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Sammanfattning  

I Sverige äter vi ca 11 g salt per dag, vilket är dubbelt så mycket som 

rekommenderat. Eftersom ett för högt saltintag innebär risker för hälsan, har 

livsmedelsföretag i ett Vinnovafinansierat projekt, på uppdrag av 

Regeringskansliet, gått ihop för att ta fram metoder för saltreduktion, bland annat 

en så kallat multisensorisk verktygslåda. Syftet med studien var att i ett sensoriskt 

hemtest undersöka om gillandet och upplevelsen av sälta skiljde sig mellan 

saltreducerade tomatsoppor med tillsatta kryddor eller aromer och en referenssoppa 

med ursprunglig salthalt. Ett andra syfte var att undersöka konsumenters upplevelse 

av sälta i livsmedelsprodukter som är vanligt förekommande i svensk matkultur, 

genom en enkätundersökning. I det sensoriska hemtestet visade det sig att två av de 

saltreducerade sopporna, en med chili och en med kryddblandning av basilika, 

vitlök och chili, upplevdes som mer salta än referenssoppan. Det fanns ingen 

statistisk signifikant skillnad i gillandet mellan sopporna, vilket betydde att de 
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saltreducerade sopporna gillades lika mycket som referensen. I 

enkätundersökningen visade resultatet att de livsmedel som upplevdes saltast var 

bordssalt, sojasås, örtsalt samt rostade och saltade jordnötter. Flertalet livsmedel 

som innehöll en låg mängd eller inget salt alls, upplevdes ändå som salta. Studien 

visade att saltreduktion genom multisensorisk påverkan av en tomatsoppa var 

möjlig. I framtiden kan aromer eller toppings från livsmedel som associeras med 

salt användas i saltreducerade produkter.  

Ämnesord 

Salt, saltreduktion, sensorik, hälsa, upplevd sälta, multisensorisk påverkan  
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Abstract 

In Sweden we eat about 11 g of salt per day, which is twice as much as 

recommended. Since too high salt intake poses risks to health, food companies in a 

project funded by Vinnova, on behalf of the Government Offices, have joined 

forces to develop methods for salt reduction, including a so-called multisensory 

toolbox. The aim of the study was to investigate in a sensory home use test, whether 

the acceptance and perception of salt differed between a salt reduced tomato soup 

compared to a reference soup. A second aim was to investigate consumers' 

perception of saltiness in food products that are commonly found in Swedish food 

culture, through a survey. In the sensory home use test, it turned out that two of the 

salt reduced soups, one with chili and one with spice blend, were perceived as most 

salty even though the reference soup had a higher salinity. There was no significant 

difference in the liking between the soups, which meant that the salt reduced soups 

were liked as much as the reference soup. In the survey, the results showed that the 

foods that were most salty were table salt, soy sauce, herb salt and roasted and salted 

peanuts. Most foods that contain a low or no salinity at all, were still perceived as 

salty. The study showed that salt reduction of a tomato soup, by multisensory 

influence, was possible. In the future, aromas or toppings from foods that are 

associated with salt can be used in salt reduced products. 
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Förord 

Först och främst, tack till dig som tar dig tiden att läsa denna rapport. Vi hoppas att 

du tar med dig värdefull information och kanske någon gång testar att tillsätta en 

nypa örter i stället för extra salt i din mat.   

Då vi tillsammans under studietiden diskuterat hur man skulle kunna skapa en 

produkt som smakar salt, utan att vara gjord av salt, så blev vi genast intresserade 

när Rickard Albin från Culinar AB presenterade idén för ett examensarbete i det 

livsviktiga projektet ReduSalt. Så tack Riccardo och Culinar, för att vi fått vara en 

del av ReduSalt-projektet men framför allt ditt stora engagemang och kunskapen 

du har delat med dig av. Vi vill även tacka vår handledare Karin Wendin från 

Högskolan Kristianstad. Tack för vägledningen du har gett oss. Din kunskap och 

ditt driv är enormt inspirerande. Vi vill även rikta ett tack till alla på 

Gastronomiprogrammet, studenter som lärare, som på olika vis har bidragit med 

synpunkter och varit behjälpliga under arbetets gång. Ett stort tack riktas även till 

alla nära, kära och andra runt om oss, som ställt upp med allt från mentalt stöd till 

engagemang i enkätundersökning och hemtest. Vi, Hanna Johannesson och Josefin 

Svensson, har gemensamt tagit fram alla delar i examensarbetet. Tack till varandra, 

för att ha genomfört ytterligare ett arbete tillsammans. Detta gjorde vi riktigt bra! 

 

 

Hanna Johannesson & Josefin Svensson 

Kristianstad, 2021-05-28 
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1. Inledning 

De största riskerna för vår hälsa idag är starkt kopplade till tobak, högt BMI, högt 

blodtryck, högt blodsocker samt kostfaktorer. Ohälsosamma matvanor kan vara en 

riskfaktor för att förlora friska levnadsår. Av svenskarna bedöms hela 40% äta 

ohälsosamt. Ohälsosamma matvanor innebär ett för lågt intag av grönsaker, frukt 

och fullkorn samt ett för högt intag av energi och salt (Folkhälsomyndigheten, 

2021a). Idag äter vi i Sverige ca 11g salt per dag, vilket är dubbelt så mycket som 

rekommenderat (Livsmedelsverket, 2020). 

Eftersom ett för högt intag av salt är en av de största riskerna för ohälsa, till följd 

av högt blodtryck, borde det vara enkelt för konsumenter att välja produkter som 

inte har ett alltför högt innehåll av salt. För att konsumenter inte ska behöva vrida 

och vända på varenda förpackning i matbutiken har livsmedelsföretagen påbörjat 

arbetet med att sänka salthalten i sina produkter, då hela 75% av vårt saltintag 

kommer från mat tillverkad av livsmedelsföretag eller restaurangkök 

(Livsmedelsföretagen, 2013). 

Flera aktörer inom livsmedelsbranschen, bland annat Culinar AB, ska gemensamt 

ta fram metoder för att minska salthalten i livsmedel. Detta görs genom det 

Vinnovafinansierade projektet ReduSalt, som pågått sedan 2015 och avslutas 2022 

(Livsmedelsföretagen, u.å). Salthalten ska reduceras utan att påverka de sensoriska 

egenskaperna, säkerheten eller kvaliteten på livsmedelsprodukterna. I ReduSalt-

projektet ska det tas fram en multisensorisk verktygslåda med metoder för att kunna 

reducera salthalten i livsmedelsprodukter.  
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2. Syfte 

Studiens ena syfte är att undersöka om saltreduktion påverkas av den 

multisensoriska upplevelsen i ett hemtest. Ett andra syfte är att undersöka 

konsumenters upplevelse av sälta i livsmedelsprodukter i en enkät. Följande 

frågeställningar undersöks: 

● Skiljer sig gillandet samt upplevelsen av sälta mellan saltreducerade 

tomatsoppor, med tillsatta kryddor och aromer, jämfört med en 

referenssoppa? 

● Hur upplever konsumenter sälta i livsmedel, som är vanligt förekommande 

i svensk matkultur, genom association till livsmedlets namn?  

3. Bakgrund 

3.1 Hälsoperspektivet 

Natrium i salt är livsnödvändigt, då det reglerar kroppens vätskebalans tillsammans 

med kalium. Natrium behövs för att nervimpulserna och muskler ska fungera 

optimalt. Dessutom är natriumjonerna viktiga för syrabasbalansen i det osmotiska 

trycket i cellerna, samt för blodvolymen (Holt, 2007). Natrium bidrar även till 

normal cellfunktion och överföring av nervimpulser (WHO, 2020). Dock krävs det 

endast 0,5 g natrium per dag för att få i sig den livsnödvändiga mängden natrium. 

Eftersom vi får i oss ca 4,4 g natrium genom de 11 g salt vi äter per dag 

(Livsmedelsverket, 2020), kan vi minska på saltet utan att det skulle påverka de 

livsnödvändiga effekterna. Livsmedelsverket (2021) skriver att svenska livsmedel 

rika på salt vanligtvis är färdigmat, restaurangmat, kött- och charkprodukter, bröd, 

ost, buljong och sojasås. Naturligt finns natrium i kött, mjölk och skaldjur (WHO, 

2020). 
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Att fortsätta konsumera salt i den mängd vi gör idag innebär en ökad risk för 

hjärt-kärlsjukdomar, till följd av högt blodtryck. Ett förhöjt blodtryck till följd av 

ett högt saltintag beror på en bristande jämvikt mellan natrium och salt i blodet. 

Detta till följd av att blodvolymen ökar då natrium stannar kvar i blodet och 

natrium drar till sig vatten, vilket påverkar blodtrycket (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, 2014). Salt ökar även mottagligheten för de 

cancerogena effekterna av cancerframkallande ämnen, enligt Becker et al. (2013). 

Livsmedelsverket (2021) menar även att ett förhöjt blodtryck kan leda till, 

förutom hjärt- och kärlsjukdomar, njurskador. I dagsläget lider var femte vuxen, 

och cirka hälften av alla över 65 år, av högt blodtryck (Livsmedelsverket, 2021). 

