson, Lundström, Andersson, Nilsen & Risvik 

(2002) skriver i en artikel där det har utförts ett preferenstest på fläskkött att lokaliseringen på 

grisbondes gård kan ha en betydelse för smaken på köttet då de har olika förutsättningar för 

sin besättning.    

 

4.7. Sensorik     

Sensorik är läran om vad vi kan uppleva med våra sinnen, det vill säga vad vi kan uppleva 

med synen, hörseln, känseln, lukten och framför allt smaken (Gustafsson et al., 2014). Med 

hjälp utav sensorik kan olika smakbedömningar utföras genom att sätta ord på smakupplevel-

sen (Gustafsson et al., 2014). På så sätt blir sensoriken ett viktigt medel i arbetet med att bland 

annat utvärdera och utveckla produkter (Ibid.).  Dessa smakbedömningar kan göras på två 

olika sätt, antingen genom ett analytiskt test eller ett affektivt test (Gustafsson et al.,2014). 

Den analytiska metoden går ut på att en testpanel beskriver produktens smak- och doftupple-

velser med hjälp utav ett sensoriskt språk (Ibid.). Ett konsumenttest går däremot ut på att ana-

lysera vilken produkt ett antal konsumenter föredrar och vad de anser om produkten (Gustafs-

son et el., 2014).     

  

Med ett beskrivande test är det möjligt att få fram en så kallad sensorisk profil på olika pro-

dukter (Gustafsson et al, 2014). En sensorisk profil kan vara nödvändig vid utveckling av nya 

produkter (Ibid.). En smakprofil, som också är en benämning på profilen, kan också vara an-

vändbar i livsmedelsaffärer för att öka försäljningen av produkten (Swahn et al., 2010). Detta 

på grund av att relationen mellan konsument och produkt förstärks när det redan finns ord för 

smakupplevelsen av produkten och på så sätt hjälper smakprofilen konsumenterna att hitta 

den produkt den föredrar (Gustafsson et al., 2014).   

 

På Systembolaget används en utarbetad terminologi för att beskriva vinets sensoriska egen-

skaper för att kunden ska kunna välja en produkt utifrån hur den doftar och smakar (Swahn et 

al., 2010). Dessa beskrivningar kan från början ha varit framtagna med hjälp utav bland annat 

en analytisk metod som Herdenstam, Hammarén, Ahlström & Wiktorsson (2009) menar kan 

ge en verbal mätning på de egenskaper som upplevs i vinet. Detta genom att sätta ord på vi-

nets egenskaper (Herdenstam et al., 2009). I Swahn et als. (2010) studie användes beskrivande 

ord från vinets terminologi för att göra en sensorisk beskrivning på röda äpplen, vilken utför-
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des med en analytisk metod. Swahn (2011) menar att framtagningen av de beskrivande orden 

måste utvecklas för att kunna förbättra framtidens produktbeskrivningar i framför allt daglig-

varuhandeln. Att använda sig utav irrelevanta beskrivningar på produkter som inte är relaterad 

till den faktiska kvaliteten på produkten är vanligt hos företag (Swahn, 2011). Dock har tidi-

gare forskning visat att sensoriska beskrivningar på produkter som visar på produktens egent-

liga sensoriska karaktär har en positiv effekt på konsumenterna val av olika livsmedel (Ibid.).  

 

Att använda sig utav beskrivande ord från vinets terminologi på kött kan antas vara irrelevant. 

Vanliga ord att beskriva fläskkött med kan vara ord som smak, saftighet och mörhet (Nylan-

der, Jonsson, Marklinder, Nydahl, 2007; Svenskt kött, 2015d) och är också de ord som i da-

gens matbutiker används för att beskriva ett kötts egenskaper och däribland fläskkött (ICA, 

u.å.). I sensoriska studier gjorda på fläskkött har egenskapsord som smakintensitet, saftighet 

och mörhet tagits fram och det är just de egenskaper som de valt att beskriva köttet med (Jon-

säll, 2000: Jonsäll et al, 2002; Rodrigues & Teixeira, 2014).  

 

I de sensoriska profilerna i den här studien har författarna valt att  använda sig utav beskri-

vande ord på produkterna som visar på produkternas egentliga sensoriska kvalitet. Detta i 

form av att använda de ord som respondenterna i testpanelen själva tagit fram. Ord som saf-

tighet, mörhet och intensitet av olika smaker som är vanligt förekommande i beskrivning av 

kött kommer läggas i särskilt stort fokus.  

   

Vid sensoriska bedömningar på kött är tillagningen en väsentlig del i analysen (Jonsäll, 2000). 

Homogena köttprodukter är lätta att få tillförlitliga resultat på oberoende på vilken temperatur 

köttet serveras med (Ibid.). För kött som inte är homogena kan känslan av mörhet förändras 

om köttet serveras kallt och skärningen av köttet försvåras (Jonsäll, 2000). Studier som har 

analyserat kött som serverats vid 60 ° C respektive rumstemperatur visades inga skillnader 

mellan proverna för egenskaper som saftighet, syrlig smak och mörhet kunde hittas, medan 

intensiteten av köttsmak var högre i det varma provet (Ibid.). Vid sensoriska bedömningar kan 

varma prover vara svåra att hantera då temperaturen alltid måste vara densamma för varje 

prov (Jonsäll, 2000). Att servera kött vid rumstemperatur underlättar metoden då proverna är 

då att föredra då de är lättare att hantera (Ibid.).  
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4.8. Fläskköttets sensoriska egenskaper   

I dagens svinproduktion slaktas djuren när de både är yngre och magrare till skillnad mot hur 

man gjorde för hundra år sedan (McGee, 2004). Grisarna går till slakt när de är cirka sex må-

nader gamla och väger runt 100 kg (Ibid.). Detta sker precis innan grisarna har hunnit blivit 

könsmogna och bindväven fortfarande är relativt löslig och köttet mört (McGee, 2004). Till 

skillnad mot exempelvis kor och får använder svin sina muskler mer stötvis och får därmed en 

mindre andel av röda muskelfibrer vilket i sin tur ger grisköttet en blekare färg än nöt- och 

lammkött (Ibid.). Andelen mindre röda muskelfibrer och högre vita muskelfibrer ger för det 

mesta en mindre smakarom (McGee, 2004). Det finns dock en del europeiska svinraser som 

har ett mörkare kött och med signifikant mer smakaromer (Ibid.).     

    

Man brukar bedöma fläskkött med sensoriska egenskaper som smak, mörhet och saftighet 

(Nylander, Jonsson, Marklinder, Nydahl, 2007; Svenskt kött, 2015d). McGee (2004) delar in 

smaken på köttet i två olika kategorier: generell köttsmak från muskelfibrerna och generell 

köttsmak från fettcellerna. I kött är sötma och sälta två av de grundsmaker som kan uppfattas 

(Nylander et al., 2007). Dessa smaker kan ge en smakhöjande effekt på köttet (Ibid.). Mörhet 

är ofta det som benämns vid tuggmotståndet på köttet (Brown, Langley, Mioche, Marie, Gé-

rault & Braxfona, 1996). En annan egenskap som  påverkar den sensoriska kvaliteten är saf-

tighet (Nylander et al., 2007). McGee (2004) menar att saftighet består av två olika faser, då 

den ena är vätskesläppet vid första tuggan och det andra köttets ständiga vätskesläpp.     

 

4.8.1. Sensoriska skillnader mellan konventionellt och ekologiskt fläsk-
kött    

Som tidigare nämnts ovan är konsumenter ofta övertygade om att ekologiskt producerat 

griskött har en högre sensorisk kvalitet än kött som är konventionellt producerat (Edwards, 

2005). Dock är det inte alltid som personers antaganden stämmer överens med verkligheten 

(Ibid.). I en undersökning utav Jonsäll et al. (2002) utfördes ett preferenstest med fläskkött 

ifrån en ekologisk gård samt en konventionell gård. Det framkom i resultatet att responden-

terna upplevde det ekologiskt producerade köttet som mindre saftigt än det konventionellt 

producerade fläskköttet (Ibid.), vilket är en egenskap som konsumenter anser ger kött en god 

kvalitet (Bryhni et al., 2002).  I en annan studie framkom resultat att skinka från grisar som 

haft tillgång till utevistelse under sin levnadstid var mindre saftig och syrlig än skinka från 

grisar som levt inomhus (Jonsäll, 2000). I samma studie visade det sig att KRAV-märkt kot-

lettrad var mindre saftig och att den dessutom hade en smuligare konsistens (Ibid.).  Dock 
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visades ingen skillnad mellan de olika uppfödningsmetoderna gällande mörhet (Jonsäll, 

2000).  

 

 

4.8.2. Kött från Linderödssvin och andra inhemska raser    

Kött från Linderödssvin är enligt Jordbruksverket (2015) och Ragnar (2013) ett mycket gott 

kött med en utvecklad smak samtidigt som det är saftigare, mörare och mörkare i smaken än 

kött som kommer från dagens tamsvin. Tre anledningar till köttets smak är vad grisen äter, 

hur mycket grisen motionerar samt hur snabbt grisen växer (Ragnar, 2013). Hallander (1989) 

menar att drivfodring5 av svin förändrade smaken på köttet negativt när de inte längre växer 

så långsamt som de gjorde förr och heller inte tillåts böka runt i markerna och få ut föda däri-

från. Kött från svin som växt långsamt och fått böka i jorden får en mustigare smak än kött 

från svin som lever i stallar och drivfodras under en kort tid (Hallander, 1989). Då Linderöds-

svinet växer ungefär hälften så långsamt som industrisvinen är de därför vanligtvis mycket 

äldre när de slaktas (Ragnar, 2013). Fläsk från ett äldre och tyngre svin ger också en mognare 

smak (Hallander, 1989; Ragnar, 2013). "Det må vara att vi i de moderna snabbgödda slaktsvi-

nen får fram en billig och närande produkt, men kvalitetsmässigt är de starkt underlägsna de 

svin som i lugn och ro får växa till utan att drivfodras" (Hallander, 1989, sid 378). Hallander 

(1989) menar också att det inte bara är det goda köttet som är anledningen till att bevara 

lantraser utan också att smaken från lantraskött är en viktig del av människans kultur.     

