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Sammanfattning 
 

Inledning: Choklad är ett av världens mest konsumerade och uppskattade livsmedel som 

traditionellt oftast har sötats med sackaros. Men alternativa sötningsmedel är på frammarsch, 

däribland steviolglykosider som utvinns från växten stevia som ett mer hälsosamt och 

naturligt sötningsmedel. 

Syfte: Att studera konsumenters kunskaper och attityder kring choklad sötad med stevia samt 

intresset för sockerfri choklad. 

Metod/material: Undersökningen gjordes med hjälp av en enkätundersökning i 

dataprogrammet EyeQuestion. Enkäten skickades ut som länk via mejl och sociala medier. 

Därefter analyserades enkäten både kvantitativt och kvalitativt och redovisades både i text, 

diagram och tabell. 

Resultat: Respondenterna uppskattar och konsumerar choklad och det finns ett litet intresse 

och nyfikenhet kring sockerfri choklad. Respondenterna visar även en stor kännedom om 

begreppet stevia, men det finns vissa brister i kunskapen om stevia och steviasötad choklad. 

Slutsats: Konsumenter väljer choklad utifrån smak. Intresset och kunskapen för sockerfri 

choklad är lågt och förväntningarna på sockerfri choklad är att den ska vara hälsosammare än 

vanlig choklad. Många konsumenter har hört talas om stevia, men mer kunskap behöver 

spridas för att den allmänne konsumenten få en bättre förståelse för den 

sockerfria/steviasötade chokladens egenskaper och fördelar. 

 

Nyckelord: Stevia, sensorik, hälsa, sockerfri, uppfattning
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Förord 
Detta examensarbete är ett samarbete med företaget Bayn som arbetar med att ta fram och 

utveckla steviasötade livsmedel, däribland deras nya produkt steviasötad choklad. Jag har fått 

den stora äran att få studera, skriva och göra en undersökning kring konsumenters kunskaper 

och attityder kring stevia och choklad. Ett otroligt intressant och spännande arbete och jag vill 

utbringa ett stort tack till alla på Bayn och framförallt Nina Sundqvist som har varit min 

närmsta kontakt och handledare. 
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Introduktion 
Choklad är ett av världens mest konsumerade och uppskattade livsmedel tack vare dess 

karaktäristiska smak och textur (De Melo, Bolini & Efraim, 2007). Historiskt sett har choklad 

oftast sötats med sackaros, men alternativa sötningsmedel är på frammarsch. De vanligaste 

förekommande sockerarterna i livsmedel är sackaros, fruktos, glukos, laktos och maltos 

(Livsmedelsverket, 2016). Men för att möta efterfrågan på alternativa sötningsmedel finns 

idag ett flertal olika tillsatser för sötning av livsmedel, bland annat sockeralkoholer och icke-

energigivande sötningsmedel (ibid.). Livsmedelsverket (2016) skriver att bland de icke-

energigivande finns stevia/steviolglykosiderna som framställs ur växter för att söta livsmedel. 

Stevia har i århundraden använts som läkeväxt av indianerna i Paraguay i Sydamerika 

(Giuffré, Romaniuk & Ciarlo, 2013), men här i Europa blev stevia godkänd som 

livsmedelstillsats först år 2011 (Livsmedelsverket, 2016). Frågan är om dagens konsumenter 

känner till stevia och vad tycker de om steviasötad choklad?  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Choklad är något som berör de flesta av oss människor, som framkallar njutning och 

välbefinnande. Den här studien ska undersöka produkten, en av de fem delarna i FAMM1 som 

utgör grunden för ämnet Måltidskunskap och värdskap på Restaurang- och hotellhögskolans 

utbildning och institution (Örebro universitet, 2016). FAMM är ett värdefullt verktyg för att 

skapa en helhetsupplevelse inom området för Måltider och värdskap, för att tillfredsställa 

gästerna/kunderna (ibid.). På Restaurang- och hotellhögskolans förenas vetenskap och 

hantverk, allt från matlagningskemi till sensorik, ämnen som den här studien berör. Studien 

ska undersöka konsumenters kunskaper och attityder till steviasötad choklad, en produkt som 

ligger i tiden för att försöka att förbättra och säkerställa människors hälsa. Genom 

sötningsmedlet steviolglykosider, som har utvunnits ur växten stevia, har det skapats ett mer 

naturligt sötningsmedel som inte innehåller några kalorier vilket kan främja 

chokladkonsumenternas hälsa. Tillsammans försöker forskare och livsmedelsproducenterna 

förena choklad och stevia genom att tillverka steviasötad choklad, en produkt som både kan 

vara säker och hållbar, men ändå njutningsfull och mer hälsosam.   

 

 
                                                        
1 Five Aspect Meal Model – produkten, rummet, mötet, styrsystemet och atmosfären (Örebro universitet, 2016). 
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Teoretisk bakgrund 
Här redovisas tidigare litteratur och forskning kring choklad, socker, sötningsmedlet stevia 

och dess sensoriska egenskaper samt hur konsumenter tänker kring sitt val av choklad. 

 

Choklad 
Choklad konsumeras och avnjuts av många människor runt om i världen tack vare dess 

oemotståndliga smak, textur och arom (Balboa-Castillo, Lopez-Garcia, Leon-Munoz, Perez-

Tasigchana, Banegas, Rodriguez-Artalejo & Guallar-Castillon, 2015). Sedan långt tillbaka i 

tiden har kakao och choklad ansetts hälsobringande, något magiskt, förföriskt och smått 

beroendeframkallande (ibid.), för av hela världens konfektyrkonsumtion står chokad för hela 

60 % (Shah, Jones och Vasiljevic, 2010). Både Balboa-Castillo et al (2015) och Visioli et al. 

(2009) menar att choklad och då speciellt mörk choklad anses vara nyttig med sina mineraler 

och antioxidanter, men även dess förmåga att sänka blodtrycket, förbättra insulinkänsligheten 

och även bidra till lägre förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar. Visioli et al. (2009) nämner 

även det allt större intresset för kakaons polyfenoler2, vilket förekommer rikligt av i choklad, 

och då specifikt undergruppen flavonoider3 som är en grupp starka antioxidanter. Dessa 

antioxidanter är mycket lättflyktiga och förstörs lätt i tillverkningsprocessen av choklad 

(ibid.). I Visioli et al. studie (2009) undersöktes innovativa processer för att bevara 

chokladens antioxidanter och kakaobönans nyttiga innehåll, men att ändå kunna minska på 

sockerhalten i chokladen. Choklad innehåller nämligen en tät suspension av fasta partiklar 

bestående av 40–50 % socker, beroende på typ av choklad (Aidoo, Depypere, Afoakwa & 

Dewettinck, 2013). 