Eftersom blodtrycket vanligtvis höjs med åldern, är det extra viktigt att inte 

överstiga det rekommenderade saltintaget när åldern ökar (Becker et al., 2013). 

Det är inte bara vuxna och äldre som bör vara vaksamma på saltintaget, även barn 

kan riskera högt blodtryck till följd av ett högt saltintag. Därför bör barn inte 

introduceras för salt mat under deras första år, och när det senare introduceras, 

salta med måtta (Livsmedelsverket, 2021). 

World Health Organisation (WHO) (2020) vill minska det globala saltintaget till år 

2025, till 5g per dag. Genom denna sänkning skulle 2,5 miljoner liv, per år, kunna 

räddas till följd av de sjukdomar som kan undvikas. Att minska saltintaget är ett 

kostnadseffektivt sätt att bidra till bättre folkhälsa i världen (WHO, 2020). 

European Salt Action Network (ESAN) menar att det inte är tillräckligt att minska 

salthalten till den mängden WHO rekommenderar, för att undvika sjukdomar som 

kommer med ett för högt saltintag. De menar att det behöver ske en mer drastisk 

sänkning för att undvika sjukdomar (Cappuccio et al., 2019). WHO (2020) menar 

att det till stor del är ländernas regeringar som bär ansvaret att genom politiska 

insatser främja hälsosam mat, där ibland ett minskat saltintag. De menar även att 

regeringen bör ställa krav på livsmedelstillverkare att producera hälsosammare mat 

samt göra den mer lättillgänglig för konsumenter. Regeringskansliet (2020) har gett 

i uppdrag till Livsmedelsverket att tillsammans med livsmedelsbranschen ta fram 
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eller förändra sina produkter med målet att minska intaget av energitäta och 

näringsfattiga livsmedel rika på socker och salt.  

3.2 Sensorik 

Doft och smak är de viktigaste sinnena vid analys av livsmedel. Genom receptorer 

på tunga, i munhåla och svalg kan vi känna grundsmakerna sött, salt, surt, beskt och 

umami (Albinson et al., 2017). För att vi ska känna smak behöver ämnena lösas i 

saliv och komma i kontakt med receptorerna (Gustafsson, 2014). Doft kan komma 

i kontakt med receptorerna antingen via näsan, ortonasalt, eller via maten i munnen, 

retronasalt (Albinson et al., 2017). Luktreceptorerna återfinns i näshålans epitel. För 

att känna andra smaker än grundsmakerna, exempelvis apelsinsmak, behövs en 

kombination med receptorer i näshålan. Med hjälp av trigeminusnerven kan vi 

känna om något är hett från till exempel chili, eller upplevas kallt från mentol. Detta 

kan även göra att ögon eller näsa rinner eller till och med skapar irritation och 

smärta (Albinson et al., 2017). Gustafsson (2014) beskriver att trigeminusnervens 

receptorer tillsammans med lukt- och smaksinnet ger en helhetsupplevelse av det 

vi äter.  

3.3 Saltets egenskaper  

Att utvinna salt är ett av världens äldsta yrken. Det är en viktig handelsvara världen 

över, eftersom det bland annat används till att konservera och smaksätta mat. Det 

salt som förekommer i matsammanhang är oftast natriumklorid (Holt, 2007). Salt 

förlänger hållbarheten i livsmedel, ökar kvaliteten genom att sänka 

vattenaktiviteten och gör det svårare för mikroorganismer att växa till. Genom att 

kombinera saltning med exempelvis torkning eller kylning blir det en ännu säkrare 

konserveringsmetod (Thougaard et al., 2007). Salt är en viktig ingrediens i de flesta 

rätter. Det bidrar inte bara med salt smak utan kan även framhäva smakupplevelsen 

av övriga kryddor samt skulle kunna minska beskan (McGee, 2004). Även Wine & 

Spirit Education Trust (WSET) (2019), menar att beskan kan minskas av salt. Saltet 
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kan även påverka och påverkas av andra grundsmaker, exempelvis umami. Umami 

har förmågan att förhöja andra smaker och skulle med fördel kunna tillsättas i 

saltreducerade produkter, för att inte påverka den totala smakupplevelsen negativt. 

Trots att produkter med umami kan innehålla natrium, blir ändå den totala 

natriummängden lägre om en del salt byts ut mot umami. Det har visat sig att upp 

till 30% mindre salt och med tillsatts av umami, inte påverkar smakupplevelsen 

negativt (Halim et al., 2020). Livsmedel rika på umami är bland annat tomat och 

sjögräs (McGee, 2004). Salt kan även påverka sötman i produkter, vilket gör att 

produkten kan upplevas sötare och ge ett större djup (WSET, 2019). Även Yee et 

al. (2011) beskriver att salt kan förhöja sötman, exempelvis genom att tillsätta en 

nypa salt till ett sött bakverk. Enligt Bolhuis et al. (2018) har salt, precis som socker, 

även en stor påverkan på andra smaker och näringsämnen, så som fett. Salt och 

socker påverkar upplevelsen av fett, men fetthalten påverkar inte sältan och sötman 

anmärkningsvärt. 

Livsmedelsföretagen (2013) beskriver hur saltet, förutom att ge smak och en 

konserverande effekt, även kan påverka de sensoriska egenskaperna. Salt bidrar till 

konsistens och textur på livsmedlet då det både kan binda vätska och samverka med 

övriga ingredienser för att påverka konsistensen. Detta är en aspekt att ta hänsyn till 

i arbetet med att reducera salthalten i livsmedelsprodukter. Upplevelsen av sälta kan 

även påverkas av saltpartiklarnas storlek (Rodgrigues et al., 2016). Små partiklar 

av salt ökar upplevelsen av sälta, då den framträder snabbare på grund av att mindre 

partiklar effektivare löses upp i saliv än större (Rama et al., 2013). En annan faktor 

som kan påverka upplevelsen av sälta är att kombinera doften och smaken via 

”odour induced saltiness perception enhancement” (OISE), (Thomas-Danguin, 

2019). Denna multisensoriska metod kan öka upplevelsen av salt i produkten.  
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3.4 Saltreduktion i livsmedel  

I en tidigare studie av Sjöberg & Wahlgren (2016), där salt ersattes med en 

saltersättningsprodukt med 35% mindre natrium, visade resultatet att 

ersättningsprodukten bidrog till en stor sensorisk skillnad jämfört med 

referensprovet. Ersättningsprodukten visade sig ha bismak, beska och metallisk 

smak. Detta ledde till att en rotfruktssoppa med enbart saltersättningsprodukten 

valdes bort. I de senare försöken användes både salt och ersättningsprodukten i 

olika halter. Sjöberg & Wahlgren (2016) menar att i framtida studier om 

saltreduktion skulle det behöva undersökas vilka egenskaper och ingredienser en 

produkt bör ha för att konsumenter ska gilla produkten. De föreslår även att 

gillandetester skulle kunna visa om de saltreducerade produkterna har högre 

gillande än referensprodukten.  

I studien av Brunton et al. (2013), som utfördes på Irland, undersöktes 

konsumenters saltkänslighet genom att låta dem detektera sälta i olika prover av 

saltlösning. Detta resulterade i att de kunde detektera sälta i lösningar med salthalt 

ned till 0,45%. I ett senare steg utfördes ett sensoriskt test av grönsakssoppa som 

saltreducerats till 0,45%, samt tillsats av kryddor för att framhäva sältan. Resultatet 

visade att en referenssoppa med salthalten 0,93% var mest gillad, men det fanns 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan referenssoppan och tre av de 

saltreducerade sopporna. En av de saltreducerade sopporna var inte smaksatt med 

något, en var smaksatt med rosmarin och en med laktoferrin, mjölkprotein. Den 

saltreducerade soppan som fick högst gillandepoäng av dessa var den med tillsats 

av rosmarin. Den femte soppan, saltreducerad med tillsats av en kryddblandning av 

rosmarin, salvia och oregano, fick lägst gillandepoäng av alla fem sopporna. 

Brunton et al. (2013) menar att denna kombination av örter inte bör användas i 

fortsatt arbete med saltreduktion. 

Även Mitchell et al. (2013) gjorde en studie på Irland, där saltreduktion i tre vanligt 

förekommande frysrätter undersöktes. Torkade kryddor tillsattes för att utröna om 
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den upplevda sältan påverkats i de saltreducerade rätterna. I ett gillandetest fanns 

det statistisk signifikant skillnad mellan cottage pie med ursprunglig salthalt och 

dess saltreducerade variant, men ingen statistisk signifikant skillnad vad gällde 

rätterna chicken supreme och grönsakssoppa. Genom att tillsätta kryddor till de 

saltreducerade rätterna var gillandet i några fall högre i de saltreducerade rätterna, 

än för samma rätt med ursprunglig salthalt, utan tillsats av kryddor. Kryddorna som 

ökade gillandet var vitlök, rosmarin, oregano och salvia.  