  

Ragnar (2013) beskriver att Linderödssvin som äter mycket äpplen under den sista tiden innan 

slakt får ett kött som är mycket mörkare, kompaktare, mer smakrikt samt att det har en grövre 

struktur (utan att kännas torrt och segt) än annat fläsk.     

  

I en studie gjord i Portugal undersöktes smakskillnader mellan ett industrisvin och en inhemsk 

portugisisk svinras vid namn Preto Alentejano, eller Svart portugisiskt svin som den också 

kallas (Rodrigues & Teixeira, 2014). Studien visade att köttet från den inhemska rasen var 

saftigare, mörare samt att det hade rikare smak än det konversionella köttet (Ibid.). Anled-

ningen till smakskillnaden antas bero på att Preto Alentejano rasen hade ett högre intramusku-

lärt fettinnehåll jämfört med industrisvinet vilket kännetecknas av hög seghet (Rodrigues & 

Tiexiera, 2014).    

                                                 
5 Gödning i forma av proteinrikt foder  på ett djur under en kort tid. Här 5-7 månader innan slakt (Hallander, 

1989) 
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Undersökningen som ska genomföras kan bidra till en diskussion om Linderödssvin kan vara 

ett alternativ till industrisvin i den ekologiska svinuppfödningen.  

5. Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns några sensoriska skillnader mellan 

ugnsstekt skinkstek från Linderödssvin och vanligt industrisvin. Studien ska ta fram en senso-

risk profil för kött från Linderödssvin. 

  

Frågeställningar:     

1.  Finns det några sensoriska skillnader mellan kött från Linderödssvin och fläskkött från 

industrisvin?    

2. Vilka sensoriska egenskaper har kött från Linderödssvin?   

 

 

6. Metod och material    

Nedan följer en genomgång av studiens litteratur- och databasinsamling, metodval, material, 

metod för analys av data samt etisk planering för studiens genomförande.   

   

6.1. Litteratur- och databasinsamling   

Vid insamling av vetenskapliga tidsskriftsartiklar användes databaser som Örebro Universi-

tetsbiblioteks egna databas Summon samt databasen Food Science and Technology Abstracts 

(FSTA). Bryman (2011) anser att användning av elektroniska databaser är en väldigt viktig 

källa för att finna vetenskapliga artiklar i fulltext. För att få ett bredare perspektiv för vad som 

kan användas för vidare sökning användes även Googles egen databas, vilket Patel & David-

son (2014) också menar är en möjlighet för att hitta information. Vid sökning av artiklar an-

vändes nyckelord som ansågs vara relevanta till arbetet (se bilaga 1). På så sätt underlättades 

sökandet av artiklar som berör arbetets frågeställningar och syfte. Enligt Bryman (2011) är 

användning av nyckelord avgörande vid sökning av artiklar. En sökmatris (se bilaga 1) an-

vändes för att minska en upprepning av redan hittade artiklar samtidigt som det skapar fördel-

aktigare förutsättningar för att hitta tillbaka till tidigare sökningar. Via de hittade artiklarna 

kunde även andra artiklar hittas tack vare referenserna i de redan funna artiklarna. Detta var 

till en stor hjälp då deras referenser kunde vara bra material i denna uppsats egna bakgrunds-

genomgång.    
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För att hitta annat bakgrundsmaterial som kunde vara användbart i arbetet användes Google 

för att hitta elektroniska källor. Tryckta källor har också används och var antingen privat stu-

dentlitteratur eller andra böcker som antingen innehades av någon av författarna eller hittades 

på Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek, Campus Grythyttan. Att använda sig utav 

böcker menar Patel & Davidson (2014) är bra om man söker information om teorier och mo-

deller som är utvecklade i sin helhet och inte enbart behandlar den nyaste informationen inom 

ämnet, vilket vetenskapliga artiklar kan göra.   

 
 

6.2. Metodval    

I denna studie användes en sensorisk metod av beskrivande test för att ta fram sensoriska 

smakprofiler på fläskköttet. Denna metod är vad man kallas Repertory Grid Methodology 

(RGM), vilken är en metod som används i framtaganden av egenskaper för att beskriva olika 

produkter och hur stora dessa skillnader är mellan de olika produkterna (Swahn; Öström; Lar-

sson & Gustafsson, 2010). Dessutom kan information om vilka egenskapsord som konsumen-

ter beskriver produkter med tas fram (Ibid.).  Studier har visat att resultat från beskrivande 

sensoriska tester utförda av en expertpanel använder sig utav liknande egenskapsord som en 

panel utförd av konsumenter (Swahn et al., 2010). 

    

Vid användningen utav RGM används en otränad sensorisk  panel till skillnad mot andra be-

skrivande tester (Gustafsson et al., 2014) och testet utförs sedan i tre olika steg. I det första 

steget är det meningen att deltagarna i testet ska värmas upp för att känna sig mer avslappnade 

(Swahn et al., 2010; Gustafsson et al., 2014). Denna fas går ut på att informera deltagarna 

varför deras deltagande är viktigt och att berätta att det inte är de själva som ska testas utan 

produkterna (Gustafsson et al., 2014).  Därefter i steg två serveras proverna till deltagarna 

(Ibid.). Proverna serveras i så kallade triader, vilket betyder att proverna serveras tre och tre i 

olika omgångar (Gustafsson et al., 2014). Detta på grund av att respondenten ska få en möj-

lighet att komma på så många beskrivande ord som möjligt till proverna, till skillnad mot vad 

ett prov skulle ge (Ibid.). Triaderna ska vara hopsatta på så sätt att ett av proverna ska ha åt-

skiljande egenskaper mot de andra två proverna (Gustafsson et al., 2014). I detta steg ombe-

des respondenterna att hitta på egna ord som beskriver de olika proverna (Ibid.). I det tredje 

och sista steget ska respondenten bedöma ett prov åt gången och, med hjälp av de ord de 
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själva tagit fram, bedöma intensiteten av varje egenskap de tagit fram (Gustafsson et al., 

2014).    

   

6.3. Material    

Till det sensoriska testet tillagades sex stycken skinkstekar i ugn. Dessa skinkstekar var pro-

ducerade i Sverige och kom ifrån olika djur. Fyra av dessa svin hade varken KRAV- eller 

ekologiskcertifiering och var på så sätt industrisvin medan de två resterande skinkstekarna var 

av svinrasen Linderödssvin från två olika uppfödare i landet.  

   

Uppfödarna till Linderödssvinen var lokaliserade i Dalarna och en i Östergötland. Linderöds-

svinet ifrån Dalarna kom från en gård vid namn Fjärsmansgården. Grisen var främst utfodrad 

med osäljbara frukt och grönsaker ifrån en livsmedelsbutik samt en viss del kraftfoder. Produ-

centen i Östergötland, som den andra Linderödssvinet kommer ifrån var en gård som heter 

Gårdeby Stuteri. Där utfodras grisarna med kraftfoder, kornkross och grovmalen 

säd. Slaktmetoden som används för Linderödssvinen är okänd.  

  

De konventionella skinkstekarna är utav märkena City Gross, Ica och Siljans Chark. Två utav 

skinkstekarna som har använts till denna uppsats är ifrån City Gross, men inköpta från två 

olika butiker, en skinkstek köptes ifrån Västerås och den andra ifrån Falun. Konventionella 

grisar i Sverige är vanligen utfodrade med spannmål ifrån bondens egna gård som komplette-

ras med protein i form utav ärtor, åkerbönor eller soja (Svenskt kött, 2015a). Det utfodrade 

kan vara torrt eller blött, har man blötfoder kan fodermedel som tex vassle tillsättas (Ibid.). 

Uppsatsförfattarna har av ekonomiska skäl inte haft möjlighet att ta reda på fakta om vad de 

konventionella grisarna som använts i forskningen har utfodrats med för foder och därför ut-

gått från att grisarna har utfodrats med det som nämnts ovan. Enbart köttet från Siljans Chark 

har kunnat spårats till en bondgård i Orsa som utfodrar sina grisar med kraftfoder.  Slaktme-

toden som använts för samtliga konventionella svin är okänd.  

  

Tabell 1. Skinkstekarnas ursprung, vikt och färg 
 

Märke  Sort  Vikt  Mörkt/ljust 

kött 

Ålder vid 

slakt 

Mörningsmetod 

City Gross, Väs-

terås  

Konventionell  1,1 kg  Ljus Ca 6 månader Okänd 

ICA Supermar-

ket  

Konventionell  1,1 kg  Ljus Ca 6 månader Okänd 

Siljans Chark  Konventionell  1,2 kg  Mörk Ca 6 månader Okänd 
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City Gross, 

Falun  

Konventionell  1,1 kg  Ljus Ca 6 månader Okänd 

Gårdeby Stuteri  

 

Linderödssvin  1,65 kg  Ljus Ca 18 månader Hängmörning 

Fjärsmansgården 

  

Linderödssvin  1,45 kg  Mörk Ca 18 månader Hängmörning 

  

 

6.4. Genomförande    

Färska och orimmade skinkstekar tillagades i ugn (Rational, ClimaPlus Combi, CPC) i 175oC 

tills innertemperaturen var 72oC. Eftersom köttbitarna vägde olika mycket tog det olika lång 

tid tills de uppnått den önskade innertemperaturen. Det fanns ingen möjlighet att undersöka  

temperaturen efter att skinkstekarna tillagats i ugnen. McGee (2004) menar att innertempera-

turen i en köttbit kan öka med allt ifrån några grader Celsius till 10 oC  beroende på köttbitens 

storlek.  

