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Sammanfattning 
 

Inledning Uppsatsarbetet bygger på projektet Fair City som bedrivs av Kulturverket i 

Umeå. Uppdraget var att utveckla maträtter utifrån tolkningar av barns visioner om 

framtidens mat.  

Syfte Syftet med detta examensarbete var att utveckla en trerätters meny genom att 

tolka barns visioner om framtidens mat utifrån ett miljöperspektiv.  

Metod/material Genom att tillämpa den metod som beskrivs av Naes & Nyvold i 

Creative design – an efficient tool for product development (2003) utvecklades i detta 

arbete tre prototyper utifrån visioner från 19 barn samt information från myndigheter. 

Prototyperna utvärderades av barnen genom smakprovning samt tillhörande 

frågeformulär. 

Resultat Analysen visade ett gott mottagande av prototyperna från barnen. Resultatet 

visade också att många av barnens visioner fanns representerade i prototyperna.  

Slutsats Med utgångspunkt i teckningar och ord från 19 barn samt den teoretiska 

bakgrunden som framställts i arbetet har vi lyckats utveckla tre prototyper samt 

säkerställa att de motsvarar barnens föreställningar om framtidens mat. 

Nyckelord Produktutveckling; Kreativitet; Mat; Maträtter; Barn  
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1. Inledning  

Mat är kultur och under Kulturhuvudstadsåret 2014 (Fair City, 2012) i Umeå 

uppmärksammades detta av Kulturverket som är en verksamhet inom Umeå kommun 

med uppdrag att värna om barn och ungas kreativitet genom olika kultur- och 

konstprojekt (Kulturverket, 2013 a, b). I projektet Fair City som inleddes höstterminen 

2012 var syftet att låta barns visioner beskriva hur ett samhälle skulle kunna se ut och 

maten smaka år 2050. 

 

1.1 Uppdrag 

Detta uppsatsarbete utfördes i samarbete med Kulturverkets projekt Fair City (2012) 

och utgår från ett uppdrag där 19 barn från 2:a klass ger sina visioner om framtidens 

mat vilket utgör underlag för utveckling av en trerätters meny.  

Projektet Fair City (se figur 1) har innefattat 45 skolklasser i 9 av Umeås stadsdelar, där 

1000 elever har använt sina fantasier och framtidsvisioner för att skapa underlaget till 

projektet. Nio arbetsgrupper har arbetat med framtidsteman som mat, energi, kunskap, 

resande, skola, rymden, barnens rätt, kommunikation och vatten. Utifrån deras arbeten 

har konstnärer, designers och musiker tolkat barnens visioner och i vårt uppsatsarbete 

har vi utgått utifrån temat mat. Inom temat mat har elever i årskurs 2 (nu 3) från 

Hörnefors Centralskola arbetat med att teckna framtidens smaker i form av 

smakmaskiner samt att barnen byggde boplatser utifrån hur de trodde att Hörnefors 

skulle se ut i framtiden. Barnens framtidsvisioner kommer att presenteras under 

Kulturhuvudstadsåret 2014 i form av nio paviljonger som representerar de olika teman. 

I figur 1 redovisas även den del som vårt projekt genomförde. Det underlag som togs 

del av från tidigare i projektet bestod således av barnens teckningar som sammanställts 

i sju stycken ordpaket. Paketen innehöll sex ord vardera och det materialet har legat till 

grund för det utvecklingsarbete som genomförts med syftet att omvandla barnens 

visioner till maträtter, se Figur 1. nedan.         
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        Figur 1. Skiss över arbetets delar. 

 

2. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utveckla en trerätters meny genom att tolka 

barns visioner om framtidens mat utifrån ett miljöperspektiv.  

 

2.1 Frågeställningar  

1. Hur visas barnens visioner om framtidens mat i deras teckningar?  

2. På vilket sätt kan barnens visioner tolkas som grund för att utveckla tre 

maträtter? 

