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Sammanfattning

 
Bröd är ett livsmedel som är ständigt närvarande och som uppfattas som en basvara. 

Framställning av bröd är en process som kan ändras på i flera olika skeden med olika sorters 

bröd som resultat. Både konsistens och smak kan variera otroligt mycket men en 

standardisering av dessa sensoriska egenskaper saknas. 

 

Syftet var att undersöka hur konsumenter smakar på bröd, vad de känner för smaker och hur 

det på en skala från 1-9 anser att förutbestämda sensoriska attribut framstår i bröd. 

 

Metoden som användes var en variant på Repertory Grid Method (RGM) där ett antal attribut, 

som är vanligt förekommande i bröd enligt tidigare studier, valts ut för bedömning av 

konsumenter i butik. 

 

Resultatet pekar på att det finns signifikanta skillnader mellan bröden som analyserats i 

studien och att det råder stor skillnad mellan de attribut som förekommer med högst intensitet 

och de attribut som respondenterna var mest överens om.  

 

Slutsatserna som drogs menar att denna typ av undersökning inte är lätt att genomföra med 

konsumenter då de verkar ha svårt att beskriva smaker generellt. Att möjligheten att uttrycka 

sig med fria ord ofta bara resultera i att attributen upprepades.  

 

Nyckelord: Sensorisk analys, bröd, konsumenttest, smak. 
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Förord 
Arbetet med denna studie har verkligen varit en kamp, ibland känns det hopplöst, ibland 

fantastiskt. Det har i det stora hela varit en rolig och spännande upplevelse och många bra 

uppsatser har lästs igenom på seminarier och opponeringar.  

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare Johan Swahn samt till ICA som 

står bakom denna studie på många sätt. Asgeir Nielsen förtjänar också ett väldigt stort tack för 

all hjälp med EyeQuestion, alla mail på norska har varit till stor hjälp och alla diagram har 

varit avgörande! Tack till alla vänner i Grythyttan, tack till Carola och Göran i bibblan som 

hjälpt till med litteratur. Tack också till mina vänner som läst och rättat åt mig i omgångar! 

Introduktion 
Bröd är en basvara som finns tillgänglig överallt, när som helst. Det bakas bröd i allt från 

bagerier till bensinmackar, det är ständigt närvarande. Det som inte är så vanligt är att man 

som konsument stannar upp och faktiskt funderar över vad bröd smakar. I Sverige äter vi bröd 

tillsammans med något, det är pålägget eller fyllningen som utgör upplevelsen inte brödet i 

sig, och så kommer det kanske fortsätta att vara. Men varför vet vi så lite om hur bröd smakar 

och varför? Det finns ett fåtal aktörer idag som jobbar hårt med att förmedla att smaken på 

brödet, dess ingredienser och dess tillagningssätt, är viktigt. 

Ämnesrelevans I förhållande till måltidskunskap och värdskap 
Måltidskunskap består av en kombination av estetik, vetenskap och praktik (Gustavsson, 

2004). Dessa element ger tillsammans en bred förståelse för bakomliggande faktorer i 

skapandet och utförandet av en måltid. Gustavsson (2004) skriver att en måltid handlar om 

mer än att bara äta, att rummet där måltiden äger rum, drycken och maten eller produkten vi 

konsumerar, stämningen som råder, människorna vi möter och de bakomliggande 

styrsystemen som gör måltiden möjlig kan sammanfattas i FAMM eller Five Aspect Meal 

Model. Denna studie riktar in sig på produkten, en av fem aspekter som utgör FAMM (ibid.).  

I artikeln ’Sensorik – ett verktyg för att mäta upplevd matkvalitet’ av Öström (2004) lyfts 

sensorik fram som det viktigaste instrumentet i utvecklingen av produkter och måltider. Att, 

med hjälp av tolkningar av ens sinnesförnimmelser, sätta ord på vad som konsumeras 

resulterar i en förhöjd upplevelse.  Vidare menar Öström (2004) att tolkningens omfattning 

begränsas av tolkarens färdighet i att sätta ord på smakerna samt kunskap om produkten, att 
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en ovan person ofta begränsas till att använda sig av våra grundsmaker sött, surt, salt, beskt 

och umami. En marknad där detta är vanligt förekommande är bland vinkännare som har ett 

väl utvecklat sätt att sätta ord på smakerna och beskriva en produkt utanför grundsmakerna 

(ibid.). Öström (2004) menar att ett bra exempel är systembolaget som genom sina 

beskrivningar av viner använder sig av ett sensoriskt språk som förmodas locka konsumenter 

på ett annat sätt än om beskrivningarna bara bestod av grundsmakerna. Att sätta ord på 

smakerna är viktigt inom sensorik och för att göra detta så är det människan som utgör 

mätinstrumentet i detta vetenskapsområde (ibid.). 

Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en summering av tidigare forskning samt ett övergripande 

perspektiv över det som innefattas av studien. Det är även ämnat till att val av syfte och 

frågeställningar för studien skall bli relevanta. 

Bröd 
Mjöl och vatten är de två absoluta grundingredienserna (DiMuzio. 2010, Mondal & Datta, 

2008) och bröd kan genom olika egenskaper delas in i olika grupper av brödtyper. Dels 

genom mängden vatten som tillsätts i degen (Callejo, 2011; DiMuzio, 2010) men också 

genom variation av spannmål som används samt jäsningsmetod (DiMuzio, 2010). Avgörande 

för brödets smak är jäsningen samt bakning och den reaktion mellan socker och stärkelse som 

sker både i inkråm och skorpa (Birch et al. 2012).  

Mjöl 
Mjöl är enligt DiMuzio (2010) den viktigaste ingrediensen i bröd. Populärast och mest 

lämpligt för brödbakning är vete som med sin höga protein- och stärkelsehalt gör det möjligt 

att baka luftiga elastiska bröd (DiMuzio, 2010; Pohjanheimo et al. 2009). Mjölets proteinhalt 

är starkt förknippat med inkråmets volym då hög proteinhalt ger luftigare bröd och låg 

proteinhalt ger mindre luftiga bröd (Haglund et al. 1998). Även andra spannmål som råg och 

korn kan i viss utsträckning bilda luftiga bröd, ofta i kombination med vete (DiMuzio, 2010). 

Råg innehåller lite eller inget gluten, vilket ger en negativ inverkan på luftighet, men ger 

brödets inkråm mer färg (Ibid.) och mer smak i form av högre syra och bitterhet 

(Pohjanheimo et al. 2009). 

Jäsmedel 
Rent tekniskt så börjar jäsningen av bröd så fort mjöl, vatten och antingen jäst eller bakterier 

får kontakt (DiMuzio, 2010). Både smak och konsistens hos brödets inkråm påverkas av 
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jäsning men också av knådning (DiMuzio, 2010; Birch et al. 2012). Vad det gäller jäsning 

med hjälp av industrijäst sker en nedbrytning av socker som är en viktig del av jästens 

metabolism vilket resulterar i restprodukterna alkohol och koldioxid (DiMuzio, 2010). 

Sockret kan både vara tillsatt i degen och uppkomma naturligt i degen genom enzymatiska 

processer då vatten aktiverar amylas som är ett naturligt förekommande enzym i mjöl 

(Mondal & Datta, 2008). 

Jäsning sker också med naturligt förekommande bakterier och enzymer i surdeg. En surdeg 

startas genom att blanda vatten och mjöl, alternativt genom att blötlägga äpplen eller russin 

för att fånga upp den naturliga floran av jäst och bakterier för att sedan blanda med mjöl. 

Överbliven deg som blivit lämnad obakad tros ligga till grund för upptäckten av jästa bröd då 

de efter några dagar svällt upp på grund av koldioxiden som bildats i degen (DiMuzio, 2010). 

Surdeg är en levande bakteriekultur som måste matas med mjöl och vatten för att hållas vid 

liv (ibid.).  

Hur länge en deg får jäsa, hur mycket jäst som tillsätts samt vilken temperatur den jäser i är 

avgörande för vilken typ av smak och konsistens som brödet får efter bakning (Birch et al. 