 

Socker 
Den mesta av all världens choklad sötas med hjälp av sackaros, men går att byta ut mot 

steviolglykosider (Shah, et al., 2010). Sackaros innehåller i stort sett bara tomma kalorier, 

alltså innehåller energi men tillför inga mineraler eller vitaminer (Livsmedelsverket, 2015). 

Andra alternativa sötningsmedel är sockeralkoholer, exempelvis sorbitol, xylitol, isomalt 

(Livsmedelsverket, 2016). Livsmedelsverket (2016) skriver att dessa är i allmänhet något 

mindre söta än vanligt socker, men ger fortfarande energi till kroppen. Sedan finns en grupp 

sötningsmedel som inte ger energi men som ofta är sötare än vanligt socker, exempelvis 

                                                        
2 Polyfenoler är en kemisk ämnesklass som återfinns hos växter och är antioxidanter (Polyfenol, 2013, 13 mars). 
3 Flavonoider är antioxidanter och en undergrupp till polyfenoler (Flavonoider, 2015, 22 januari). 
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sackarin, sukralos, taumatin och steviolglykosider (Livsmedelsverket, 2016). 

Steviolglykosiderna utvinns ur växten stevia och är ett mer naturligt alternativ för att söta 

livsmedel (ibid.). 

 

Intaget av söta livsmedel har ökat, både i Sverige och övriga västvärlden skriver både World 

Health Organization (2015) samt Erlanson-Albertsson (2005) i sin artikel i Läkartidningen. 

Detta har lett till att alltfler människor insjuknar i ett sockerberoende, ett beroende som kan 

jämföras med beroende av alkohol, nikotin, droger et cetera (Erlanson-Albertsson, 2005). 

Erlanson-Albertsson (2005) menar på att sockerberoende beror på en specifik genetisk 

uppsättning kopplat till belöningssystemet som vissa människor har. Dessa människor är 

speciellt känsliga för socker och har en hög risk att bli insulinresistenta vilket leder till en 

ökad konsumtion av socker och kan leda till ett beroende (ibid.). Men att minska sockerhalten 

är något alla bör göra då sockerkonsumtionen har ökat stadigt de senaste åren (World Health 

Organization, 2015). World Health Organization (2015) påpekar att det finns flera skäl till att 

vara försiktig med sockerkonsumtionen för att minska antal fall av välfärdssjukdomar som 

fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Sötningsmedlet stevia  
Stevia hör till växtsläktet sötflockelväxter som ursprungligen kommer från Paraguay och 

består av över 150 olika arter (Giuffré et al. 2013). De skriver att i Paraguay har Kaá Héê4, 

Stevia, använts i århundraden av Guaranayindianerna som sötningsmedel och läkeväxt. Till 

Europa kom stevia först på 1500-talet med den spanske botanikern och forskaren Pedro Jamie 

Esteve, som var den förste europén att upptäcka sötflockelsläktet och som även har fått ge 

växtsläktet dess namn (Giuffré, et al., 2013). Stevia är ungefär 300 gånger sötare än vanligt 

socker och inom EU5 är ännu inte själva växten godkänd som livsmedel, eftersom livsmedlet 

måste säkerhetsprövas av myndigheterna i ett EU-land innan det kan användas 

(Livsmedelsverket, 2016). Men Livsmedelsverket (2016) skriver att steviolglykosider 

godkändes år 2011 av EU och får nu användas som livsmedelstillsats. Steviolglykosider är de 

söta ämnena som på kemisk väg har utvunnits ur steviaväxtens blad och finns i listan över 

livsmedelstillsatser med e-nummer E960 under gruppen sötningsmedel (ibid.). Bladen 

innehåller en komplex blandning av söta diterpenglykosider, steviosider steviolbiosider, 

                                                        
4 Guaranayindianernas namn för Stevia (Giuffré, et al., 2013) 
5 Europeiska unionen.  
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rebaudioside A, B, C, D, E och dulcoside A (De Melo, et al., 2007). Steviolglykosiderna 

används i alla tänkbara livsmedel och drycker som traditionellt sett är sötade med sackaros 

men även till tandkräm (Stevia Sweden, 2016) 

 

Steviasötad choklad 
Att tillverka choklad som är sötad med stevia är en utmaning för att få till rätt reologiska6 

egenskaper (Aidoo, Afoakwa och Dewettinck, 2014). Aidoo et al., (2014) såg att chokladens 

viskositet är av stor vikt vid tillverkning av choklad och dess produktkvalitet, men de 

undersökte även fukthalt, hårdhet, färg och smältegenskaper och fann vissa skillnader. 

Fukthalten var något högre i choklad gjord på steviolglykosider, färgen var ljusare på grund 

av att det inte fanns något socker som kunde karamelliseras och i vissa fall var chokladen 

mjukare, men skillnaderna var små (ibid.).  

 

För att en sockerfri choklad ska kunna utvecklas måste hela sockermängden bytas ut, vilket 

kan göras med exempelvis steviolglykosider (ibid.). Men Aidoo et al. (2013) påpekar för att 

ett intensivt sötningsmedel ska kunna användas måste även ett så kallat bulksötningsmedel 

tillsättas för att kunna ersätta hela mängden sackaros. Oftast är dessa bulkmedel 

sockeralkoholer, även kallade polyoler, samt olika kostfibrer och stärkelser (ibid.). 

Utmaningen är sedan att få till en choklad med rätt sötma, konsistens och av fin kvalité 

(Aidoo et al., 2013). 

 

Sensoriska egenskaper hos steviasötad choklad  
Aromer, smaker, dofter och texturer grundar sig på individens uppfattning/perception skriver 

De Melo, Bolini och Efraim (2007). De menar att upplevelsen är ett dynamiskt fenomen, där 

den upplevda intensiteten av de sensoriska egenskaperna kan förändras från ett ögonblick till 

ett annat. I De Melo et al. studie från både 2007 och 2009 jämfördes konventionellt 

sackarossötad choklad med sukralossötad och steviasötad choklad. I studierna kom de fram 

till att sensoriskt sett har steviasötad choklad en mindre intensiv sötma samt en viss bitterhet. 

Sötningen av chokladen blir komplex och om sötman ökas kan det finnas en risk för en större 

bitterhet (De Melo et al., 2007; De Melo et al., 2009). De noterade även att 

                                                        
6 Reologi är läran om materiens deformations- och flytegenskaper och ser till viskositet, elasticitet och 
flytgränser (Hult och Olofsson, 2016). 
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panelmedlemmarna i deras studie upplevde en reducerad smälthastighet och en sandig textur 

jämfört med konventionell choklad.  

 

Även Morais, Pinheiro, Nunes och Bolini (2014) studerade hur olika sötningsmedel 

uppfattades sensoriskt. I studien jämfördes olika sötningsmedel, däribland stevia, med 

sackaros och forskarna fann att stevia har en fin sötma, men ju sötare chokladen blir, ju mer 

framträder även den bittra smaken. Morais, et al. (2014) skriver att söt smak kan påverkas av 

viskositet, temperatur, saliv samt närvaron av andra provningar i studien.  