3. Vad anser barnen om tolkningarna utifrån ett smaktest? 

 

2.2 Avgränsning 

Detta uppsatsarbete omfattar utveckling av tre prototyper till och med en undersökning 

som motsvarar ett smaktest (dvs. åsikter om tolkningarna). Arbetet inkluderar således 

inte justeringar av prototyperna till en färdig slutprodukt.  

 

 

Kulturverkets del 

Vår del 

Nämns även som teckningar 

i uppsatsen 
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3. Metod och material 

Uppsatsen är ett utvecklingsarbete och har sin utgångspunkt i det material med barns 

visioner om framtidens mat som erhållits av projektledarna för Fair City (se bilaga I) 

samt med stöd från forskning och information från olika myndigheter och 

organisationer. Utvecklingsarbetet utgör en del i ett större projekt (se figur 1) och 

präglas tydligt av en kvalitativ metodansats, med både praktisk utveckling av maträtter 

och frågeformulär som besvaras av barnen när de testar prototyperna.  

 

3.1 Teckningar 

Nedan redogörs för en beskrivning av de 19 barnens teckningar av smakmaskinerna 

samt hur teckningarna sammanställdes och sattes ihop till de sju ordpaketen, se Figur 

2. nedan. De sju ordpaketen redovisas i bilaga I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Skiss över ordpaketens tillkomst och sammanställning.  

 

3.1.1 Beskrivning av teckningar 

Barnen beskriver olika typer av maskiner där funktioner, former och namn på 

maskinerna beskrivs. Ett av barnen kallade sin maskin för ”Fopa” och den matades 

med majs och ur maskinen kommer tuggummi. Ett annat exempel är att maskinen 

matas med en boll och ut kommer en chokladboll som gör att man blir bra på att rita 

om man har stoppat in bollen på rätt ställe i maskinen. Likt en produktionslinje har 

maskinerna i många teckningar ett band som driver fram produkterna som barnen tror 

ska komma ut ur smakmaskinerna. Ofta är det kända smaker och produkter som t.ex. 

glass, chokladbollar, tuggummi, hallon och päron som tillverkas. I en av teckningarna 

kommer smaken ner från ett snöre och ger smak till spaghetti, köttbullar, hamburgare 
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och bakelser medan ett annat barn beskriver hur smaken kommer ur en stock som åker 

upp i en tank och resterna av stocken blir ved. De få maträtter och smaker som beskrivs 

i texterna illustreras däremot inte i bild. Andra produkter som produceras i smak-

maskinerna är glass med smaker av päron, choklad, vanilj och lakrits. Även 

beskrivningar och illustrationer av drycker förekommer med olika färger som t.ex. gul, 

grön, lila, orange samt med smaker av t.ex. jordgubb och hallon. De färgglada 

teckningarna återspeglas ofta i beskrivningarna av produkterna. De flesta teckningarna 

innehåller många olika färger och det förekommer ofta orange, blå, lila, grå, svart, 

brun, grön, röd medan andra teckningar är ritade i svart och vitt. I många av 

teckningarna finns också liknande former. De mest använda formerna är cirklar och 

fyrkanter men även raka streck förekommer.  

En del maskiner resulterar i att man får superkrafter som visar sig genom att man t.ex. 

blir en lätt robot i en vecka, glad, odödlig, stark, modig, springer supersnabbt, gör så 

man kan flyga eller att ”smaken skall ta en vart som helst i hela världen”. Det finns även 

smaker som barnen inte vet hur de ska definiera varför ord som god, sur och ”vanlig 

smak” används istället. Ett slumpmässigt urval av teckningarna visas i bilaga II.  

Analysen av teckningarna visar också att barnen kan ha påverkats av varandra i 

klassrummet då många av dem har använt sig av liknande beskrivningar, däremot 

skiljer sig maskinerna från varandra. De liknande mönstren och uttrycken kan ha 

berott på miljön som de vistades i då den kan påverka kreativiteten negativt och 

hämma fri dialog på grund av relationen mellan elev och lärare (Karlsson & 

Engelbrektsson, 2011).  