2012). Optimal smak och tidseffektivitet uppnås vid jäsning i 5°C med hög koncentration 

(60g/kg mjöl) av jäst i degen (Ibid.). 

Vatten 
En nödvändig ingrediens för att bakterier och enzymer skall kunna leva i en deg (DiMuzio, 

2010). Mängden vatten används för att ändra texturen på ett bröds inkråm, lite vatten ger ett 

kompakt och bomullslikt inkråm, mycket vatten ökar den enzymatiska effekten i bröd och ger 

ett håligt och segt inkråm (Ibid.). Vidare menar DiMuzio (2010) att hårt vatten som innehåller 

mer mineraler kan göra degen mer elastisk men också påverka jäsningen positivt. Mjukt 

vatten kan i sin tur ge degen en längre jäsning men också göra degen tåligare för bearbetning 

(Ibid.).  

Salt 
Salt är en viktig ingrediens i bröd då den inte bara påverkar smaken utan även texturen på 

brödet (DiMuzio, 2010). Salt gör glutenstrukturen tätare och starkare vilket gör att degens 

förmåga att fånga upp och hålla kvar den koldioxid, som skapas under jäsningen, ökar (Ibid.). 

Enzymatisk effekt och jäsning kan saktas ner av tillsättning av salt då salt har en förmåga att 

dra till sig vatten, vilket enzymer och jästceller behöver för att kunna göra sitt jobb (DiMuzio, 
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2010). Även efter att brödet är bakat har saltet en viktig funktion då det gör att brödet håller 

sin saftighet längre och torkar ut långsammare (Ibid.).  

Knådning 
Deg genomgår två faser vid knådning, först blandas torra och blöta ingredienser för att forma 

en homogen massa (DiMuzio, 2010). I denna fas börjar protein och stärkelse i mjölet att binda 

upp vatten samtidigt som olösliga proteiner som glutenin och gliadin börjar klumpa ihop sig, 

degen får en ojämn och klumpig konsistens (Ibid.). I andra fasen börjar bildandet av gluten då 

degen arbetas och glutenin och gliadin bildar långa kedjor som i sin tur bildar en väv-liknande 

struktur vilket gör degen slät och smidig (DiMuzio, 2010). 

Genom historien har knådningen utvecklats i omgångar med nya idéer för hur så mycket tid 

som möjligt skall sparas, med bibehållen kvalité på brödet. Under 1800-talet utvecklades 

degblandaren och knådning för hand uteblev till följd av detta vilket gjorde att problem som 

överarbetning uppstod, något som aldrig funnits tidigare (Ibid.). Om degen överarbetas tappar 

den sin smidighet och elasticitet vilket gör att degen inte får samma förmåga att binda 

koldioxid som i sin tur ger kompakta, degiga bröd (DiMuzio, 2010). Intensiv knådning kan 

även göra att brödet får ett torrare inkråm (Haglund et al. 1997). Till en början var 

degblandaren en imitation av handknådning och bröden blev snarlika de som helt och hållet 

var handknådade (DiMuzio, 2010).  

Vid inblandning av råg eller fullkornsmjöl blir knådningens påverkan av ännu större vikt då 

glutenhalten minskar och degen blir ännu känsligare för den bearbetning som den utsätts för 

(DiMuzio, 2010). Rågmjöl innehåller en annan typ av stärkelse än vete kallad pentosan som 

är väldigt bra på att suga åt sig vatten i första fasen av degblandning (Ibid.). Om en deg med 

hög halt av rågmjöl överarbetas i fas två så blir den, inte bara mindre elastisk utan, blöt och 

kladdig på grund av att pentosan bryts ner av bearbetningen och släpper då ifrån sig det vatten 

som den sugit upp i första fasen (DiMuzio, 2010). 

Under 50-talet utvecklades starkare och större degblandare vilket resulterade i nya 

knådningsmetoder som ytterligare förkortade tiden genom att degen kunde knådas helt klar 

med intensiv knådning (Ibid.). Jäsningen innan delning av en sådan deg kunde gå så fort som 

på 30 minuter och franska bagare kunde börja sin arbetsdag senare och ändå göra tre fulla 

satser med till exempel baguetter på en arbetsdag (DiMuzio, 2010). Tiden från degblandning 

till bakning minskade från 7-10h till 4-5h men även färskhetstiden minskade rejält till bara 3-

5h innan det blev torrt (Ibid.). Detta sågs dock inte som ett problem eftersom kunderna kunde 
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komma in både två och tre gånger om dagen och köpa nybakat bröd men trots alla dessa 

fördelar så uppstod ett problem, brödet saknade smak (DiMuzio, 2010). 

I mitten på 1960-talet kom franska bagare överens om att brödet inte längre smakade som det 

brukade och att förändringar måste ske för att få tillbaka smaken i brödet (DiMuzio, 2010). 

Eftersom bagarna vid det här laget gjort stora investeringar i maskiner och nya metoder var 

det inte ett alternativ att gå tillbaka till äldre metoder med längre jästider och lågintensiv 

bearbetning av brödet utan en kombination av de båda var enda alternativet (Ibid.). 

Förändringen kom genom en metod som kallas för ’autolys’ vilket, enkelt förklarat, är en 

viloperiod för en nyblandad deg på 20-30 minuter då glutenet börjar bilningen av glutentrådar 

utan att bearbetas (DiMuzio, 2010). Dessutom används autolys innan salt tillsats i degen 

vilket ger enzymerna bättre förutsättningar för att göra sitt jobb och autolys resulterar också i 

att degen inte behöver bearbetas på samma sätt (Ibid.). Detta ger ett luftigt bröd med större 

smak och doft samt längre färskhet än den tidigare intensiva knådningen (DiMuzio, 2010). 

Gräddning 
Precis som i all annan matlagning så handlar det om att transformera en råvara till en mer 

ätbar form där stärkelse och protein förändras när de utsätts för värme (DiMuzio, 2010). När 

brödet utsätts för temperaturer över 110°C börjar en brunfärgning av skorpan på brödet till 

följd av en reaktion som kallas ’Maillardreaktionen’ då socker och stärkelse reagerar med 

varandra (Mondal & Datta, 2007) men också till följd av karamellisering då socker bryts ner 

av värmen (DiMuzio, 2010; Purlis, 2010). Brunfärgningen av skorpan är viktig då den skapar 

större delen av brödets doft- och smakämnen (Mondal & Datta, 2007; Purlis, 2010).  

Sensorisk analys 
Lika länge som människor bedömt huruvida mat, vatten, skydd, vapen eller allt annat som går 

att konsumera eller använda, är bra eller dåligt, har det funnits sensorik (Meilgaard, Morten; 

Civille, Gail Vance; Carr, B. Thomas, 1997). När människor började med handel utvecklades 

sensoriken till en mer formell process då till exempel en båtlast med the skulle 

kvalitetsbedömas för att handlare och köpare skulle få ett, av kvalitén bedömt, rätt pris (ibid.). 

Under sista halvan av 1900-talet växte sensoriken i takt med matindustrin (Heymann & 

Lawless, 2010). Sensoriken utvecklades till en metod för mätning av människors objektiva 

respons till mat där påverkan på resultatet, av fördomar eller information kring en produkt, 

minimeras (ibid.). 



10 
 

Sensorisk analys är en tvärvetenskaplig analysmetod som baseras på människors sinnen och 

dess reaktion på en produkt genom syn, smak, doft, hörsel och känsel (Martens, 1999). Inom 

sensorik talas det om fyra faktorer som gör vetenskapen mätbar (Meilgaard et al. 1997).  

• Problematisering: Vad som ska mätas måste definieras, det är lika viktigt som vid 

mätande av ’hårda’ fakta, om inte viktigare vid mätning av känslor och förnimmelser. 

• Testdesign: Förutom att utforma testet så att det i minsta möjliga mån ger utrymme för 

subjektivitet måste det även utformas så att så lite tester som möjligt krävs för att nå 

ett resultat. 