 

Konsumenters val och attityder kring choklad 
Choklad är en av de snabbast växande produkterna inom konfektyrbranschen skriver Aidoo, 

et al. (2013). Utifrån ny forskning från marknadsundersökningsföretaget Mintel (2016) lever 

majoriteten av världens chokladkonsumenter i Europa, tätt följd av USA, men även i Kina har 

chokladförsäljningen ökat dramatiskt de senaste åren. Mintel (2016) skriver att till följd av 

den ökade chokladkonsumtionen har även efterfrågan på kvalitetschoklad ökat och speciellt 

gällande mörk choklad. Dessutom menar Marcia Mogelonsky, chef på Mintel, att eftersom 

konsumenternas kunskap om mat har ökat de senaste åren är det inte förvånande att 

konsumenterna efterfrågar produkter med kvalitet och äkthet. Genom en av Mintels (2016) 

analyser framkom det att många chokladkonsumenter låter de känslomässiga fördelarna med 

att äta choklad prioriteras framför de eventuella hälsoproblem som choklad kan ge. Med de 

känslomässiga fördelarna menar Mintel (2016) att choklad kan få chokladkonsumenterna att 

må bra, bli avslappnade eller att det ger en energikick. Det finns nämligen många 

konsumenter som tror på att choklad kan ge en hälsosam effekt och inneha en läkande kraft 

både fysiskt och psykiskt (Mintel, 2016).  

 

Roininen och Tuorila (1999) gjorde en studie beträffande valet av mellanmål. Det är 

intressant är att se komplexiteten i att välja ett mellanmål för människor och det är tydligt att 

många väljer utifrån aspekterna njutning, hälsa, tradition och bekvämlighet (ibid.). För 

kvinnor finns också ett behov av choklad, som både Visioli, et al. (2009) och Roininen och 

Tuorila (1999) har sett i sina studier. Men vare sig Roininen och Tuorila (1999) eller Visioli, 

et al. (2009) har inte kunnat se varför kvinnor har ett större behov av choklad än män, om det 

kan bero på chokladens antioxidanter, dess kemiska föreningar eller rika innehåll på 

mineraler. En annan förklaring till kvinnors chokladbegär kan enligt Visioli, et al. (2009) bero 
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på chokladens uppbyggnad av dess rika innehåll av kombinationen fett och kolhydrater. 

Waterhouse (1996) skriver i sin bok, Varför kvinnor behöver choklad: det nya rätta sättet att 

må bra och bli smal, att kvinnor har ett större begär efter choklad. Dels för att det bygger på 

kvinnors biologiska behov av signalsubstanserna serotonin samt endorfiner, som signalerar 

välbefinnande, lugn och lycka till kroppen (ibid.). Är nivån låg i kroppen på dessa ämnen 

uppstår ett sug efter fett vilket bottnar i kvinnors ansvar över människans reproduktion samt 

kvinnors behov av att effektivt lagra fett för att överleva svältperioder (Waterhouse, 1996). 
 

I Hansen och Christensen (2007) bok Emotions, advertising and consumer choice förklarar de 

hur konsumenters attityder, köpbeteenden och val är ett komplext system av kognitiva7 

processer. De skriver att konsumenterna styrs av både medvetna och omedvetna val i 

varierande grad av engagemang (Hansen & Christensen, 2007). Olika människor tar in samma 

sorts information på ett högst individuellt plan, som färger, former, ljud, smak och känslor 

(ibid.). Visioli, et al. (2009) skriver att finns en mängd faktorer som påverkar konsumenternas 

val av choklad. Det kan både vara inre, exempelvis känslor, humör, begär, och yttre faktorer, 

exempelvis socialt sammanhang, reklam (ibid.). Visioli, et al. (2009) pekar på att choklad 

innehåller en mängd olika kemiska föreningar som påverkar oss, men det kan också vara på 

grund av chokladens tilltalande smak och textur som gör att miljontals människor får ett 

chokladbegär. Författarna skriver också om den skuld som många människor beläggs med 

efter att ha ätit choklad. Choklad innehåller egentligen många bra antioxidanter och mineraler, 

men det är sackarosen och sockerhalten som gör chokladen mindre nyttig (Visioli, et al., 

2009).  

 

Morais, et al. (2014) kom fram till att livsmedel är ett komplext system och samverkan mellan 

olika kemiska föreningar kan ändra smak och upplevelse. Dessa komplexa system är en 

utmaning, både för forskare och inom industrin, att ta fram produkter med reducerade 

sackaroshalter som istället är sötade med högintensiva sötningsmedel och som tilltalar 

konsumenten (Morais, et al., 2014).  

 

 

 

 

                                                        
7 Kognition handlar om de tankefunktioner som hanterar information och kunskap. Funktioner som 
varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlösning och uppmärksamhet NE (2016). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att studera konsumenters kunskaper och attityder kring 

choklad sötad med stevia samt intresset för sockerfri choklad. 

 

Frågeställningar 
• Vilka faktorer avgör konsumenters val av choklad? 

• Vad förväntar sig konsumenten av sockerfri choklad? 

 

 

Metod och material 
Litteratur- och databasinsamling 
En stor och viktig del i ett uppsatsarbete är att aktivt läsa in sig samt kritiskt granska all 

litteratur och texter som berör ämnet (Bryman, 2011). På så sätt utgör litteratur- och 

databasinsamlingen en bra grund för det fortsatta uppsatsarbetet (ibid.). Litteraturen till den 

teoretiska bakgrundstexten samlades in via databaserna Google, Google scholar, Libris, 

FSTA8 och Summon. Via Google söktes allmän information samt nyckelbegrepp för vidare 

sökningar via de föregående databaserna och via Libris söktes böcker för inlåning via 

biblioteket i Måltidens Hus i Grythyttan. I sökningarna på FSTA och Summon, som har 

dokumenterats i en sökmatris (se bilaga 1), uteslöts alla artiklar som inte fanns tillgängliga i 

fulltext och som inte var vetenskapligt granskade. Nyckelbegrepp som användes i 

sökningarna var ord som stevia, sweetener, chocolate, health, attitudes, suger-free samt 

buying behavior. Språket som valdes var antingen engelska eller svenska. Vissa artiklar 

hittades även via databasernas automatiska förslag när sökningar efter en viss artikel gjordes. 

Litteratur och artiklar har även inhämtats från tips av personer på företaget Bayn.  