I en studie av Lawrence et al. (2009) deltog 81 personer i en undersökning i 

Frankrike, om livsmedel som associeras med sälta. Konsumenterna fick bedöma 

den upplevda sältan i livsmedel genom att svara på en enkät. Resultaten kunde 

senare jämföras med den faktiska salthalten i de valda livsmedlen. Några av de 86 

valda livsmedlen var ostron, pistage, gåslever, ansjovis, hummer, bacon och bröd. 

I studien inkluderades även icke-salta livsmedel så som vinäger, jordgubbar, 

mjölkchoklad och fikon. Resultatet av studien visade att det fanns en korrelation 

mellan upplevd sälta och vilken salthalt livsmedlen faktiskt har. De livsmedel som 

upplevdes som saltast var ansjovis, bacon, rökt lax, torkad korv, jordnötter, 

buljongtärning och sardiner.  

En multisensorisk verktygslåda innebär, i detta projekt, dokumenterad kunskap om 

hur olika dofter, texturer, smaker och andra sinnesintryck påverkar hur vi upplever 

sälta (R. Albin, personlig kommunikation, 20 januari 2021). En del av den 

multisensoriska verktygslådan innefattar OISE, vilket innebär att kombinera smak 

och doft, för att öka upplevelsen av salt i en produkt (Thomas-Danguin, 2019). Den 

multisensoriska verktygslådan ska senare kunna användas av olika 

livsmedelsföretag, som ett hjälpmedel för att saltreducera produkter. Denna studie 

är en del i framtagandet av den multisensorisk verktygslådan. De två delarna i denna 

studie, resultaten av enkätundersökningen samt hemtestet, kan kopplas ihop i ett 

framtida steg i ReduSalt-projektet. Genom att ta reda på vilka livsmedel som 

konsumenter associerar med sälta, skulle det kunna användas aromer av dessa 

livsmedel, alternativt toppings av dessa livsmedel, i saltreducerade produkter. Detta 
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för att de salt-associerade livsmedlen skulle kunna öka upplevelsen av salt, utan att 

mer salt har tillsatts (Lawrence et al., 2009).  

4. Material och metod 

4.1 Litteratursökning 

Sökmotorerna som använts för litteratursökning är DiVA, Summon, PubMed, 

Libris och ScienceDirect. Livsmedelsverkets och Regeringskansliets hemsidor, 

tryckt litteratur från Högskolan Kristianstads bibliotek samt artiklar tilldelade av 

handledare och uppdragsgivare har även använts som material. Sökorden som 

använts är salt, salt råd, saltreduktion, riskfaktorer kost, hjärt- och kärlsjukdomar, 

salt sensorik, basic tastes, trigeminusnerven, saltreduction, odour-taste interaction, 

reduce sodium, sodium, sensory, OISE, saltiness perception.  

4.2 Hemtest 

4.2.1 Metodval 

I ett hemtest får konsumenter med sig prover hem för att utföra testet i sin hem-

miljö. Hemtest kan ge andra insikter som inte kommer fram i laboratoriemiljö, 

exempelvis för att tester vanligtvis utförs under kortare tid på laboratoriet än i 

hemmet (Gustafsson, 2014). Hemtest kan även ge en ökad chans till gillande av 

produkter, menar Wendin et al. (2015). Detta kan även styrkas av Brunton et al. 

(2013), som beskriver att mat som konsumeras i hem-miljö kan ge ett högre 

gillande. Dock brukar konsumenter i hemtester sällan ge utförliga kommentarer om 

produkten (Wendin et al., 2015). 

Ett hemtest genomfördes av 94 konsumenter för att undersöka gillandet av 

saltreducerade, örtkryddade tomatsoppor jämfört med en ursprunglig tomatsoppa. 

Minst 50 konsumenter bör delta i ett hedoniskt preferenstest för att uppnå ett 



 17 (58) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

pålitligt resultat (Albinson et al., 2017). Inspirationen till det sensoriska testet är 

studier av Mitchell et al. (2013) och Brunton et al. (2013). Valet att göra en 

tomatsoppa gjordes av uppdragsgivaren, då denne ansåg att produkten lämpar sig 

för saltreduktion. Soppa ansågs vara ett lämpligt val för ett hemtest för 

konsumenter, då den är enkel att förbereda, lämna ut, förvara, återuppvärma och 

prova hemma. Grundreceptet togs fram av uppdragsgivaren och har inte modifierats 

i detta arbete. 

4.2.2 Genomförande 

Provlagning 1 

Då grundreceptet av tomatsoppan var färdigt innan studiens start, påbörjades arbetet 

med att välja ut smaksättning från den uppsättning uppdragsgivaren valt ut. Dessa 

var oreganoextrakt, oreganoolja, rosmarinolja, rosmarinextrakt, salviaolja, 

basilikaextrakt, basilikaarom, vitlökspulver, vitlöksgranulat och capsicumextrakt 

(chili). Grundrecept och tillvägagångssätt som det utgicks från kan ses i tabell 1.  

 

Tabell 1. Grundrecept för tomatsoppa till hemtest, utan angiven salthalt
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Tillvägagångssättet var att alla torra ingredienser och olja blandades, sedan tillsattes 

vatten. Detta värmdes under vispning och kokades 1 minut. Grundreceptet utfördes 

tre gånger, med olika salthalter. De olika salthalterna var 0,8%, 0,6% och 0,5%. De 

saltreducerade sopporna, med 0,6% och 0,5% salthalt, smaksattes sedan. Soppan 

med 0,8% salt smaksattes inte utan användes som referens. Numrerade 

tomatsoppor, smaksättning samt mängd smaksättning, vid provlagning 1 kan ses i 

bilaga 1. Sensorisk utvärdering gjordes av dessa soppor tillsammans med 

handledare och uppdragsgivare. Alla soppor jämfördes med referensprovet för att 

hitta de smaksättningar som var mest lika referensprovet i upplevd sälta samt 

smakade bra. Till provlagning 2 valdes det att modifiera koncentrationen av 

smaksättningar samt att utesluta soppan med 0,5% salthalt, då denna skiljde sig för 

mycket i upplevd sälta jämfört med referensprovet. Smaksättningar som uteslöts 

vid denna provlagning var rosmarinextrakt, rosmarinolja, basilikaolja, oreganoolja 

samt vitlökspulver. Detta då de uppfattades ha oangenäm smak samt inte ansågs 

vara lämpliga i en tomatsoppa. De kvarvarande smaksättningarna var 

oreganoextrakt, salviaolja, basilikaarom, vitlöksgranulat och capsicumextrakt 

(chili). 

Provlagning 2 

De utvalda sopporna från provlagning 1, lagades med en reducerad salthalt på 0,6% 

samt olika koncentration av smaksättningarna. Numrerade tomatsoppor, 

smaksättning samt mängd smaksättning, från denna provlagning, kan ses i bilaga 2. 

Vid de sensoriska bedömningarna efter provlagningen valdes det att utesluta 

salviaolja. Det valdes att gå vidare med 150 mg/100g vitlöksgranulat samt 

capsicumextrakt (chili) med halterna 1,25 mg och 2,5 mg/100g. Det beslutades även 

att utföras en tredje provlagning för att undersöka kombinationer av olika 

smaksättningar. 

Provlagning 3 
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Under denna provlagning undersöktes kombinationer av olika smaksättningar av 

soppan på 0,6% salthalt. Kryddblandningar med mängdangivelse i sex olika 

tomatsoppor, utfört under provlagning 3, kan ses i bilaga 3. En av dessa soppor 

valdes ut efter bedömningen. Detta var soppa nummer 4 med vitlök, chili och 

basilika. Efter denna provlagning fastställdes de 5 prover som tillsammans med 

referenssoppan på 0,8% salt som skulle användas i det sensoriska hemtestet, tabell 

2. 

 

Tabell 2. Numrerade tomatsoppor, salthalt, samt smaksättning och 

smaksättningsmängd för de soppor som valdes ut till sensoriskt hemtest

 

 

Ett frågeformulär utarbetades i programmet EyeQuestion (bilaga 4), med följande 

två frågeställningar till varje soppa:  

1. Hur upplever du sältan i soppan? 

2. Vad är ditt helhetsintryck av soppan? 

 

Till fråga 1 valdes en linjeskala med tio steg från ‘inte salt’ till ‘extremt salt’. Till 

fråga 2 valdes i stället en hedonisk skala med nio steg från ‘tycker extremt illa om’ 

till ‘tycker extremt bra om’. Skalorna och frågeställningarna gjordes utefter 
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Albinson et al. (2017) handbok. Deltagarna fick även svara på frågor om ålder samt 

kön och testet avslutades med ett frivilligt kommentarsfält. Intresseanmälan till 

hemtestet lades ut på Facebook samt uppdragsgivarens intranät, bilaga 5. I anmälan 

fick deltagarna besvara vilken dag och hur många hemtest de kunde hämta, samt ge 

sitt godkännande till studien. I utlämningen av hemtestet ingick instruktioner 

(bilaga 6), de sex sopporna i förslutna bägare med tresiffriga koder, skedar, servett 

och en gåva som tack. Testet utfördes i hem-miljö enligt de medföljande 

instruktionerna. Data som inkommit bearbetades i Excel (version 16.49, USA), 

EyeQuestion (version 5, Nederländerna) och Panel Check (version 2012.06.22, 

Norge). De statistiska test som utfördes var envägs-ANOVA, med signifikansnivå 

på p <0,05, med uppföljande Bonferronis. 

