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

 
 

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

 
 

 
Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, 

för kandidatexamen i mat- och måltidsvetenskap 

VT 2022 
Fakulteten för naturvetenskap 

 

 

 

Kakor bakade med svedjeråg 
Konsumentupplevelse och 
-preferens 

Jakob Nilsson & Sara Jönsson

http://www.hkr.se/
http://www.hkr.se/


 

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

 

 

 

Författare 

Jakob Nilsson & Sara Jönsson 

Titel 

Kakor bakade med svedjeråg – Konsumtentupplevelse och preferens 

 

Engelsk titel 
 

Cookies baked with swidden rye - Consumer experience and preference 

 

Handledare 

Karin Wendin 

 

Examinator 

Viktoria Olsson 

 

Sammanfattning 

Begreppet ”kulturspannmål” innefattar forntida spannmålsprodukter, lantsorter och        

äldre sorter och svedjeråg tillhör denna grupp cerealier. Kulturspannmål blir alltmer 

populärt på grund av ökande medvetenhet kring hållbarhet och miljö. Kulturspannmål är 

lämpliga för miljövänligt och ekologiskt lantbruk. Utöver detta innehåller kulturspannmål 

ett högre protein-, kolhydrat-, mineral- och vitaminvärde jämfört med moderna 

spannmål.  Mjöl från kulturspannmål är ofta inte lika hårt processat jämfört med industriellt 

mjöl vilket gör att det kan skilja sig i bakegenskaper samt sensoriska egenskaper. I denna 

studie ligger Icas receptbok “Sju sorters kakor” som grund för recept för de kakor som 

studerades. ”Sju sorters kakor” är ett koncept som etablerades på 1900-talet och som 

fortfarande lever vidare i Sverige. Syftet med projektet är att dokumentera och analysera 

konsumenters preferenser och upplevelse gällande kakor bakade med svedjeråg. Med ett 

gillandetest och en fokusgrupp har data samlats in samt analyserats för att se hur 

konsumenternas preferenser och upplevelse är angående ”sju sorters kakor” bakade med 

svedjeråg. De sju olika kakorna som bakades var: bondkaka, ingefärskaka, chokladsnitt, 

brysselkex, brysselkex med sylt, sockerkringla och drömmar. Resultatet visade att kakan 

som var mest omtyckt var kakan chokladsnitt.  Kakan som var minst uppskattad var kakan 

sockerkringla. Det framkom under fokusgruppen att deltagarna fikavanor skedde nästan 

alltid med andra personer. Det framgick att evenemang var starkt förknippad med fika 

såsom högtider eller andra typer av firande. Deltagarna var positivt inställda och kunde 

villigt se sig själva konsumera kakor bakade med svedjeråg i stället för kakor bakade på 

vetemjöl.  

 

Ämnesord 

Kulturspannmål, Svedjeråg, Preferenser, Upplevelse, Kakor, Konsument
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Abstract 
 

The term "heritage cereals" includes ancient cereal products, land varieties and older 

varieties, which means that swidden rye belong to this group. Heritage cereals are 

becoming increasingly more popular due to the increasing awareness of sustainability and 

the environment. Cultural grains are suitable for environmentally friendly and organic 

farming. It contains a higher carbohydrate, protein, mineral, and vitamin value in cultural 

grains compared to modern type of cereals. Cultural grain is not processed to the same 

degree compared to industrial flour, which means that it can differ enormously in sensory 

properties as well as baking properties. In this study, Ica's recipe book "Seven kinds of 

cookies" is used as a recipe for the cookies. "Seven kinds of cookies" is a concept that 

was established in the 20th century and still lives on in Sweden. The purpose of the project 

is to document and analyze consumers' preferences and experience regarding cookies 

baked with swidden rye. With an approval test and a focus group, data has been collected 

and analyzed to see what consumers' preferences and experience are regarding "seven 

kinds of cookies" baked with swidden rye. The seven different cookies baked were: 

bondkaka, ingefärskaka, chokladsnitt, brysselkex, brysselkex med sylt, sockerkringla and 

drömmar. The result showed that the cake that was the cake that was the most appreciated 

from a sensory perspective was the cake chokladsnitt. The cake that was least appreciated 

from a sensory perspective was the cake sockerkringla. It emerged during the focus group 

that the participants' fika habits almost always occurred with other people. In addition to 

this, it was found that events were strongly associated with fika, such as holidays or other 

types of celebrations. The participants had a positive attitude and could willingly see 

themselves consuming cakes baked with swidden rye instead of cookies baked on wheat 

flour. 
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Förord 

Examensarbetet ingår i ett större projekt från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). 

Projektets namn är “Sustainable organic bread from heritage cereals: using history to form 

the future” och är finansierat av Formas. 
 

Tillsammans har författarna erfarenheter inom industriellt bageri, mindre bageri och café. 

Erfarenheter som har givit en inblick hur verksamheter och kunder kan förhålla sig till 

kulturspannmål. 

Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad som är tvärvetenskapligt har gett 

nödvändiga förutsättningar för att kunna utföra denna studie. Tack till alla deltagare som 

bistod till resultatet. Slutligen vill vi tacka Karin Wendin som har varit vår handledare 

genom detta projekt. 
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1. Inledning 

 
Människor har sedan jägar- och samlartiden ätit olika typer av frön från spannmål. Idag 

består globalt sett majoriteten av spannmålsproduktionen av vete (Marklinder, 2017). De 

flesta människor i västvärlden lever idag i ett överflödssamhälle och har större tillgång 

till mat än vad de behöver för sin överlevnad. Konsumenter från Sverige anger att den 

viktigaste faktorn till att konsumera mat är att det ska vara gott (Food & Friends, 2021). 

Jordbruksverket slår fast i en rapport: “Livsmedelskonsumtionen och näringsinnehåll” 

från 2019 att svenskarnas konsumtion av mjöl och gryn har minskat under perioden 1980–

2018. De beskriver även att en ökning under samma period inom livsmedelsgruppen bröd 

och konditorivaror har skett (SCB, 2019). Intresset för att få flera olika egenskaper eller 

smaker in i kosten har, vid sidan av intresset för en hälsosam och balanserad kost, ökat 

intresset för kulturspannmål och råg. Svedjeråg är ett sorts kulturspannmål som är 

smakrikt vilket ger ett mjöl som lämpar sig för att variera sin bakning eller matlagning. 

Intresset för kulturspannmål har även ökat eftersom kulturspannmål är lämpat för 

ekologiskt jordbruk (Bridonneau & Chauveteau, 2021). Att öka konsumtionen för 

kulturspannmål, så som svedjeråg, är därför i enighet med FN:s Globala Hållbarhetsmål, 

3 God hälsa och välbefinnande, 12 Hållbar konsumtion och produktion och 13 avser 

Bekämpa klimatförändringar (United Nations Development Programme, u.å). Fördjupade 

kunskaper om andra livsmedelsprodukter än de vi är vana vid att använda idag kan främja 

konsumenter att variera sina måltider och få flera olika egenskaper eller smaker in i 

kosten. 

För att öka möjligheten till ökad användning av kulturspannmål behövs dock mer 

kunskap. Mjöl malt av kulturspannmål är inte lika hårt processat jämfört med industriellt 

mjöl vilket gör att det kan skilja sig enormt i bakegenskaper samt sensoriska egenskaper. 

Denna studie kommer undersöka konsumenternas preferenser av ett 

kulturspannmål.  Undersökningen vill även lyfta variationen av spannmål genom att 

använda sig av recept som är baserade på vetemjöl och förnya med svedjeråg. Hypotesen 

i denna studie är att delar av vetemjöl kan ersättas av svedjeråg i olika kakor. 

 

De kakor som studien har utgått från är de klassiska sju sorters kakor som är ett koncept 

som har etablerats i Sverige (Ica, 2022). Även om matkulturen är i ständig förändring så 
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lever fortfarande recepten kvar. I denna studie ligger Icas receptbok “Sju sorters kakor” 

till grund för att utföra gillandetestet samt fokusgruppsintervjun för att få svar på frågorna. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att dokumentera och analysera konsumenters preferenser och 

upplevelser gällande kakor bakade med svedjeråg. 