 

Metodval 
För studiens genomförande valdes att göra en enkätundersökning. En enkätundersökning är 

ett effektivt sätt att nå ut till så många som möjligt (Bryman, 2011). Vilket var viktigt för den 

här studiens resultat, att se allmänhetens kunskaper och attityder kring choklad, sockerfri 

choklad och stevia. Frågorna utformades genom diskussioner både med Bayn samt uppsatsens 

                                                        
8 Food Science and Technology Abstracts 
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handledare (se bilaga 3). Därefter tillverkades enkäten och genomfördes i ett elektroniskt 

enkätprogram. Enligt Bryman (2011) ökar även frekvensen genom att hålla enkäten kort med 

få öppna frågor samt med en tilltalande layout som ska vara enkel och stilren. Frågorna som 

ställdes var utformade både i horisontellt och vertikalt format. På vissa frågor kunde 

respondenterna välja ett svarsalternativ och på andra frågor flera olika svarsalternativ. Två 

frågor utformades enligt Likertskalan om konsumenten håller med eller inte i olika 

påståenden om sockerfri choklad respektive steviasötad choklad. Likertskalan bygger på att ta 

reda på en individs grundläggande värderingar till något (Patel och Davidson, 2011). Skalan 

mäter attityder genom att varje respondent får välja det påstående som passar in bäst för 

individen, från ett ”gillande” till ett ”ogillande” samt eventuellt ett neutralt mittenalternativ 

till de som inte kan/vill ta ställning (ibid.). Till den här undersökningen valdes även ett 

alternativ ”vet ej” för den frågan angående olika påståenden om stevia ifall respondenterna 

inte hade kunskaper om stevia. Enkäten riktade sig mot den allmänna konsumenten för att få 

en förståelse för hur konsumenten tänker kring och uppfattar choklad, sockerfri choklad samt 

stevia som sötningsmedel. Den delades ut genom att skicka en länk till enkäten via mejl och 

Facebook, vilket gjorde att enkäten fick en spridning av olika konsumenter. Undersökningen 

pågick under perioden 14 april till 26 april 2016 och målet var minst 100 svar, men helst 200. 

Resultatet gav 150 stycken svar, vilket gav en uppfattning om hur konsumenten tänker.  

 

Material 
Enkätundersökningen utfördes genom att använda Restaurang- och hotellhögskolans 

elektroniska enkätprogram, EyeQuestion (EyeQuestion, 2016). Detta är en programvara som 

bland annat utför konsument- och sensoriktester vilka görs genom att skapa en enkät designad 

för ändamålet med studien. Systemet är användarvänligt, säkert, flexibelt samt innefattar en 

systemintegration som gör det möjligt att flera olika system kopplas samman till en komplex 

enhet (ibid.). Genom att använda EyeQuestion ökar frekvensen i antal helt ifyllda enkäter då 

alla frågor måste ha ett svar innan enkäten kan skickas in (EyeQuestion 2016).  

 

 

Metod/teori för analys av data 
Genom att undersökningen gjordes via det elektroniska enkätprogrammet EyeQuestion så 

analyserades all data från undersökningen på ett mycket effektivt och säkert sätt 

(EyeQuestion, 2016). När undersökningen avslutades sammanställdes all data i programmet 
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Excel samt i Word. I Excel fanns data över hur varje respondent, kodad och anonym, hade 

svarat och i Word fanns all statistik hur respondenterna hade svarat på varje fråga/påstående 

samt alla kommentarer respondenterna hade lämnat på öppna frågor. Alla slutna frågor 

analyserades kvantitativt och redovisades med ord, siffror och/eller diagram, medan öppna 

frågor analyserades kvalitativt då svaren behandlades individuellt. Frågorna analyseras, 

tolkades och kategoriserades in i olika grupper för att genom ord få fram ett resultat.  

 

I analysen av resultatet gjordes även en korstabell samt ett chitvå-test. En korstabell används 

för att mäta två resultat mot varandra och för att göra det räknades ett förväntat resultat fram 

utifrån det observerade resultatet i dataprogrammet Excel (Nilsen, 2016, muntlig uppgift). 

Efter det användes funktionen chitvå-test i Excel för att räkna ut signinfikansen9 för de 

framräknade värdena (ibid.). Genom att använda chitvå-test testas sannolikheten om 

frekvenserna av det observerade värdet passar med det förväntade värdet (Nilsen, 2016, 

muntlig uppgift). Är p < 0,05 är det signifikant och är p > 0,05 är det observerade värdet inte 

signifikant (ibid.). Bryman (2011) skriver att om en analys visar på en statistiskt signifikant 

anger det bara tilltron forskaren kan ha till sina resultat. 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande  
Vid genomförandet av studien berördes några grundläggande etiska frågor gällande 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2011). Patel och Davidson 

(2011) påpekar hur viktigt det är för att klargöra syftet med enkäten för att betona hur viktig 

varje respondent är i undersökningen. För att följa de etiska principerna har studien beaktat 

informationskravet, genom att informera respondenterna om undersökningens syfte i 

informationstexten i inledningen till enkäten (se bilaga 2). Där uppfylldes samtyckeskravet 

genom beskrivning att undersökningen är frivillig och deltagarna har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan (se bilaga 2). I informationen hanterades konfidentialitetskravet, vilket 

betyder att alla personer och deras uppgifter behandlades med största konfidentalitet och 

enkäten som görs är helt anonym. Undersökningen följer även nyttjandekravet där de 

uppgifter som samlats in endast får användas för forskningsändamålet och till företaget Bayn 

som studien utförs tillsammans med. 

  

                                                        
9 Signifikant värde betyder att det är ett troligt/sannolikt uppmätt värde (Nilsen, 2016, muntlig uppgift). 
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Resultat 
På enkätundersökningen svarade 80 % kvinnor och 20 % män och de flesta var i åldrarna 20–

39 år (se figur 1).  

 

                 
                   Figur 1 visar hur många i respektive ålderskategori som svarade på enkätundersökningen. 

 

På frågan angående om respondenterna gillar choklad, svarade majoriteten ja och mindre än 

en procent tyckte inte om choklad alls. Men av alla respondenter äter alla choklad någon gång 

under ett år, även de som inte gillar choklad. Ungefär hälften av respondenterna äter choklad 

några gånger per månad, medan 38 % äter några gånger per vecka. Sedan är det några som 

äter några gånger per år och några enstaka som konsumerar choklad varje dag (se figur 2). 

Därefter frågades om vilken chokladsort som respondenterna gillar bäst och majoriteten valde 

mjölkchoklad, därefter valde ungefär en tredjedel mörk choklad på och bara några få gillade 

vit choklad bäst (se figur 3). 

 

 
Figur 2 visar hur ofta respondenterna konsumerar choklad. 
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           Figur 3 visar vilken sorts choklad konsumenten gillar bäst. 
 