 

3.1.2 Sammanställning av material  

Projektledarna sammanställde materialet genom att först gå igenom alla teckningar och 

notera i första hand smaker som barnen beskrivit. De upptäckte dock att många av 

barnen beskrivit någon typ av superegenskap, t.ex. ”jag vill att den tar mig vart som 

helst i hela världen”, som smaken gav. I de fall något av barnen skrev ”jag vet inte vad 

för smak jag har”, valde projektledarna istället något annat ur teckningen eller texten 

som passade in i kategorierna form, smak eller egenskap. Detta för att alla barnen 

skulle vara representerade på något sätt i ordpaketen. Orden lottades senare in i de sju 

olika ordpaketen, med två ord ur samma kategori (smak, form och egenskap). En 

egenskap saknades för att paketen skulle gå jämt ut, därför valde projektledarna att 

använda ”hjälpsamhet” då flera av barnen beskrivit hur de hjälper andra på olika sätt, 
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t.ex. ”rädda grannarna från bläckfisk”.  

 

3.2 Barnen 

De medverkande barnen är 9 år (8 år när projektet startade) och går nu i 3:e klass på 

Hörnefors Centralskola, beläget i Umeå kommun, Västerbotten. Klassen består idag av 

11 pojkar och 9 flickor, totalt 20 barn efter tillkomst av en elev under projektets gång.  

 

3.3 Utvecklingsprocessen 

För att skapa en förståelse i ämnet söktes vetenskaplig litteratur på olika sätt. 

Utvecklingsarbetet strukturerades sedan genom att tillämpa den metod som beskrivs 

av Naes & Nyvold i Creative design – an efficient tool for product development (2003). 

Metoden innebär att produktutvecklaren lämnas utrymme att vara kreativ vid 

utveckling av nya livsmedelsprodukter. För att passa uppsatsen syfte bättre har 

metoden modifierats genom att utesluta det inledande sensoriska testet som utförs för 

att fastställa konsumenternas preferenser genom olika kombinationer av attribut. Vi 

valde också att inte utföra ett sensoriskt test inför den avslutande provsmakningen, 

vilket presenteras ytterligare i Steg tre.  

Eftersom arbetet till stor del liknar produktutveckling motsvarar de tre rätterna som 

utvecklas prototyper varför den benämningen har valts att användas. Benämningen 

används i sammanhang då prototypen inte är färdigställd till en produkt vilket helt 

överensstämmer med detta uppsatsarbete (se avgränsning).  

För att uppnå syftet har vi delat in processen i olika steg, vilka beskrivs i Figur 3. nedan.  

 

                                               Utveckling av prototyp                                                                Test av prototyp 

 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Påbörjade utvecklingen av 

maträtterna utifrån ordpaketen 

Fortsatt utveckling av prototyper 

utifrån teckningar 

Säkerställande av prototyper genom 

smaktest samt frågeformulär 

Ämnet kopplades till forskning, 

information från myndigheter samt 

kompletterande källor 

Laborationer av prototyper Analys och tolkning av textmassa i 

frågeformulär 

Studerade barnens teckningar och 

sammanhanget mellan ord och 

teckningar tydliggjordes 

Utformande av frågeformulär  

 Figur 3. Översikt av metod, modifierad med inspiration från Naes & Nyvold, 2003.  
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3.3.1 Förstudie 

Vi fick ett förslag från vår handledare om det pågående projektet Fair City som bedrivs 

av Kulturverket. Vi tyckte att det lät intressant då samarbetet skulle tillåta oss att vara 

kreativa med mat och samtidigt kunna tillämpa syftet i ett vetenskapligt uppsatsarbete. 

För att få förståelse över projektet stämde vi möte med två av Fair City’s projektledare 

som ägde rum på universitetet måndag den 2013-11-11 kl. 14.00. De beskrev projektet 

kortfattat utifrån de nio olika teman det består av och sedan temat mat mer ingående 

och således kunde projektets målsättning ringas in. Projektledarna uttryckte också ett 

önskemål att maträtterna skulle gå att göra i ett hemmakök med kunskaper av 

normalgraden. 