 

3. Bakgrund 

 
3.1. Vad är kulturspannmål? 

Spannmålsbaserade livsmedelsprodukter utgör en stor del av den dagliga kosten 

(Zamaratskaia et al., 2021). Genom historien har de varit, och är fortfarande, en viktig 

källa till protein, kostfibrer och bioaktiva föreningar med antioxidantiva och 

antiinflammatoriska effekter (Zamaratskaia et al., 2021). De viktigaste spannmålen 

inkluderar vete, råg, ris, korn, havre, majs, hirs och durra. Bland dessa dominerar vete, 

majs och ris av världens jordbruksproduktion (Zamaratskaia et al., 2021). 

Spannmålsbaserat bröd och gröt som livsmedel var redan en viktig del av den mänskliga 

kosten i förhistorisk tid (Valamoti et al., 2019). 

 

Kulturspannmål blir alltmer populärt på grund av ökande medvetenhet kring hållbarhet 

och miljö, eftersom kulturspannmål är lämpat för ekologiskt jordbruk (Wendin et al., 

2020). Utöver detta kan det bidra till en hälsosam och balanserad kost. Enligt Wendin et al. 

(2020) har ett större intresse för en lokal produktion av grödor tillkommit, delvis på grund 

av en högre medvetenhet och aktsamhet kring hållbarhetsfrågor. Trots detta är det 

smakupplevelsen av en produkt som är av den största betydelsen för konsumenterna 

(Wendin et al., 2020). 

 

Trots god tillgång till genetisk och historisk information kring ursprunget av 

jordbruksprodukter, finns det ingen universell definition av moderna och äldre spannmål. 

Det som idag kallas lantsort uppstod på grund av att bönder använde sig av ett naturligt 

urval för att få fram bättre avkastning från skörden (Giambanelli et al., 2013). Således gör 

det att begreppet ”kulturspannmål” innefattar forntida spannmålsprodukter, lantsorter och 

äldre sorter, därtill kommer att svedjeråg tillhör denna grupp. 
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Giambanelli et al. (2013) beskriver att jakten på en högre avkastning och 

industrialiseringen av jordbruket under de senaste 150 åren innebar att kulturarv av det 

äldre spannmålsprodukterna som skapades av tidigare generationer gick förlorade i 

många delar av världen. För framtida hållbarhet finns det ett behov av att bygga upp 

motståndskraftiga jordbrukssystem. Kulturspannmål har visat sig mer motståndskraftigt 

mot torka och andra extrema väderförhållanden än de moderna sorterna, vilket i sin tur 

kan bidra till ett mer robust jordbrukssystem (Zamaratskaia et al., 2021). 

 

Kulturspannmål har ett högt näringsvärde som gör dem alltmer populära som en del av en 

hälsosam kost (Zamaratskaia et al., 2021). Den högre protein-, kolhydrat-, mineral- och 

vitaminhalten i kulturspannmål jämfört med moderna spannmål är en viktig fördel 

(Zamaratskaia et al., 2021). Det högre näringsvärdet är fördelaktigt för hälsan. Till exempel 

är vitaminer viktiga för kroppen eftersom de är essentiella för muskel-, nerv- och 

immunsystemet. Utöver detta kan kulturspannmål ha en positiv inverkan på vissa 

sjukdomar (Zamaratskaia et al., 2021). De kan till exempel vara mindre farliga än moderna 

spannmål för personer med celiaki, då gluteninnehållet ofta är lägre. Kulturspannmål har 

lägre immunogena egenskaper än moderna spannmål, vilket gör att det är mindre farligt 

för människor med celiaki att konsumera.  Dessutom är allergi mot vete en av de vanligaste 

födoämnesallergierna (Nyström & Ahlbeck, 2018). En av de vanligaste förekommande 

födoämnesallergier är mot vete, och individer kan vara allergiska mot vete utan att ha 

celiaki (allergisk mot gluten) (Nyström & Ahlbeck, 2018). De vanligaste symtomen är 

eksem och buksmärtor men allvarligare reaktioner förekommer också, framför allt genom 

ansträngningsutlöst allergi, det vill säga där personen har intagit ett födoämne som de är 

allergiska mot före ansträngning, vilket inte sällan leder till livshotande anafylaxi (Nyström 

& Ahlbeck, 2018). 

 

 

Bridonneau & Chauveteau (2021) beskriver att kulturspannmål är lämpliga för 

miljövänligt och ekologiskt lantbruk. Faktum är att kultursspannmål är anpassade till 

ekologisk produktion och är mer resistenta än moderna spannmål under vissa extrema 

klimatförhållanden. Dessutom är produktionen av kulturspannmål främst lokal eller 

regional, ett faktum som stödjer små och medelstora jordbrukare och mjölnare och även 

möjliggör hållbarhet (Zamaratskaia et al., 2021). 
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3.2. Faktorer viktiga för konsumtion 

Det finns flera olika faktorer som påverkar människors sätt att konsumera varav Warren 

Belasco har tagit fram en teori för att förstå scenariot med vilka faktorer som påverkar 

konsumenterna (Belasco, 2008). Författaren beskriver en triangel där identitet, 

bekvämlighet och ansvar ligger till grund för teorin. Där beskriver Belasco att identitet 

kategoriseras som sociala och personliga aspekter där psykologi, kultur, demografi ingår. 

Han menar att bekvämlighet innefattar faktorer såsom pris, skicklighet och tillgänglighet. 

Den sista delen, ansvar, innefattar aspekter angående medvetenhet om konsekvenser av 

vad konsumenter äter. Figur 1 illustrerar Warren Belascos teori på vilka faktorer som 

påverkas när konsumenten går igenom sin köpprocess. 

 

 

 
Figur 1Warren Belascos triangel 

 

Utöver detta ger Belasco även en bild av varför mat och måltider kan vara intressanta att 

undersöka och berättar om matens betydelse för mänskligheten. Mat och måltid har 

historiskt sett associerats med kvinnans sfär (Belasco, 2008). Det har gjort att området 

inte har haft samma pondus som andra mäns dominerande områden. Belasco ger exempel 

på hur det tvärvetenskapliga området ständigt förändras genom sociala interaktioner, 

identitetsskapande och våra värderingar. 

Som Belasco förklarar i sin bok är “Mat och måltider mer än bara föda”; det är inte enbart 

näring som gör att människor konsumerar. Läran om mat är alltså inte bara nutrition utan 

även njutning där ens sinnen samspelar (Belasco, 2008). 
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Det finns flera studier som visar på vilka faktorer som konsumenten värdesätter och en 

av dem är studien som beskriver konsumentmedvetenhet, attityder och preferenser 

gentemot kulturspannmål av Wendin et al. (2020). Där påvisas att den viktigaste faktorn 

för konsumtion av bröd är smak och doft. Andra faktorer som var värdefulla för 

konsumenterna vid brödkonsumtion var färskhet och textur Wendin et al (2020). 

 

Konsumenternas attityder och preferenser kopplade till olika typer av produkter kan 

variera beroende på faktorer som ålder, kön, utbildningsnivå och geografisk bakgrund 

(Wendin et al., 2020). När det gäller brödkonsumtionen finns det mer av en traditionell 

konsumtionsstruktur av vitt mjöl bland svenska konsumenter, dock förekommer en lägre 

konsumtion av råg och fullkornsbröd bland yngre konsumenter (Wendin et al., 2020). 