• Träna panel: De som skall utföra analysen måste tränas och handledas av testledaren 

för att testet skall kunna upprepas med liknande resultat. 

• Tolkning av resultat: Med hjälp av statistik tas en ’nollhypotes’ samt en alternativ 

hypotes och slutsatser dras utifrån dessa av vad som motiveras av resultatet. 

Eftersom testpersoner är varierande över tid och varierande inom gruppen samt lättpåverkade 

av fördomar, så måste åtgärder vidtas för att säkerställa kvalitén i resultatet (ibid.). Meilgaard 

et al. (1997) menar att för att säkerställa detta måste studien upprepas, innehålla tillräckligt 

många testpersoner samt att testpersonerna respekterar de regler och riktlinjer som gäller för 

sensorisk analys. Att arbeta med människor som vetenskapliga instrument medför att hänsyn 

måste tas till den stora variation som kan uppstå i bedömning av en produkt, samt det faktum 

att människor lätt påverkas i sin bedömning genom fördomar eller intryck från andra 

människor (ibid.). Vidare menar författarna (1997) att människans uppfattning om omvärlden 

inte är en passiv process utan en aktiv och selektiv process vilket innebär att om en testperson 

inte vet vad exakt det där den ska testa så finns en överhängande risk att fokus hamnar på fel 

aspekt och testet därmed blir fel.  

I en sensorisk analys är alla sinnen delaktiga, syn, hörsel, känsel, doft och smak utgör olika 

delar av vårt sensoriska verktyg (Martens, 1999; Öström, 2004). 70% av alla sinnesceller 

sitter i ögonen som därmed utgör en väldigt stor och viktig del i vår sensoriska analys 

(Öström , 2004). Om en produkt inte stämmer överens med våra visuella förväntningar kan en 

produkt upplevas väldigt annorlunda trots att den kanske bara har färgats annorlunda men 

fortfarande håller exakt samma egenskaper i övrigt som tidigare (Öström, 2004). 

Uppfattningen om vad vi äter börjar med andra ord långt innan vi stoppar maten i munnen. Ett 

annat sinne som fungerar på håll är doftsinnet som klassas som ett fjärrsinne precis som synen 

(Ibid.). Skillnaden är dock att doft kan uppfattas från saker vi inte ser vilket i 
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måltidssammanhang kan ge oss en ide om vad som kommer att konsumeras innan vi ens satt 

oss till bords eller fått menyn beskriven för oss.  

Sensorik och bröd 
Sensorisk analys på matprodukter har använts under en väldigt lång tid och standardiserade 

metoder finns för analys av till exempel ost, vin och olivolja (Elia, 2010). Det finns dock 

ingen standard för bröd (Elia, 2010; Callejo, 2011), även om försök till en form av sensoriskt 

lexikon gjordes 2010 av japanska forskare på franskt bröd (Elia, 2010). Callejo (2011) skriver 

i sin studie att även om det finns ett standardiserat sätt att placera bröd i grupper av olika 

brödtyper så finns det ingen standardmetod för sensorisk analys av bröd.  

Kihlberg et al. (2005) skriver i sin studie Effects of information on liking of bread att en 

konsuments totala intryck av en produkt inte enbart handlar om sensoriska attribut utan om 

konsumentens attityd mot produkten i stort. Vidare skriver författarna (2005) att attityden mot 

en produkt kan delas in i tre olika tankesätt; helt och hållet baserat på gillande av produkten, 

på både gillande och kunskap om produkten samt på gillande, kunskap och beteende kring 

produkten. Alla tankesätt styrs alltså till olika stor del av gillande och i slutändan också en 

utvärderande dimension, gillande eller ogillande (Ibid.). De menar också att konsumenter, i 

sitt val, påverkas på olika sätt i olika köns- och åldersgrupper.  

I en studie av Hersleth, Berggren, Westad och Martens (2005) gjordes en jämförelse mellan 

tränad panel och konsumenter i sensorisk analys av bröd. Syftet med studien var att jämföra 

vokabulären hos konsumenter vid provsmakning av bröd, hur de beskrev bröd och vad de 

ansåg att brödet de provade var lämpligt till för typ av måltid (Hersleth et al. 2005).  En 

liknande studie om sensorik och språk har Swahn (2010) gjort om röda äpplen, där en tränad 

panel ställdes mot ett konsumenttest. Studien syftade till att ta fram ett språk som i 

förlängningen kan användas för marknadsföring av till exempel frukt och grönsaker. En 

Belgisk studie om val av bröd av Gellynck et al. (2009) har fastställt att smak och textur är 

egenskaperna som är viktigast för konsumenter, att ett mjukt och luftigt bröd är det som 

konsumenter väljer i störst utsträckning. En intressant kontrovers i denna studie är att 

majoriteten av respondenterna ansåg att bröd, i stort, inte är ett tråkigt livsmedel, detta trots att 

en stor del av dem ansåg att bröd var smaklöst (Ibid.). Detta kan ha att göra med att 

respondenterna inte nödvändigtvis tycker illa om bröd, men att de vanligtvis köper bröd i 

form av färdiga smörgåsar (Gellynck et al. 2009). Studien syftade till att lyfta fram 
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hälsomässiga aspekter för ett ökat brödätande men även för strategiska marknadsföringssätt 

baserat på sensoriska egenskaper (Ibid.).  

Europeiska konsumenter har blivit allt mer krävande vad det gäller kvalitet, färskhet och 

sensoriska attribut när det kommer till att välja bröd, dessutom är kraven på ekologiska 

produkter ännu högre än på konventionella produkter (Elia, 2010.). Studien av Elia (2010) 

syftar till att ta fram just ett standardiserat sätt att göra sensoriska tester på bröd och liknande 

varor. En panel om 10 personer sattes ihop och tränades under 1 år, en lista på 46 attribut 

sattes ihop varav 17 visuella-, 9 doft-, 12 smak- och 8 texturattribut (ibid.). Haglund et al. 

(1998) har i en rapport om bröd och sensorik jämfört ekologiskt bröd mot konventionellt med 

en liknande metod som Elia (2010). Studien baserades på sensoriska attribut framtagna av en 

panel om 6 personer genom provsmakning en och en i separata bås (Haglund et al. 1998). 

Studien har dock ett annat fokus på resultat då samband mellan textur och volym på inkråm 

analyserats snarare än smak och doft (ibid.). Detta till trots så har de attribut som framtagits 

varit till hjälp för att utföra denna studie. 

Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka hur konsumenter upplever och karaktäriserar bröd 

genom sensorisk analys. Studien har upprättats efter följande frågeställningar: 

• Vad smakar bröd och hur uttrycker vi smakerna? 

• Går det att se signifikanta skillnader mellan bröd eller smakar bröd bara bröd? 

Metod och material 
I tidigare sensoriska analyser på bröd har jämförelser gjorts mellan tränad panel och 

konsumenter (Kihlberg et al. 2005; Hersleth et al. 2005; Heenan et al. 2008) samt rena 

paneltester (Elia, 2011). I denna studie har en litteraturgenomgång genomförts för att 

fastställa omfattning och lämpliga avgränsningar men också för att hitta en lämplig metod. En 

genomgång av tidigare forskning är viktigt för att undvika att, i forskningssammanhang, 

uppfinna hjulet igen (Bryman, 2008). Litteratursökningen finns sammanfattad (bilaga 1) i 

form av sökmatriser för de databaser och sökord som använts.  

Repertory grid method 
Metoden kallad ’repertory grid method’ (RGM), är inriktad mot konsumentundersökning av 

produkter och är indelad i tre faser (Swahn, 2010; Hersleth et al. 2005). Två studier som utgör 
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goda exempel på tillämpningen av denna metod är Swahn (2010) med fokus på röda äpplen 

samt Hersleth et al. (2005) med fokus på bröd. Första fasen utgörs av en uppvärmningsfas för 

att vänja konsumenten vid situationen då, i denna studie, bröd berörs i största allmänhet utan 

fokus på sensoriska aspekter. I de andra två faserna skiljer sig studierna något. 