 

Tillagningen av köttet gjordes två dagar innan bedömningen med respondenterna skulle äga 

rum. Skinkstekarna förvarades i kylskåp tills morgonen innan bedömningen. Samma morgon 

som panelen skulle samlas togs skinkstekarna ut ur kylskåpet för att få dem rumstempererade. 

Detta tog cirka 30 minuter. Skinkstekarna skars då upp i skivor, 3x3 cm, utan yttre kant. Var-

för ytterkanten på skivorna skars bort var för att skivorna skulle få likadana utseenden och 

ingen stekyta skulle bedömas. När respondenterna hade anlänt blev de kort informerade om 

bedömningens syfte och om varför deras deltagande var viktigt för studien. Varje respondent 

fick en plats med tillgång till vatten, penna, bedömningsprotokoll och informationsblad.    

  

Vid RGM serveras det prover i två omgångar.  Vid första omgången serveras tre olika prover 

och respondenten smakar på dem för att komma på olika smakegenskaper som denne tyckte 

stämde in samt skriva ner dessa på protokollet som de hade tillgängliga. Protokollen samlades 

sedan in utav studiens undersökare som kopierade fem upplagor av dem. Andra omgången 

serverades sex olika prover, ett prov från varje djur. Denna gång är proverna kodade med 

olika nummerkombinationer då respondenten inte ska uppfatta någon speciell ordning eller ha 

någon förutfattad mening om proverna. Respondenternas protokoll som samlades in tidigare 

återlämnades till respektive respondent, med kopiorna som undersökarna hade gjort. Alla ex-

emplar av protokollen skulle användas, ett protokoll för varje prov. Vid andra omgången 

skulle respondenten skriva ner intensiteten på egenskaperna, som det själva hade skrivit ner 
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vid första omgången, med en skala från 1-9. I skalan 1-9 är 1 lägsta intensiteten medan 9 är 

den högsta intensiteten.  

   

6.5. Rekrytering av panel   

I detta arbete har det använts en panel med 24 respondenter. Vid rekrytering till panelen har 

uppsatsförfattarna skrivit inlägg på en socialmedia med Restaurang-och hotellstudenter samt 

så har författarna rekryterat studenter på allmänna utrymmen på Grythyttan Campus, Örebro 

universitet. Studenter från Måltidsekologprogrammet deltog i den sensoriska bedömningen 

och studerar sjätte terminen utav utbildningen. I panelen förkom det också respondenter med 

annan akademisk utbildning. Även respondenter med annan utbildning, så som gymnasial 

kockutbildning, deltog i den sensoriska bedömningen.  

  

6.6. Metod för analys av data   

Efter att all rådata hade samlats in räknades antalet upprepningar av en egenskap som bedö-

marna angivit i protokollen. Därefter sammansattes de ord i smak och konsistens som 

påminde om varandra för att få ett mer överskådligt resultat. Ett smak- och konsistensattribut 

bildades (se bilaga 3). Därefter sammanställdes rådata i ett gemensamt bedömningsprotokoll i 

Excel. I detta steg anonymiserades alla bedömare genom att namnen byttes ut till koder från 

1-24. I bedömningsprotokollet sammanställdes intensiteten för varje egenskap från alla bedö-

mare för de egenskaper som angivits fler än fem gånger (inklusive de egenskaper som sam-

manslagits i attributen).  De resterande egenskaperna rensades bort och angavs aldrig i be-

dömningsprotokollet.    

    

Efter sammanställningen av rådata räknades medelvärdet för intensiteten för varje prov och 

egenskap ut. Ett högt medelvärde anses vara med en intensitet över 4,5. Detta var i åtanke när 

de olika proverna sedan skulle beskrivas, men ändå jämfördes andra medelvärden för varje 

skinkstek beroende på hur de stod i relation till varandra. En metod som användes i material-

bearbetningen kallas Principal Component Analysis (PCA), vilken identifierar variationer i 

resultatet och möjliga korrelationer mellan de olika proverna.    

  

Efter att all nödvändig data insamlats ska resultatet sammanställas. Genom denna metod som 

använts i studien staplas alla egenskaper upp och antecknas efter hur många gånger som en 

viss egenskap upprepas. Vid detta tillfälle ska nu proverna få en intensitetskala för varje egen-
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skap varefter respektive respondent har svarat. Samtliga respondenters intensitetskala adderas 

ihop med respektive djur och delas sedan upp på antalet respondenter som har använt sig utav 

aktuell egenskap.   

    

När en sensorisk profil skulle skapas togs de egenskaper som passade bäst in på vardera 

skinkstek av Linderödssvin ut. I detta steg användes enbart positiva ord, då det är meningen 

att locka konsumenter och inte avskräcka.    

   

6.7. Etisk planering för studiens genomförande    

Bryman (2011) samt Patel & Davidson (2014) skriver i sina böcker om de etiska principerna 

vilka man ska förhålla sig till i forskningsstudier för att undvika att någon av deltagarna i stu-

dien inte ska komma till någon slags skada. I den här studien kommer fyra av dessa etiska 

principer behandlas: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjan-

dekravet.    

    

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att ge ett samtycke och godkännande 

till att de vill vara delaktiga i studien (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2014). I denna studie 

har alla deltagare blivit tillfrågade om de ville delta i studien och alla fick själva välja om de 

ville delta eller avstå. För att deltagarna ska kunna ta ställning om sitt deltagande måste de få 

så mycket information som möjligt så att det kan avgöra saken själva (Bryman, 2011; Patel & 

Davidson, 2014). Detta har under studiens gång tagits till akt då varje deltagare har blivit in-

formerade om vad studien går ut på och hur den kommer att gå till väga innan personen i 

fråga ger sitt godkännande att delta i studien. Alla deltagare har innan testets början fått ett 

informationsblad (bilaga 2) vilket har i syfte att informera respondenterna om studien. Detta 

är också en del av informationskravet som Bryman (2011) samt Patel & Davidson (2014) be-

skriver att alla deltagare i ett forskningsprojekt har rätten att bli informerade om studiens 

syfte, hur studien kommer att gå till väga, men också att deras deltagande är frivilligt. Vid 

varje provomgång delades ett varsitt informationsblad om bedömningen ut till respondenterna 

där bland annat studiens syfte presenterades. En kort presentation hölls av projektets ägare där 

undersökningens olika delar presenterades.    

    

Konfidentialitetskravet handlar om förtrolighet till forskare och behandlar bland annat lagring 

och hantering av material från undersökningar (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2014). 

Denna studie har åtagit detta då inga namn har dokumenterats vid materialets bearbetning, 
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utan alla namn har istället kodats vid den elektroniska överföringen. Den sista etiska principen 

som den här studien behandlat är vad Bryman (2011) samt  Patel & Davidson (2014) kallar 

för nyttjandekravet, vilket innebär att inget insamlat material om enskilda personer får använ-

das i andra studier än den aktuella. Detta är något som författarna till denna uppsats lovar att 

aldrig göra.    

 

Det går att påpeka att det finns ett släktskap mellan en av författarna till den här uppsatsen och 

producenterna av Linderödssvin från Fjärsmansgården vars kött ska användas i studien. Där-

med ska det under studiens gång vara i beaktning att resultatet på detta kött på något sätt inte 

ska påverkas.     

 

  

7. Resultat  

Det identifierades 14 olika egenskaper i den sensoriska bedömningen vilka tillsammans skap-

ade ett smak- och konsistensattribut (se bilaga 3). Nedan följer en redovisning av resultatet 

från den sensoriska bedömningen.  

  

7.1. Principal Component Analysis (PCA)  

Ett diagram från Principal Component Analysis avläses på så sätt att de egenskaper som är 

närmast ett av proven i diagrammet är de egenskaper som stämmer mest in på det provet. De 

egenskaper som befinner sig längst ifrån provet i diagrammet är därmed de egenskaper som 

stämmer minst in på provet. Dessutom går det att se vilka prover som påminner om varandra 

alternativt inte påminner om varandra. De prover som stämmer mest överens om varandra är 

de som befinner sig nära varandra och de som stämmer minst in på varandra befinner sig 

längst bort ifrån varandra.   

 

Av figur 1 går att utläsa en stor spridning mellan de olika skinkstekarna. Enligt figuren har 

skinkstekarna från Gårdeby Stuteri och City Gross, Västerås liknande egenskaper, men det 

finns fortfarande en stor skillnad dem emellan. ICA och City Gross, Falun är relativt lika 

varandra, men City Gross, Falun har även liknande egenskaper som Siljans Chark. 

Fjärsmansgården utgör en egen grupp då dess egenskaper enligt denna figur skiljer sig från de 

andra proverna.  Köttet från Fjärsmansgården är mer segt jämfört med kött från ICA och City 

Gross, Falun som är saftigt och mört. Köttet från Gårdeby stuteri och City Gross, Västerås har 
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mildare smak och mer fläsksmak än Fjärsmansgården och Siljans Chark som har mer 

viltsmak. Köttet från ICA och City Gross, Falun har mer smak av sälta, sötma och syra än 

köttet från Fjärsmansgården och Gårdeby Stuteri.  

 

 Figur1. PCA-plot med egenskaper för smak och konsistens i relation till de olika proverna.  

 

 

För variation kommer Linderödssvin hädanefter nämnas som Linderödssvin, Linderödsgris, 

Linderöd och Linderödare.  