 

3.3.2 Steg ett – samt metodkritisk reflektion 

Efter mötet fick vi ordpaketen (se bilaga I) och utvecklingsarbetet av prototyperna 

påbörjades. Vi insåg dock att ordpaketen inte var tillräckligt uttömmande, varken på 

smaker eller på exempel på vad barnen tror att vi kommer att äta i framtiden. 

Svårigheterna med att förstå berodde delvis på att vi inte var delaktiga i det första 

steget av projektet då ett gemensamt språk skapas för att projektgruppen lättare ska 

förstå arbetet och produkten som utvecklas (Naes & Nyvold, 2003). Men det berodde 

också på att vi heller inte var delaktiga när barnen fick uppgiften att rita 

smakmaskinerna och formulera beskrivningar av framtidens mat. På grund av att 

projektet redan var påbörjat vid vårt inträde uppdagades det att grundförståelsen för 

projektet saknades för att vi i detta steg skulle kunna gå vidare med utvecklingsarbetet. 

Problematiken resulterade i att vi sökte stöd i forskning, information från myndigheter 

samt från andra källor vilket gav oss mer information att basera arbetet på. 

Problematiken med ordpaketen ledde också till att vi kontaktade projektledarna för att 

få svar på ytterligare frågor samt om det var möjligt att få träffa barnen för att försöka 

förstå hur de tänkt. De påpekade då att en träff med barnen förmodligen inte skulle 

vara så givande eftersom att det var ett år sedan projektet startade och de ritade 

teckningarna varför de kunde ha glömt deras tanke bakom. Istället tipsade 

projektledarna oss om att vi kunde titta på barnens teckningar vilket tydliggjorde 

sammanhanget av orden betydligt. Vi valde då också att använda ord från teckningarna 

som sållats bort vid sammanställningen av ordpaketen.  
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3.3.3 Steg två 

Efter att vi fått en tydligare bild av barnens visioner fortsatte vi med att utveckla 

prototyperna. Vi började laborera på olika idéer och bestämde sedan vilken prototyp vi 

skulle testa på barnen. De prototyper som vi slutligen bestämde oss för att göra 

baserades både på färdiga recept och på recept som vi kommit på själva under 

laborationerna. Exempelvis använde vi existerande recept till många av 

komponenterna i efterrätten då bakning ofta är mer exakt än matlagning, dvs. det är 

mer noga att mängderna är exakta (Hallberg & Hjelmberg, 2010). Utöver recept på 

chokladcoulant, hallonsorbet, vit chokladsnö, geléer och maräng, provlagade vi oss 

fram till resultat vi var nöjda med utan att följa färdiga recept.  

Dokumentationen av utvecklingsarbetet finns att tillgå hos författarna.  

 

3.3.4 Steg tre 

För att komma fram till ett resultat av arbetet utförde vi ett smaktest av prototyperna 

(Naes & Nyvold, 2003) på barnen i klassen med syftet att säkerställa att de attribut som 

fastställts genom barnens teckningar fanns representerade i maträtterna, ord som 

exempelvis hallon, boll och pulver. Det var 14 barn som medverkade i smakprovningen 

av prototyperna. 

När en prototyp är färdig ska den testas av konsumenter, men författarna som 

beskriver metoden (Naes & Nyvold, 2003) menar att det är att föredra att utföra 

sensoriska tester innan det slutgiltiga testet genomförs. Vi valde dock att inte 

genomföra ett sådant test eftersom vi bedömde att produkterna representerade det 

ursprungliga materialet, därför utförde vi undersökningen direkt. Vi valde att dela upp 

frågorna i olika teman utifrån de olika sensoriska variabler vi ville testa, nämligen 

helhet, doft, färg, form, smak samt känsel (se bilaga IV). Undersökningen resulterade i 

ett textmaterial som behandlas i avsnitt 5.  