Konsumenter med högre utbildningsnivå är mer medvetna om hälsoaspekterna vilket gör 

dem mer mottagliga för trender, dock är kunskapen om påverkan av utbildningen i 

relation till preferenser av olika typer av produkter låg (Wendin et al. 2020). Bridonneau 

& Chauveteau (2021) beskriver att faktorer som ålder och kön påverkar dock 

konsumenternas attityder och preferenser. Till exempel är kvinnor mer intresserade av 

spannmålens ursprung och föredrar att konsumera livsmedel som innehåller 

fullkornsmjöl än män. Dessutom visade en studie att ålder påverkar attityder till 

kulturspannmål. Äldre människor är mer benägna att spendera mer på 

kulturspannmålslivsmedel (Wendin et al. 2020). Det har visat sig att produkter som 

uttrycks vara "forntida", "naturliga" och "lokala" är mer benägna att väljas av 

konsumenterna eftersom de tenderar att vara lokalt och regionalt producerade. I allmänhet 

sätter konsumenterna ett högt värde på konsistensen och smaken hos livsmedel som 

innehåller kulturspannmål (Bridonneau & Chauveteau, 2021) 

 

Genom Agenda 2030 har FN specificerat olika hållbarhetsmål där mål 12 handlar om 

“Hållbar konsumtion och produktion” och mål 13 avser “Bekämpa klimatförändringar” 

(United Nations Development Programme). Kulturspannmål tycks därför vara en 

fördelaktig produkt ur FN:s Agenda 2030 perspektiv. 
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3.3. Uppkomsten av Sju sorters kakor 

Fika är en företeelse som kan innefatta både dryck och mat kombinerat. Undersöker man 

ordet fika kommer även ordet kaffe hand i hand (SAO, 2015). Svenska akademins ordlista 

beskriver fika som “kaffe/ te med tilltugg”. Det dröjer fram tills mitten av 1900-talet tills 

fika blir en vanlig företeelse bland alla olika samhällsklasser (Tellström, 2021). Innan dess 

var det något för överklassen att njuta av.  Jonathan Meltzger beskriver i sin avhandling 

“Köttbullslandet” att Thora Holm som var grundare av “Husmodern och Hemma” att “vid 

kafferepen skall det vara minst sju sorters bröd” (Metzger, 2005). Hon publicerade en 

kokbok titulerad “Högtider och bemärkelsedagar i svenska hem”.  

Att sitta ner i gemenskap och dricka ihop hade svenskarna gjort förut men då framför allt 

starksprit. Svenskarnas utedrickande av starksprit byttes till kaffe som blev den nya 

drycken att samlas kring (Tellström & Jönsson, 2018). Spridningen av fika för gemene man 

uppkom genom Sveriges nya folkrörelse under mitten av 1900-talet. Då introducerades 

fikan på arbetsplatsen och även arbetarklassen samlades runt en kopp kaffe.  

Uppkomsten av receptboken kom till från Icas tidning som utropade en 

recepttävling.  Tävlingen resulterade 10 000 recept från läsarna av tidningen. Den första 

upplagan som publicerades 1945 och hade 400 recept och fick namnet “Sju sorters kakor” 

(Ica, 2022).  Bilder på tre utgåvor av boken finns i bilaga 1.   

Historiskt sätt är “Sju sorters kakor” en rätt ny företeelse i Sverige, men bakning har 

människan skapat sedan den tid vi blev bofasta. Dagens kulturspannmåls produktion ser 

snarlik ut hur man tog hand om sina spannmål längre bakåt i tiden. Troligen har Sverige 

bakat med kulturspannmål länge genom historien, likaså med svedjeråg.   

 

3.4. Sensoriska tester 

En tydlig trend under de senaste åren har varit konsumenternas ökande intresse av att 

bidra till utvecklingen av produkter och tjänster (Wendin et al., 2015). Som ett resultat av 

detta är traditionell produkttestning som utförs i en kontrollerad miljö, ersatt till viss del 

av mer realistiska tillvägagångssätt som till exempel hemkonsumenttest där deltagarna 

kunde utföra testet hemifrån. Det finns i allmänhet två typer av konsumentprodukttester, 
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Central Located Test (CLT) och Home Use Test (HUT) (Wendin et al., 2015). Det 

primära målet med dessa konsumenttester är att bedöma en  produkts  acceptansförmåga. 

HUT kan vara tidskrävande att utföra och administrera, de erbjuder dock fördelar när det 

gäller uppgifternas giltighet. Wendin et al. (2015) beskriver de främsta fördelen är att 

konsumenten har möjlighet att använda produkten under en tidsperiod och kan undersöka 

dess prestanda vid flera tillfällen och i flera scenarier innan bilda en övergripande åsikt. 

Bristen på kontroll, både över situationen och över produkten samt över vem som testar 

produkten är nackdelar med HUT som bör tas i beaktning. 

 

Under CLT testas produkterna i ett laboratorium eller i en miljö där alla eller vissa 

aspekter kontrolleras. Under testet kan personen/personerna som har hand om testet vara 

tillmötesgående med instruktioner, och svara på frågor som dyker upp under testet. 

 

I tidigare studie där data jämfördes mellan HUT och CLT en tydlig skillnad mellan CLT 

och HUT var att CLT-konsumenter skilde sig från HUT-konsumenterna genom att ge 

proverna lägre poäng. En annan skillnad var antalet synpunkter på produkterna från 

konsumenterna, CLT-konsumenter kommenterade produkterna rikligt, medan HUT- 

konsumenterna kommenterade glest (Wendin et al., 2015). 

 

Gillandetest med blindmarkerade produkter är en av grundstenarna i sensorisk 

utvärdering (Lawless & Heymann, 2010). Konsumenters gillande är essentiell 

information för utvecklingen för produkter och marknadsförare. Gillandetest utförs för 

att se gillandet av en eller flera produkter, det ger information om en produkt är gillad 

eller inte. En viktig regel vid gillandetester är att endast tillräcklig information anges om 

produkten att testet utförs korrekt och blir bedömt korrekt. Därför tilldelas deltagarna en 

tresiffrig kod, detta görs för testet ska enbart bli bedömt på produkternas sensoriska 

egenskaper. Ett sensoriskt gillandetest är det enda sättet att bedöma sann sensorisk 

tilltalelse utan förutfattade meningar (Lawless & Heymann, 2010). 

 

3.5. Sensorik och produktionsegenskaper 

 
Kakor har en stor plats inom industrin för snacks och mellanmål detta på grund av deras 

variation i smak och krispighet. Kakornas popularitet är på grund av deras relativt låga 

kostnader, varierad smak, enkel tillgänglighet, hög näringstäthet och lång hållbarhet 

(Dourado Gomes Machado et al., 2021). Vetemjöl är huvudkomponenten i praktiskt taget 
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alla kakor. Kakor av god kvalitet kan dock bakas med mjöl som inte är vetemjöl (Dourado 

Gomes Machado et al., 2021). Vilket ger ett antagande om att svedjeråg är en lämplig 

produkt att ersätta det vanliga vetemjölet med. Vid bakning av kakor är det nödvändigt 

att förstå funktionerna hos ingrediens- och processvariabler för produktion av fiberrika 

kakor för att uppnå optimal produktkvalitet (Dourado Gomes Machado et al., 2021). 

 

4. Material och metod 

 
4.1. Litteraturgenomgång 

Databasen Summon användes för att hitta information om ämnet. Sökorden som användes 

för att hitta de vetenskapligt granskade studierna var: “heritage cereals”, “consumer 

awareness”, “consumer attitudes”, “consumer preferences” och “home use test”. För att 

granska information angående sensoriska tester har boken “Sensory Evaluation of Food” 

av Lawless & Heyman använts. Utöver detta har detta projekt varit en del av ett större 

projekt från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Projektets namn är “Sustainable organic 

bread from heritage cereals: using history to form the future” och är finansierat av Formas. 

I detta projekt har tidigare studier kring ämnet gjorts, vilket gör detta projekt baserats på 

information hämtad från de tidigare studierna.  

 

4.2. Material 

För att undersöka konsumenternas upplevelse av svedjerågens sensoriska egenskaper 

valdes olika recept med olika smaksättningar. Det receptmaterial som därför valdes och 

som ansågs relevant för projektet var Icas kokbok “Sju sorters kakor”. Boken “Sju sorters 

kakor” publicerades första gången år 1945 av Ica Provkök på ICA Bokförlag. Tre olika 

utgåvor av boken användes. 

Urvalet av kakorna gjordes genom diskussioner och provbakning. Kriterierna för kakorna 

blev att det skulle vara små kakor för att få ett hållbart alternativ. Kakorna hade som krav 

att klara sig i rumstemperatur under maximalt fyra dagar i sin förpackning. Urval av kakor 

övervägdes och slutligen förbereddes och bakades kakorna  med cirka 80 % av sitt 

spannmålsinnehåll på svedjeråg. (Se bilaga 2 för recept, exakta mått och instruktioner.) 
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De kakor som bakades var bondkaka, ingefärskaka, brysselkex, chokladsnitt, syltkaka, 

drömmar och sockerkringlor. 