  

7.2. Grundsmaker   

Totalt hade de båda proverna av Linderödssvin relativt låga medelvärden på grundsmakerna 

medan skinksteken som var av märket City Gross (Falun) hade klart högst medelvärden på de 

samtliga tre grundsmakerna som framkom i den sensoriska bedömningen av skinkstekarna (se 

tabell 2).  Ett medelvärde över 4,50 anses vara högt medan ett medelvärde under 4,50 anses 

vara lågt.   
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7.2.1. Sälta   

Hög intensitet av sälta är lika med mycket salt smak, medan låg intensitet av sälta betyder lite 

salt smak. Ingen av skinkstekarna hade en särskilt hög intensitet av saltsmak enligt den senso-

riska bedömningen då ingen har fått ett medelvärde över 4,50. Den skinkstek som hade mest 

smak av sälta enligt bedömningen var av märket City Gross som var köpt i Falun. Denna hade 

ett medelvärde på 4,29 medan den som hade näst högst sälta var av märket ICA och hade ett 

medelvärde på 3,86. Skinksteken från Gårdeby Stuteri och var från ett Linderödssvin var den 

skinkstek som hade lägst sälta enligt testet, då medelvärdet för sälta var på 2,57. Fläsket från 

Siljans Chark hade näst lägst medelvärde för sälta då det låg på 2,71. De resterande två skink-

stekarna från City Gross (Västerås) och den från Fjärsmansgården som var från Linderödssvin 

hade ett medelvärde på 3,71 respektive 3,43.    

   

7.2.2. Sötma   

Hög intensitet av sötma är lika med mycket söt smak, medan låg intensitet av sötma betyder 

lite söt smak. Inte heller en smak av sött hade ett högt medelvärde för samtliga prover. Det 

prov med mest smak av sött var också denna av märket City Gross och köpt i Falun. Detta 

prov var det enda som kom över gränsen på ett medelvärde över 4,50 då dess medelvärde låg 

precis på 4,50 och var också den som var överlägset sötast i smaken enligt panelen. Den 

skinkstek med det näst högsta medelvärdet var av Siljans Chark med ett medelvärde på 3,83. 

Tätt därefter kommer ICA  på tredjeplats med ett medelvärde på 3,33. De resterande tre pro-

verna hade väldigt jämn smak av sött enigt panelen då Linderödssvinet från Fjärsmansgården 

fick ett medelvärde av sötma på 2,50 medan proverna City Gross (Västerås) och Linderöds-

svin, Gårdeby Stuteri hade samma och de lägsta medelvärdena på 2,33.    

   

7.2.3. Syrlighet   

Hög intensitet av syrlighet är lika med mycket syrlig smak, medan låg intensitet av syrlighet 

betyder lite syrlig smak. Syrlighet var heller ingen smak som tog övertaget för samtliga prover 

i testet. Enligt resultatet var det inget prov som hamnade på ett medelvärde över 4,50 för 

denna smak heller. Dock var även denna gång City Gross (Falun) den som var närmast denna 

gräns och därmed även det prov som fick högst medelvärde. Nämligen 4,33. Inte allt för långt 

efter hamnade Sijans Chark då denne hade ett medelvärde på 3,67 för smak av syra och tätt 

där efter hamnar City Gross (Västerås) med ett medelvärde på 3,50. Skinksteken med märket 

ICA hamnade lite utanför mängden med sitt medelvärde av syrlighet på 2,83. Det prover med 
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klart lägst smak av syra var de båda Linderödsproverna. Den från Gårdeby Stuteri hade lägst 

medelvärde på 1,50 och den från Fjärsmansgården hade 2,17.   

    

7.3. Övriga smaker   

Till skillnad från grundsmakerna framkommer mer smak av övriga smaker på Linderödsköt-

tet, medan det konventionella köttet, med vissa undantag, visar på mindre intensitet av dessa 

smaker (se tabell 2). Ett medelvärde över 4,50 anses vara högt medan ett medelvärde under 

4,50 anses vara lågt.   

 

7.3.1. Viltsmak    

Hög intensitet av viltsmak är lika med mycket smak av vilt, medan låg intensitet av viltsmak 

betyder lite smak av vilt. Klart uppe i toppen för medelvärdet för smak av vilt kommer Siljans 

Chark och Linderödssvin, Fjärsmansgården. Båda har ett rätt högt medelvärde på 5,00 respek-

tive 4,83, vilka båda hamnar över gränsen på 4,50. Dock visar Linderöd från Gårdeby Stuteri 

den minsta intensiteten på smak av vilt då den enbart fick ett medelvärde på 2,00. Precis 

ovanför Gårdeby Stuteri hamnade ICA och City Gross (Västerås) på medelvärde 2,29 respek-

tive 2,43. Intensiteten för viltsmak på City Gross (Falun) skiljer sig något från de andra pro-

verna då denne fick ett medelvärde där mitt emellan på 3,29.   

   

7.3.2. Fläsksmak   

Hög intensitet av fläsksmak är lika med mycket smak av fläsk, medan låg intensitet av fläsk-

smak betyder lite smak av fläsk. Gemensamt för samtliga prover var att alla hade ett medel-

värde av intensiteten för typisk smak av fläsk över 4,50. Högst intensitet hade dock Linderöd, 

Gårdeby Stuteri då den fick ett medelvärde på 6,20, vilket är väldigt högt på en skala från 1 

till 9. Den skinkstek med märket City Gross inhandlad i Västerås hade det näst högsta medel-

värdet för intensiteten av fläsksmak på 6,00. Den andra skinksteken med märket City Gross, 

men köpt i Falun hade ett något lägre medelvärde på 5,40. Tätt därefter kommer Siljans Chark 

med medelvärde 5,20. Klart lägst intensitet av typisk fläsksmak, men ändå med ett rätt högt 

resultat, har ICA och Linderöd, Fjärsmansgården med medelvärde 4,60 för de båda skinkste-

karna.  

   

7.3.3. Mild smak   
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Hög intensitet av mild smak är lika med mycket mild smak, medan låg intensitet av mild be-

tyder lite mild smak. Intensiteten av mild smak skiljer sig väldigt mycket emellan de olika 

skinkstekarna. Det prov med klart högst intensitet enligt den sensoriska panelen var Lin-

derödssvinet från Gårdeby Stuteri med ett medelvärde på 6,00. Inte så långt efter kommer 

City Gross (Västerås) med ett medelvärde på 5,50. Dessa var de enda prover som hade ett 

medelvärde över 4,50. Medelvärdet på intensiteten för mild smak var den samma för Linderöd 

från Fjärsmansgården och City Gross (Falun) som båda hade 4,00. Provet från Siljans Chark 

var rätt så jämförbar med de senast nämnda proverna när det gäller intensitet av mild smak då 

detta prov hade ett medelvärde på 3,75. Klart lägst intensitet av mild smak hade ICA som 

hade ett medelvärde på 2,50.    

   

7.3.4. Smaklöshet   

Ordet smaklöshet har valt att användas i den här studien då så pass många av respondenterna 

använde detta ord i sina beskrivningar. Ordet syftar på avsaknad av smakintensitet, det vill 

säga att köttet i fråga som har en hög intensitet av smaklöshet är lika med ett kött med väldigt 

låg smakintensitet. Kött som däremot har en låg smaklöshet har istället en väldigt hög smakin-

tensitet. Inget prov hade en riktig hög intensitet (medelvärde över 4,50) av smaklöshet, men 

det prov med märket City Gross från Västerås låg precis på gränsen då den hade ett medel-

värde på just 4,50. Linderöd från Gårdeby Stuteri hade inte så mycket lägre intensitet då den 

fick ett medelvärde på 4,40. Intensiteten av smaklöshet var väldigt jämn mellan skinkstekarna 

från ICA, Siljans Chark och Linderödssvin från Fjärsmansgården då de hade medelvärden på 

3,30, 3,60 respektive 3,70. Det prov med lägst smaklöshet var City Gross (Falun) då denne 

hade ett medelvärde för intensiteten på 2,60.    

   

Tabell 2. Medelvärden för de olika skinkstekarnas smakegenskaper.  

 

 

Smak 

 

Konventionell, 

City Gross, 

Västerås 

 

Linderödssvin, 

Gårdeby Stu-

teri 

 

 

Konventionell, 

ICA 

 

 

Konventionell, 

Siljans Chark 

 

 

Konventionell, 

City Gross, 

Falun 

 

 

Linderödssvin, 

Fjärsmansgården, 

Abborrberg 

 

 

Smaklös 

 

 

4,50 

 

4,40 

 

3,30 

 

3,60 

 

2,60 

 

3,70 

 

Sälta 

 

 

3,71 

 

2,57 

 

3,86 

 

2,71 

 

4,29 

 

3,43 

 

Sötma 

 

 

2,33 

 

2,33 

 

3,33 

 

3,83 

 

4,50 

 

2,50 
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Viltsmak 

 

 

2,43 

 

2,00 

 

2,29 

 

5,00 

 

3,29 

 

4,86 

 

Syrlighet 

 

 

3,50 

 

1,50 

 

2,83 

 

3,67 

 

4,33 

 

2,17 

 

Fläsk- 

smak 

 

 

6,00 

 

6,20 

 

4,60 

 

5,20 

 

5,40 

 

4,60 

 

Mild 

smak 

 

 

5,50 

 

6,00 

 

2,50 

 

3,75 

 

4,00 

 

4,00 

 

 

7.4. Konsistens    

Även konsistensen på köttet bedömdes. En uträkning av köttets medelvärde av konsistens 

gjordes då det framkom att kött med ett medelvärde över 4,50 anses vara högt medan ett me-

delvärde under 4,50 anses vara lågt utav nedkommande egenskaper.   