4.3 Enkätundersökning 

4.3.1 Metodval 

I konsumentundersökningar kan det undersökas hur konsumenter upplever olika 

produkter samt ta reda på deras behov, attityder, önskningar och värderingar. Detta 

är ett subjektivt sätt att ta reda på deras sensoriska erfarenhet och känslor kopplade 

till livsmedel (Albinson et al., 2017). En webbaserad enkätundersökning innebär att 

respondenterna använder sig av en länk till en webbsida där frågeformuläret finns 

tillgängligt (Bryman, 2011). 

En webbaserad enkätundersökning genomfördes, där konsumenter fick uppskatta 

sältan genom association till livsmedels namn. Detta på en tiogradig linjeskala, 

genom att sätta ett kryss i valfri ruta på skalan. Undersökningen bygger på en 

liknande studie från Frankrike, med en panel bestående av 81 personer, som fick 

uppskatta sältan i livsmedel vanligt förekommande i Frankrike. (Lawrence et al., 

2009). I denna studie kommer i stället livsmedel vanligt förekommande i svensk 

matkultur att undersökas. Enligt Albinsson et al. (2017) bör en 

konsumentundersökning uppnå 50–300 respondenter för att resultatet ska vara 
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pålitligt. Lawrence et al. (2009) studie undersökte 86 livsmedel. I denna studie 

undersöktes 60 livsmedel av 320 respondenter. 

4.3.2 Genomförande 

Med hjälp av Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas valdes 80 livsmedel ut, som är 

vanligt förekommande i svensk matkultur. Efter konsultation med handledare och 

uppdragsgivare reducerades antalet livsmedel till 60, inkluderat 5 icke-salta 

livsmedel. Den faktiska salthalten i dessa livsmedel noterades (Livsmedelsverket, 

2021a). De valda livsmedlen samt faktisk salthalt i g/100g, kan ses i tabell 3. 

Enkäten gjordes i programmet EyeQuestion (version 5, Nederländerna). Innan 

respondenterna fick uppskatta sältan på de olika livsmedlen skulle de besvara 

demografifrågor kring ålder och kön. När enkäten tagits fram genomfördes en 

pilotstudie med 10 deltagare. Efter pilotgruppens svar förfinades enkäten. 

Pilotgruppens svar kan läsas i bilaga 7 och den färdigställda enkäten ses i bilaga 8. 

Enkäten lades sedan ut på de sociala medierna Twitter, Facebook, Instagram och 

LinkedIn.  
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Tabell 3. Utvalda livsmedel i enkätundersökningen, samt faktisk salthalt mätt i 

g/100g 
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Data som inkommit bearbetades i Excel (version 16.49, USA), EyeQuestion 

(version 5, Nederländerna) och Panel Check (version 2012.06.22, Norge). De 

statistiska test som utfördes var envägs-ANOVA, med en signifikansnivå på <0,05, 

med uppföljande Bonferronis. Livsmedlen rangordnades i fallande ordning efter 

upplevd sälta. Dessa delades sedan in i 19 grupper där upplevd sälta inte skiljde sig 

statistisk signifikant inom respektive grupp. Detta för att se vilka livsmedel som 

upplevdes vara statistisk signifikant lika salta.  

Precis som i Lawrence et al. (2009) studie, ställdes faktisk salthalt och upplevd sälta 

i relation till varandra i denna studie. Att ställa dessa variabler mot varandra ger 

endast en indikation på sambandet, resultatet kan inte generaliseras. Faktisk salthalt 

är objektiv, hämtades från Livsmedelsdatabasen från Livsmedelsverket (2021a) och 

mäts i g/100g. Den upplevda sältan är subjektiv och mättes på en tiogradig 

linjeskala. Den faktiska salthalten räknades om till mg/g samt normaliserades 

genom att använda en omräkningsfaktor. Detta för att ha en gemensam 

utgångspunkt för faktisk salthalt och för upplevd sälta för bordssalt, då resultaten 

illustrerades tillsammans i ett diagram samt för att kunna jämföra de övriga 

livsmedlen i relation till bordssalt, då detta är det saltaste livsmedlet i 

undersökningen och därför förutsetts vara 100% salt. Den faktiska salthalten för 

bordssalt, 9,17, dividerades med upplevd sälta för bordssalt, 9,9. Detta gav talet 

0,926, vilket är omräkningsfaktorn. Denna omräkningsfaktor multiplicerades sedan 

med alla övriga tal för faktisk sälta, innan de lades in i diagrammet tillsammans 

med upplevd sälta. Detta för att kunna se en grov indikation på vilka livsmedel som 

upplevdes saltare än vad de faktiskt är, eller mindre salt än vad de faktiskt är. 

4.4 Etiska överväganden 

I studien gjordes ett bekvämlighetsurval för att nå så många tillgängliga 

respondenter som möjligt. Då det utfördes ett sensoriskt hemtest samt en 

enkätundersökning, lades stort fokus på att skriva tydlig information om hur 

personuppgifter behandlades (enligt Vetenskapsrådet, 2017). Personuppgifter som 
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samlades in till det sensoriska testet var namn och mailadress. Uppgifterna 

skickades till Högskolan Kristianstads juridiska ombud. Personuppgifterna 

användes endast för att skicka ut ett bekräftelsemejl och förstördes innan studiens 

slut. Alla deltagare förblev anonyma i studien. Information gavs om vad resultatet 

skulle användas till och att deltagarna kunde få tillgång till det slutliga 

examensarbetet när studien avslutats. Båda testerna var frivilliga och kunde när som 

helst avbrytas av deltagarna. Eftersom deltagarna fick bedöma soppor informerades 

de om innehåll och allergener. För att utföra de sensoriska testerna så säkert som 

möjligt under rådande pandemi, planerades och utfördes testerna i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens aktuella råd och rekommendationer 

(Folkhälsomyndigheten, 2021b). Projektet utfördes tillsammans med 

uppdragsgivaren från Culinar AB, samt med stöd av handledaren från Högskolan 

Kristianstad, där vi även förhöll oss etiskt till dessa samt andra personer som har 

kommit i kontakt med projektet, enligt Vetenskapsrådets (2017) principer.  

5. Resultat 

5.1 Sensoriskt hemtest 

94 personer deltog i det sensoriska hemtestet. 55% av deltagarna var kvinnor och 

45% var män. Medelåldern på deltagarna var 40 år, med en spridning mellan 9 och 

77 år. 

Stapeldiagram för medelvärde för upplevd sälta, inklusive standardavvikelser, kan 

ses i figur 1. Resultatet visade att de två soppor som upplevdes ha högst sälta var 

soppa 5, chili, och soppa 6, kryddblandning av basilika, vitlök och chili. Både soppa 

5 och 6 skiljde sig statistisk signifikant mot soppa 1, 2, 3 och 4, dock var det ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan soppa 5 och 6. De två soppor som hade lägst 

medelvärde i upplevd sälta var soppa 1, referens, och soppa 2, basilika. Ingen 

statistisk signifikant skillnad fanns mellan soppa 1 och 2.  
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Figur 1. Medelvärde och standardavvikelser för upplevd sälta i sex olika 

tomatsoppor. Soppa 1, referens, med 0,8% salthalt och soppa 2–6, reducerad till 

0,6% salthalt med tillsats av kryddor och aromer. Signifikansnivå: p-värde <0,05 

 

Resultatet visade att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad i gillandet 

mellan de sex olika sopporna, figur 2. 
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Figur 2. Medelvärde och standardavvikelser för gillande av sex olika 

tomatsoppor. Soppa 1, referens, med 0,8% salthalt och soppa 2–6, reducerad till 

0,6% salthalt med tillsats av kryddor och aromer. Signifikansnivå: p-värde <0,05 

 

5.1.1 Kvalitativa kommentarer 

I det frivilliga kommentarsfältet i slutet av formuläret valde 49 personer att 

kommentera. Kommentarerna delades upp i de utvalda temana; salt, styrka, sötma, 

konsistens samt smak och gillande. Angående soppornas sälta upplevde flera att de 

saknade sälta eller inte märkte någon skillnad i upplevd sälta mellan sopporna.  

”Märkte ingen stor salt-skillnad. Kände av att det var olika kryddor i 

sopporna tex någon smakade lite chili” 

 

Flera av respondenterna upplevde några av sopporna som för starka. Något som 

framkom av kommentarerna var att några deltagare ansåg att sopporna var söta och 

kunde liknas vid nyponsoppa.  
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”Den första soppan var väldigt söt och inte direkt min smak” 

Det nämndes även att konsistensen upplevdes tunn och tråkig. I kategorin smak och 

gillande tyckte flera respondenter att sopporna över lag var goda, endast ett fåtal 

kommenterade att de inte gillade sopporna.  