För gillandetestet bakades 50 kakor av varje sort, för att varje deltagare skulle smaka av 

varje prov. Kakorna packades in styckvis i en plastbehållare för att undvika 

kontaminering av kakorna. Därefter blev plastbehållarna med kakorna i placerade i en 

påse med ett informationsblad. Varje påse innehöll sju sorters kakor och 

informationsbladet informerade deltagarna hur de skulle utföra testet. Se bilaga 3 för att 

ta del av hur gillandetestet packades till konsumenterna. Kakorna skulle både få plats i 

plastbehållaren och skulle inte vara för stora så att deltagarna klarade av att smaka på alla 

sju kakor. Utöver detta märktes allergenerna med fetstil och skrevs på informationsbladet, 

“unika” allergener såsom ägg och mandel som endast fanns i kakan chokladsnitt 

respektive bondkakan, märktes både på informationsbladet och burken. Möjligheten 

fanns för personer med allergi att delta, eftersom alternativet “kunde inte äta på grund av 

allergi eller liknande” fanns tillgängligt. Varje burk var märkt med en tresiffrig kod så att 

deltagarna kunde veta vilken kaka de gav sitt svar på samt vilka allergener varje kaka 

innehöll. 

 

4.3. Metod 

Avgränsningar i studien gjordes vilket ledde till att ett uteslutande av receptutveckling 

konstaderades, där fokuset endast låg på konsumenternas upplevelse och attityd gällande 

kakor bakade på färdigstadgade recept. Beprövade recept användes ur “Sju sorters kakor” 

från Ica bokförlag. Receptboken gav även diskussionsunderlag till fokusgruppen. Studien 

utgick från denna receptbok dels för att recepten är beprövade och välkända sedan tidigare, 

dels för att fokusgruppen skulle ha något att samtala om. Genom att välja dessa recept 

möjliggör man för att se hur rågen anpassar sig till olika smaksättningar och vilka kakor 

som gillas mest i gillandetestet och fokusgruppen. För att ta del av recepten se bilaga 2. 

 

4.3.1. Gillandetest - Kvantitativ delstudie 
 

För att säkerhetsställa exakt hur mycket deltagarna gillar eller ogillar en typ av produkt 

används en 9-gradig hedonisk skala som går mellan ogillar extremt mycket till gillar 

extremt mycket. Vid en hedonisk mätning är det viktigt att det är tillräckligt många 

deltagare när en produkt eller produkter testas, vanligtvis 75–150 personer (Lawless & 
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Heymann, 2010). Detta för att kunna få ett statistiskt säkerhetsställt resultat. 
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Urval av deltagare kvantitativ delstudie 

 

Rekryteringen av deltagarna för testerna skedde genom personliga kontakter och 

marknadsföring genom sociala medier. Totalt utförde 50 personer gillandetestet varav 18 

var män, 31 var kvinnor och 1 valde att svara “annat”. Åldern på deltagarna var mellan 

10 och 86 år, med ett medelvärde på 40 år och spridningsmått på 18 för gillandetestet. 

 

Datainsamling kvantitativ delstudie 

 

Den kvantitativa metoden som användes var ett hemkonsumenttest i form av ett 

gillandetest. Datainsamlingen genomfördes genom webbaserad enkät i programmet 

EyeQuestion® (version 5.07.11, Nederländerna). Konsumenterna svarade på fyra olika 

frågor som var följande: 

 

● Vad tycker du om kakans saftighet? 

● Vad tycker du om kakans konsistens? 

● Hur är din totala smakupplevelse av kakan? 

● Vad tycker du om kakans eftersmak? 

 
Utvärderingen av kakorna skedde med hjälp av en 9-gradig hedonisk skala, de 9 olika 

alternativen var enligt följande 

● 9. Gillar extremt mycket 
 

● 8. Gillar väldigt mycket 
 

● 7. Gillar måttligt 
 

● 6. Gillar lite 
 

● 5. Varken gillar eller ogillar 
 

● 4. Ogillar lite 
 

● 3. Ogillar måttligt 
 

● 2. Ogillar väldigt mycket 
 

● 1. Ogillar extremt mycket 

● Utöver dessa fanns även ett extra alternativ som var “Kunde inte äta på grund av 

allergi eller liknande”. 

http://www.hkr.se/


18 

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

 

 

 

 

 

Dataanalys kvantitativ delstudie 

 

Den kvantitativa datan från gillandetestet bearbetades i Excel (version 16.49, USA) 

därefter presenterades datan deskriptivt i tabeller och figurer med medelvärde, 

spridningsmåttet och standardavvikelse. Statistisk analys av gillande testet utfördes med 

hjälp av tvåvägs-ANOVA i EyeQuestion® (version 5.07.11, , Nederländerna) och Tukey 

post-hoc där signifikansnivån var 5%. 

 

4.3.2. Fokusgruppintervju - Kvalitativ delstudie 

Förklarande forskningsmetoder inom sensorik använder sig ofta av ett mindre antal 

personer, men tillåter deltagarna att bidra med större interaktion och vilket skapar en 

djupare undersökning av attityder och åsikter (Lawless & Heymann, 2010). 

För att kunna få mer utvecklade och mer ingående svar angående kakor bakade med 

svedjeråg genomfördes också en fokusgruppsintervju. Fokusgruppsintervjun skedde 

digitalt, där alla deltagare blev tilldelade sju kakor, samma sorts kakor som användes i 

hemtestet. I början av mötet informerades alla deltagare om allergener i kakorna. För att 

underlätta diskussionen i gruppen användes “Sju sorters kakor” som underlag för 

samtalet. Fokusgruppen samtalade i 30–45 minuter med ett urval från “Sju sorters kakor”. 

Urval av kakor finns att ta del i avsnittet material. Illustration av svedjeråg kakorna finns 

i bilaga 4. 

 

Urval av deltagare kvalitativ delstudie 

 

För de kvalitativa testerna rekryterades fem deltagare genom ett bekvämlighetsurval. 

Fokusgruppen fungerade som ett komplement till den kvantitativa delstudien. 

Semistrukturerade frågor som ställdes under fokusgruppen var: 

 

● Har ni någonsin kommit i kontakt med sju sorters kakor innan denna träff? Hur i 

så fall? 

● Hur skulle ni beskriva era fikavanor? 

● Har ni stött på begreppet kulturspannmål innan? 

● Hur upplever ni smaken av kakan som är bakad på svedjeråg? 

● Vad var era förväntningar på att smaka kakor som är bakade på kulturspannmål? 

● Vilken eller vilka kakor föredrar ni? 
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● Vad hade varit den största faktorn för dig att köpa hem kakor som är bakade på 

kulturspannmål? 

 

Utöver dessa frågor ställdes följdfrågor för att få tydligare svar på de frågor som ställdes. 

 
Datainsamling kvalitativ delstudie 

 

Fokusgruppen verkställdes under en eftermiddagsfika där respondenterna besvarade 

frågor i intervjuform online genom datorprogrammet Zoom. Fokusgruppsintervjun tog 

cirka en timme som spelades in med deltagarnas samtycke. 

Dataanalys kvalitativ delstudie 

 

Bearbetning av materialet från fokusgruppen utfördes med innehållsanalys (Bryman, 

2017) av materialet från fokusgruppen. Kodning av deltagarnas diskussioner resulterade 

i kategorier från deltagarnas angivna data. Fokusgruppsintervjun transkriberades. Det 

fanns inte resurser för utomstående part att se över innehållsanalysen till tematiseringen. 

 

5. Etiska överväganden 

För att bedriva god forskning är det viktigt att hitta en balans mellan forskningskravet och 

integritetsintresset. Hantering av personuppgifter följdes enligt dataskyddsförordningen 

GDPR som styr hur personuppgifter får hanteras (Vetenskapsrådet, 2017). Användningen 

av utomstående personer och granskning av deras åsikter, är det av yttersta vikt att 

deltagarna får den nödvändiga information som krävs så att forskningen sker på ett etiskt 

sätt. Då studien har hanterat personuppgifter och personers åsikter var det viktigt att alla 

deltagare gav samtycke av att delta i studien. För både testerna blev deltagarna 

informerade vad syftet med testet var och att det var helt frivilligt att delta och att 

deltagarna hade rätten att utesluta sig själva från testet om så önskas, utöver detta 

försäkrades deltagarna att de skulle förbli helt anonyma. Vid testerna som anordnades 

blev alla deltagare informerade om: 

 

● Syftet med testerna 

● Vad deras information skulle användas till 

● Att testerna var helt frivilligt 

● Deltagarna kunde avsluta testet när som helst 

● Alla deltagare skulle förbli anonyma 
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6. Resultat 

 
6.1. Gillandetest 

Totalt var det endast en person som inte kunde testa en av kakorna, vilket var kakan 

chokladsnitt. Utvärderingen av resultatet skedde genom att räkna ut medelvärdet på varje 

svar i förhållande till kakan och frågan. P-värdet visar att det är finns en statistisk 

signifikant skillnad mellan det olika kakornas saftighet, konsistens, smakupplevelse och 

helhetsupplevelse. Den statistiska analysen mellan de sju kakorna i frågorna om saftighet, 

konsistens, smakupplevelse eller eftersmak genom tvåvägs-ANOVA bekräftade att det 

fanns en statistisk signifikant skillnad (p <0,001) (tabell 1). 