Utifrån resultatet på hur ofta respondenterna konsumerade choklad samt svarsfördelningen 

mellan kvinnor och män sammanställdes en korstabell för att få fram hur ofta kvinnor 

respektive män konsumerar choklad (se tabell 1). Här skrevs först det observerade värdet in, 

vilket gjorde att ett förväntat värde kunde räknas fram. Utifrån dessa värden utfördes ett 

chitvå-test för att se signifikansen för testet, som ska vara < 0,05 för att vara signifikant. Här 

blev resultatet 0,28 vilket visar på att testet inte är signifikant/sannolikt. Enligt tabellen och 

chitvå-testets resultat äter inte kvinnor mer choklad än män. 

 

Tabell 1 Korstabell över hur ofta/sällan kvinnor respektive män konsumerade choklad. 

Observerat resultat 
  Kön/ Hur ofta Ofta Sällan   

Kvinna 57 63 120 
Man 11 19 30 
  68 82 150 

    Förväntat resultat 
  Kön/ Hur ofta Ofta Sällan   

Kvinna 54,4 65,6 120 
Man 13,6 16,4 30 
  68 82 150 
 

 

I nästföljande fråga fick respondenterna svara på en fråga om vilka faktorer som spelar in i 

deras val av choklad. Respondenterna kunde välja flera alternativ och även lägga till en egen 

kommentar. Resultatet blev att de flesta väljer i första hand choklad utifrån smak. Därefter 

väljs choklad i följande ordning, utifrån chokladmärke, ett impulsköp, chokladens 
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konsistens/textur, chokladens näringsinnehåll, andra faktorer, chokladens hälsopåståenden 

och sist utifrån reklam om chokladen/tillverkaren. Under andra faktorer fick respondenterna 

notera egna faktorer och det som dominerar är efterfrågan på ekologisk choklad, Fairtrade, 

eller någon annan sorts miljö-/klimatmärkning. Men även faktorer utifrån kakaobönornas 

ursprung och tillverkningsprocess, chokladkvalitet eller om chokladen är hantverkstillverkad. 

Konsumenten kan även ha fått chokladen som present eller blivit rekommenderade av en 

bekant. Men många noterar även vikten av chokladens innehåll, sockerhalt, vilken sorts 

socker som använts vid produktion, mängden kolhydrater och att chokladen inte får vara för 

söt. Andra respondenter menar också att kakaohalten spelar in, att det inte ska innehålla 

fettreducerad kakao, gärna utan lecitin och helst med så få ingredienser som möjligt. Det kan 

även handla om priset för chokladen som en viktig faktor för valet av rätt chokladkaka. 

 

På frågan om respondenterna känner till sockerfri choklad svarade majoriteten av 

respondenterna, ungefär tre fjärdedelar, att de känner till att det finns sockerfri choklad i 

någon form, medan cirka en femtedel inte kände till sockerfri choklad och bara några enstaka 

hade ingen uppfattning/kännedom i frågan (se figur 4).  

 

                
               Figur 4 visar om respondenterna känner till sockerfri choklad. 

 

På efterföljande fråga om hur stort intresset var angående sockerfri choklad hos 

respondenterna blev resultatet att en tredjedel var väldigt intresserade till intresserade och 

nästan hälften var bara lite intresserade. Över en fjärdedel var inte alls intresserade av 

sockerfri choklad (se figur 5). 
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            Figur 5 visar hur stort intresse respondenterna visar angående sockerfri choklad. 
      

Förväntningarna på sockerfri choklad är varierande. Respondenterna fick svara på en rad 

påståenden som de antigen instämmer eller inte instämmer, alternativt är neutrala i frågan (se 

figur 6).  

 

 
Figur 6 visar respondenternas svar på påståenden om deras förväntningar angående sockerfri 

choklad. 

 

På frågan om respondenterna brukar köpa sockerfri choklad är det är endast 13 % av 

respondenterna som handlar sockerfri choklad och av dessa köper 77 % sockerfri choklad 
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några gånger per år och 23 % några gånger per månad. De respondenter som brukar handla 

sockerfri choklad fick även kommentera vad de tycker om den sockerfria chokladen de brukar 

köpa. Av dessa konsumenter är de flesta missbelåtna med den sockerfria chokladen. Ofta 

smakar chokladen inte gott, är för söt eller ger gaser i magen. En respondent svarade ”att den 

enda anledningen till att den fungerar vid viktminskning är för att den inte är lika god och att 

man inte äter lika mycket”. En annan respondent anser att sötningsmedel och raffinerat socker 

är fel att använda och menar istället att sockerhalten ska minska generellt. Några påpekar att 

de sällan finner sockerfri choklad i butik eller att de precis har upptäckt att det finns sockerfria 

alternativ. Andra tycker att det råder ett för litet utbud och skulle gärna vilja se mer naturliga 

sötningsmedel och då gärna ekologiska. Ett fåtal tycker att den sockerfria chokladen smakar 

bättre än vanlig choklad och ger en bättre känsla i munnen.  

 

Stevia är något som 84 % av respondenterna har hört talas om, medan 16 % aldrig hört talas 

om det. I undersökningen fick respondenterna även svara på sex olika påståenden och ta 

ställning till om de håller med, är neutrala eller inte håller med, alternativt vet ej om de inte 

kände till stevia och dess egenskaper innan undersökningens början och kunde ta ställning i 

följande påståenden (se figur 7). Resultatet blev att många respondenter svarade vet ej. 

 

 
Figur 7 visar respondenternas ställningstagande i påståenden angående stevia.  

 

34 %

29 %

53 %

59 %

15 %

40 %

9 %

10%

10%

7 %

9 %

9 %

19 %

17 %

18 %

6 %

39 %

4 %

38 %

44 %

19 %

28 %

37 %

47 %

Stevia är säkert att konsumera.

Stevia har inga kalorier.

Stevia kan ersätta socker i kosten.

Stevia är ett naturligt sötningsmedel.

Stevia har ingen bismak.

Stevia kan ätas av diabetiker.

Håller du med i följande påståenden?

Håller med Neutral Håller inte med Vet ej



19 
 

Resultatdiskussion  
Resultatet gav att de flesta av respondenterna gillar choklad och helst mjölkchoklad. Många 

väljer sin choklad först och främst utifrån smak och de flesta konsumerar choklad allt från 

några gånger i veckan till några gånger i månaden. Respondenterna hade en god uppfattning 

om sockerfri choklad, men intresset var lågt. Många av respondenterna hade en kännedom 

stevia, men kunskapen om stevia och dess användning var bristfällig. Här under diskuteras 

undersökningens resultat mot den teoretiska bakgrunden. 