 

Utformning av frågeformulär 

För att säkerställa att barnens ord från teckningarna fanns representerade i 

prototyperna genomförde vi en provsmakning med tillhörande frågeformulär. Frågor i 

frågeformulär är alltid strukturerade (Ejvegård, 2009), dvs. att lite utrymme lämnas för 

att göra egna tolkningar av frågans innebörd, men de kan således vara strukturerade i 

olika grader. Vi valde att använda oss av både strukturerade frågor, dvs. med fasta 

svarsalternativ, och öppna frågor vilket alltså innebär att graden av strukturering är 

lägre. För att de som svarar på strukturerade enkätfrågor ska behålla motivationen är 
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det viktigt att variera de fasta svarsalternativen och det är också viktigt för att personen 

inte ska fastna i ett visst svarsmönster (Patel & Davidson, 2011). Särskilt viktigt var 

också att frågorna var språkligt begripliga då det var barn som skulle delta. Viktigt är 

också att frågorna uppfattas så som de var menade och att frågans innehåll är tydlig. 

Därför är det bäst att undvika svåra och främmande ord, fackuttryck och istället 

använda ”vanliga” ord (Patel & Davidson, 2011). Det var också anledningen till att 

enkätundersökningen utfördes genom vad Patel & Davidson (2011) kallar ”enkät under 

ledning” vilket innebar att vi besökte klassen vilket möjliggjorde förtydligande av 

frågorna. Vi instruerade också projektledarna samt klassens lärare om hur 

undersökningen skulle gå till samt hur de förväntades delta.  

Vid utformningen av frågorna tog vi hjälp av SAPERE-metoden (Livsmedelsverket, 

2009) som går ut på att lära barn hur de olika sinnena fungerar och hur de ska kunna 

sätta ord på sina smakupplevelser. Därmed passade metoden vårt syfte med 

undersökningen då vi ville få ett mer uttömmande resultat av enkäten än vad helt 

strukturerade frågor med kryss-svar hade gett. Däremot var barnen som vi jobbade 

med inte bekanta med metoden sedan tidigare och dessutom några år yngre än 

målgruppen som metoden vanligtvis riktas till. Därför valde vi att influeras av snarare 

än att kopiera metodens tillvägagångssätt och det gjorde vi genom att formulera 

frågorna på ett sätt som skulle kräva mer beskrivande svar än ja eller nej. Exempel på 

frågor är; ”Vad smakar maten? Försök beskriva vilka smaker du känner igen.” samt 

”Hur känns maten i munnen?”. Det vi ville uppnå var att barnen skulle svara utifrån 

deras upplevelse snarare än vad de trodde att vi ville höra, vilket är vanligt när man 

jobbar med lite äldre barn (Knudtzon et al,. 2003). 

 

3.4 Etiska överväganden 

I allt forskningsarbete måste etiska aspekter tas hänsyn till och detta gäller även 

mindre projekt som t.ex. uppsatsarbeten (Patel & Davidson, 2011). Forskning som 

involverar barn är speciellt problematiskt ur ett etiskt perspektiv då barns förmåga att 

bedöma risker och konsekvenser är begränsade vilket försvårar erhållandet av ett 

lämpligt formulerat samtycke (Vetenskapsrådet 2013). Därför har bl.a. Europarådet, 

Europaparlamentet och FN tagit fram särskilda regelverk som omfattar barnens 

rättigheter. Sammantaget innebär dessa rättigheter ”att barn måste få forma egna 

uppfattningar om det som berör dem, uttrycka dessa fritt och att vuxna bör respektera 

dessa uppfattningar” (Vetenskapsrådet, 2013). Detta regelverk, som också finns i 

Barnkonventionen (Unicef, 2013), tillämpades av Kulturverket innan vårt inträde i 

projektet. Vanligtvis inhämtas samtycke från vårdnadshavare eller från barnen själva 
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men om det inte är möjligt bör barnen istället informeras på ett åldersanpassat sätt om 

vad de förväntas delta i (Vetenskapsrådet, 2013). På grund av barnens ålder riktades 

det utskickade informationsbrevet och samtycket (se bilaga III) till barnens 

vårdnadshavare vilket skulle returneras med signatur. Barnens egna åsikter och viljor 

togs hänsyn till vid undersökningstillfället där de själva fick avgöra om de ville 

medverka eller inte.  