”Jag tyckte om många av dem” 

 

Några har valt att nämna sin favorit i testet, men det kunde inte dras några slutsatser 

av kommentarerna om vilken soppa som var deltagarnas gemensamma favorit. 

Samtliga kommentarer kan ses i bilaga 9. 

5.2 Enkätundersökning 

320 personer deltog i enkätundersökningen. 70% av deltagarna var kvinnor, 29% 

män och 1% ville inte uppge kön. Medelåldern för deltagarna var 40 år med en 

åldersspridning mellan 3 och 75 år. Resultatet visade att respondenterna upplevde 

bordssalt som det saltaste livsmedlet. Därefter följt av gruppen med sojasås och 

örtsalt, sedan gruppen med jordnötter, stekt bacon, och ansjovis. Det livsmedlet som 

ansågs vara minst salt var oregano. Även gruppen innehållande stekt vitlök, 

chiliflakes, knäckebröd och formfranska upplevdes ha lägre sälta. Alla livsmedel i 

undersökningen kan ses i fallande ordning, efter konsumenters upplevelse av sälta 

genom association till livsmedlets namn, samt färgade efter gruppindelning, i figur 

3. 
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Figur 3. Medelvärde för upplevd sälta i livsmedel som är vanligt förekommande i 

svensk matkultur. Presenteras i fallande ordning, inklusive standardavvikelser. 

Livsmedlen är indelade i 19 färgade grupper, där upplevd sälta inte skiljde sig 

statistisk signifikant inom respektive grupp. Signifikansnivå: p-värde <0,05  

 

I tabell 4 ses gruppnamn, livsmedel inkluderade i gruppen, medelvärde, 

standardavvikelse lägsta och högsta värde, samt p-värde för de 19 grupperna. P-

värde räknades inte för grupp 1 och 19, då dessa grupper endast innehöll vars ett 

livsmedel. Det kan utläsas i tabell 4 att det inte fanns någon statistisk signifikant 

skillnad inom grupperna. Statistiska signifikanta skillnader (p-värde över 0,05) 

kunde påvisas mellan samtliga grupper, utom mellan grupp 6 och 7. 
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Tabell 4. Upplevd sälta i livsmedel indelat i 19 grupper, livsmedel inkluderade i 

vardera grupp, medelvärde, standardavvikelse, högsta och lägsta medelvärdena 

inom gruppen samt p-värde. Signifikansnivå: p-värde <0,05 

NS: non significant (p-värde <0,05)  

Upplevd sälta ställdes i relation till faktisk salthalt efter att datan normaliserats, 

figur 4. I diagrammet kunde stora skillnader utläsas mellan hur konsumenten 

upplevde sältan genom association till dess namn och vad den faktiska salthalten 

är. Utmärkande var att sojasås och örtsalt, som var den grupp efter bordssalt som 

konsumenterna upplevde ha högst sälta, hade stora skillnader i faktisk salthalt. 

Sojasås upplevdes ha högre sälta än vad den faktiska salthalten visade och örtsalt 

upplevdes ha lägre sälta än vad den faktiska salthalten var. 
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Figur 4. Konsumenters upplevda sälta och faktisk salthalt, för livsmedel som är 

vanligt förekommande i svensk matkultur. Data har normaliserats för att kunna 

utläsa en grov jämförelse mellan variablerna  

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Hemtest 
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Resultatet av det sensoriska hemtestet visade att soppa 5, chili, och soppa 6, 

kryddblandning av chili, vitlök och basilika, upplevdes ha högst sälta enligt 

konsumenterna. Gillandet skilde sig inte statistisk signifikant mellan sopporna. Det 

kunde dock ses en trend att soppa 6, kryddblandning av basilika, vitlök och chili, 

var mer gillad och att soppa 1, referens, och soppa 5, chili, var mindre gillade. Att 

utläsa av detta resultat är att en saltreducerad soppa, från en salthalt på 0,8% ner till 

0,6%, med tillsats av kryddor och aromer kan upplevas som saltare än den 

ursprungliga soppan. Gillandet upplevdes likvärt för alla sopporna, vilket betyder 

att de reducerade sopporna gillades lika mycket som referensen. Detta innebär att 

saltreduktion genom multisensorisk påverkan, i denna studie, var möjlig. Troligtvis 

till följd av att trigeminusnerven och OISE, kombination av doft och smak, kan öka 

upplevelsen av sälta i en saltreducerad produkt (Thomas-Danguin, 2019). Att 

använda multisensorisk påverkan vid saltreduktion visade på goda resultat, jämfört 

med att använda en saltersättningsprodukt likt i Sjöberg & Wahlgrens (2016) studie.   

Soppornas smak kan ha påverkats av saltreduktionen och tillsatsen av örter. Då 

salthalten dragits ned kan de övriga ingredienserna framträda mer, så som 

exempelvis socker, vilket kan förklara varför några respondenter upplevde 

sopporna som söta. Eftersom salt har förmågan att höja andra smaker, så som 

kryddor (McGee, 2004), skulle de tillsatta kryddorna och aromerna vara 

anledningen till att den upplevda sältan i den undersökta tomatsoppan ökade. 

Soppan innehöll tomat, vilket är rikt på umami (McGee, 2004). Denna ingrediens 

skulle också kunna påverkat upplevelsen av sälta, då umami förstärker andra 

smaker och har visat sig vara ett bra komplement i saltreducerade produkter (Halim 

et al., 2020). Upplevelsen av sälta kan även ha påverkats av saltpartiklarnas storlek, 

menar Rodgrigues et al. (2016). Detta är dock inget som undersöktes i studien. Av 

kommentarerna från konsumenterna kan det inte utläsas något om upplevelsen av 

fett i sopporna, vilket kan bero på att fetthalten inte har någon anmärkningsvärd 

påverkan på sälta (Bolhuis et al., 2018). I arbetet med att saltreducera livsmedel 

behövs hänsyn tas till mer än påverkan på smaken, som exempelvis konsistens och 
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hållbarhet (Livsmedelsföretagen, 2013). Av de kvalitativa kommentarerna kan det 

utläsas att några respondenter nämnt att några soppor upplevdes tunna i 

konsistensen. Då det endast var ett fåtal kommentarer angående konsistensen, samt 

att de inte upplevde samma soppor som för tunna, behöver inte detta vara 

anmärkningsvärt. Det är dock viktigt att ha konsistens i beaktning vid fortsatt arbete 

med saltreducering. 

Resultatet kan liknas vid Mitchell et al. (2013) studie, där tillsats av kryddor i de 

saltreducerade rätterna ökade gillandet i flera fall. Upplevelsen av sälta ökade i 

rätten cottage pie, men inte i chicken supreme eller grönsakssoppa. Kryddorna som 

ökade gillandet i Mitchells et al. (2013) studie var vitlök, rosmarin, oregano och 

salvia. Även i Bruntons et al. (2013) studie påverkades gillandet positivt, då 

referensen och de saltreducerade sopporna gillades lika mycket, i enlighet med 

resultatet från den här studien. De kryddor och aromer som gav högre gillandepoäng 

i denna studie, dock inte statistisk signifikant, var sopporna kryddade med antingen 

basilika, oregano, vitlök eller kryddblandningen. I den här studien ökade den 

upplevda sältan statistisk signifikant i sopporna med tillsats av chili eller 

kryddblandning av basilika, vitlök och chili. Medelvärdet för upplevd sälta var även 

högre än referensen för sopporna med tillsats av oregano och vitlök, dock inte 

statistisk signifikant. I tidigare studie av Mitchell et al. (2013) gav 

kryddblandningen sämre effekt än de individuella kryddorna. Detta skulle kunna 

bero på att kryddblandningen endast bestod av olika örter och vitlök. Även 

Bruntons et al. (2013) studie visade att deras undersökta kryddblandning, med 

rosmarin, salvia och oregano, inte gav önskvärda resultat. Trots detta valdes det att 

i det utförda hemtestet i denna studie undersöka en kryddblandning, med en 

kombination av örten basilika, samt vitlök och chili som båda stimulerar 

trigeminusnerven, vilket bidrar till en multisensorisk påverkan. Detta kan vara en 

anledning till att kryddblandningen i den här studien gav större effekt än i Mitchell 

et al. (2013) samt Brunton et al. (2013) studier. 
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Att reducera salthalten från 0,8% till 0,6% visade sig i denna studie inte påverka 

den upplevda sältan eller det totala gillandet negativt, snarare pekar det åt det 

positiva hållet. Denna reduktion av salthalt kan vara ett steg i rätt riktning mot att 

nå målen att minska dagens saltkonsumtion från nuvarande 11g/dag till 5g/dag, i 

enlighet med WHO (2020) samt Livsmedelsverkets (2020) riktlinjer. Genom detta 

kan även risken för allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar minskas på sikt (Becker et 

al., 2013; Livsmedelsverket, 2021). Sänkningen är dock inte så pass drastisk att 

konsumenter inte får i sig den livsnödvändiga mängden natrium (Holt, 2007; 

WHO, 2020).  