 

Choklad 
I undersökningen framkommer det tydligt att choklad är en mycket uppskattad produkt, 

nästintill alla gillar choklad. Choklad konsumeras oftast från några gånger i veckan till några 

gånger i månaden bland de flesta av respondenterna. Detta understryker även Balboa-Castillo, 

et al (2015) och De Melo, et al. (2007), att choklad konsumeras och avnjuts i stora mängder 

världen över. Som Mintel (2016) skriver i sin artikel, att choklad är en av de snabbast växande 

produkterna inom konfektyrbranschen. Både Mintel (2016) och undersökningen visar att 

efterfrågan på kvalitetschoklad ökar, där konsumenten efterfrågar kakaobönans ursprung och 

tillverkningsprocess. Men respondenterna efterfrågar även ekologisk choklad, Fairtrade-märkt 

eller någon annan sort klimat- eller miljömärkning och gärna ekologisk stevia. Människor är 

mer kunniga idag tack vare informationssamhället de lever i och konsumenterna ställer därför 

mer krav på produkterna de köper. För människor konsumerar troligtvis mer choklad än vad 

de vill påstå och efterfrågan på choklad med både kvalité och äkthet är stor.  

 

Sötningsmedlet stevia 
Utifrån resultatet i undersökningen har den allmänne konsumenten en stor kännedom om att 

stevia finns, men dock visar undersökningen på en bristande kunskap kring vad stevia är och 

hur det används. Konsumenterna är till stor del ovetande om stevia kan ätas av diabetiker, om 

det innehåller kalorier eller inte, om det har någon bismak och om det är säkert att konsumera. 

Men som Livsmedelsverket (2016) skriver godkändes steviolglykosider år 2011, vilket 

medför att stevia har funnits som sötningsmedel inom EU i fem år. Detta bevisar att det kan ta 

tid att etablera en produkt i samhället. Över hälften av de tillfrågade har ändå tagit ställning 

och anser att stevia är ett naturligt sötningsmedel och kan ersätta socker i kosten, vilket visar 

på en viss kunskap och förståelse för stevia.  

 



20 
 

Frågan är om stevia är ett naturligt sötningsmedel när det har genomgått en kemisk process, 

för att extrahera steviolglykosiderna ur växten. Enligt Livsmedelsverket (2016) är 

steviolglykosider en godkänd livsmedelstillsats inom EU, men inte själva växten stevia. Även 

om steviolglykosider är utvunnet ur en växt, är gränsen vag för vad som egentligen är 

naturligt och inte naturligt. Stevia har använts i århundraden av urbefolkningen i Paraguay 

både som läkeväxt och sötningsmedel, så det kan anses anmärkningsvärt att inte själva växten 

stevia är godkänd av EU. Enligt Mintel (2016) ökar efterfrågan på choklad med kvalité och 

äkthet bland konsumenterna och om chokladproducenterna skulle få tillåtelse att använda 

steviabladen kanske även steviasötad choklad kan tillverkas med äkthet och kvalité. Men ofta 

går njutning och känslor före de eventuella hälsoproblem choklad kan bidra till skriver Mintel 

(2016). Troligtvis är hälsan mer viktig för vissa konsumenter och mindre viktig för andra. I 

undersökningen visar det att respondenterna till viss del efterfrågar en chokladprodukt där det 

tydligt framgår med vad den innehåller för näring, vilka hälsofördelar chokladen utger sig för 

att ge, men också sockerhalt, sockermängd samt vilken sorts socker. Det visar på att det ändå 

finns ett visst intresse för att ta hand om sin hälsa. 

 

Socker 
Även om den allmänna kunskapen om socker och dess skadlighet breder ut sig allt mer hos 

konsumenterna, ökar konsumtionen av socker menar både World Health Organization (2015) 

och Erlanson-Albertsson (2005). Båda källorna skriver även att allt fler människor insjuknar i 

välfärdssjukdomar, som övervikt, fetma samt hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att byta ut 

socker mot steviolglykosider kan kanske en liten del av problemet lösas, men troligtvis 

behövs mycket mer. Som studien visar har konsumenterna en stor kännedom om sockerfri 

choklad, hela 77 %, men intresset för sockerfri choklad är mindre. Människan gillar söt mat 

och har kanske svårt att motstå socker och söta produkter, som Erlanson-Albertsson (2005) 

beskriver vår tids sockerkonsumtion och att människor hamnar i ett sockerberoende. Både 

Erlanson-Albertsson (2005) och World Health Organization (2015) skriver att konsumtionen 

av socker har ökat explosionsartat de senaste åren och att sockerkonsumtionen bör minska.  

 

Över stora delar av världen ökar inte bara fetma, övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar, utan 

även diabetes, som också Erlanson-Albertsson (2005) skriver. För en diabetiker är sockerfri 

choklad en viktig komponent för att även de ska få njuta av chokladens magiska smak och 

textur. Även en majoritet av respondenterna i undersökningen är överens om att sockerfri 
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choklad kan vara bra för diabetiker. Sockerfri choklad kanske inte kan hjälpa världen med 

människors ohälsa, men det kan vara en liten del i arbetet mot en mindre sockerkonsumtion 

världen över, eller framförallt i västvärlden. Respondenterna i undersökningen var även 

överens om att sockerfri choklad inte är bra för viktminskning. För att minska i vikt kanske 

fler faktorer spelar in, som även några av respondenterna har kommenterat i 

enkätundersökningen. Men det är viktigt att det finns flera alternativ bland chokladsorterna 

och även bland sockerfri/steviasötad choklad. För att alla människor ska kunna ha flera val av 

choklad, både för att alla ska kunna passa in i det sociala sammanhanget, njuta, följa 

traditioner, men även kunna vara hälsosamma som Roininen och Tuorila (1999) understryker. 

Samtidigt så säger respondenterna att den sockerfria chokladen är bättre för hälsan. Resultatet 

visar att många respondenter är lite eller inget intresserade av sockerfri choklad. Kanske är 

det svaret på att de inte är helt eniga i påståendena eller så har de inte kunskap i frågan om 

sockerfri choklad, men det kan också betyda att de känner till att sockerfri choklad kan 

produceras på flera olika sätt av olika sorters sötningsmedel. För informationen om socker 

och dess skadlighet breder ut sig allt mer och både organisationer som Livsmedelsverket och 

World Health Organization går ut med information om sockrets biverkningar.  

 

Konsumentens val 
I resultatet visar respondenterna på att valet ofta görs utifrån först och främst smak och 

därefter chokladmärke, impulsköp, konsistens/textur, näringsinnehåll och sist kommer 

reklam. Frågan är om det är så i verkligheten, för som Hansen och Christensen (2007) 

förklarar sorterar människor in information på helt olika sätt samt uppfattar och upplever 

världen genom sina egna personliga ögon. Människor påverkas troligtvis mer än de kan ana 

av reklam på ett omedvetet plan, vilket gör att om de får upp ögonen för steviasötad choklad 

och blir intresserade kommer de också lägga märke till den även i fortsättningen. Studien 

visar även att en majoritet av respondenterna väljer gärna mjölkchoklad som i sin tur ofta är 

sötare. Kanske det beror på suget efter socker som World Health Organization (2015) menar. 