 

7.4.1. Torrhet   

Hög intensitet av torrhet är lika med ett mycket torrt kött, medan låg intensitet av torrhet be-

tyder att köttet är lite torrt. Gemensamt för samtliga prover var att de hade någorlunda lika 

högt medelvärde för intensiteten av torrhet. Dock stack två prover ut något från mängden då 

deras medelvärden antingen var högre eller lägre än de andra provernas. Det prov med högst 

intensitet av torrhet var Linderödssvin, Gårdeby Stuteri då dess medelvärde var 5,35. Det prov 

med lägst intensitet var ICA som hade ett medelvärde på 3,30. Enbart ett till av proverna hade 

ett medelvärde över 4,50 och det var Siljans Chark som hade exakt 4,50 i medelvärde för in-

tensitet av torrhet. De resterande tre proverna hade medelvärden som var väldigt lika varandra 

då medelvärdet för City Gross (Västerås) var 4,15, City Gross (Falun) 4,10 och Linderöd, 

Fjärsmansgården 4,05.  

 

7.4.2. Saftighet    

Hög intensitet av saftighet är lika med ett mycket saftigt kött, medan låg intensitet av saftighet 

betyder att köttet är lite saftigt. Intensiteten för saftigheten på de olika skinkstekarna skiljde 

sig något från varandra då det prov som hade högst medelvärde (ICA) hade ett medelvärde på 

6,33 och det prov med lägst medelvärde var Linderödssvin, Fjärsmansgården på 3,60 i inten-

sitet. Linderödssvin, Gårdeby Stuteri hade inte så mycket högre intensitet än den andra Linde-
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rödaren då dess medelvärde var 3,80. De resterande tre proverna hade jämförbart lika medel-

värde då City Gross (Västerås) hade 4,93 och Siljans Chark och City Gross (Falun) hade 

samma medelvärde på 5,13.   

 

7.4.3. Mörhet   

Hög intensitet av mörhet är lika med ett mycket mört kött, medan låg intensitet av mörhet 

betyder att köttet är lite mört. Det visade sig att det var stora skillnader mellan de olika pro-

verna när det gällde intensiteten av mörhet. Alla prover hade dock ett rätt så högt medelvärde 

för mörhet, men enbart tre prover hade ett medelvärde över 4,50. De skinkstekar som hade de 

högsta medelvärdena var ICA och City Gross (Falun) som hade medelvärde på 5,86 respek-

tive 5,29. Därefter kom Linderöd, Gårdeby Stuteri på tredjeplats med ett medelvärde på 4,79. 

Linderöd, Fjärsmansgården hade det lägsta medelvärdet för intensiteten för mörhet på 3,57. 

Siljans Chark hade ett medelvärde på 4,43 för intensitet för mörhet och City Gross (Västerås) 

hade ett medelvärde på 4,29.  

  

7.4.4. Seghet   

Hög intensitet av seghet är lika med ett mycket segt kött, medan låg intensitet av seghet bety-

der att köttet är lite segt. Alla prover förutom Fjärsmansgården hade ett medelvärde under 

4,50 för intensiteten för seghet. Linderöd, Fjärsmansgården hade medelvärdet på 6,33, vilket 

är mycket högre än de andra provernas medelvärden. Det lägsta medelvärdet för seghetens 

intensitet var lika för ICA och City Gross (Falun) eftersom båda deras medelvärden var på 

2,25. Därefter kommer Linderöd, Gårdeby stuteri med ett medelvärde på 3,13 och sedan Sil-

jans Chark på 3,25. Skinksteken från City Gross (Västerås) fick ett medelvärde för intensite-

ten på 3,63, vilket heller inte det är ett särskilt högt värde.  

 

7.4.5. Fibrighet   

Hög intensitet av fibrighet är lika med ett kött med en känsla av mycket fibrer, medan låg 

intensitet av fibrer betyder att köttet har lite känsla av fibrer. För intensiteten för fibrighet var 

det också här Linderöd, Fjärsmansgården som stack ut ur mängden något då denne var det 

enda prov som fick ett medelvärde över 4,50. Medelvärdet för Fjärsmansgården var exakt 

4,50. Det prov med den näst högsta intensiteten för fibrighet var City Gross (Västerås) som 

hade ett medelvärde på 3,66, tätt följt av Siljans Chark med ett medelvärde på 3,50. Lin-

derödssvinet från Gårdeby Stuteri fick ett medelvärde för intensiteten för fibrighet på 3,17 
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följt av City Gross (Falun) med ett medelvärde på 2,83. Det prov med lägst medelvärde för 

fibrighet var ICA som hade ett värde på 2,17.    

 

 

7.4.6. Senigt   

Hög intensitet av senigt är lika med ett mycket senigt kött, medan låg intensitet senigt betyder 

att köttet är lite senigt. Alla prover förutom Linderödssvin, Gårdeby stuteri hade ett medel-

värde för intensiteten för senighet under 4,50 och därmed var det enbart ett av proverna som 

hade ett högt medelvärde för intensiteten för denna egenskap. Linderöd, Gårdeby Stuteri hade 

medelvärdet för egenskapen på 4,83. Det prov som kom näst på tur efter Gårdeby Stuteri var 

ICA som hade ett medelvärde på 3,83. Därefter är jämförelsen mellan de resterande proverna 

ganska så lika då Linderödssvin från Fjärsmansgården fick ett medelvärde för senigt på 2,67 

och City Gross (Västerås) med fick ett medelvärde på 2,5. Siljans Chark och City Gross 

(Falun) hade båda den lägsta medelintensiteten för senighet då deras medelvärde var 2,17 för 

båda.    

  

Tabell 3. Medelvärden för de olika skinkstekarnas konsistensegenskaper.   

 

Konsistens 

 

Konventionell, 

City Gross, 

Västerås 

 

 

Linderödssvin, 

Gårdeby Stu-

teri 

 

 

Konventionell, 

ICA 

 

 

Konventionell, 

Siljans Chark 

 

 

Konventionell, 

City Gross, 

Falun 

 

 

Linderödssvin, 

Fjärsmansgården, 

Abborrberg 

 

Torrhet 

 

 

4,15 

 

5,35 

 

3,30 

 

4,50 

 

4,10 

 

4,05 

 

Saftighet 

 

 

4,93 

 

3,80 

 

6,33 

 

5,13 

 

5,13 

 

3,60 

 

Mörhet 

 

 

4,29 

 

4,79 

 

5,86 

 

4,43 

 

5,29 

 

3,57 

 

Seghet 

 

 

3,63 

 

3,13 

 

2,25 

 

3,25 

 

2,25 

 

6,13 

 

Fibrighet 

 

 

3,66 

 

3,17 

 

2,17 

 

3,5 

 

2,83 

 

4,5 

 

Senigt 

 

 

2,5 

 

4,83 

 

3,83 

 

2,17 

 

2,17 

 

2,67 
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7.5. Sensorisk profil   

Utifrån de framtagna medelvärdena visade det sig vara en stor skillnad i både smak och konsi-

stens för de olika Linderödssvinen och därför gjordes en varsin smak- och konsistensbeskriv-

ning för skinkstekarna från de båda gårdarna (se tabell 4).    

    

Tabell 4. Sensorisk beskrivning av de olika skinkstekarna från Linderödssvin.   
 
 

    

Linderödssvin och 

gård   

    

 

 Smak- och konsistensbeskrivning 

Gårdeby Stuteri   

    

Köttet kännetecknas med en mycket mild och behaglig smak med en lätt sötma 

och sälta. Köttet har också en viss syrlighet och viltsmak. Mycket smak av fläsk 

är också av köttets karaktär. Ett mört kött med avsaknad av seghet som ger en 

ytterst känsla av fibrighet.    

Fjärsmansgården, 

Abborrberg   

    

Köttet kännetecknas med en rik smak med framförallt en kraftig smak av vilt. 

En viss mildhet finns i smaken. Köttet har en angenäm sälta samt en mild sötma 

och syrlighet. Ett kött med fibrig karaktär men med avsaknad av torrhet är vad 

som även kännetecknar detta kött.   

  

  

 

8. Diskussion av resultatet    

Nedan följer en diskussion kring resultatet från studien kopplat till tidigare studier och annat 

material som nämnts i den teoretiska bakgrunden.  

  

8.1. Smakegenskaper   

Till skillnad mot de andra proverna i testet som utförts hade Linderödsköttet från Gårdeby 

Stuteri en väldigt hög smaklöshet samt en låg smak av sälta och sötma. Att smaklösheten var 

så pass hög för detta kött kan förklaras med det som Nylander et al. (2007) skriver att det är 

just grundsmakerna som sött, salt och surt som ger köttet en smakhöjande effekt. Det går 

också att jämföra med Linderödsköttet från Fjärsmansgården som hade en något mindre 

smaklöshet, det vill säga mer smak. Detta kött fick också ett medelresultat för sältan och ett 
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något lägre resultat för den söta smaken. Detta resultat är det som stämmer in på studien som 

Nylander et al. (2007) gjort. Det prov i den här studien som fick det bästa resultatet för smak-

lösheten, det vill säga det prov med lägst smaklöshet, var City Gross, Falun. Detta kött var 

också det kött med högst intensitet av de båda grundsmakerna, vilket också det stämmer in på 

Nylander, et als. (2007) studie.   

  

Den tredje grundsmaken som behandlades i denna studie var smaken surt, eller syrlighet som 

 den egenskapen valts att benämnas som. För de båda Linderödssvinen hade syrligheten en 

väldigt låg intensitet, rättare sagt var de två skinkstekarna de prover med den lägsta intensite-

ten för syrlighet. Detta går att jämföra med Jonsäll (2000) som kom fram till att skinka från 

ekologiska svin som levt utomhus större delen av sina liv får en mindre syrlighet i smaken. 