I fas två i Hersleth et al. (2005) presenteras en triad av brödtyper där konsumenten 

uppmuntrades att själv skära en skiva bröd att smaka på av varje sort. Konsumenten 

uppmanas också till att välja ut vilket av proverna vars sensoriska attribut skiljer sig från de 

andra två samt hur, och varför, det provet skiljer sig och vad brödet i fråga lämpar sig till för 

användning. De attribut som konsumenten nämnde samlades in och sammanställdes till en 

lista med attribut samt en skala från 1 till 9, både kognitiva och affektiva konstruktioner 

godtogs i insamlingen. Skalan var utformad så att 1 på skalan innebar lägsta intensitet och 9 

högsta intensitet på varje attribut. Konsumenterna fick sedan en paus på 10 minuter innan 

tredje fasen inleddes. Tredje fasen gick sedan ut på att konsumenten återigen fick skära en 

skiva av varje bröd och sedan beskriva vilken intensitet som varje attribut, som de själva tagit 

fram, hade på en skala från 1 till 9. Attribut som nämndes av 5 konsumenter eller färre 

utelämnades under resten av studien. 

Fas två i Swahns (2010) studie gick ut på att tre triader av prover presenterades för 

konsumenten, där varje prov var med i minst en triad samt att ett prov hela tiden gick vidare 

till nästa triad. Varje triad presenterades genom att konsumenten informerades om att två av 

proverna var lika varandra och ett prov skiljde sig från dessa. Detta gjordes för att eliminera 

risken för osäkerhet kring varför proverna presenterades tre och tre. Konsumenten bads sedan 

att förklara vilka attribut som liknade varandra för de två lika proverna samt vilka attribut som 

gjorde att det tredje provet skiljde sig. Alla attribut som nämndes samlades in och fick en 

intensitetsskala från 1 till 9. Konsumenten fick en paus på 10 minuter då det serverades vatten 

och kex innan han eller hon fick utvärdera proverna på nytt men denna gång ange i vilken 

intensitet som de egna attributen upplevdes i proverna på nämnda skala från 1 till 9.  

I denna studie har litteratursökningar skett i tre olika databaser samt genom referenslistor i 

existerande artiklar och rekommendationer från handledare. Sökningarna gjordes med 

följande inklusion/exklusionskriterier:  

• Endast fulltext  

• Endast artiklar skrivna på engelska  

• Publicerad de senaste 20 åren (endast två är publicerade innan 2000) 
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Vid sökning i databaserna upprättades en sökmatris för varje databas med 8 ord som passade 

in för att täcka sökningarna. Dessa sökord utökades succesivt under sökningarna. Sökningarna 

avslutades när en för studien passande mängd artiklar sammanställts.  

Metod i denna studie 
Innan den sensoriska delen av studien börjar får konsumenten svara på en rad frågor om 

demografiska data så som kön, åldersgrupp, familjeförhållanden samt hur ofta konsumenten 

köper färskt bröd och vilka faktorer som spelar in i deras val av bröd. Fas 1 från tidigare 

studie tas bort och ersätts med att provledaren förklarar hur testet kommer gå till. Fas 2 har 

utförts på förhand med hjälp av ett flertal studier (Hersleth et al. 2005; Kihlberg et al. 2005; 

Haglund et al. 1998; Elia, 2011; Callejo, 2011) där attribut från sensoriska analyser 

sammanställts, samt material som Swahn (2013a, 2013b) tagit fram på ICA. Av dessa, på 

förhand framtagna attribut, har 12 attribut (Tabell 1) valts ut för intensitetsanalys i fas 3 som 

utförs genom sensoriskt test i butik. Efter varje provsmakning finns även möjlighet för 

konsumenten att lägga till egna ord som tillåts att både vara objektiva och subjektiva.  

Konsumenten får även för varje prov ange vilken typ av måltid eller måltider som produkten 

lämpar sig för (frukost, lunch, middag eller mellanmål).  

Tabell 1 
Attribut Definition 

Sött Intensiteten av söt smak i provet 
Surt Intensiteten av syrlig smak i provet 
Salt Intensiteten av salt smak i provet 

Bittert Intensiteten av bitter eller besk smak i provet 
Elastiskt Intensiteten av elasticitet, spänst eller tuggmotstånd i provet 

Degigt Intensiteten av degighet i provet 
Luftigt Intensiteten av luftighet i provet 
Saftigt Intensiteten av saftighet i provet 

Smörig Intensiteten av smöriga smaker i provet 
Jästig Intensiteten av jästiga smaker i provet 

Rostad Intensiteten av rostad eller bränd smak i provet 
Frasig Intensiteten av frasighet i provet 

 

Totalt omfattas 6 olika bröd i två triader och i varje triad ombeds konsumenten att ange vilket 

bröd som skiljer sig mest från de andra två. Varje konsument måste även välja tre attribut av 

de som analyserats som gör att provet sticker ut från övriga prover. Till skillnad från tidigare 

studier kommer det inte vara två bröd som är lika varandra i denna studie utan det är tre olika 
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bröd som analyseras var för sig utan någon förkunskap om dess likheter sinsemellan. Bröden 

har alla fått en slumpmässigt utvald tresiffrig kod via en slumpgenerator (slump.nu, 2014).  

Material 
Brödet, som finns samlade i tabell 2, skars i bitar och presenterades för konsumenten vilket 

gav konsumenten en möjlighet att ta en bit av varje i omgångar för att kunna jämföra brödet. 

Brödet, som levererades direkt till platsen för undersökningen, var färdigskuret från bageriet 

vilket var en nackdel då det medför att brödet torkar mycket snabbade än om hela limpor 

levererades. Bröden till denna studie valdes ut av ICA och sorterades sedan i en ordning där 

bröden i varje triad skulle vara så lika varandra som möjligt. Första triaden innehöll bröd 

enbart framställda på vete, andra triaden bröd framställt helt eller delvis på råg. 

Tabell 2. Bröden som medverkar i denna studie samt kod för varje prov. 

Kod Bröd Bageri Beskrivning (från bageriet) 

177 Vallmobräck Dahls bageri, 

Göteborg 

Ljust frukostbröd med blå vallmofrön 

213 Vetelevain Södervidinge bageri, 

Kävlinge 

Ett riktigt gott levainbröd med surdeg. 

Bakat för hand med omsorg och känsla för 

att få fram de naturliga smakerna. Givetvis 

stenugnsbakat. Enbart naturliga råvaror. 

Kalljäst i minst 24 timmar. 

592 Franskbröd Dahls bageri, 

Göteborg 

Ljust bröd med frasig skorpa och blå 

vallmofrön 

688 Råglevain Södervidinge bageri, 

Kävlinge 

Ett riktigt gott levainbröd med surdeg. 

Bakat för hand med omsorg och känsla för 

att få fram de naturliga smakerna. Givetvis 

stenugnsbakat och enbart med naturliga 

råvaror. Kalljäst i 24 timmar. 

724 Danskt 

rågbröd 

Dahls bageri, 

Göteborg 

Surdeg, klippt råg och frön, ett dejligt bröd. 

864 Gourmetfina Södervidinge bageri, 

Kävlinge 

Det riktigt traditionella, smakrika skånska 

matbrödet. Bakat av glada bagare med 

omtanke och lång degföring (skållning, 

raskdeg och surdeg). 
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Genomförande 
Fältstudien har genomförts under tre dagar på en lokal ICA-butik i Örebro samt på och 

omkring campus i Örebro. För att säkerställa att frågorna besvaras på rätt sätt, och för att se 

till så testet går snabbt för konsumenten, har provledaren fyllt i svaren från konsumenterna i 

den enkät som utformats i programvaran EyeQuestion. Under den sensoriska analysen 

användes utskriva skalor från 1 till 9 som låg på bordet vid provplatsen där konsumenten 

enkelt fick översikt på skalan som gällde för varje enskilt attribut. Proverna presenteras på 

kodade assietter, konsumenterna har under hela testet tillgång till vatten att dricka mellan 

proverna.  