6.2.1 Enkätundersökning  

Resultatet av enkätundersökningen gav en bild av vilka livsmedel som upplevdes 

saltast samt minst salta enligt konsumenterna. Grupperna skiljde sig statistiskt 

signifikant jämfört med varandra, med ett undantag för grupp 6 och 7. Det kunde 

ses en stor bredd i de högsta och lägsta värdena i grupperna. Detta skulle delvis 

kunna vara påverkat av att konsumenterna inte hade smakat på varje livsmedel utan 

endast graderade sältan enligt association till livsmedlets namn. Det skulle även 

kunna vara till följd av att det var hela 60 livsmedel som skulle gås igenom. Enligt 

McGee (2004), kan det också ha att göra med människors olika preferens för sälta, 

antal och effektivitet på smakreceptorer, ålder samt hälsotillstånd. I den grova 

jämförelsen mellan den upplevda sältan och den faktiska salthalten i figur 2, var det 

en stor variation mellan upplevd sälta och faktisk salthalt. Endast ett livsmedel, 

örtsalt, upplevdes ha lägre sälta än vad den faktiska salthalten visade. Flera 

livsmedel upplevdes ha högre sälta än vad den faktiska salthalten visade, så som 

sojasås, saltade jordnötter, stekt bacon, ansjovis, sardeller, popcorn och kaviar. 

Förklaringen till att exempelvis jordnötter och popcorn upplevdes ha hög sälta, kan 

vara att saltet i dessa produkter ligger på utsidan, vilket ökar upplevelsen av sälta 

(Mueller, 2016). En kontrast till detta kan vara att örtsalt upplevdes ha lägre sälta 

än vad faktiska salthalten är, vilket kan vara till följd av att detta livsmedel oftast 

blandas ut eller används i kombination med andra produkter. Denna teori skulle 
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även kunna vara liknande för produkter som kalvfond, grönsaksfond och 

tacokrydda.  

Livsmedelskategorier som exempelvis ost, korv eller snacks, har inte alltid hamnat 

i samma grupper när konsumenter uppskattat upplevd sälta. I en del fall har 

livsmedel från samma livsmedelskategori hamnat i samma grupp, till exempel 

kallrökt och gravad lax samt stekt falukorv och wienerkorv. Vissa ligger nära 

varandra i den fallande ordningen, men hamnade inte i samma grupp, så som 

dillchips och sourcream & onionchips samt ansjovis och sardeller. Några livsmedel 

som är nära varandra i faktisk salthalt, men upplevdes skilja sig från varandra var 

exempelvis surdegsbröd och knäckebröd. Det är även intressant att utläsa att de 

livsmedel som inte innehåller salt, så som chili, gurka, oregano, stekt vitlök och 

curry, ändå upplevdes salta enligt konsumenterna. Ett skäl till att konsumenterna 

associerar dessa livsmedel till sälta skulle kunna vara för att flera av dem avger 

dofter. Dessa dofter kan associeras med andra produkter och kopplas till sälta 

(Lawrence et al., 2009). Det är dock positivt, i denna studie, att livsmedel utan salt 

upplevs som salta, då dessa i ett senare steg skulle kunna användas i det fortsatta 

arbetet med saltreduktion.  

6.1.3 Koppling mellan hemtest och enkätundersökning 

Kombinationen av de två undersökningarna i studien ger ett resultat som i 

fortsättningen skulle kunna användas i en kombination för saltreducering inom 

livsmedelsbranschen. Exempelvis kan detta göras genom att tillsätta kryddor, 

aromer eller toppings av livsmedel som associeras med salt i en saltreducerad 

produkt, förslagsvis genom att toppa en soppa eller annan rätt med bacon eller 

lagrad ost. Detta för att förhöja upplevelsen av salt, trots att salthalten är lägre, alltså 

genom en multisensorisk påverkan och OISE (Lawrence et al., 2009; Thomas-

Danguin, 2019). Vilka aromer, toppings eller livsmedel som är relevanta, kommer 

att undersökas i ett senare steg i ReduSalt-projektet.  
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6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Hemtest 

Valet av soppa och grundrecept gjordes av uppdragsgivaren. Efter detta påbörjades 

arbetet med att utveckla soppan för att bestämma koncentration av salthalt samt 

vilka och vilken mängd smaksättningar som skulle användas i studien. 

Plattformarna som valdes till intresseanmälan valdes för att kunna rekrytera så 

många deltagare som möjligt samt ansågs ha stor potential för ändamålet. Då det 

kom in 100 intresseanmälningar visade det sig vara ett lämpligt val av plattformar. 

En utmaning med tester likt detta, är att bortfall kan förekomma. Därför är det av 

fördel att låta fler personer än nödvändigt anmäla sig (Bryman, 2011). Dock var 

bortfallet i denna studie endast 6 personer, vilket var positivt överraskande. Likt i 

en enkätundersökning, kan instruktioner till hemtest missförstås eller tolkas 

annorlunda än tänkt (Albinson et al., 2017). Det kan exempelvis inte kontrolleras 

om alla deltagare utför testet vid samma temperatur, i samma miljö eller vid samma 

tidpunkt (Wendin et al., 2015). Då det inte kan säkerställas att alla utför testet 

likadant eller på ett korrekt sätt, skulle ett stort antal deltagare kunna ge ett 

trovärdigare resultat. Dock kan inte resultatet i hemtestet generaliseras eftersom 

deltagarna blivit utvalda genom ett bekvämlighetsurval. Eftersom både Wendin et 

al. (2015) och Brunton et al. (2013) menar att hemtest ger chans till högre gillande 

av produkter, skulle det kunna bli ett annat resultat om studien gjordes i 

laboratoriemiljö. Även antalet kommentaren hade kunnat bli utförligare (Wendin et 

al., 2015). Wendin et al. (2015) anser dock att det inte finns några tydliga skillnader 

i de slutsatser som kan dras av studier som utförts enligt båda metoder.  

I hemtestet valdes en niogradig skala till fråga 2, ”vad är ditt helhetsintryck av 

soppan?”, för att inte ha allt för många steg, men inte heller för få då detta riskerar 

att deltagarna inte kan uttrycka skillnader mellan proverna. För många eller för få 

steg, riskerar att förlora noggrannheten i deltagarnas val. Det valdes även att ha ett 

mittenalternativ, ‘tycker varken bra eller illa om’, för att deltagaren ska kunna vara 
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neutrala i frågan, de tvingades inte välja mellan gilla och ogilla (Albinson et al., 

2017). På fråga 1, ”hur upplever du sältan i soppan?” valdes en linjeskala från 0–

10, detta för att konsumenterna lättare skulle kunna gradera sältan, jämfört med en 

hedonisk skala på 1–9, samt för att de kunde sätta kryss i valfri ruta på skalan. 

6.2.2 Enkätundersökning 

I enkätundersökningen tillämpades ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

personer som fanns tillgängliga just vid detta tillfälle deltog (Bryman, 2011). Valet 

av de sociala medierna kan vara anledningen till medelåldern på deltagarna, vilket 

var 40 år. Valet av sociala medier skulle även kunna bidra till att könsfördelningen 

var ojämn. En ojämn könsfördelning skulle även kunna bero på att personerna 

bakom denna studie själva är kvinnor och att deras kontaktnät kan bestå av 

mestadels kvinnor. Eftersom enkäten var webbaserad kunde inte personer utan de 

valda plattformarna eller internet nås. Då ett bekvämlighetsurval tillämpades går 

inte resultatet att generalisera, trots ett högt antal respondenter. Resultatet visar 

endast hur just denna grupp av respondenter svarade, eftersom det endast är ett 

stickprov av populationen (Bryman, 2011). Att ställa upplevd sälta och faktisk 

salthalt i relation till varandra är endast en grov uppskattning. Resultatet av 

jämförelsen kan inte generaliseras då dessa variabler inte kan jämföras rakt av, då 

faktisk salthalt är objektiv och hämtades från Livsmedelsdatabasen 

(Livsmedelsverket, 2021a) samt mäts i g/100g och den upplevda sältan är subjektiv 

samt mättes på en tiogradig linjeskala. Att ställa dessa i relation till varandra genom 

att normalisera data från upplevd sälta, gav dock en indikation på sambandet mellan 

faktisk salthalt och upplevd sälta. 

Enkätundersökningar kommer med utmaningar, till exempel kan instruktioner i text 

missuppfattas eller tolkas olika, vilket kan påverka resultatet (Albinson et al., 2017). 

Det kan även vara svårt att få ihop tillräckligt med respondenter för att kunna få 

tillförlitliga svar. Enkäten i denna undersökning kan ha uppfattats som omfattande 

för respondenterna, då den tog cirka 15 minuter att genomföra. Detta kan leda till 
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att färre respondenter fullföljde enkäten, vilket kan vara en förklaring till de 38 

oavslutade enkätsvaren i EyeQuestion. Det valdes en linjeskala från 0–10 till varje 

livsmedel. Detta för att konsumenterna skulle kunna sätta ett kryss i valfri ruta på 

skalan, utan att vara begränsade till fasta nummer. 