Det stämmer då även överens med Linderödssvinen i den här studien som också de har levt 

utomhus hela sina liv medan det resterande köttet som användes i studien var konventionellt 

producerat och därmed har de djuren som köttet kommer ifrån förmodligen inte haft tillgång 

till utevistelse (Svenskt kött, 2015a)  

  

Nylander et al. (2007) skriver att smak av sött och salt ger en smakhöjande effekt, vilket kan 

jämföras med Edwards (2005) beskrivning för hur ekologiskt fläskkött har en konsekvent 

lägre smakkvalitet. Han menar att grisar som lever utomhus och har en obligatorisk ersättning 

på vallfoder kan ge en negativ effekt på köttets sensoriska kvalitet. Detta kan vara en förkla-

ring till varför köttet från Linderödssvinen i den här studien fick en lägre intensitet av sötma 

och sälta och därigenom också en högre smaklöshet än de konventionella industrisvinen. 

Eventuellt stämmer det även överens med att smaken av syrlighet inte är så hög hos Lin-

derödssvinen.   

  

Dock är andra smaker mer framträdande hos Linderödssvinen som inte är lika dominerande 

hos de konventionella svinen. Köttet från Gårdeby stuteri var det kött som hade högst intensi-

tet av fläsksmak. Om detta skulle vara en smak som höjer smakkvaliteten på köttet stämmer 

det inte överens med det som de tidigare studierna visat att grisar som vistats utomhus får en 

lägre smakkvalitet (Edwards, 2005) eller smakhöjande effekt (Nylander et al., 2007). Det-

samma gäller smaken av vilt som har en väldigt hög intensitet hos köttet från Fjärsmansgår-

den. Detta är kanske också en smak som kan ge köttet en smakhöjande effekt. Till skillnad 

från ekologiska industrisvin kan det vara så att dessa smaker är mer intensiva hos kött från 

Linderödssvin, vilket är det som Jordbruksverket (2015) och Ragnar (2013) beskriver som ett 
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kött med utvecklad smak. Då de båda Linderödssvinen i den här studien slaktades vid en ålder 

av 18 månader kan det vara så som Hallander (1989) och Ragnar (2013) nämner att kött från 

ett äldre djur ger en mognare smak. Att kött från svin som fått böka i jorden och haft en lång-

sammare tillväxt får en mustigare smak än kött från svin som bott i stallar och drivfodrats 

under en kortare tid (Hallander, 1989) kan stämma in på denna studie då båda Linderödssvi-

nen från de två olika gårdarna fått böka runt i jorden när det bott utomhus året runt. De sma-

ker som skulle kunna ge den mustigare smaken kan likaväl vara fläsksmak och viltsmak som 

var mer framträdande hos Linderödssvinet. I Rodrigues & Teixeiras (2014) studie visade det 

sig att den inhemska portugisiska svinrasen gav en rikare smak på köttet, vilket kan stämma 

överens med den här studien för smakerna fläsksmak och viltsmak.  

  

Dock var det stor skillnad mellan de olika Linderödarna för de fläsksmak och viltsmak då 

köttet från Fjärsmansgården inte hade så hög intensitet av fläsksmak, medan köttet från Går-

deby Stuteri istället hade en väldigt låg intensitet av viltsmak. Detta kan ha sin förklaring i 

vart de två gårdarna är lokaliserade någonstans samt vad djuren är utfodrade med. Jonsäll et 

al. (2002) menar att lokaliseringen av grisbondes gård kan ha en betydelse för smaken på köt-

tet då de har olika förutsättningar för sin besättning, vilket förmodligen stämmer in på de två 

olika gårdarna i den här studien. För det första ligger gårdarna i olika landskap (Östergötland 

och Dalarna) och för det andra är inhägnaderna placerade i olika miljöer. Detta kan möjligtvis 

ge olika förutsättningar för vad grisarna kan hitta för föda på egen hand. Men också kan ut-

fodringen från bonden ha en spelande roll i smaken på fläskköttet (Bonneau & Lebret, 2009) 

vilket kan vara en förklaring så olika smak hos de olika Linderödssvinen. Då svinet på Går-

deby stuteri mestadels fick kornkross och gröpe som foder kan köttet gått miste om den mer 

framträdande viltsmaken som fanns hos köttet från Fjärsmansgården. Grisen från Fjärsmans-

gården fick också kraftfoder, men till en väldigt liten del då största delen av dess kost bestod 

av frukt och grönsaker. En stor del av frukten bestod av just äpplen som Ragnar (2013) menar 

gör köttet mer smakrikt, vilket kan vara den smak som panelen i den här studien beskrev som 

viltsmak.  Detta kött var också mörkare än det andra köttet av Linderödssvin och de andra 

skinkstekarna, vilket också kan ha sin förklaring i att det utfodras med äpplen. Värt att tillägga 

är att skinksteken av märket Siljans Chark hade något högre smakintensitet av viltsmak än 

Fjärsmansgårdens kött. Detta kött var också något mörkt i färgen, men dock något ljusare än 

Linderödsköttet ifrån Fjärsmansgården. Möjligheten finns att djuren på dessa gårdar har en 

liknande utfodring i slutet av grisens liv, det vill säga i form av äpplen och annan frukt, och 

därmed fått sin mörka färg och höga intensitet av viltsmak. Dock är detta inget säkert anta-
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gande då grisarna utav märket Siljans Chark nästan alltid har utfodrats med kraftfoder på går-

den.  

 

8.2. Konsistensegenskaper  

I den sensoriska bedömningen som genomfördes i den här studien ansågs Linderödsköttet från 

Gårdeby Stuteri ha en väldigt hög intensitet av torrhet samt en låg intensitet av saftighet till 

skillnad mot de andra proverna. Detsamma gällde Linderödssvinet från Fjärsmansgården som 

också hade en låg intensitet av saftighet, men intensiteten av torrhet var dock inte lika hög på 

detta kött. Jämfört med studier som har jämfört konventionellt producerat och ekologiskt pro-

ducerat fläskkött var det ekologiska mindre saftigt än det konventionella (Jonsäll, et al., 

2002). Jonsäll (2000) kom också fram till att grisar som levt utomhus får ett mindre saftigt 

kött, gällande både skinka och fläskkotlett. I den studien framkom även en smuligare konsi-

stens på den KRAV-märkta fläskkotletten, vilket kan bedömas lika med en känsla av torrhet. 

På så sätt stämmer Linderödsköttet överens med ekologiskt fläskkött som får en mindre saftig 

konsistens och därmed kan kännas torrt.   

   

Händelsevis är det som Jonsäll (2000) menar att grisar som lever utomhus, precis 

som Linderödssvinen, får ett mindre saftigt kött. Däremot menar Jordbruksverket (2015) och 

Ragnar (2013) att Linderödssvin ger ett saftigare kött än kött från industrisvin, vilket inte 

stämmer överens med resultatet från den här studien. Dock framgår det inte i de nämnda refe-

renserna om det är konventionellt kött de jämfört med eller om det är ekologiskt kött, vilket 

skulle kunna ge helt olika resultat. Resultatet för saftighet i den här studien stämmer heller 

inte överens med studien från Portugal. Den portugisiskt inhemska rasen i den studien hade 

enligt artikeln ett saftigare kött än köttet från industrisvinen (Rodrigues & Teixeiras, 2014). 

Att skillnaden i saftighet skiljer sig från de olika studierna om Linderödssvin och andra in-

hemska svinraser kan bero på det som Bonneau och Lebret (2009)  påpekar i sin studie, att 

den sensoriska kvaliteten på ekologiskt griskött är väldigt varierande beroende på utfodring, 

husrum och genotyper, vilket likaväl kan gälla raser som Linderödssvin.   

   

Enligt den sensoriska panelen som medverkade in den här studien hade Linderödsköttet från 

Gårdeby stuteri ett medelresultat i mörhet i jämförelse med de andra skinkstekarna. En så stor 

skillnad mellan proverna fanns inte i mörhet. Detta går att jämföra med Jonsäll (2000) som 

fick fram ett liknande resultat för mörhet vid likhetsgranskningen mellan grisar som levt ut-
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omhus respektive inomhus. Däremot hade Fjärsmansgården ett mycket lägre värde än de 

andra proverna. Enligt Jordbruksverket (2015) och Ragnar (2013) ska kött från Linderödssvin 

ha ett mörare kött än kött från industrisvin, vilket inte tycks stämma i denna studie. Likaså 

ansågs kött från det svarta portugisiska svinet som mörare än kött från industrisvin (Rodrigues 

& Teixeiras, 2014). Att Fjärsmansgårdens kött ansågs vara mindre mört än de andra köttet 

kan vara på grund av att svinet ätit mycket äpplen i slutet av sin levnadstid, vilket stärks av 

det Ragnar (2013) skriver att Linderödssvin som äter mycket äpplen under den sista tiden 

innan slakt får ett kött som är kompaktare och med grövre struktur än annat fläsk. Dessa egen-

skaper på köttet kan vara det som får köttet att uppfattas som mindre mört.    

   

 Köttet från Fjärsmansgården var det kött som ansågs vara absolut segast i bedömningen, me-

dan köttet från Gårdeby Stuteri inte alls hade lika hög seghet. Köttet från Gårdeby Stuteri var 

väldigt likvärdig med de konventionella. Detta går inte att jämföra med det som Jonsäll 

(2000) menar att grisar som produceras konventionellt och enbart lever på konventionellt fo-

der ger ett segare kött än de grisar som uppföds ekologiskt eller äter delvis ekologiskt foder. 

Detta i anledning av att varken köttet från Fjärsmansgården eller Gårdeby Stuteri hade mindre 

segt kött trots att de inte levde på enbart konventionellt foder.   

   

Fjärsmansgårdens kött hade klart högst värde av egenskapen fibrighet enligt den sensoriska 

panelen och skiljde sig stort från Gårdeby Stuteri också. Detta kan ha att göra med utfodring-

en av äpplen och annan frukt som detta svin fick innan slakt, vilket Ragnar (2013) menar ger 

köttet en grövre struktur. Den grövre strukturen som Ragnar (2013) beskriver kan likbedömas 

med fibrighet.   