Analys 
Analysen av rådatan har skett med hjälp av mjukvaran EyeQuestion. Rådata från 

undersökningen har analyserats med hjälp av en Principal Component Analysis vilket är en 

analysmetod som ger en förenklad översikt över data som annars är svåröverskådlig (Shlens, 

2005). Analysmetoden har en förmåga att finna strukturer i rådata genom korrelationer mellan 

flera variabler samtidigt (Ibid.). I denna studie har korrelation mellan prov och analyserade 

attribut gjorts för att detektera tendenser för prover som förknippas starkt med något av 

attributen. 

Rent statistisk analys har även skett genom att räkna ut medelvärde för varje attribut samt 

svarsvariation mellan respondenterna. På detta sätt har signifikanta värden kunnat räknas fram 

attributen emellan.  Även denna analys gjordes i EyeQuestion. 

Forskningsetisk planering 
Enligt Bryman (2008) finns det i forskningssammanhang grundläggande etiska frågor kring 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för respondenterna. Några av de, för 

svensk forskning, aktuella principerna är följande (Bryman, 2008): 

• Informationskravet. Berörda personer skall informeras om forskningens syfte samt att 

deras deltagande är frivilligt och att de kan hoppa av om de vill under forskningens 

gång. 

• Samtyckeskravet. Respondenterna har själva rätt till att bestämma över sin egen 

medverkan. 
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• Konfidentialitetskravet. Uppgifter om de respondenter som deltar i studien måste 

hanteras på ett sådant sätt att de inte riskerar att hamna i obehörigas händer. 

• Nyttjandekravet. Uppgifterna som samlas in får endast användas till 

forskningsändamålet. 

För att uppfylla Informationskravet informeras alla deltagare innan själva undersökningen om 

vad studiens syfte är samt hur lång tid undersökningen uppskattades att ta i anspråk. 

Samtyckeskravet uppfylls till största delen genom att deltagarna tillfrågas om de önskar delta i 

studien och påtvingades på så sätt inte att delta utan väljer helt själva. Konfidentialitetskravet 

uppfylls genom att studien helt och hållet är anonym och den demografiska information som 

samlas in inte på något sätt möjlig att spåra till respondenterna. Anonymitet, konfidentialitet 

samt nyttjandekravet uppfylls genom information som förmedlas via ’Informationsblad om 

uppsatsprojekt’ (Bilaga 3).  

Resultat 
Undersökningen resulterade i 29 deltagare, 41% män och 59% kvinnor, där större delen av de 

deltagande (62.1%) var 19-34 år gamla. De flesta (58.6%) angav smak som viktigaste 

egenskap när de väljer bröd, efter det kom vilken måltid (31%) som brödet skulle vara till och 

näst efter det, pris (27.6%). Genom att analysera de tre högst rankade attributen (markerat i 

gult), de attribut med lägst variation för varje bröd (markerat i grönt), samt de fria ord som 

varje respondent fått möjlighet att ge, har en beskrivande analys gjorts av varje brödsort. Det 

uppmättes signifikanta skillnader mellan bröden för alla attribut, det var dock inget bröd som 

skiljde sig signifikant från alla andra bröd i alla attribut.  
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Signifikanser 
Här följer en uppställning av de signifikanta värden som uppmäts i testerna. Värden och 

signifikanser är uppställda i tabell 3. 

Tabell 3. Signifikans, bokstaven bakom värdet innebär signifikansen mot övriga prover. 
Värden med överlappande bokstäver är inte signifikanta (5%). 
 Danskt 

rågbröd 
Franskbr
öd 

Gourmet
fina 

Råglevain Vallmo
bräck 

Vetelevain 

Sött 5.82 a 4.31 b 4.25 b 2.55 c 4.45 b 2.76 c 
Surt 2.86 b 2 b 2.61 b 5.52 a 2.76 b 4.48 a 
Salt 3.04 b 2.79 b 2.57 b 4.28 a 4.31 a 4.38 a 
Bittert 2.89 b 1.52 c 2.43 b-c 4.79 a 1.83 b-c 4.24 a 
Degighet 3 b 4 b 5.5 a 3.97 b 5.24 a 3.24 b 
Elasticitet 2.43 b 4.62 a 4.5 a 4.72 a 4.76 a 5.69 a 
Luftigt 2.04 c 5.9 a 3.5 b 4.14 b 6.24 a 5.83 a 
Saftigt 5.71 a 4.59 b 5.71 a 5.48 a-b 5.48 a-b 5.38 a-b 
Smörig 3.39 a-b 3.14 a-b 4 a 2.83 b 3.34 a-b 3.34 a-b 
Jästig 2.04 c 2.41 b-c 3.21 a-b 3.38 a 3.21 a-b 2.69 a-b-c 
Rostat 3.14 b 2.34 b-c 2.96 b 5.21 a 1.52 c 5.28 a 
Frasigt 1.93 a-b-c 2.55 a 1.61 b-c 1.97 a-b-c 1.52 c 2.38 a-b 

 

Danskt rågbröd visade på signifikant högre sötma än övriga prover och råglevain samt 

vetelevain visade på signifikant lägst sötma. Vad det gäller syrlighet visade råglevain och 

vetelevain på signifikant högre värden än övriga prover. Proverna visade på signifikans i form 

av två grupper för sältan där råglevain, vetelevain och vallmobräck visade på signifikant 

högre värden än övriga, dock inget enskilt prov som visade signifikans. Råglevain och 

vetelevain uppvisade signifikant högre upplevd bitterhet i proverna än övriga prover. För 

degighet visade gourmetfina och vallmobräck signifikant högre värden än övriga prover. 

Danskt rågbröd hade signifikant lägre värde både på upplevd elasticitet och luftighet än övriga 

prover. Franskbröd, vallmobräck och vetelevain hade alla signifikant högre upplevd luftighet 

än övriga prover. För saftighet uppmättes endast ett signifikant värde, franskbröd var 

signifikant mindre saftigt än danskt rågbröd och gourmetfina. Smörigheten i gourmetfina 

upplevdes som signifikant högre än i övriga prover. Inget prov stack ut som ensamt 

signifikant för jästighet utan tre överlappande signifikanser framkom av resultatet där 

råglevain, gourmetfina och vallmobräck är en grupp med högre värden, vallmobräck 

överlappar och skapar även en grupp med vetelevain och franskbröd. Franskbröd överlappar i 

sin tur och skapar tillsammans med danskt rågbröd en sista grupp med lägsta värdena. För 

attributet rostat står vallmobräck för det signifikant lägsta uppmätta värdet och vetelevain 
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samt råglevain står tillsammans för de signifikant högsta värdet. Övriga prover bildar en 

grupp utan signifikans inom sig. Slutligen står franskbröd, vetelevain och råglevain för ett 

signifikant högre upplevd frasighet än gourmetfina och vallmobräck som har signifikant lägre 

värden. Signifikanserna överlappar på danskt rågbröd som tillhör båda grupperna. 

PCA-plot 
Efter att en PCA-plot (Figur 1) tagits fram för studien går det att urskilja vissa tendenser 

bröden emellan. Det går tydligt att urskilja tre grupper bland bröden där råglevain och 

vetelevain grupperat sig kring syrligt, bittert, rostat och salt. Franskröd och danskt rågbröd har 

grupperat sig kring sött och vallmobräck och gourmetfina ligger kring degigt och saftigt.  

 

Figur 1. PCA-plot över hur bröden förhåller sig till varandra och attributen i studien. 
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Vallmobräck 
Framstår i den sensoriska analysen som luftigt, saftigt och degigt (Figur 2, Tabell 4). De tre 

attribut som respondenterna var mest överens om var dock frasighet, rostat och bittert (Tabell 

3). Efter analys av de attribut som uppgavs som fritext beskrivs brödet som smaklöst, degigt 

och fluffigt. 

 

Figur 2. Spindeldiagram över intensiteten av upplevda attribut i vallmobräck. 