6.3 Relevans för huvudområdet mat- och 

måltidsvetenskap 

Den här studien syftar till att pröva teorin om man kan saltreducera utan att minska 

den upplevda sältan och det totala gillandet av en produkt. Detta är ett av stegen i 

att ta fram en multisensorisk verktygslåda som ett hjälpmedel i arbetet med 

saltreduktion av livsmedelsprodukter. Genom att förslagsvis tillsätta aromer av 

livsmedel som associeras med salt till saltreducerade produkter, skulle produkten 

kunna upplevas som saltare än vad den är. Att saltreducera utan att påverka smak, 

hållbarhet och konsistens, är dessutom ett steg mot att bidra till fler friska levnadsår 

samt mindre ohälsa, orsakat av ett för högt saltintag, bland befolkningen. I 

framtiden kan den multisensoriska verktygslådan användas av livsmedelsföretag 

när nya produkter utvecklas, för att produkterna ska innehålla den mängd salt som 

Livsmedelsverket (2020) och WHO (2020) rekommenderar. Om målbilden att 

livsmedelsföretagen själva reducerar salthalten i deras produkter uppnås, förenklar 

detta för konsumenter som inte själva är intresserade av, eller vet hur, de kan börja 

förändra sina kostvanor. Om livsmedlen vi köper upplevs tillräckligt salta, kanske 

vi inte längre behöver salta innan vi smakar. 

6.4 Framtida studier  

Detta är en del i projektet ReduSalt, som livsmedelsföretagen tillsammans gör för 

att ta fram en multisensorisk verktygslåda, som ska användas för att sänka salthalten 

i olika livsmedel (R. Albin, personlig kommunikation, 20 januari 2021). Genom 

saltreduktion likt denna, kan konsumenter i framtiden försäkra sig om att de valen 

de gör i livsmedelsbutikerna inte ska bidra till ohälsa när det gäller saltkonsumtion. 
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I senare steg hade det varit av intresse att med hjälp av en tränad sensorisk panel, ta 

fram exakt rätt koncentration av de tillsatta kryddorna och aromerna för att förhöja 

upplevelsen av sälta maximalt. Den undersökta saltreduktionsmetoden hade även 

varit intressant att applicera på andra livsmedel för att se om resultatet blir 

likvärdigt. Eftersom slutsatserna av denna studie upplevdes positivt, hade det även 

varit intressant att göra en liknande studie med ännu lägre salthalt, förslagsvis med 

endast 0,45% salthalt, likt Bruntons et al. (2013) studie. En fortsatt studie på 

enkätundersökningen i detta arbete hade kunnat vara att använda sig av en panel 

som får dofta och smaka de utvalda livsmedlen och gradera dem i upplevd sälta. 

Ytterligare ett senare steg skulle kunna vara att koppla ihop de två delarna i denna 

studie för att undersöka vilka aromer av de livsmedel med högst upplevd sälta, som 

skulle kunna fungera som en topping eller smakförstärkare till en saltreducerad 

produkt. Även doften hade kunnat undersökas för att se hur stor påverkan OISE kan 

ha på saltupplevelsen i en saltreducerad produkt. Det behöver utföras ytterligare 

studier på området för att kunna generalisera resultatet. Detta arbete är ett steg i att 

bidra till ökad folkhälsa och för att uppmana dig som läsare att tillsätta en nypa örter 

i stället för extra salt nästa gång du lagar mat. 

7. Slutsats 

Studien visade att saltreduktion genom multisensorisk påverkan av tomatsoppa var 

möjlig. Detta då tillsats av kryddor och aromer förhöjde upplevelsen av sälta. Det 

kunde påvisas att soppan med chili och soppan med kryddblandning av basilika, 

vitlök och chili, upplevdes som mer salta än referenssoppan, trots att referensen 

hade högre salthalt. För gillandet av sopporna fanns det ingen statistisk signifikant 

skillnad. De livsmedlen i enkätundersökningen som upplevdes saltast enligt 

respondenterna var bordssalt, soja, örtsalt, jordnötter, stekt bacon samt ansjovis. 

Det visade sig att flera livsmedel upplevdes ha högre sälta än vad den faktiska 

salthalten är. Även livsmedel som inte innehåller något salt upplevdes som salta. 

Resultatet av studien visar att saltreduktion genom upplevd och associerad 
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multisensorik kan vara lämplig att vidareutveckla och använda i fortsatt arbete med 

saltreduktion av livsmedel.   
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Soppor i provlagning 1  
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Bilaga 2: Soppor i provlagning 2 

 

 

Bilaga 3: Soppor i provlagning 3 
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Bilaga 4. Frågeformulär hemtest 
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Bilaga 5. Intresseanmälan till hemtest 

Hej!  

Vi heter Josefin & Hanna och går på gastronomiprogrammet på Högskolan 

Kristianstad. Vi skriver just nu examensarbete där vi ska undersöka salthalten i 

livsmedel. Vi skulle behöva din hjälp med att smaka och bedöma några olika 

tomatsoppor. I denna intresseanmälan kommer du att få ange ditt namn, 

mailadress, tid du vill hämta sopporna, hur många personer du vill hämta soppa 

till samt ditt godkännande att vara med i studien. Läs igenom följande information 

noga innan du går vidare:  

1. Du kommer att hämta prover av tomatsoppa på Högskolan Kristianstad, adress 

meddelas i ett bekräftelsemail. (Arbetar du på Culinar/Kockens kan du hämta dina 

prover i kontorsreceptionen/utvecklingsavdelningen).  

2. Utlämningsdagar för att hämta soppan är TISDAG 27/4 och ONSDAG 28/4. 

Du behöver ha möjlighet att hinna testa sopporna senast FREDAG 30/4. 

3.  Om du kan tänka dig att hämta soppor till flera personer (tex partner, kompis, 

förälder) är det viktigt att varje person utför provningen enskilt och svarar på ett 

varsitt frågeformulär. 

4. Sopporna innehåller bland annat tomat, lök, morot, chili och kryddor. Om du 

inte äter någon av dessa ingredienser kan du tyvärr inte medverka i hemtestet. I 

övrigt är soppan vegansk. 

5. Du kommer att få ett bekräftelsemail av oss inom några dagar med mer 

information. Skriv gärna själv ner ditt val av utlämningsdag för att inte missa 

detta! 

6. Som tack för att du vill hjälpa oss med vårt examensarbete skickar vi även med 

en liten GÅVA när du hämtar sopporna! 

För att delta i studien behöver du vara över 18 år. Genom att besvara denna 

blankett ger du ditt GODKÄNNANDE att vi sparar ditt namn och din mailadress. 

Dessa uppgifter kommer endast användas för att skicka ett bekräftelsemail till dig, 

vi kommer inte dela vidare uppgifterna till tredje part. Efter studiens avslut 

kommer personuppgifterna att förstöras. 

Har du några frågor är det bara att höra av sig till oss, med vänliga hälsningar 

Hanna & Josefin 

På nästa sida får du fylla i dina uppgifter. 
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Ditt namn: 

Din mailadress: 

Jag kan hämta sopporna:  

På HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD tisdag 27/4 kl. 9-18, På HÖGSKOLAN 

KRISTIANSTAD tisdag 28/4 kl. 9-18, Arbetar på CULINAR/KOCKENS och 

kan hämta tisdag 27/4 kl. 9-14 i kontorsreceptionen eller Arbetar på 

CULINAR/KOCKENS och kan hämta onsdag 28/4 kl 9-13 hos Rickard Albin på 

utvecklingsavdelningen 

Till hur många personer vill du hämta ut soppa? (Kan fler i din familj, kompis 

eller granne tänka sig vara med och testa?) : 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 

personer eller 5 personer 

Godkänner du att vi sparar dina personuppgifter under studien gång? Ja 

 

Bilaga 6. Instruktioner till hemtest 

Informationsbrev 

Hej! Vad roligt att just Du vill hjälpa oss i vårt examensarbete där vi ska 

undersöka salthalten i livsmedel. Syftet med hemtestet av tomatsoppor är att 

undersöka den upplevda salthalten och det totala gillandet av sopporna. Utför 

testet senast fredag 30/4. 

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer är deltagandet frivilligt och du 

kan när som helst avbryta testet om du vill. Du svarar på frågorna om soppan helt 

anonymt.  

Det tar ungefär 15 minuter att utföra testet. 

Såhär ska du utföra testet: 

1. Ta fram proverna från kylen. 

2. Sätt dina sex prover på en värmetålig tallrik. 

3. Ta av locken på burkarna (dessa tål INTE värme). 

4. Värm sopporna i micron ca 2 - 2,30 minuter, tills alla soppor är 

genomvarma. 

5. Ta ut sopporna från micron och ta fram dina provskedar (använd sedan en 

sked till varje soppa). Rör om i sopporna. 

6. Starta testet genom att skriva in nedanstående länk i din webbläsare, 

alternativt scanna QR-koden med din mobil.  



 51 (58) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

7. Följ instruktionerna noga, kontrollera att du har rätt nummer på soppan 

innan du svarar på frågan. Drick gärna lite vatten mellan varje soppa. 