 

3.5 Källkritik  

Arbetet har krävt tillämpning av källkritik (Patel & Davidson, 2011) då källor i form av 

tidningsartiklar och information från organisationer med bakomliggande avsikter har 

använts. De källor som granskats är bl.a. artiklar från nätbaserade tidsskrifter som 

Forskning & Framsteg samt Svenska Dagbladet. Artiklarna har använts som 

komplettering till andra fakta och har således inte utgjort något större underlag i 

arbetet men har ändå bedömts vara av värde. Andra källor som också har granskats är 

Köttguiden, Svensk Fågel och Miljöportalen som drivs av GMV, Göteborgs 

miljövetenskapliga centrum, som är ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs 

universitet (miljoportalen.sea). Bakom Köttguiden (kottguiden.sea) och Svensk Fågel 

(svenskfagel.sea) finns intressenter som alla har förmåner med att information speglas 

till deras fördel. Detta har dock övervägts och dessa källor kan endast ses som 

kompletteringar till uppsatsens vetenskapliga underlag.  
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4. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras de kunskaper som varit till stöd under utvecklingsprocessen 

samt legat till grund för de beslut som tagits och därmed avgjort utvecklingsarbetets 

riktning. Framför allt har de råvaror som prototyperna innehåller valts utifrån 

information om mat i framtiden från olika myndigheter samt utifrån hur stor 

miljöpåverkan dessa råvaror har. I avsnittet presenteras också de sensoriska attribut 

som bedömningskriterierna i provsmakningen baserades på och slutligen återfinns ett 

avsnitt som diskuterar konsumenters mottagande av nya livsmedelsprodukter.  

 

4.1 Råvaror 

För att få en djupare förståelse i hur man ska tänka kring valet av råvaror har vi använt 

oss av en publikation från Stockholms läns landsting (2005) med inriktningen på frukt 

och grönsaker samt rapporter från bl.a. Livsmedelsverket i samråd med 

Jordbruksverket och Naturvårdsverket (2013), Livsmedelsverket (2013) samt 

Jordbruksverket (2012). De råvaror som ingår i prototyperna presenteras nedan.  

 

4.2 Hur vi äter idag och hur det påverkar miljön 

Våra matvanor har under de senaste årtiondena förbättrats men de är fortfarande långt 

ifrån tillfredsställande. Exempelvis har konsumtionen av både fisk och baljväxter ökat 

(Livsmedelsverket, 2012) men vi äter fortfarande alldeles för mycket rött kött 

(Naturvårdsverket, 2011). Kött är ett näringsmässigt bra val då det är en viktig järn- och 

proteinkälla, men köttproduktionen bidrar också till stor miljöpåverkan i form av 

utsläpp av växthusgaser varför konsumtionen bör ses över (Livsmedelsverket, 2013a). 

Knappt en tredjedel av svenskarna äter fisk 2-3 gånger i veckan enligt 

Livsmedelsverkets rekommendationer (Livsmedelsverket, 2012). Endast en tredjedel 

får i sig tillräckligt med fiber varför intaget av livsmedel som t.ex. baljväxter och 

rotfukter bör ökas (Livsmedelsverket, 2012), speciellt då dessa även är livsmedel som 

har relativt liten belastning på miljön (Livsmedelsverket, 2013b,c ). En ökad konsumtion 

av fisk och grönsaker skulle också bidra till att minska andelen svenskar som får i sig 

för lite vitaminer och mineraler, främst vitamin D, folat och järn (Livsmedelsverket, 

2012).  
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4.3 Hur vi äter i framtiden 

I en gemensam rapport från Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket 