Tabell 4. Uppmätta värden i svaren från intervjuerna. 
 Min Max Mean Variance 

Sött 1 8 4.45 3.4 
Surt 1 7 2.76 3.4 
Salt 1 8 4.31 3.15 

Bittert 1 5 1.83 2.08 
Degighet 1 9 5.24 4.83 

Elasticitet 2 9 4.76 2.83 
Luftigt 3 9 6.24 3.19 
Saftigt 2 8 5.48 3.54 

Smörig 1 7 3.34 3.38 
Jästig 1 9 3.21 4.88 
Rostat 1 8 1.52 1.83 

Frasigt 1 3 1.52 0.54 
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Vetelevain 
Ett skivat surdegsbröd på vete som framstår som elastiskt, luftigt och saftigt (Figur 3, Tabell 

5). Respondenterna var mest överens om attributen sött, salt och frasigt (Tabell 5). Av de fria 

orden framstår brödet som gott, bränt och bittert. Många respondenter reagerade på den 

välbakade och något brända ytan (Se bild i bilaga 4). 

 

Figur 3. Spindeldiagram över intensiteten av upplevda attribut i vetelevain. 

Tabell 5. Uppmätta värden i svaren från intervjuerna. 
 Min Max Mean Variance 

Sött 1 7 2.76 2.76 
Surt 1 8 4.48 4.47 
Salt 1 8 4.38 3.03 

Bittert 1 8 4.24 5.48 
Degighet 1 9 3.24 4.55 

Elasticitet 1 9 5.69 4.22 
Luftigt 2 9 5.83 3.93 
Saftigt 2 9 5.38 3.39 

Smörig 1 8 3.34 4.38 
Jästig 1 8 2.69 3.08 
Rostat 1 9 5.28 6.56 

Frasigt 1 8 2.38 2.74 
 

Franskbröd med vallmo 
Detta ljusa skivade bröd med vallmofrön på (Se bild i bilaga 5) beskrivs enligt den sensoriska 

analysen som elastiskt, luftigt och saftigt (Figur 4, Tabell 6). Respondenterna angav 
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intensiteten för attributen surt, bittert och rostat med lägst variation och kan därför antas som 

mest överens om dessa (Tabell 6). Enligt den fria analysen med egna ord framhålls detta bröd 

som smaklöst och tråkigt. 

 

Figur 4. Spindeldiagram över intensiteten av upplevda attribut i vallmobräck. 

Tabell 6 

 Min Max Mean Variance 
Sött 1 7 4.31 2.86 
Surt 1 4 2 1 
Salt 1 7 2.79 2.24 

Bittert 1 5 1.52 0.76 
Degighet 1 8 4 4.5 

Elasticitet 1 9 4.62 3.96 
Luftigt 3 8 5.9 2.81 
Saftigt 1 8 4.59 3.97 

Smörig 1 6 3.14 2.48 
Jästig 1 8 2.41 2.68 
Rostat 1 6 2.34 1.95 

Frasigt 1 6 2.55 2.4 

Råglevain 
Surdegsbröd på råg som efter sensorisk analys beskrivas som syrligt, saftigt och rostat (Figur 

5, Tabell 7). De attribut som hade lägst variation i svaren om intensitet var sötma, smörighet 

och frasighet (tabell 7). Med den insamlade fritexten om brödet kan det konstateras att 

respondenterna tyckte att brödet var gott, syrligt och kryddigt. 
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Figur 5. Spindeldiagram över intensiteten av upplevda attribut i råglevain. 

Tabell 7. Uppmätta värden i svaren från intervjuerna. 
 Min Max Mean Variance 

Sött 1 7 2.55 2.61 
Surt 2 9 5.52 3.69 
Salt 1 8 4.28 3.06 

Bittert 1 9 4.79 4.67 
Degighet 1 9 3.97 3.61 

Elasticitet 2 8 4.72 3.71 
Luftigt 1 8 4.14 2.77 
Saftigt 2 9 5.48 3.04 

Smörig 1 6 2.83 2.58 
Jästig 1 7 3.38 2.74 
Rostat 1 9 5.21 5.74 

Frasigt 1 4 1.97 0.75 
 

Danskt rågbröd 
Detta grova mörka Danska rågbröd framstår som sött, saftigt och smörigt enligt den 

sensoriska analysen (Figur 6, Tabell 8). Minst variation i provsvaren gavs för luftighet, 

jästighet och frasighet (Tabell 8). I fritext angav respondenterna att det var gott, sött och 

nyttigt.  
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Figur 6. Spindeldiagram över intensiteten av upplevda attribut i danskt rågbröd. 

Tabell 8 

 Min Max Mean Variance 
Sött 2 9 5.82 4.82 
Surt 1 6 2.86 2.28 
Salt 1 6 3.04 1.96 

Bittert 1 6 2.89 3.06 
Degighet 1 6 3 2.89 

Elasticitet 1 7 2.43 2.55 
Luftigt 1 5 2.04 1.37 
Saftigt 3 9 5.71 2.88 

Smörig 1 8 3.39 3.21 
Jästig 1 5 2.04 1.52 
Rostat 1 6 3.14 3.46 

Frasigt 1 5 1.93 1.4 

Gourmetfina 
Degigt, elastiskt och saftigt är detta bröd enligt den sensoriska analysen (Figur 7, Tabell 9), 

dock är respondenterna mest överens om intensiteten av sälta, luftighet och frasighet (Tabell 

9). Av den fria inmatningen av text att döma så kan brödet beskrivas som söt och god limpa.  
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Figur 7. Spindeldiagram över intensiteten av upplevda attribut i gourmetfina. 

Tabell 9 
 Min Max Mean Variance 

Sött 1 8 4.25 4.42 
Surt 1 6 2.61 2.32 
Salt 1 5 2.57 1.44 

Bittert 1 7 2.43 2.99 
Degighet 3 9 5.5 2.7 

Elasticitet 1 9 4.5 3.59 
Luftigt 2 7 3.5 1.3 
Saftigt 3 8 5.71 2.8 

Smörig 1 7 4 3.7 
Jästig 1 6 3.21 1.95 
Rostat 1 8 2.96 3.29 

Frasigt 1 4 1.61 0.77 
 

Triad 1 och 2 
Proverna delades in två omgångar kallade ’Triad 1’ och ’Triad 2’. Efter varje avslutad triad 

ombads respondenten att välja ut det prov som särskilde sig från de övriga två samt välja ut 

tre, av de tolv attribut som upprättats genom analys av tidigare forskning, som gjorde att 

provet skilde sig från övriga.  

I triad 1 var det 96.4% (Tabell 10) som valde prov 213 till det prov som särskilde sig mest 

från övriga två. De attribut som särskilde 213 var rostat, surt och på delad tredje plats, salt, 
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elastiskt, luftigt och saftigt (Figur 8). Brödet ansågs vara som hembakat, smaka mycket och ha 

mer karaktär enligt de utlåtanden som samlades in och som återfinns i tabell 11. 

Tabell 10 

Triad 1 Results 
Vallmobräck 3.57% 

Vetelevain 96.43% 
Franskbröd 0% 

 

Tabell 11 

Triad 1 

 

Remark 
A0003 

 

Kändes hembakat 
A0004 mättande, kändes hemmagjort 
A0005 Den tunga smaken, mycket mer smakrik 
A0006 För det kändes mer bakat, det var lite bränt och annan konsistens 
A0008 Inte lika jästigt som de andra och lite segt. 
A0009 Karaktär men ändå enkelt, segt och gott 
A0010 Hårda kanter, luftighet med stora bubblor, formen och textur 
A0011 Fruktigt bröd, kunde tro att det var frukt i 
A0017 Känns som hembakat med krispig kant och genuint bakat från grunden, 

 A0018 Inte så sött och degigt som de andra, bra syra. 
A0019 äcklig bismak 
A0023 Framför allt för rostade smaken och bitterhet 
A0024 Det hade smak! 
A0028 Den mörka skorpan 

 

Figur 8 
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I triad 2 var det 82.1% (Tabell 12) som valde prov 724 som det prov som skiljde mest från 

övriga två. Brödets sötma, saftighet och degighet fick det att skilja sig från de övriga två 

proverna (Figur 9). Många respondenter uppskattade det faktum att det var hela kärnor i 

brödet och att det var sött och grovt (Tabell 13). 