8. Observera att du inte kan klicka bakåt i enkäten. Glöm inte att trycka på 

skicka i slutet av testet, för att dina svar ska registreras!   

9. LYCKA TILL!! 

    https://eyequestion.hkr.se/eq/r1/bqgbv 

  

Har du några övriga frågor är det bara att kontakta oss, våra kontaktuppgifter finns 

nedan. 

Tusen tack för att du vill hjälpa oss i vårt arbete! :)  

Med vänliga hälsningar Hanna & Josefin 

 

Bilaga 7: Svar från pilotgrupp i enkätundersökning 

Deltagare 1: 

Har gått genom…..lite enahanda skulle man kunna säga…..Men kanske kunde 

man ”piffa” till enkäten med lite bilder här och där eller göra sektioner. Det kan 

vara bra för ögat att få se ngt annat. Vi pratas imorgon – kanske har ni andra 

idéer!? 

Deltagare 2: 

Hissom svissom! Jag förstår hur du menar Deltagare 1, men tycker nog att 

upplägget funkar bra ändå. Vi kan ev piffa upp första sidan och gärna sista sidan 

med en kul bild på något saltkar eller liknande, men inga bilder på sidorna där de 

ska bedöma de olika attributen. 

Här vill jag gärna ha det så neutralt som möjligt och låta deras egna erfarenheter 

och associationer jobba fritt.  

På första sidan: 

Gärna ny rad på ”Genom att trycka på Nästa… för att öka läsbarheten. 

Om respondenten inte har ätit eller känner till livsmedlet borde det finnas ett 

alternativ, typ ”Vet ej” och slippa svara. 

Jag vill inte låta dem gissa, eftersom detta späder ut tillförlitligheten, anser jag. 

Viktigt! 

https://eyequestion.hkr.se/eq/r1/bqgbv
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Glöm inte att skriva att de inte kan bläddra tillbaka om vi inte vill att de ska kunna 

göra detta. 

Vi bör även skriva att de ska bedöma utefter sin egen association och inte slå upp 

vad salthalten är på respektive produkt för att få många ”rätt”.  

Jag har strukit en hel del attribut som jag inte ser tillför något, men istället lagt till 

en del i rött. 

Vi bör i första hand tänka på hur vi kan använda oss av resultatet, d v s tillsätta en 

arom som triggar oss till att uppleva en högre sälta! 

Alltså hur kan vi tillsätta en doft av de attribut som får hög saltrating? 

Deltagare 3: 

● Mjukost: kan vara bra att skriva naturell eller icke smaksatt för en kanske alltid äter 

räkost och tänker då på den och att den upplevs kanske mer eller mindre salt än någon 

annan. 

● Popcorn: osaltade? Lite samma som förra. Man kanske saltar sina popcorn massvis (eller 

inte alls), eller köper alltid saltade/osaltade och utgår då ifrån att popcorn upplevs salt/inte 

salt 

Överlag tycker jag det var mycket bra. Tycker generellt att det är svårt att svara på en skala med 

extremer (men det är bara jag personligen) men jag tycker att det är ett bra val till frågorna! 

Vissa produkter t.ex. brunsås/gräddsås (eller vilket det var hehe) har jag inte ätit på evigheter så 

det är lite svårt att sätta ut på skalan. Gillade att ni skrev saltade potatischips och önskar att ni 

skriver ut osaltade eller saltade på t.ex. popcorn som jag skrev innan. Även om det kanske är 

självklart att ni menar osaltade popcorn när ni skriver ”popcorn” är det ändå öppet för tolkning. 

Annars tycker jag det var enkelt och tydligt att svara på vilket är MYCKET BRA!! 

Deltagare 4: 

Jag tycker att det var för många frågor. Typ 2/3 delar hade räckt.  

Annars var det klart och tydligt, men det bör stå att man inte kan gå tillbaka 
om man vill ändra på något.  

Deltagare 5: 

Nu har jag gått igenom och svarat på enkäten! Jag tycker att den var lätt att 
följa! Mycket bra att det är många exempel på varje sida så att man kan läsa 
igenom innan man svarar. Då är det lättare att uppskatta hur man bör tänka i 
skalan så att säga. Kanske att man bör skriva ut lite noggrannare på vissa 
livsmedel såsom riskakor (smaksatta) smaksatta med vad? Blir svår att 
uppskatta om man inte vet exakt livsmedel! :) bifogar även en bild på hur 
första sidan på enkäten ser ut på min telefon. Där man missar en del av 
texten. Kanske kan ses över (kan vara bara min telefon) men risken är ju att 
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någon annan också kommer ha samma. (tänker på meningen efter 
Gastronomiprogrammet där man endast ser ett D) 

 

Bilaga 8. Frågor i enkätundersökning 
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Bilaga 9. Kvalitativa kommentarer från hemtest 

Salt 

Ingen soppa upplevdes för salt. 

För lite salt 

Generellt kändes sopporna lika salta men tack vare olika kryddning upplevdes vissa som mer salta/ fylligare.  

Detta var ett uppvak. Saknar saltet jättemycket i alla sopporna. 

Jag gillar lite extra salt på maten så jag upplevde inte sopporna som så salta. 
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samt gärna lite mer salt 

men de båda sista som var mer kryddstarka och som jag ckså upplevde saltare var klart godast. 

men jag tyckte icke att det var så salt 

Misstänker att det egentligen är samma salthalt men de olika kryddextrakten framhäver sältan olika beroende 

på hur många scoville etc 

Nr 784 var godast. Dem smakade tomatsoppa och lagom salt 

Märkte ingen stor salt-skillnad.  

Styrka 

Soppa 968 och 147 upplevde jag gav halsbränna. 

Upplevde 147 som väldigt stark. Mycket chili i den kanske. 

5.väldigt stark 

Två av dom var mer hetta i, svårare att smaka sältan 

Bra sting i soppa nr 968! 

gärna mindre chili 

147 smakade som nyponsoppa med chili - inte gott 

Jag kände snarare av att de var kryddstarka (chili) än salt. 

Vissa soppor var jättegoda medan andra smakade starkt och direkt illa. 

Den tillsatta hettan är alltför hög i de två sista. Det skulle aldrig fungera med en hel tallrik 

Lite för mycket vitpeppar i vissa så de fick en obekväm hetta 

Tyckte 968 var starkare 

I really enjoyed the ones that were a bit spicier but I can also imagine that if you eat a whole bowl of soup 

instead of a couple of spoons, you want it a little less spicy. 

147 & 968 har mer capsicumextrakt än de andra.. 

Sötma 

Den första soppan var väldigt söt och inte direkt min smak 

Upplevde också den första soppan som väldigt väldigt söt. Nästan som nyponsoppa 

Första soppan var jättesöt?? Smakade som salt nyponsoppa 

Men i övrigt kändes sopporna för söta för min smak. 

Vissa smakade lite nyponsoppa:-) 

Sopporna smakade generellt sötare än den typ av tomatsoppa vanligen äter. 

564 är lite sötare / mer tomat smak än de andra. Inte heller lika god.   

Konsistens 

Ganska tråkig konsistens på alla. 

Ganska tunn konsistens på 564 

295 och 147 var för tunna i konsistensen. 

295 lite blaskig. 

Konsistensen är bra men jag saknar generellt fylligheten, som självklart kan kompenseras med parmesanost 

295 för lös i konsistensen och smakar för mycket oregano & basilika för min smak.  

Smak/gillande  

Sopporna med mindre andra kryddor var godast  

6. Min favorit 

Överlag var de goda. De passar säkert bra till olika typer av rätter 

Saknar smaken av vanlig tomatsoppa och lite syrlighet från vinäger 

462 godast. 

Mycket goda soppor. Tyckte nr 968 var godast... 

Men dem var över det hela väldigt god 

Flera av sopporna hade en smak som man inte förväntade sig av en tomatsoppa, vilket var lite distraherande. 

Därför också lite svårt att betygsätta. Egentligen kändes första soppan som den mest klassiska. 

968 var grymt god :-) 
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Jag tyckte om många av dem. 

Men de var alla goda på olika sätt 

De flesta var ganska goda! 

295 god. Roligt vi fick testa. 

God fyllig smak i de flesta, någon bismak i 147. Annars goda soppor. 

Soppan med basilika var grymt god! 

784 - mycket god 564 – god 

Gärna mer örtkryddor  

Första soppan var favoriten. 

Godast var 462. 

Godast 462 

. 295 smakade basilika. 

147 passar mig lite bättre, lite mildare 

Kände av att det var olika kryddor i sopporna tex någon smakade lite chili. 

Godast var 462. 

Jätteroligt test! Goda soppor! Men goda!!! Tack för ett jätteroligt test!!! Bra jobbat!!! 

Bra helhet 

Alla var goda 

295 häftigt smak, överlag fantastisk goda soppor. 

En som jag gillade, 564. 

sista var dock bäst 

Det var gott 

Är en stor älskare av både tomatjuice och tomatsoppa men dessa var samtliga mindre goda. 

Gott och roligt smaktest, tack så mycket! 

Myket trevligt. Spännande att försöka hitta dem kryddor som finns i dem olika soppor vi fick. 
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