Tabell 1. p-värdet vid tvåvägs-ANOVA för de fyra frågorna. 

 

 

 

För att se den signifikanta skillnaden mellan de olika testerna utfördes ett Tukey post-hoc 

test. Den signifikanta skillnaden mellan kakorna var det främst sockerkringlan som 

skiljde sig signifikant från de andra proverna i samtliga egenskaper (tabell 2). 

Ingefärskakan skiljde sig när det kom till frågorna angående kakans smakupplevelse och 

kakans eftersmak. Även drömmar hade en signifikant skillnad när det handlade om 

kakans saftighet. 
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Tabell 2. Tukey post-hoc test för att se signifikant skillnad mellan proverna i de olika frågorna. Där medelvärdet 

presenteras av varje kaka för respektive fråga. 

 

 

 

 
 

Bondk 

aka (A) 

Ingefärs 

kaka (B) 

Chokla 

dsnitt 

(C) 

Bryssel 

kex (D) 

Brysselkex 

med sylt (E) 

Sockerk 

ringla 

(F) 

Dröm 

mar 

(G) 

Vad tycker du om 

kakans saftighet? 

7.3 6.7 7.7 6.9 6.8 5.3 

A'B'C'D'E 

'G 

6.3 C 

Vad tycker du om 

kakans konsistens? 

7.2 6.8 7.8 7.4 6.8 4.1 

A'B'C'D'E 

'G' 

6.7 

Vad tycker du om 

kakans 

smakupplevelse? 

7.3 6.5 7.8 7.2 6.8 4.4 

A'B'C'D'E 

'G' 

7.0 

Vad tycker du om 

kakans eftersmak? 

7.0 6.2 C 7.6 7.0 6.5 4.5 

A'B'C'D'E 

'G' 

6.7 

 

A’ <1%; A<5% 

 

 

Vid testet av kakornas saftighet visade resultatet att kakan chokladsnitt var den som flest 

angav som saftigast med ett medelvärde på 7,7, tätt följt av bondkakan som hade ett 

medelvärde på 7,3 (figur 2). Kakan brysselkex hade ett medelvärde på 6,9, brysselkex 

med sylt (6,8) ingefärskaka (6,7) och drömmar (6,3). Kakan som deltagarna angav som 

minst saftig var sockerkringla som hade ett medelvärde på 5,3. 
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Figur 2. Medelvärde och standardavvikelse för gillande av deltagarnas upplevelse av kakornas saftighet. 

Signifikansnivå: p-värde <0,05 

Resultatet av kakornas konsistens visade högst medelvärde för kakan chokladsnitt (7,8), 

följt av brysselkex (7,4) och bondkaka (7,2), brysselkex med sylt (6,8), ingefärskaka (6,8) 

och drömmar (6,7) (figur 3). Kakan med lägst medelvärde visade sig vara kakan 

sockerkringla som hade ett medelvärde på 4,1. 

Figur 3. Medelvärde och standardavvikelse för gillande av deltagarnas upplevelse av kakornas konsistens. 

Signifikansnivå: p-värde <0,05 
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Testet av kakans smakupplevelse visade att de kakorna med högst medelvärde var 

chokladsnitt (7,8), bondkaka (7,3) brysselkex (7,2), brysselkex med sylt (6,8), 

ingefärskaka (6,5) och drömmar (7,0) (figur 4). Den kakan som hade minst medelvärde 

var kakan sockerkringla som hade ett medelvärde på 4,4. 

Figur 4. Medelvärde och standardavvikelse för gillande av deltagarnas upplevelse av kakornas smakupplevelse. 

Signifikansnivå: p-värde <0,05 

 

Resultatet av kakornas eftersmak visade att kakorna med högst medelvärde var 

chokladsnitt som hade ett medelvärde på 7,6 därefter kom bondkaka och brysselkex som 

båda hade ett medelvärde på 7,0 (figur 5). Medelvärdet för respektive kaka var drömmar 

(6,7), brysselkex med sylt (6,5), ingefärskaka (6,2) och. Kakan med lägst medelvärde var 

kakan sockerkringla som hade ett medelvärde på 4,5. 
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Figur 5. Medelvärde och standardavvikelse för gillande av deltagarnas upplevelse av kakornas eftersmak. 

Signifikansnivå: p-värde <0,05 

 

6.2. Fokusgrupp 

Samtalet med deltagarna skedde genom en fikastund via datorprogrammet Zoom under 

eftermiddagen med både sju små kakor och valfri dryck. Under samtalet framkom tre 

olika teman genom diskussionen, vilka var gemenskap, sensorik och hälsa. Tabell finns i 

bilaga 5 för hur innehållsanalysen färdigställdes. 

 

6.2.1. Gemenskap 
 

Det framkom när deltagarna beskrev sina fikavanor att konsumtion av fika skedde nästan 

alltid med andra personer. Tidigt i diskussionen berättade en av deltagarna att personen 

brukar sitta och fika när det är bra väder ute med sin granne, med en lite kaka som någon 

av dom hade bakat eller köpt. Under diskussionen framkom det även att det är vid firande 

man fikar. Högtider och andra typer av firande är starkt förknippad med fika. Ett citat från 

en deltagare: 

”Det är väl mest när man har gått på kalas, då var det sju sorters kakor 

alltid”. 

Andra deltagare kunde delvis hålla med om att det alltid var sju sorters kakor vid kalas. 

En av deltagarna konstaterade att dagens fikakonsumtion inte såg ut som förr i tiden när 

det var artigt att alltid bjuda på flera sorters kakor vid besök. Men personen beskrev sin 
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egen fikakonsumtion vid firande som överflödig även i dagens tid vid firande. Det visar 

på att konceptet “Sju sorters kakor” lever kvar fast i andra former än idag. 

 
6.2.2. Sensorik 

Deltagarna var enade om att den viktigaste faktorn vid konsumtion av kakor är att det 

smakar gott. 

“Det viktigaste är smaken”. 
 

Vidare framkom att utseende också spelar roll. Under provsmakningen av kakorna var 

det endast en kaka som konsumenterna inte tyckte var angenäm i textur. Denna kaka var 

sockerkringlan. 

Den kaka som deltagarna föredrog mest var chokladsnitten och därefter mandelkakan. En 

egenskap som en deltagare tog upp var att kakorna upplevdes ha en “intensiv smak” när 

de var bakade med svedjeråg. Detta höll sedan samtliga deltagare med om då de enades i 

diskussionen om att kakorna bakade på svedjeråg hade en mer intensivare smak jämfört 

med kakor bakade på endast vetemjöl. 

Även ordet “annorlunda” framkom och vid vidare förklaring var det en  positiv  mening. 

Deltagarna beskrev att de upplevde en starkare mättnadskänsla jämfört med kakor bakade 

på endast vetemjöl. En deltagare målade upp sin vanliga fika som brukade ätas med 

enkelhet och nu vid ätande av svedjerågkakor upplevdes samma mängd kakor skapa större 

mättnadskänsla. Samma deltagare berättade även att kakorna upplevdes mer kompakta 

jämfört med hur de annars brukar bakas av, men kakorna uppfattades fortfarande som 

goda. 

 

6.2.3. Hälsa 
 

Deltagarna var välvilligt inställda och kunde glatt se sig själva konsumera 

svedjerågskakor istället för kakor bakade på vetemjöl. Ett återkommande ämne var valet 

av att svedejrågskakan skulle vara bättre för hälsan, till exempel genom att få i sig andra 

näringsämne som inte finns i det vita vetemjölet. Redan på utseendet kunde deltagarna se 

en mörkare färg på kakorna jämfört med de kakorna de var vana vid. Ett citat från en av 

deltagarna: 

“Jag tror det är nyttigare. Det känns som det är nyttigare i alla fall”. 
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Under samtalet fick deltagarna frågan om de hade köpt hem kakor bakade på svedjeråg. 