Eller är det som Morais, et al. (2014) skriver, att söt smak kan påverkas av viskositet, 

temperatur, saliv samt närvaron av andra livsmedel. Att människor är vana vid söt smak på 

kosten de inmundigar och vill därför ha mer söt mat. Men som Visioli, et al. (2009) menar att 

det finns flera faktorer som spelar in vid valet av choklad. De menar att det både kan handla 

om inre faktorer, som känslor, begär, humör och yttre faktorer, som socialt sammanhang och 

reklam. Konsumenters attityder, inställningar, val och köpbeteenden är ett komplext system 
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av kognintiva processer som Hansen och Christensen (2007) förklarar. Information tas emot 

på olika sätt beroende på mottagare. Valen som görs är både medvetna och omedvetna och de 

menar att varje människa har en högst individuell förmåga att ta in och sortera information. 

Idag lever de flesta människor i ett stort informationsbrus, vilket gör det svårt att ta in, 

hantera, sortera och agera utifrån den information som ges.  

 

Choklad och kön 
En majoritet av respondenterna i undersökningen var kvinnor vilket är intressant då både 

Visioli, et al. (2009) och Roininen och Tuorilas (1999) studier visar att kvinnor har ett större 

behov av choklad. De har inte kommit fram till varför, men har teorier om chokladens 

antioxidanter, rika innehåll på mineraler och kemiska föreningar kan spela en stor roll. Men 

det kan också ha med kombinationen fett och kolhydrater som människan föredrar enligt 

Visioli, et al. (2009). Fast då borde män ha ett lika stort chokladbegär som kvinnor. Frågan är 

varför 80 % kvinnor svarade på enkäten, är det för att de gillar choklad mer än män eller att 

kvinnor är mer aktiva på Facebook där enkäten lades upp, delades och spreds. Enligt tabell 1 

visar den här undersökningen att kvinnor och män kan ha ett lika stort behov av choklad samt 

konsumera choklad lika ofta då chitvå-testet inte heller var signifikant. Men som Waterhouse 

(1996) skriver har kvinnor ett instinktivt begär efter choklad och då speciellt efter 

signalsubstanserna serotonin och endorfin som finns rikligt av i choklad. Det kan finnas ett 

större chokladbehov hos kvinnor, kanske inte för att det just är choklad utan för att det 

innehåller de ämnen som kvinnor vill ha samt ett rikt innehåll av fett.  

 

Smaker och framställning av sockerfri/steviasötad choklad 
Den här studiens resultat visar att konsumenterna har delade åsikter kring sockerfri choklad, 

över hälften tycker att den är annorlunda än vanlig choklad, samtidigt tycker drygt 40 % att 

sockerfri choklad smakar detsamma som vanlig choklad. Vid framställning av steviasötad 

choklad har producenterna stött på vissa problem. Choklad innehåller en stor del socker och 

det är en stor utmaning att byta ut sockret/sackarosen mot ett sötningsmedel som både Aidoo 

et al., (2014) och Aidoo et al., (2013) skriver. Som respondenterna svarade prioriteras smaken 

framför allt annat. Att hitta rätt bulksötningsmedel och samtidigt få till rätt sötma, konsistens 

och kvalité är en riktig utmaning. Men smaker är individuella och som De Melo, et al., (2007) 

skriver, varje individ upplever en och samma smak, arom, doft och textur på helt olika sätt. 

Stevia kan uppfattas som en aning bitter och även ha en viss bismak, något som även 
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majoriteten av respondenterna i undersökningen samt De Melos, et al. studie höll med om. 

Detta är något både De Melo, et al., (2007), De Melo, et al., (2009) och Morais, et al. (2014) 

kom fram till, att när sötman ökas, ökar även den bittra smaken.  

 

Resultatet visar att konsumenten kanske har en mindre bra uppfattning om sockerfri choklad 

och eftersom det bara är 13 % av de tillfrågade som köper sockerfri choklad är kunskapen och 

uppfattningen inte tillräckligt stor för att ta ställning i frågan. Men genom att öka utbudet, 

upplysa och informera konsumenterna om sockerfri/steviasötad choklad, vad det är, vad det 

innehåller och dess fördelar kanske ett intresse kan skapas och en efterfrågan ökas. Genom 

den tidigare forskning som har gjorts på de sensoriska egenskaperna kan 

chokladproducenterna ta del av deras resultat för att utveckla och formulera chokladrecepten 

för att de osockrade chokladsorterna ska bättre kunna möta konsumenternas krav på smak och 

konsistens. Både Aidoo, et al. (2014) och Aidoo, et al. (2013) har undersökt att få fram rätt 

reologiska egenskaper hos steviasötad choklad. Det är många faktorer som spelar in, både hur 

stor mängd steviolglykosider som ska användas, men också vilket och hur mycket av 

bulksötningsmedel som ska tillsättas för att få rätt smak, konsistens, smältegenskaper, hårdhet 

och färg. Det finns en mängd olika bulkmedel/sockeralkoholer och frågan är vad de sätter för 

smak, hur de påverkar kroppen och hälsan. För att även om människor väljer choklad utifrån 

smak, ingår troligtvis många fler variabler som Hansen och Christensen (2007) nämner. Det 

kan också handla om söthet, konsistens, valet av kakaobönor och pris på chokladen som 

respondenterna efterfrågar i undersökningen.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 
Valet av metod visade sig vara ett lämpligt val, då enkätundersökningen fick en stor spridning 

med 150 svar under de två veckor undersökningen pågick. Precis som Bryman (2011) skriver 

är en enkätundersökning ett effektivt sätt att nå ut till så många som möjligt. Enkäten, som var 

elektronisk, spreds som länk via mejl och Facebook. Genom att diskutera frågor till enkäten 

med både handledare samt personer på företaget Bayn fick enkäten många givande och 

intressanta frågor som ledde till många användbara svar.  

 

Ålderskategorin 20–39 år var överrepresenterat, vilket kan bero på att det är den 

ålderskategorin av respondenter som tycker om att göra ett aktivt val eller för att det är den 
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kategorin som är de mest aktiva på sociala medier. Här skulle enkäten även kunnat ha använts 

på mässor, evenemang, butiker, gallerior för att både få en större spridning, men även för att 

få en mer personlig kontakt. Eventuellt att även genomföra korta ostrukturerade intervjuer för 

att kunna fördjupa sig i respondenternas svar och ställningstagande. Alternativt att ha 

fokusgrupper som en form av diskussion, vilket kan tydliggöra de känslomässiga vinklarna av 

choklad och socker hos konsumenten. 

 

Enkäten kunde ha varit längre med fler frågor och även fler frågor med Likert-skala som ger 

mycket information om respondenternas individuella värderingar och attityder som Patel och 

Davidson (2011) skriver om. Här skulle det dock räcka med en tre- alternativt fem-gradig 

skala, då en sju-gradig skala som användes i undersökningen blev för stor för en så pass liten 

undersökning. En pilotstudie hade varit givande för att optimera enkätens frågor, dock var 

tiden för studiens genomförande under en begränsad period. 