   

8.3. Linderödssvin som ett alternativ i ekologisk svinuppfödning  

Att Linderödssvin skulle användas som ett alternativ för ekologiska industrisvin har både sina 

för och nackdelar. För att det ska vara möjligt kan inte enbart smaken och andra sensoriska 

kvalitetsaspekter vara avgörande utan andra faktorer som till exempel ekonomi och efterfrå-

gan spelar också en stor roll. Dessutom är etik och miljö en viktig aspekt för konsumenternas 

val av kött.   
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8.3.1. Sensoriska kvalitetsaspekter  

Precis som Ngapo et al (2003) menar att vad som är god kvalitet på fläskkött är olika från 

person till person går det inte på rak arm att säga att kött från Linderödssvin har högre eller 

lägre kvalitet än kött från konventionella industrisvin. Detta på grund av att en del personer 

kan tycka det ena och andra kan tycka helt tvärs emot. Dock går det att jämföra med vad ma-

joriteten anser är fläskkött av bra kvalitet. Enligt Bryhni et al. (2002) och Maltin et al. (2003) 

är den allra viktigaste egenskapen för fläskkött av god kvalitet att den har en god smak. Vad 

som är god smak är då också olika från person till person (Ibid.), så det är därmed orimligt att 

säga att Linderödssvinets smak är godare än de konventionella industrisvinens eller tvärsom. 

Dock framkom olika smaktyper i denna studie, vilka kan delas in i grundsmaker och mo-

gen/mustig smak. För alla grundsmaker hade båda proverna av Linderödssvin låga resultat till 

skillnad mot de konventionella proverna. Detta skulle vara ett dåligt resultat om dessa smaker 

är de som ger köttet en "god" smak och skulle därför kunna vara oattraktivt för konsumenter-

na. Detta går att vinkla till Nylander et al. (2007) som menar att det är grundsmakerna som 

ger en smakhöjande effekt och då kött med lite smak anses av konsumenter vara kött av dålig 

kvalitet skulle det ge en negativ egenskap för de båda Linderödsproverna (Ngapo et al., 2003). 

För Gårdeby Stuteri stärks denna aspekt då detta kött även fick ett högt resultat för smaklös-

het. Däremot hade båda skinkstekarna från Linderödssvinen hög intensitet i smak av fläsk-

smak respektive viltsmak, vilket kan vara det som förespråkare kallar mustig eller mogen 

smak. Om fläsksmak och viltsmak är positivt eller negativt framgår inte i denna studie utan 

antas vara beroende på den enskilde individens personliga smak, precis som Ngapo et al. 

(2003) påpekar.   

   

Ngapo et al. (2003) menar att kött som är torrt och segt är kött av låg sensorisk kvalitet enligt 

konsumenter. Kött som är mört och saftigt är däremot egenskaper som får konsumenter att 

vilja köpa köttet (Bryhni et al., 2002; Maltin et al., 2003). Enligt denna studie hade de olika 

proverna av Linderödssvin olika resultat för de nämnda egenskaperna och därmed kan ingen 

konkret slutsats för hur kvaliteten på Linderödskötts konsistens i allmänhet sättas. Köttet från 

Gårdeby Stuteri var enligt panelen det torraste och köttet från Fjärsmansgården det segaste, 

vilket skulle ge dem båda en låg sensorisk kvalitet för de två egenskaperna. Dock visade Går-

deby Stuteri ett lägre resultat för seghet och likaså Fjärsmansgården för torrhet då de båda 

hade det näst lägsta resultatet i bedömningen för respektive egenskap. Fjärsmansgården hade 

låga resultat för både mörhet och saftighet vilket inte skulle uppfylla konsumenters krav på 
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kött av god kvalitet (Bryhni et al., 2002; Maltin et al., 2003). Köttet från Gårdeby Stuteri 

skulle däremot uppfylla dessa krav något bättre då köttets mörhet och saftighet var höga till 

skillnad mot de andra proverna.   

   

Efterfrågan på ekologiskt fläskkött ökar (Kihlberg, 2015, 22 mars). Ekologisk uppfödning tar 

mer hänsyn till miljön (Jordbruksverket, 2013d) samtidigt som konsumenter anser att kött från 

ekologiska grisar har en högre sensorisk kvalitet (Edwards, 2005) vilket kan vara anledningar 

till varför försäljningen av ekologiskt fläskkött ökar. Dock har studier visat att den sensoriska 

kvaliteten på ekologisk fläskkött är lägre än på konventionellt fläskkött (Edwards, 2005; Jon-

säll, 2000; Jonsäll et al., 2002). Enligt Eriksson (2015, muntlig uppgift) ses produktion av 

ekologiskt uppfödda Linderödssvin som ett bra alternativ till de ekologiska industrisvinen. 

Enligt den här studien har Linderödssvinen på många håll en lägre sensorisk kvalitet än det 

kött från konventionella industrisvin för det som konsumenter anser är kött av bra kvalitet. 

Dock stämmer mycket av de negativa egenskaperna på Linderödsköttet in på studier som gjort 

på ekologiskt fläskkött, det vill säga att det ekologiska köttet också har ett lägre resultat på 

just de egenskaperna. Däremot kan vissa egenskaper hos Linderödsköttet anses vara bättre än 

vad som visats i studier gjorda på ekologiskt fläskkött. Med detta resultat kan Linderödssvin 

gott antas vara ett alternativ i den ekologiska svinuppfödningen. För att kunna dra en slutsats 

kring om Linderödssvin kan vara ett alternativ för i den ekologiska svinuppfödningen måste 

dock fler studier göras där kött från Linderödssvin och ekologiska industrisvin jämförs.   

 

8.3.2. Miljömässiga, etiska och kulturella kvalitetsaspekter  

Enligt Ngapo et al. (2003) anser svenska konsumenter att god kvalitet på fläskkött inte enbart 

handlar om smaken och konsistensen på köttet utan att ursprunget och etik också spelar en 

stor roll för att kött ska visa en bra kvalitet. Anledningar som att fläskköttet har svenskt ur-

sprung och har en ekologiskt märkning skulle förmodligen inte skilja Linderödssvin och andra 

ekologiska industrisvin åt för denna kvalitetsaspekt. Däremot skulle en ekologisk produktion 

av Linderödssvin se något annorlunda ut. Då Linderödssvinet har en så kraftig vinterpäls kla-

rar den av att vistas utomhus året runt (Jordbruksverket, 2015). Det är en av anledningarna till 

varför Linderödssvinen är bättre anpassade för en ekologisk produktion än de industrisvin 

som används där idag (Eriksson, 2015, muntlig uppgift). Det kan antas att det är en väsentlig 

aspekt för konsumenternas val av fläskkött, att djuren som lever utomhus inte ska behöva lida 
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av att vara utomhus på grund av att de inte är framavlade för ett utomhusklimat. På så sätt kan 

Linderödssvinet bli konsumenternas val.   

   

Att Linderödssvinen får leva längre än de ekologiska industrisvinen som finns idag kan också 

vara en etisk kvalitetsaspekt för konsumenterna. Dock är anledningen till varför Linderöds-

svinen lever längre att de inte svarar på kraftfoder och därmed växer mycket långsammare 

(Jordbruksverket 2015). Detta kan då bli ett problem ekonomiskt sett då dagens livsmedels-

produktion kräver en hög avkastning för att produktionen ska vara lönsam (Jordbruksverket, 

2014a). Av denna anledning kan det hända att Linderödssvinet trots allt inte är anpassad för 

en storskalig produktion. Istället kan de precis som Wrammer & Nygård (2013) menar att 

livsmedel från lantraser är bättre anpassade för en småskalig livsmedelsproduktion. Det vill 

säga på fler mindre gårdar än få större gårdar. Småskalig produktion bidrar också till bland 

annat den biologiska mångfalden, vilket i sin tur ger livsmedlet ytterligare en miljömässig 

kvalitetsaspekt.   

   

Både småskalighet och dyr utfodring ger antagligen också en dyr produkt, vilket betyder att 

det måste finnas konsumenter som är beredda att betala mer för den produkten. Det är antag-

ligen det som krävs för att Linderödssvin ska kunna användas i ekologisk svinproduktion. För 

att göra likadant med Linderödssvinen som gjorts tidigare i historien och ända fram till idag, 

med att avla fram snabbväxande grisar, skulle få Linderödssvinet att försvinna. Detsamma 

gäller framavel av grisar som ger ett kött av god sensorisk kvalitet som används flitigt i da-

gens svinuppfödning (Bryhni et al., 2002). Då skulle även smaken av lantras som är en viktig 

del i människans kultur försvinna och som också anses vara kvalitetsmässigt överlägsen de 

snabbgödda och billiga industrisvinen (Hallander, 1989). Genom att avla fram ett Linderöds-

svin med högre sensoriska kvaliteter och snabbare tillväxt skulle ge ett annat svin än Lin-

derödssvinet och därmed är den inte längre en svensk lantras. Därmed skulle förmodligen alla 

positiva egenskaper med denna lantras försvinna samtidigt som de bidragande effekter som de 

kan ge också skulle försvinna.    

  

 

9. Metod- och materialdiskussion    

I den teoretiska bakgrunden används två olika referenser (Föreningen Landtsvinet, 2010a; 

Ragnar, 2013) som antas komma från samma ursprungskälla (Hallander, 1989), vilken också 
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används som referens i den teoretiska bakgrunden. Dock har mycket av den fakta som tagits 

från de tre källorna varit fakta som inte skrivits i den förmodade ursprungskällan utan att in-

formation ges om den fakta kommer någon annanstans ifrån. Detta är något som författarna 

till den här uppsatsen har i åtanke då det möjligtvis kan finnas felaktig information i de tex-

terna.    