Alla uppgav att majoriteten av kakorna smakade gott och de hade gärna köpt hem 

kakorna. När frågan kom upp ifall deltagarna hade kunnat tänka sig köpa svedjerågsmjöl 

i butiken, var en av deltagarna mer skeptisk mot detta då det inte fanns tillräcklig med 

marknadsföring angående produkten och deltagaren hade inte själv kommit på att byta ut 

vetemjöl i sitt egna bakande av kakor. 

 

7. Diskussion 

 
7.1. Resultatdiskussion 

Detta kandidatexamensprojekt har haft som syfte att dokumentera och analysera 

konsumenters preferenser och upplevelse gällande kakor bakade med svedjeråg. 

Resultaten från gillandetesten visade att chokladsnitt var mest uppskattad i alla fyra 

frågor, det vill säga gällande saftighet, konsistens, smakupplevelse och eftersmak. Vilket 

kan tyda på att choklad i kombination med svedjeråg tycks vara särskilt bra ur ett 

sensoriskt perspektiv. I samma gillandetest var det kakan sockerkringla som var minst 

uppskattad gällande saftighet, konsistens, smakupplevelse och eftersmak. Denna kaka 

hade den minsta mängden smör, men var samtidigt den enda kakan som hade 

ingrediensen grädde. Möjligen kan mängden smör samt tillägget av grädde ha påverkat 

de sensoriska egenskaperna negativ. Enligt Lawless & Heymann (2010) är ett korrekt 

utfört gillandetest det enda sättet att bedöma produkter ur en sann sensoriskt perspektiv 

utan förutfattade meningar, med detta sagt finns det fortfarande egenskaper som kan ge 

förutfattade meningar kring kakorna. Till exempel var den mest uppskattade kakan 

chokladsnitten vilket var den enda kakan som innehöll kakao, detta gjorde att den hade 

en mörkare färg jämfört med de andra kakorna, vilket kan ha gett deltagarna en förutfattad 

mening om att kakan innehöll någon form av kakao vilket kanske var önskvärt för flera 

av deltagarna. Vidare beskriver Lawless & Heymann (2010) att konsumenternas gillande 

av produkter är essentiell information för utvecklingen för produkter och marknadsförare, 

men eftersom det inte var syftet med studien var det inte av hög relevans varför deltagarna 

gillade en kaka utan endast om de gillade den. Enligt Dourado Gomes Machado et al. 

(2021) är vetemjöl huvudkomponenten i nästan alla kakor, men kakor med god kvalitet 

kan bakas med andra mjölsorter, detta är något som stämmer överens med resultatet från 

gillandetestet där alla kakor förutom en fick ett högt betyg på den hedoniska skalan.  
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Resultatet visade på att sockerkringlan var den som främst skiljde sig från de andra 

proverna i samtliga frågor. Resultatet av gillandetestet är deltagarnas åsikter och inte 

generaliserande för hela populationen. 

Vid fokusgruppsintervjun framgick att “Sju sorters kakor” vid fika tillfällen framför allt 

var något som förknippades med tradition och högtidliga tillfällen. Det framgick också 

att något gott till fika alltid varit populärt och skapar en gemenskap att samlas kring. Vid 

fokusgruppsintervjun framkom det att den kaka som var mest uppskattad ur sensoriskt 

helhetsperspektiv var kakan chokladsnitt, vilket stämde överens med resultatet från 

gillandetestet. Dessutom framkom det att den kakan som var minst uppskattad ur ett 

sensoriskt helhetsperspektiv var kakan sockerkringla, vilket också stämmer överens med 

resultatet från gillandetestet. Vid diskussion kring hälsa framkom betydelsen av 

hälsoaspekten, alla deltagare i fokusgruppen framhöll att kakorna bakade med svedjeråg 

upplevdes som mer hälsosamma än om samma kakor hade varit bakade av vetemjöl. 

Vilket stämmer överens med vad Bridonneau & Chauveteau (2021) skriver angående den 

högre protein-, kolhydrat-, mineral- och vitaminhalten är en viktig fördel i 

kulturspannmål jämfört med moderna spannmål. Två av deltagarna konstaterade att rågen 

i kakorna upplevdes som nyttigare för att det inte var processat som vitt mjöl. Utseendet 

på rågkakorna fick deltagarna att beskriva att det mörka mjölet “kändes nyttigare”. 

Eftersom det var hela gryn av svedjeråg som finmaldes så blev projektets sju sorters 

kakor, fullkornskakor. Det gör att andra näringsämnen jämfört med det vita mjölet följer 

med kakorna. Men för att förtydliga är dessa kakor bakade med smör och socker som 

tillför omättade fetter och energi. Som livsmedelsverket förklarar finns det inga “positiva 

effekter av att äta socker” (Livsmedelsverket, 2021). 

Utöver detta är allergi mot vete en av de vanligaste födoämnesallergierna (Nyström & 

Ahlbeck, 2018), och därmed kan kulturspannmål tyckas vara fördelaktigt alternativ 

utifrån ett hälsoperspektiv. Deltagarna under fokusgruppintervjun antydde att de gärna 

köpt kakor bakade på svedjeråg samt bytt vetemjöl mot svedjeråg i kakrecept men att de 

förutsatte mer marknadsföring kring svedjerågens möjligheter och fördelar. 

Kulturspannmålet svedjeråg har beskrivits som lämplig för lämpliga för miljövänliga och 
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klimatresistenta-ekologiskt lantbruk (Bridonneau & Chauveteau, 2021) därför tycks 

kulturspannmål vara en fördelaktig produkt ur FN:s Agenda 2030 perspektiv. 

Som resultatet visade under fokusgruppen var de äldre deltagarna mer benägna att känna 

igen sju sorters kakor på bjudningar. Även om andra deltagare kände igen konceptet 

konstaterades att vid bjudningar är det fortfarande ett överflöd av fika. Det visar på hur 

snabbt matkultur förändras. Tellström och Jönsson tar upp hur skiftande ens persons 

matkultur kan vara. På en generation kan konsumenters värderingar, normer och trender 

skiftats, vilket gör att det som finns på fikatallriken kan varierar enormt för konsumenter 

(Tellström & Jönsson, 2018). Matkultur är något människan ständigt konstruerar och 

förändrar. 

 

 
Warren Belasco beskriver i sin bok att en måltid är mer än bara föda. Det är identitet, 

bekvämlighet och ansvar som styr personens val vid konsumtion (Belasco, 2008). 

Fokusgruppen angav att faktorer som påverkar deras fikakonsumtion var gemenskap, 

sensorik och hälsa. Belasco målar upp mat och måltider som något som kommunicerar, 

vare sig människan vill det eller ej. Deltagarna i fokusgruppen diskuterade hälsoaspekten 

av att äta svedjerågskakor vilket kan vara en del av det som Belasco menar nämligen att 

de då skulle ha ett konsekvenstänkande av det man äter. Detta hänger även ihop med 

Belascos teori om mat som identitetsbyggande. En av deltagarna i fokusgruppen nämnde 

att de som fikade tillsammans både kunde äta inhandlade kakor men även hembakade. 

För att dra det till Belascos teori så hänger detta ihop med bekvämlighet; 

livsmedelsindustrin kan förenkla vardagen i stället för att baka själv. Det går även att 

koppla till hans tankar om identitet där hemmabakande i sig kan vara särskiljande från de 

som köper sina kakor. De som dessutom använder kulturspannmål i sin bakning har 

ytterligare ett steg i sitt identitetsbyggande. 

Resultat från Wedin et al, 2020 visade på att den största faktorn vid brödkonsumtion var 

smak och doft. Som även denna studie visar var den största faktorn till att konsumera 

kakor att det smakade gott. 
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7.2. Material och metoddiskussion 

 
7.2.1. Kritisk analys av material 

 

Eftersom recepten i boken Sju sorters kakor är framtagna för användningen av vetemjöl 

och inte svedjeråg kan detta ha påverkat resultatet. 