(2013) skriver man att det är troligt att vi i framtiden kommer äta insekter, kanin, odlat 

kött och häst. Det baseras bl.a. på att odlade insekter bidrar till låga utsläpp av 

växthusgaser. Med kanin är det fortfarande oklart hur uppfödning skulle påverka 

klimatet, men en skattning har gjorts och beräknas ligga mellan kycklingkött och 

nötkött, dvs. mellan 2-4 kg och 23-39 kg växthusgaser/kg kött. Även odling av kött 

skulle ha en mindre påverkan på klimatet och bedöms kunna stå för en fjärdedel av 

utsläppen jämfört med det från kyckling och gris. Några beräkningar av utsläpp vid 

hästköttsproduktion finns inte men det tros vara ett miljömässigt bättre alternativ då 

hästar inte idisslar och därmed inte släpper ut mycket växthusgaser. I rapporten (ibid) 

skriver man också att produktion av hästkött inte är sannolikt utan argumentet är att 

hästarna ändå finns, vilket också gäller kanin och vilt, varför det resonemanget 

bortsetts från i detta arbete.  

Nedan följer mer ingående beskrivningar av de livsmedel som tros bli allt mer vanliga 

samt deras miljöpåverkan.  

 

4.3.1 Odlad fisk 

Odlad fisk spås vara en viktig matkälla i framtiden (Jordbruksverket, 2012) men det är 

ett väldigt debatterat ämne främst på grund av dess miljöpåverkan. Det beror på att 

fisken matas med foder som till stor del består av viltfångad fisk i form av fiskmjöl och 

fiskolja. Faktum är att vattenbrukets största klimatpåverkan ligger i produktionen av 

fodret (Livsmedelsverket, Jordbruksverket & Naturvårdsverket, 2013). Detta menar 

Naturskyddsföreningen (2011) är en stor bidragande faktor till överfisket i världshaven 

då fångsten av vildfisk inte regleras (Djurskyddet, 2013). Fiskodlingen påverkar också 

miljön genom tillförsel av näringsämnen i vattnet som i sin tur leder till övergödning 

och försurning. Men det är också viktigt att belysa de positiva effekter odling kan bidra 

till. Exempel är musselodling som faktiskt hjälper till att minska övergödningen 

eftersom de tar upp näringsämnen som fosfor och kväve när de filtrerar vattnet och tar 

upp växtplankton som föda. Genom att sedan skörda musslorna reduceras 

näringsämnen ur vatten då det finns bundet i musselköttet (Lundell, 2013). Därför 

menar man att genom att använda alternativa foderkällor vid fiskodling kan 

utfiskningen av haven och konkurrensen om den viltfångade fisken minska 

(Jordbruksverket, 2012) samtidigt som problemen med övergödning reduceras. 
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Samtidigt som fiskebestånden hotas av utfiskning pga. ohållbara fiskebeteenden ökar 

efterfrågan på fisk och skaldjur. Trots det menar Jordbruksverket (2012) att fisk och 

skaldjur är ett miljö- och klimatvänligt alternativ så länge det producerats på ett 

hållbart och långsiktigt sätt. Enligt rapporter från Jordbruksverket (2012) är ett 

växande vattenbruk i Sverige fullt möjligt. Det skulle också resultera i att behovet av att 

importera fisk skulle minska vilket i sig skulle minska belastningen på klimatet då 

fiskets största källa till växthusgasutsläpp är båtarnas diselanvändning 

(Jordbruksverket, 2012).  

 

4.3.2 Alger 

Enligt en rapport från Jordbruksverket i samråd med Livsmedelsverket och 

Naturvårdsverket (2013) är det svårt att veta vad vi kommer att äta i framtiden. Det 

finns dock livsmedel som tros bli allt vanligare och ett är t.ex. alger. Konsumtionen av 

alger ökar alltmer och man menar att livsmedlet sannolikt kan utgöra en viktig 

proteinkälla i framtiden (Lundell, 2013). De innehåller dessutom många nyttiga 

mineraler och kolhydrater (Livsmedelsverket, Jordbruksverket & Naturvårdsverket, 

2013). Det är dock viktigt att alger som utgör människoföda skördas ur rena vatten fria 

från tungmetaller som bly och arsenik, då de tar upp och lagrar gifter (Lundell, 2013) 

men nu för tiden äts oftast odlade alger pga. att odlingen ger en renare och mer hållbar 

produkt. Fritt växande alger antas ha små bidragande orsaker till växthusgasutsläppen, 

däremot är det inte lika känt vilka följderna blir av odlade alger i livsmedelsproduktion 

(Livsmedelsverket, Jordbruksverket & Naturvårdsverket, 2013).  