  

Att de olika skinkstekarna från Linderödssvinen fick olika resultat i den sensoriska bedöm-

ningen kan bero på vad djuren har utfodrats med och var de har levt. Men även slaktmetod 

och mörningsmetod kan ha en betydande effekt. Båda slakterierna som grisarna är slaktade på 

har använt sig utav hängmörning som mörningsmetod, men någon mer ingående information 

om mörningen finns inte. Någon tydlig information om slaktmetoder är också av ovetskap. 

Det gäller inte bara Linderödssvinen utan också det konventionella fläskköttet. Ovetskapen 

om detta kan vara det som fått de olika proverna att få så olika resultat. Hade författarna där-

emot haft mer tydlig information om både mörningsmetod och slaktmetod kanske en mer tyd-

lig förklaring kunnat ges för de olika resultaten för proverna i den sensoriska bedömningen.  

  

Då panelen till den sensoriska bedömning inte enbart bestod utav bedömare med tidigare erfa-

renhet av sensorisk bedömning kan det vara en betydande faktor till resultatet. Det kan ha 

förekommit bristande kunskaper hos respondenterna inom praktisk sensorik och de kan där-

med haft problem med att känna igen smaker och identifiera dem för att sedan sätta ord på 

dem. Även fast RGM ska utföras av en otränad panel, det vill säga konsumenter kan det ha 

gett ett annorlunda resultat om studien enbart hade använt sig utav en panel med studenter 

ifrån Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan. Detta på grund av att dessa studenter har 

praktisk och teoretisk kunskap om sensorik. Dock har studier visat att resultat från beskri-

vande sensoriska tester utförda av en expertpanel använder sig utav liknande egenskapsord 

som en panel utförd av konsumenter (Swahn et al., 2010). Därmed är det möjligt att ett lik-

nande resultat hade framkommit trots att det enbart var experter inom sensorik som hade ut-

fört bedömningen.    

  

Att skinkstekarna hade olika storlek kan vara en betydande faktor till resultatet, då stekarna 

hade olika sluttid i ugnen. Stekarna togs ut ur ugnen då innetemperaturen i köttbitarna hade 

kommit upp i 72oC. Förmodligen hade innertemperaturen stigit efter uttag ifrån ugn (McGee, 

2004). Detta kan var en betydande faktor till resultatet då de stekar som har stigit mycket i 

temperatur förmodligen blivit torrare, vilket kan ha påverkat både köttets smak- och framför 
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allt konsistensegenskaper. Då McGee (2004) menar att stigningen av temperaturen för köttet 

är olika beroende på storleken på köttet kan detta gott vara en bidragande faktor. 

  

  

10. Forskningsetisk uppföljning    

Vid rekrytering av bedömare fick respondenterna själva avgöra om de ville delta eller ej. In-

formation om undersökningen gavs till samtliga deltagare i form av både ett informationsblad 

som varje deltagare fick innan bedömningens start (se bilaga 2). Dessutom gavs en kort pre-

sentation av studien till alla respondenter vid detta tillfälle. Både i informationsbladet och vid 

presentationen uppgavs studiens syfte, varför deltagarna var viktiga för den här studien samt 

att deras deltagande var frivilligt. Vid presentationen och i informationsbladet gavs också in-

formation om hur själva bedömningen skulle gå till samt att personlig information som namn 

skulle raderas vid ett senare tillfälle så att deras medverkan blev anonym. Eftersom det var 

fläskkött som undersöktes i studien lades extra vikt vid att informera eventuella respondenter 

om det innan de valde att delta eller inte. Detta på grund av vetskap om att troende i en del 

religioner inte äter fläskkött eller kött över huvud taget samt att vissa personer inte äter kött 

ändå, som exempelvis vegetarianer. Vid den elektroniska överföringen av resultaten från be-

dömningen kodades alla namn på deltagarna och de blev därmed anonymiserade.   

 

Då det finns ett släktskap mellan en av författarna till den här uppsatsen och producenterna av 

Linderödssvin från Fjärsmansgården vars kött har använts i studien har det under hela studi-

ens gång varit i beaktning att resultatet på detta kött på något sätt inte ska ha påverkats. Detta 

är också något som har fulltföljts av författaren i fråga samt att den andre författaren, som 

varit medveten om detta, bland annat har kontrollerat att det slutgiltiga resultatet överrens-

stämmer med resultatet från testpanelen.  

  

 

11. Slutsats    
I denna studie framkom olika resultat för de två olika Linderödssvinen som användes i stu-

dien. Linderödssvinen ansågs på många håll ha en lägre sensorisk kvalitet än det kött från 

industrisvinen för det som konsumenter anser är kött av bra kvalitet. Det gäller framför allt 

köttets konsistensegenskaper. För köttets smakegenskaper framkom smaker av fläsksmak och 
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viltsmak mer hos Linderödssvin, trots att dessa smaker skiljde sig mellan de två olika Lin-

derödssvinen. Linderödssvin är precis som ekologiska industrisvin påverkade av utfodring 

och lokalisering, för vilka sensoriska egenskaper köttet ska få. Av de negativa egenskaperna 

på Linderödsköttet stämmer många av dem in på studier som gjort på ekologiskt fläskkött, det 

vill säga att det ekologiska köttet också har ett lägre resultat på just de egenskaperna i jämfö-

relse med konventionellt fläskkött. Däremot kan vissa egenskaper hos Linderödsköttet anses 

vara bättre än vad som visats i studier gjorda på ekologiskt fläskkött.  

 

 

12. Praktisk användning och vidare forskning  

Denna studie vänder sig framför allt till restauranger samt konsumenter som med hjälp av en 

sensorisk profil på Linderödskött kan underlätta valet av kött då kött från Linderödssvin inte 

är så vanligt förekommande och känt i dagens samhälle. En sensorisk beskrivning på köttet 

skulle kunna öka försäljningen av köttet i livsmedelsbutiker samt hos producenterna själva. 

Personer inom restaurangbranschen samt konsumenter som är intresserade av nygamla livs-

medel kan ha stor hjälp av den sensoriska beskrivningen som tagits fram  i den här studien.   

   

Eftersom inget ekologiskt fläskkött användes i den här studien blir det svårt att avgöra om 

Linderödssvin kan vara ett alternativ i den ekologiska svinuppfödningen då ingen sensorisk 

jämförelse gjordes dem emellan. Ny forskning bör därför göras som fokuserar på denna jäm-

förelse. Dessutom skulle ny forskning vara aktuell att göra med fler prover av Linderödssvin. 

Detta på grund av att det visade så stora skillnader i köttets egenskaper de två proverna emel-

lan samt att resultaten från denna studie skiljer sig något från de beskrivningar som finns på 

rasens kött sedan tidigare.   

 

 Enligt det resultat som framkom i denna studie kan Linderödssvin gott antas vara ett alterna-

tiv i den ekologiska svinuppfödningen. Dock kan ingen slutsats dras kring om Linderödssvin 

kan vara ett alternativ för i den ekologiska svinuppfödningen eftersom fler studier måste göras 

där kött från Linderödssvin och ekologiska industrisvin jämförs. Precis som för ekologisk 

svinuppfödning kostar uppfödningen av Linderödssvin mycket pengar. Med denna anledning 

förmodas ett högt pris sättas på kött från Linderödssvin, vilket i sin tur kräver konsumenter 

eller restauranger med vilja att betala ett sådant högt pris. Linderödssvin tros vara mer anpas-
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sade för småskaliga lantbruk, vilket i sin tur bidrar till bland annat bevarande av den biolo-

giska mångfalden.   
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Informationsblad om uppsatsprojekt    

  

Linderödssvin - sensorisk analys för att ta fram smakprofil    

  

  

Vi heter Carolina och Sinee och går sjätte terminen på Måltidsekologprogrammet på Örebro 

Universitet. Nu skriver vi vårat examensarbete inom ämnet Måltidskunskap och värdskap på 

campus Grythyttan. I vår uppsats har vi valt att skriva om Linderödssvin som är en svensk 

lantras och om det skulle vara ett alternativ inom den svenska grisuppfödningen. Syftet med 

våran studie är att ta fram en smakprofil på kött från Linderödssvin och vi har valt att använda 

oss utav skinkstek som den styckningsdel som ska få fram smakprofilen. Metoden vi ska an-

vända sig utav kallas Repertory Grid Method (RGM) och passar bäst till syftet till studien.   

  

Frågeställningarna som tag upp i studien är:    

  

* Finns det några sensoriska skillnader mellan kött från Linderödssvin och fläskkött från in-

dustrisvin?    

  

* Vilka sensoriska egenskaper har kött från Linderödssvin?    

  

Vid några frågor kan ni kontakta vår handledare och kursansvarige i arbetet, Åsa Öström e-

post asa.ostrom@oru.se eller på telefonnummer 019-302011. Författarna till arbetet nås på e-

post carolina.legneroth@hotmail.com eller s.edlund@live.se eller på telefonnummer 0703-

525628 eller 0760-294080   

  

mailto:asa.ostrom@oru.se
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Smakattribut    

    

Smaklöshet 8 (neutral smak 1, tråkig/ingensmak 1, ingen sälta 1) =11    

Sälta 6 (mild sälta 1) =7    

Sötma 3 (lätt sötma 1, sötsur 1) = 5    

Viltsmak 4 (lammaktig 1, metall/järn 1) = 6    

Fläsksmak 4 (julskinka 1) = 5    

Syrlighet 3 (rabarber 1, citron 1, fruktig 1) =6    

Mild smak 2 (lätt smak 2, lite god smak 1) = 5    

    

Konsistensattribut    

    

Torrhet 20    

Saftighet 14 (vattnigt 1) = 15    

Mörhet 11 (lättuggad 3) = 14    

Seghet 8    

Fibrighet 2 (trådig 4) = 6    

Senigt 5 (knastrigt 1) =6   

   
   
   
   

  

 