 

7.2.2. Kritisk analys av metod 
 

Under testerna fanns det inga instruktioner att deltagarna behövde rengöra munnen 

genom att dricka vatten mellan varje prov, detta kan ha lett till att vissa smaker kan ha 

blandats i munnen. Vilket i sin tur kan ha lett till att smaken av kakorna inte fick en rättvis 

bedömning. Anledningen till att inte ge den typen av instruktion var grundat i idéen av 

att konsumtionen av “sju sorters kakor” normalt inte konsumeras genom att dricka vatten 

för att rensa smaklökarna mellan varje kaka. Det vill säga att tanken bakom kakorna är 

att de ska ätas i randomiserad ordning utan speciella instruktioner om exakt hur. 

Gillandetest 
 

Gillandetestet anordnades för att se kakornas acceptansförmåga ur olika sensoriska 

perspektiv, syftet var att se ifall konsumenter tycker att svedjeråg funkar att ha i kakor. 

Samt att se ifall vissa kakor funkar bättre med en svedjeråg än andra. Vid skrivandet av 

informationsbladet skedde ett fel när de tresiffriga koderna skrev ut för respektive kaka, 

en av koderna stämde inte överens med koden på EyeQuestion detta var ett allvarligt fel 

då alla kakor innehöll allergener. Upptäckten av detta misstag skedde för sent och därför 

kunde inte testet stoppas. Lyckligtvis var ingen kod på informationsbladet snarlik den 

som var på varje burk kaka, vilket gjorde att deltagarna kunde lista ut vilken kaka det var. 

Med detta sagt är det viktigt att tänka på att bara för en kaka var mer uppskattad än en 

annan betyder det inte nödvändigtvis att denna kaka inte funkar att baka med svedjeråg, 

mänskliga faktorer kan ha spelat in i detta ifall ett hantverksfel hände under bakningen av 

kakorna som kunde ha lett till sämre  kvalité  på  någon  av  kakorna. Valet att använda 

sig av ett hemkonsumenttest i gillandetestet var för att få så många deltagare som möjligt 

i olika åldrar och höra deras åsikter. Dock beskriver Wendin et al. (2015) att vid 

hemkonsumenttest tenderar deltagare att ge lägre poäng än när man testar en produkt på 

plats. Vanligtvis när produkter testas på detta sätt används 75–150 deltagare, detta är för 

att få ett högre statistisk säkerställt resultat (Lawless & Heymann 
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2010). Denna studie använde sig endast av 50 deltagare, detta kan ha gett en mindre 

statistisk säkerhetsställt resultat. Orsaken till att ett mindre antal personer rekryterades var 

på grund av att studien använde sig av både kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder, detta medförde att det var essentiellt att ingen del var för 

tidskrävande. Utvärderingen av kakorna gjordes med en 9-gradig hedonisk skala. Enligt 

Lawless & Heymann (2010) är den 9-gradiga hedoniska skalan enkel att använda och 

implementera, och har visat sig väldigt användbar när det kommer till hedonisk mätning 

av mat och dryck, vilket var anledningen till användningen av denna skala. 

Vid utformningen av gillandetestet i EyeQuestion skedde ett fel som gjorde att analysen 

blev svårare att tyda och stämde inte överens med den hedoniska skalan. Siffrorna som 

visade resultatet var motsatt från var de faktiskt var, det vill säga att ifall en deltagare 

hade angett en nia = gillar extremt mycket, visade resultatet att detta var en etta = ogillar 

extremt mycket. För att få fram de verkliga värdena så fick detta ändras manuellt i Excel, 

vilket kan ha medfört att den mänskliga faktorn kan ha spelat in så att inte hela resultatet 

är hundra procent giltigt. 

Fokusgrupp 
 

Användningen av en fokusgrupp för att få fram resultatet var grundat i idén av att använda 

det som komplettering till gillandetestet och ställa mer detaljerade frågor kring attityder, 

preferenser kring svedjeråg och kulturspannmål. Reliabiliteten angående fokusgrupper är 

normalt ett problem då resultatet kan variera beroende på personen som intervjuar och 

analyserar datan (Lawless & Heymann, 2010). Genom att använda sig av mer än en 

person vid intervjun samt analysen av datan, gör så att reliabiliteten ökar. Denna studie 

har inte använt en utomstående person i innehållsanalysen. På grund av bristande resurser 

kunde inte en tränad panel användas till detta test. Alla personer som deltog i 

fokusgruppen var kända för författarna av denna studie, detta kan ha lett till data som en 

helt främmande person inte hade angivit eftersom de kända deltagarna var partiska för 

just denna studie. Med detta sagt beskriver Lawless & Heymann (2010) att uppfattningen 

av att bättre data ges när deltagarna är totala främlingar har blivit omdiskuterat utan ett 

direkt svar om det stämmer eller inte. Normalt utförs en fokusgrupp med 8–12 personer 

som sitter runt ett bord med en intervjuare som ställer frågor och startar en diskussion. 

Eftersom denna studie endast använde sig av 5 deltagare som deltog digitalt, kan detta ha 
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bidragit till mindre och möjligtvis inte lika detaljrika data än som hade angivits om det 

varit fler deltagare varit med under fokusgruppen, samt ifall fokusgruppen hade ägt rum 

på en fysisk plats. Dock kan det vara en fördel att låta konsumenten känna sig trygg i 

samtalet där hemmet kan bidra till trygghet. 

Fördelen med fokusgrupper är att de låter deltagarna beskriva sina tankar och åsikter mer 

i detalj, än vad de skulle ha gjort under ett mer strukturerat frågeformulär. En annan fördel 

är att det var en diskussion online vilket gjorde att deltagarna kunde delta i sin 

bekvämlighet från sitt hem. 

Utöver kan interaktionen mellan de olika deltagarna ge inspiration till varandra. Detta 

genom att en deltagares anmärkning ger möjligheten för de andra deltagarna att tänka 

vidare och därför ta upp information som deltagaren kanske inte skulle ha gjort ifall testet 

utfördes genom ett frågeformulär. 

Ofta får fokusgruppen eget liv, där deltagarna diskuterar, jämför åsikter och till och med 

argumenterar om produktegenskaper, produktproblem och produktupplevelser (Lawless 

& Heymann, 2010). 

Författarnas roll under fokusgruppen var att hålla sig till öppna och neutrala frågor. Det 

var första gången för båda författarna att leda en fokusgrupp men intervjun genomfördes 

trots detta objektivt. Författarna deltog i samtalet genom att ställa frågor och eventuella 

följdfrågor. Eftersom moderatorn är aktiv under fokusgruppen så kan problem som dyker 

upp under testet lösas direkt på plats (Lawless & Heymann, 2010) 

När man granskar resultatet är det viktigt att ha i åtanke att fel kan ha skett i alla led i 

detta projekt. Det vill säga att fel som ägt rum under bakandet av kakorna, 

datakollektionen, dataanalysen och presenterandet av datan, utöver detta kan det även 

inträffat fel som deltagarna har gjort under testerna. Detta gör att man ska vara kritiskt till 

resultatet och inte se det som en nödvändigtvis absolut sanning. 

 

7.2.3. Begränsningar och möjligheter 

Begränsningar i projektet var för få deltagare ingick i både fokusgruppen och 

gillandetestet för att kunna få ett rättvist resultat av datan. Det hade behövts flera 

iterationer eller fler antal deltagare. Utöver detta utfördes både testerna i form av ett HUT. 

Detta ses som en begränsning eftersom Wendin et al. (2015) beskriver i en tidigare studie 

att CLT-konsumenter skilde sig från HUT-konsumenterna genom att ge proverna lägre 
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poäng, och att CLT-konsumenter kommenterade produkterna rikligt, medan HUT- 

konsumenterna kommenterade glest. 

Bakgrundslitteratur, teorier, information och källor kring det valda ämnet kulturspannmål 

och svedjeråg är begränsat. Den mesta litteraturen och bakgrundsinformationen har 

kommit från ett och samma större forskningsprojekt som bedrivs vid SLU, vilket även 

detta avgränsade projekt har varit en del av. Detta behöver dock nödvändigtvis inte enbart 

vara en begränsning. Ifall detta projekt hade ägt rum utan att vara en del av det större 

forskningsprojektet hade det varit ännu mer begränsat eftersom bakgrundslitteratur och 

information i så fall inte hade varit tillgängligt för detta projekt. Dessutom kan detta 

avgränsade projektet troligen även bidra till mer information till det projektet som SLU 

bedriver om kulturspannmål. 