Tabell 12 
Triad 2 Results 

Gourmetfina 3.57% 
Råglevain 14.29% 

Danskt rågbröd 82.14% 
 

Tabell 13 
Triad 2  Remark 
A0001 saknar också syrlighet 
A0004 Kändes bra att äta, kändes nyttigt med frön i, men inget man äter i längden var 

lite för degigt. 
A0006 För att det var hela korn i 
A0007 Den med fröna i, hög sötma och saftigt med bristande luftighet 
A0008 inte så luftigt, mindre sött än de andra och inte samma jästsmak 
A0011 Gillade kornen i brödet 
A0014 Det var grövst 
A0015 kompakt, definitivt ingen jästighet, går inte att äta i för tjocka skivor. 
A0017 Sött med många smaker och gillar att man ser nötter i brödet 
A0018 inte så sött, bra tuggmotstånd och god rostad smak 
A0019 Ett bra bröd 
A0021 Gott med kärnor i 
A0025 mindre luftigt, kompakt, minst frasighet 
A0027 Hela korn 

  

Figur 9 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
58,6% av respondenterna ansåg att smak tillhörde de viktigaste aspekterna när de valde bröd i 

butik, något som Kihlberg et al. (2005) också funnit stöd för i sin studie där smak och 

sensoriska egenskaper rankades som viktigast i valet av bröd. Användningsområdet, i denna 

studie definierat som frukost, lunch, middag eller mellanmål, valdes av 31% av 

respondenterna som en viktig aspekt. Även Hersleth et al. (2005) påpekar att 

användningsområdet är en viktig aspekt vid val av bröd. Sett över alla bröd och alla 

respondenter så var det 66.9% av proverna som ansågs vara lämpliga för frukost, 24.4% 

ansågs passa till lunch, 34.9% till middag och 34.9% till mellanmål. Detta kan tolkas som att 

respondenterna i denna studie främst förknippar bröd med frukostmat.  

Ett intressant resultat är att inget av attributen som rankades högst för något av bröden var 

bland de tre med lägst variation i svaren. Det rådde alltså en större enighet om de lägre 

rankade attributen än tvärt om. Intressant är också att i fem av sex prover var attributet 

’frasigt’ ett av de tre med lägst variation, för vallmobräck såpass låg variation som 0.54. I de 

studier som ligger till grund till denna studie finns det inga siffror på variationen i svaren utan 

de har istället använts sig av standardavvikelse vilket inte har använts i denna studie. 

 I triad 1 var det vetelevain som särskilde sig mest enligt respondenterna, detta på grund av sin 

hembakta känsla och mer karaktär än övriga bröd i triaden. Trots att detta bröd inte innehåller 

något fullkorn så påminner dess textur om grövre bröd, något som skandinaver föredrar och 

som konsumeras i upp till fyra gånger så stor utsträckning jämfört med USA och 

Storbritannien (Pohjanheimo et al. 2009).  

Pohjanheimo et al. (2009) menar att rågbröd har en, för spannmålet, typisk syrlig smak och 

som av finska konsumenter uppfattas som traditionsenlig. Enligt resultatet av denna studie var 

råglevain mycket riktigt syrligt, men valdes ändå inte som det som stack ut mest av bröden i 

triad 2 utan det söta mörka danska rågbrödet var det som valdes ut av respondenterna som det 

som stack ut mest. Huruvida det har med tradition att göra eller bara gillandet av söta 

brödsorter går inte att fastställa genom detta försök.  
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Metod och materialdiskussion 
Tillförlitlighet i kvantitativ forskning är viktigt och i begreppet tillförlitlighet ryms fyra 

delkriterier; Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2008).  

Trovärdighet innefattar respondenternas känsla för hur väl forskarens tolkning av resultatet 

stämmer överens med de uppgifter som lämnats vid undersökningen (Ibid.). Detta säkerställs 

genom att respondenterna får en möjlighet att kontrollera den data som forskaren registrerat 

samt att respondenten också får möjlighet att läsa den klara rapporten (Bryman, 2008). 

Valideringen av insamlad data var inte möjlig vid provtillfället, omfattningen av studien var 

dessutom så stor att det hade varit omöjligt för respondenten att minnas alla svar som lämnats. 

Överförbarhet innebär ett mått på hur väl en undersökningens resultat kan uppnås i en annan 

kontext eller situation (Bryman, 2008). Eftersom metoden är mycket väl beskriven i denna 

studie går den med all säkerhet att upprepa. Dock finns det en risk för att antalet respondenter 

och åldersfördelning i denna studie gör resultatet svårt att upprepa då det inte är möjligt att 

styra vilka som tar sig tid att svara på studien.  

Pålitlighet handlar om att det finns en fullständig redogörelse för hur studien gått till, vilka 

arbetssätt och tolkningar som gjorts under arbetets gång (Bryman, 2008). Det är alltså viktigt 

att studien är transparant så alla delar synliggörs vilket det är i denna studie. Metoden är 

välbeskriven, tillvägagångssätt för datainsamling både före och efter intervjuer i butik är väl 

dokumenterat inklusive en loggbok över arbetets gång. 

Möjlighet att styrka och konfirmera att forskaren inte använt sig av personliga värderingar i 

tolkningen av resultatet är av stor vikt (Bryman, 2008). Det är med andra ord viktigt att 

forskaren förhåller sig objektiv till sitt resultat. 

Metoden som använts i denna studie resulterade i en frågemodell som var för omfattande och 

tidskrävande för att fungera i en butik, tidsåtgången för varje respondent låg på omkring 15 

minuter, ibland mer. Respondenterna hade generellt svårt för att känna smak på bröden och 

kom inte in i metoden riktigt innan de nått fram till triad 2. Ett bröd att börja med hade därför 

underlättat, alternativt ett referensbröd i varje triad för respondenten att referera till när denne 

satte smakerna för de prover som ingick i studien. Nu blev de tre första bröden i princip en 

uppvärmningsomgång som gav respondenten perspektiv inför nästkommande triad.  
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Metodens lämplighet för syftet är inte optimal då den insamlar, på förhand, fastställda smaker 

snarare än vad respondenten tycker att det smakar. Möjlighet till att uttrycka sig i fritext gavs 

varje respondent men de flesta svarade då med att säga om det var gott eller ej. Inte att det 

hade toner av någon annan smak eller något annat sensoriskt attribut som de ville ta med i 

undersökningen. Materialet har kunnat tolkas inom måltidskunskap och värdskap som ämne 

eftersom det sätter produkten i fokus och faktorer som påverkar oss i val av bröd samt hur vi 

uppfattar produkten bröd.  

Forskningsetisk uppföljning 
Alla forskningsetiska principer som togs upp i avsnittet ”Forskningsetisk planering” 

uppfylldes till fullo förutom samtyckeskravet. Detta krav kränks om det förekommer någon 

form av ’dold observation’ (Bryman, 2008) vilket i detta fall utgjorde en observation om hur 

lätt respondenter svarade på frågorna. Denna typ av observation är näst intill omöjlig att inte 

göra då försöksledaren genom hela studien befinner sig i rollen som frågeställare och 

svarsregistrerare. Ingen respondent deltog under tvång i studien i övrigt. Det informationsblad 

som återfinns under Bilaga 3 sattes upp på platsen där undersökningen ägde rum och fanns 

även för respondenten att ta med hem. Detta ger respondenter en chans att uttrycka sin åsikt 

kring undersökningen samt komma i kontakt med ansvariga om delar av ovan nämnda etiska 

principer bryts. 

Slutsatser 
Sensorik är fortfarande nytt för konsumenter i Sverige och behöver utvecklas. Alla vet hur de 

ska använda sina sinnen men få har en uppfattning om hur de ska uttrycka sig kring smaker, 

åtminstone när det kommer till smaker utanför grundsmakerna sött, surt, salt, beskt och 

umami. Studien gav inga nya insikter i smaker hos bröd utan endast en utvärdering av de 

smaker som fastställts i tidigare forskning. Vid möjlighet att uttrycka sig med fria ord om 

smaker i bröd sträcker sig kompetensen hos konsumenter i princip till om det är gott eller ej. 