  

Enligt EyeQuestion (2016) som enkäten gjordes i, beskrivs EyeQuestion som 

användarvänligt, dock behövs en viss kunskap att förstå programmet och alla dess funktioner. 

Utöver det är EyeQuestion till stor hjälp vid undersökningar och resultatet blir enkelt 

analyserat och överskådligt. Därefter följdes Brymans (2011) förklaring, där de flesta slutna 

frågor redovisades kvantitativt i form av diagram, tabeller, chitvå-test samt text. Chitvå-testets 

resultat blev inte signifikativt, men användes ändå i undersökningen för att visa hur stor 

sannolikheten är att män och kvinnor konsumerar lika mycket choklad. Här var Nilsen (2016, 

muntlig uppgift) till stor hjälp för att förklara och beskriva korstabeller och chitvå-tester. De 

öppna frågorna där respondenten kunde lämna egna kommentarer analyserades kvalitativt, där 

varje enskild kommentar analyserades och kategoriserades in i olika teman vilket gav ett 

mycket meningsfullt resultat där individens svar blir väldigt viktig. 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 
Den etiska planeringen genomfördes med lyckat resultat genom att varje respondent 

informerades i början av enkäten, vad som var studiens syfte samt att den var frivillig som 

även Bryman (2011) påpekar är viktigt. Varje deltagare informerades även att de har själva 

rätt att bestämma över sin medverkan, att alla svar behandlades helt anonymt samt att 

resultatet bara användes till forskningsändamålet.  
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Slutsats 
Konsumentens viktigaste faktor i valet av choklad är smaken och genom att tillgodose rätt 

smak på chokladen kan sockret bytas ut mot ett mer hälsosamt och nyttigare alternativ. Även 

om intresset och kunskapen för sockerfri choklad är lågt är förväntningarna på sockerfri 

choklad att den ska vara bättre för hälsan än vanlig choklad. Många konsumenter har hört 

talas om stevia, här saknas dock kunskap om stevia samt dess egenskaper. Mer kunskap 

behöver spridas för att den allmänne konsumenten få en bättre förståelse för den 

sockerfria/steviasötade chokladens egenskaper och fördelar.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Den här studien har gett en uppfattning om konsumenternas kunskap och attityder till 

sockerfri/steviasötad choklad för företaget Bayns utveckling och lansering av deras 

steviasötade chokladsorter. Förhoppningsvis att kunskapen samt utvecklingen av alternativa 

sötningsmedel ökar ännu mer i framtiden. 

 

För vidare forskning skulle det vara intressant att studera mer om varför människan 

uppskattar choklad och hur konsumenten påverkas av choklad. Men även utveckla arbetet hur 

stevia används och utvidga dess användningsområden. Det vore intressant att forska vidare 

och titta på de bulkmedel som används vid framställning av sockerfria chokladsorter. För att 

hitta något annat än sockeralkoholer, kostfibrer och stärkelser som används i dagens 

framställning av sockerfri choklad. Kanske kan den sockerfria chokladen bli ännu lite 

nyttigare och naturligare. 
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Informationsblad 
 
Konsumenters uppfattningar om steviasötad choklad 
 

Välkommen till en enkätundersökning kring konsumenters uppfattningar om choklad och 
steviasötad choklad! 
 
Enkätundersökningen är en del av ett examensarbete på Restaurang- och hotellhögskolan i 
Grythyttan, Örebro universitet. Examensarbetet görs i samarbete med företaget Bayn, som 
arbetar internationellt med att ta fram steviasötade livsmedel. Syftet med undersökningen är 
att få en bättre förståelse för människors uppfattningar kring choklad och steviasötad choklad. 
 
Enkäten är helt frivillig och du som svarar kan närsomhelst avbryta din medverkan. 
Undersökningen tar bara några minuter att besvara och alla svar är helt anonyma. 
 
Tusen tack för din medverkan! 
 
Vid frågor eller kontakt: 
Maria Pettersson (författare av examensarbetet) 
mariapettersson84@gmail.com 
070-683 28 69 
 
Stefan Wennström (handledare) 
stefan.wennstrom@oru.se 
019-30 20 15 
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Enkätfrågor 
 

1. Kön: 

Kvinna 

Man 

Annat 

 

2. Ålder: 

0 – 19 

20 – 39 

40 – 59 

60 – 79 

80 – 

 

3. Tycker du om choklad? 

Ja  

Nej 

Vet ej  

 

4. Hur ofta äter du choklad? 

Varje dag 

Några dagar i veckan 

Några dagar i månaden 

Några dagar om året 

 Inte alls 

 

5. Vilken choklad tycker du bäst om? 

Mörk choklad 

Mjölkchoklad 

Vit choklad 

Ingen alls 
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6. Vilka faktorer avgör ditt val av choklad? 

Smak 

Konsistens 

Näringsinnehåll 

Hälsopåståenden 

Chokladmärke 

Reklam 

Pris 

Impuls 

Annat 

Om annat, förklara ditt val … 

 

7. Hur intresserad är du av sockerfri choklad? 

Väldigt intresserad 

Intresserad 

Lite intresserad  

Inte alls intresserad 

 

8. Vad förväntar du dig av sockerfri choklad? Sockerfri choklad … 
 Instämmer 

inte alls 
  Neutral   Instämmer 

helt 
 1 2 3 4 5 6 7 
… smakar 
detsamma som 
vanlig 
choklad. 

       

… är bättre för 
hälsan. 

       

… är 
vanligtvis 
mindre söt än 
vanlig 
choklad. 

       

… har en bra 
känsla i 
munnen. 

       

… är 
annorlunda än 
vanlig 
choklad. 

       

… har lågt 
innehåll av 
kalorier. 

       

… är bra för 
diabetiker. 
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… har ett 
näringsvärde 
som beror på 
vilket 
sötningsmedel 
som använts. 

       

… betyder 
kalorifri. 

       

… är bra för 
viktminskning. 

       

 

9. Brukar du köpa sockerfri choklad? 

Ja  

Nej 

Vet ej 

 

10. Om ja, hur ofta? 

Varje dag 

Några gånger i veckan 

Några gånger i månaden 

Några gånger om året 

 

Vad tycker du om den sockerfria chokladen du brukar köpa? 

 

11. Har du hört talas om Stevia? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

12. I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden? 
 Håller 

inte med 
alls 

  Neutral   Håller 
helt med 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Stevia är 
säkert att 
konsumera. 

        

Stevia har inga 
kalorier. 

        

Stevia kan 
ersätta socker i 
kosten. 

        

Stevia är ett 
naturligt 
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sötningsmedel. 
Stevia har 
ingen bismak. 

        

Stevia kan ätas 
av diabetiker. 
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