 

7.2.4. Framåtblick mot nya studier 
 

Som tidigare nämnts blir kulturspannmål alltmer populärt på grund av ökande 

medvetenhet kring miljö och hållbarhet, då kulturspannmål är lämpat för ekologiskt 

jordbruk (Bridonneau & Chauveteau, 2021). Enligt Wendin et al. (2020) finns för 

närvarande en trend av återupplivat intresse för kulturspannmål från konsumenter, 

hantverksbagerier och bönder. Att uppmuntra produktion och konsumtion av 

kulturspannmål ligger i linje med den svenska strategin och regeringens nuvarande mål 

att öka produktionen av ekologiska livsmedel. Detta gör att ämnet är av betydande vikt 

av nya forskningsprojekt för att öka produktionen och användningen av kulturspannmål. 

Ett liknande projekt som detta hade varit intressant för att få ett bredare perspektiv på 

konsumenternas attityder och upplevelser av svedjeråg. Med ett större antal deltagare i 

gillandetestet samt utförande av fokusgruppen med en sensorisk tränad panel. Utöver 

detta finns det mycket mer livsmedel att utforska användningsområdet av svedjeråg och 

andra typer av kulturspannmål, nästan alla livsmedel som är bakade med vetemjöl är 

tillgängligt för att göra en liknande studie kring. 

 
7.2.5. Mat och måltidsvetenskap kopplat till svedjeråg 

I dag är konsumtionen av modern spannmål viktig men minskar i motsats till 

konsumtionen av kulturspannmål (Bridonneau & Chauveteau, 2021). Skillnaderna 

mellan kulturspannmål och moderna spannmål är många och varierande. Det finns 

skillnader i näring och kemisk sammansättning. Utöver detta är produktionen av dessa 
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typer annorlunda. Modernt vete odlas selektivt och förädlas och hybridiseras. Med 

hybridisering menas det att korsa två olika sorter av samma art. Kulturspannmål är å andra 

sidan naturligt och har inte ändrats lika mycket under årens lopp. De flesta 

spannmålsbaserade produkter kan baseras på kulturspannmål. Exempel på dessa 

produkter är pasta, bröd, kakor, pannkakor med mera. 

 

Enligt Wendin et al. (2020) finns för närvarande en trend av återupplivat intresse för 

kulturspannmål från konsumenter, hantverksbagerier och bönder. Bönder som odlar 

ekologiska grödor är intresserade av vissa agronomiska egenskaper i kulturspannmål, 

som gör dem lämpliga för ekologisk produktion. Dessutom är det faktum att de ofta säljs 

till ett premiumpris vilket gör dem mycket attraktiva för bönderna. Att uppmuntra 

produktion och konsumtion av kulturspannmål ligger i linje med den svenska strategin 

och regeringens nuvarande mål att öka produktionen av ekologiska livsmedel (Wendin et 

al., 2020). Spannmålsbaserade matprodukter utgör en stor och central del av den 

mänskliga kosten och kulturspannmål påstås ha hälsofrämjande effekter på grund av 

deras unika näringsinnehåll. Utvecklingen av läckra produkter baserade på dessa gamla 

spannmål kan öka den stora marknadspotentialen samt öka konsumtionen av fullkorn. 

 

8. Slutsats 

Syftet med studien var att dokumentera och analysera konsumenters preferenser och 

upplevelse gällande kakor bakade med svedjeråg. Hypotesen som ställdes var att delar av 

vetemjöl går att ersättas av svedjeråg i olika kakor. Gillandetestet och fokusgruppen 

visade att kakorna som var bakade med svedjeråg var omtyckta av deltagarna ur ett 

sensoriskt perspektiv, vilket svarar på hypotesen om att det går att ersätta vetemjöl med 

svedjeråg.
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Recept på utvalda kakor 

 
Bilaga 2 

 

Bondkaka 
 

½ dl sötmandel 
 

2 dl finmalt rågmjöl 
 

½ dl vetemjöl 
 

½ tsk bikarbonat 

1 dl strösocker 

½ msk sirap 

1 tsk vatten 

100 g smör 

Hacka mandel. Lägg mjölet i en bunke och blanda det med bikarbonat. Tillsätt socker, 

sirap, mandel, vatten och matfettet skuret i skivor. Arbeta ihop allt till en smidig deg. 

Dela degen i två delar (för 60 st). Forma till rullar ca 3 cm i diameter. Rulla in dem i 

plastfolie och lägg dem i kylen ett par timmar så går de lättare att skära. Sätt ugnen på 

200 grader. Skär rullarna i skivor. Grädda mitt i ugnen 5-7 minuter. Låt kakorna svalna 

på galler. 

 

 

Ingefärskakor 
 

150 g smör 
 

¾ dl socker 
 

2 msk hackad syltad ingefära 
 

½ tsk mald ingefära 

3 dl finmalt rågmjöl 

1 dl vetemjöl 

 

Rör matfett och socker. Tillsätt övriga ingredienser och arbeta ihop allt till en smidig 

deg. Ställ den kallt en stund. Grädda av som vanliga snittar. 200 grader 12-15 min. 
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Chokladsnitt 
 

200g smör 
 

2 ½ dl socker 
 

4 dl finmalt rågmjöl 

1 dl vetemjöl 

4 msk kakao 
 

1 tsk bakpulver 
 

1 msk vaniljsocker 
 

1 ägg + 1 ägg till pensling + pärlsocker 
 

Blanda alla ingredienserna till en smidig deg. Dela den i 6 delar. Forma dem till rullar. 

Lägg dem på bakplåtspapper. Platta till rullarna något. Pensla dem med uppvispat ägg 

och strö på pärlsocker. Grädda mitt i ugnen i cirka 15 min. Skär dem varma i 2 cm 

breda, sneda bitar. 

 

 

Brysselkex 
 

5 dl finmalt rågmjöl 

1 dl vetemjöl 

1 dl socker 
 

2 tsk vaniljsocker 
 

200 g smör 

Hacka samman ingredienserna till degen. Forma degen till rullar. Rulla dem i socker. 

Lägg degen i kylen, när de stelnat skär dem i skivor. Grädda mitt i ugnen ca 10 min. 

 

 

Brysselkex med sylt 

5 dl finmalt rågmjöl 

1 dl vetemjöl 

1 dl socker 
 

2 tsk vaniljsocker 
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200 g smör 
 

1 dl drottningsylt 
 

Hacka samman ingredienserna till degen. Forma degen till rullar. Rulla dem i socker. 

Rulla långa längder.. Skär dem till cirklar. Gör en fördjupning och lägg sylt i mitten på 

varje kaka. Grädda mitt i ugnen ca 10 min. 

 

 

Drömmar 
 

200g smör 
 

2 dl strösocker 
 

2 tsk vaniljsocker 
 

4 dl finmalt rågmjöl 

1 dl vetemjöl 

½ tsk hjorthornssalt 
 

Grädda i 150 – 175 grader ca 20 min 

 

 

Rör matfettet och sockret poröst. Tillsätt vaniljsocker och mjölet blandat med 

hjorthornssaltet. Trilla ut degen till små bollar. Lägg dom på en plåt. Grädda. 

 

 

Sockerkringlor 
 

125 g smör 
 

2 dl rågmjöl 
 

1 dl vetemjöl 
 

2 msk grädde 

Garnering: socker 

Hacka ihop matfett och mjöl. Tillsätt grädden och arbeta hastigt ihop degen. Låt den stå 

kallt några timmar. Kavla ut den till en rektangulär kaka, ½ cm tjock och 15 cm bred. 

Skär ut ½ cm breda remsor tvärsöver. Forma dem till kringlor och lägg dem på smord 

plåt eller bakplåtspapper. Grädda mitt i ugnen ca 7 min. Vänd kringlorna i socker så fort 

de kommit ur ugnen och fortfarande är varma. 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
 
 
 
 

Kodning Kategorisering Tematisering 

Kalas 

Påsk 

Andra firande 

Tillsammans med andra 

Personalfika 

Högtid 

Tillsammans 

Gemenskap 

Smakar gott 

Annorlunda 

Intensiv smak 
Viktigaste är smaken 

Smak 
Textur 

Sensoriska 
egenskaper 

Mjölets egenskaper 

Vitt mjöl är mer processat/ Ett 

mörkare mjöl känns nyttigare 

Tro 
Nutrition 

Hälsa 
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