Vanligt förekommande var också att, med synonymer, upprepa de attribut som utvärderats. 

Om metoden kan slutsatsen dras att den ger en stor mängd data vilket är en fördel för att få ett 

djup i resultatet. Nackdelen med denna typ av metod är att den tar allt för mycket tid i anspråk 

för respondenten samt att de första tre bröden i testet riskerar att bli en form av uppvärmning 

för respondenten och kanske inte kan ses som representativt för proverna jämför med  om 

respondenten fått prova att smaka på bröd innan själva studien startade. 
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Praktisk användning och vidare forskning 
Uppsatsen kan i förlängningen ge förståelse för och uppslag till fler studier om vad kunder 

efterfrågar. Vidare kan det resultera i nya vägar för att bestämma sortiment samt vad kunder 

värdesätter vid val av bröd.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
SÖKMATRISER 

Datum D-

bas 

Sökord Antal 

 

Kombi-

nation 

Antal 

  

 

Antal 

 

 

Antal 

 

 

Använd

a 

 
2013-

04 08 

Diva 1. bread 162 - - 0 0 0 

  2. Preference 1672 1+2 4 2 2 2 

  3. Taste 112 1+3 0 0 0 0 

  4. Tasting 14 1+4 0 0 0 0 

  5. evaluation 7003 1+5 1 1 1 1 

  6. sensory 549 1+6 9 2 1 1 

    1+5+6 2 0 0 0 

  7. consumer 3059 1+7 11 2 1 1 

    1+6+7 5 2 1 1 

  8. food 6814 1+6+8 11 3 1 1 

  9. language 22338 6+8+9 5 0 0 0 
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Datum D-

bas 

Sökord Antal 

 

Kombi-

nation 

Antal 

  

 

Antal 

 

 

Antal 

 

 

Använ

da 

 
2013-

04 18 

Sum

mon 

1. bread 84474 - - 0 0 0 

  2. Preference 920602 1+2 6 0 0 0 

  3. Taste 227106 1+3 54 1 1 1 

  4. Tasting 17357 1+4 2 0 0 0 

  5. evaluation 3587059 1+5 60 0 0 0 

  6. sensory 429498 1+6 105 0 0 0 

    1+5+6 24 0 0 0 

  7. consumer 5631650 1+7 271 0 0 0 

    1+6+7 14311 2 2 2 

  8. food 5383939 1+6+8 37478 0 0 0 

  9. language 7138154 8+6+9 58049 1 0 0 
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Datum D-

bas 

Sökord Antal 

 

Kombi-

nation 

Antal 

  

 

Antal 

 

 

Antal 

 

 

Använ

da 

 
2013-

04 18 

FTS

A 

1. bread 21505 - - 0 0 0 

  2. Preference 7901 1+2 171 0 0 0 

  3. Taste 20044 1+3 717 0 0 0 

  4. Tasting 1661 1+4 25 0 0 0 

  5. evaluation 46094 1+5 1260 0 0 0 

  6. sensory 61295 1+6 105 0 0 0 

    1+5+6 104 1 0 0 

  7. consumer 38657 1+7 986 1 0 0 

    1+6+7 357 0 0 0 

  8. food 553691 1+6+8 1347 0 0 0 

  9. language 903 8+6+9 114 3 1 1 
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Bilaga 2 

Start Questions 

Profiling Test 

Denna enkät är handledd och innefattar sensorisk analys av sex bröd. Syftet är att ta reda på 

hur konsumenter sätter smakord till bröd samt hur stor intensitet utvalda smaker och texturer 

har i bröden. 

 

1: Kvinna eller man? 

Kvinna 

Man 

 

2: Familjeförhållanden 

Ensamhushåll 

Med sambo/partner/gift 

Ensam med barn 

Med familj 

Hos föräldrar 

 

3: Vilken åldersgrupp tillhör du? 

-18 

19-34 

35-49 

50-64 

65- 

 

4: Hur ofta köper du färskt bröd? 

Dagligen 

2-3 gånger i veckan 

En gång i veckan 

En gång i månaden 

En gång var 2-3e månad 
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Sällan eller aldrig 

 

5: Köper du vanligtvis ljust eller grovt bröd? 

Ljust 

grovt 

Vet ej 

 

6: Hur väljer du bröd idag när du handlar? Är det beroende på:  

Märke/producent Pris 
Vilken typ 

av måltid 

Näring och 

hälsa 

Gamla 

vanor 
Ekologiskt 

Lokal 

produktion 
Smak Annat 

         
 

 

Design Questions 

You will now get some questions about $$code:product$$. (upprepades för alla 6 prover) 

 

7: På en skala från 1-9, med vilken intencitet upplever du följande smaker?  

 låg  3  5  7  hög 

Sött          
Surt          
Salt          
Bitter          
Degighet          
Elasticitet          
Luftigt          
Saftigt          
Smörig          
Jästig          
Rostat          
Frasigt          



39 
 

 

 

20: Vilka andra ord skulle du använda för att beskriva smaken? 

 

 

 

 

21: Vilken eller vilka måltider anser du att detta bröd passar till?  

Frukost Lunch Middag Mellanmål 

    
 

 

End Questions 

22: I Triad 1, vilket bröd skiljde sig mest från övriga bröd? 

177 

213 

592 

 

23: Vilka tre av attributen för brödet var det som särskiljde brödet från övriga?  

Sötm

a 

Syr

a 

Sält

a 

Bitterhe

t 

Degighe

t 

Elasticete

t 

Luftighe

t 

Saftighe

t 

Smörighe

t 

Jästighe

t 

Rosta

t 

Frasighe

t 

            
 

 

24: Övriga egenskaper som särskiljde brödet? 

 

25: I Triad 2, vilket bröd skiljde sig mest från övriga bröd? 

864 

688 
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724 

 

26: Vilka tre av attributen för brödet var det som särskiljde brödet från övriga?  

Sötm

a 

Syr

a 

Sält

a 

Bitterhe

t 

Degighe

t 

Elasticete

t 

Luftighe

t 

Saftighe

t 

Smörighe

t 

Jästighe

t 

Rosta

t 

Frasighe

t 

            
 

27: Övriga egenskaper som särskiljde brödet? 

 

Thank you.  
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Bilaga 3 

Informationsblad om uppsatsprojekt 

 

              

Student: 
Alexander Johansson 

Kursansvarig: 
Åsa Öström, Örebro universitet 

Tfn. 019-30 20 11 E-mail: asa.ostrom@oru.se 

Handledare: 
Johan Swahn, ICA 

Tfn. 08-56 15 00 00 E-mail: johan.swahn@ica.se 

Vad smakar bröd, och hur pratar vi om det? 
Detta är en undersökning vars syfte är att utreda hur man som konsument pratar om bröd och 
brödets smaker. Språket har en stor betydelse för hur vi väljer produkter idag samt hur vi 
uppfattar produkten när vi konsumerar den.  Genom att studera hur konsumenter pratar om 
bröd resulterar förhoppningsvis denna studie i en ökad förståelse för språkbruket, och för 
konsumenters önskemål, kring bröd. Resultatet kan också komma att väcka nya frågor inför 
vidare forskning. Ett mer utvecklat språk kring bröd kommer i förlängningen att göra det 
lättare för dig som konsument att välja ett bröd som passar just dig och dina önskemål. 

Uppgifterna som lämnas i denna studie behandlas helt och hållet anonymt och resultatet 
kommer enbart att användas i denna studie. 

Tack för visat intresse! 
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Bilaga 4 

  
Bild 1 Undersökningsmonter på ICA 

  
Bild 2 Undersökningsmonter på ICA 

  
Bild 3 Vallmobröck 

  
Bild 4 Vetelevain 

 
Bild 5 Franskröd med vallmo 

 
Bild 6 råglevain 

 
Bild 7 Danskt rågbröd 

 
Bild 8 Gourmetfina 
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