 

4.3.3 Kyckling 

Kött har stor klimatpåverkan där djurproduktionen står för nästan 15 procent av 

växthusgasutsläppen. Enligt Livsmedelsverket (2013a) är dock kyckling ett 

livsmedelsval som har relativt liten påverkan på miljön. För att producera 1 kg benfritt 

kött bland idisslande djur som t.ex. kor släpps det ut ca 23-39 kg växthusgas per/kg 

kött till skillnad från höns som orsakar ca 2-4 kg växthusgaser per/kg kött 

(Livsmedelsverket, 2013a). Mycket av de växthusgaser som påverkar miljön beror på 

skövling av regnskogar till förmån för sojaproduktionen, framför allt i Brasilien 

(Livsmedelsverket, Jordbruksverket & Naturvårdsverket, 2013). Kycklingproduktionen 

i Sverige anses inte orsaka lika stora växthusgasutsläpp per/kg kött som globalt, istället 

bidrar uppfödningen till att många hotade växt- och djurarter i det svenska 

odlingslandskapet bevaras (Jordbruksverket, 2012). 
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Kyckling är också det djur som anses kan omvandla spannmål och proteinfoder till kött 

på bästa sätt. Kyckling behöver 1,75 kg foder för att växa 1 kg (Svensk Fågel, 2013b) 

jämfört med kor som behöver 10 kg (miljoportalen.seb) respektive gris som äter 7 kg 

foder per kg kött (SLU, 2012) vilket visar att kyckling är det djur som kräver minst 

foder för att växa. En förutsättning är dock att fodret innehåller alla nödvändiga 

näringsämnen som kycklingen behöver vilket bl.a. innebär att kolhydrater, fett, protein, 

vitaminer och mineraler måste vara av god kvalitét (Svensk Fågel, 2013b). Kyckling föds 

också upp ekologiskt men den icke-ekologiska produktionen i Sverige är övervägande 

därför att det inte finns så många långsamtväxande raser som behövs för en ekologisk 

kycklingproduktion varför den ekologiska produktionen är mindre än 1 %. Att den 

ekologiska produktionen är så liten beror också på att den anses vara sämre ur ett 

miljöperspektiv då ekologisk kyckling föds upp under en längre tid och därmed kräver 

mer foder. I dag äter svenskt uppfödd kyckling till stor del spannmål och soja som 

människan skulle kunna äta. Detta menar man skulle vara mer resurseffektivt samt att 

kycklingen inte skulle konkurrera med människans föda. Forskning pågår för att ta 

fram andra alternativa foder. Maskar och mikroorganismer kan vara ett alternativt 

proteinfoder och även musslor skulle kunna användas till foder eftersom de inte kräver 

någon jordbruksmark (Köttguiden, 2013b). Fördelen med detta är att haven samtidigt 

skulle renas från näringsämnen som orsakar övergödning (Lundell, 2013).  

 

4.3.4 Baljväxter, grönsaker och bär  

Baljväxter har liten miljöpåverkan vilket beror delvis på att fröerna under odlingen 

lever i symbios med jordbakterier vilket innebär ett näringsutbyte samt att luftens 

kväve fixeras i fröet som omvandlar det till aminosyror. Den lilla miljöpåverkan beror 

också på att torkade baljväxter kan lagras under lång tid vilket motverkar svinn 

(Livsmedelsverket, 2013b). På grund av den resurssnåla odlingen samt att baljväxter 

också är bra för hälsan spås det vara ett mer sannolikt livsmedelsval i framtiden 

(Jonsson et al,. 2007).  Eftersom baljväxter har god proteinkvalitet menar man att det 

är ett bra och hållbart alternativ till animaliskt protein för att minska påverkan på 

klimatet (Jordbruksverket, 2013; Jonsson et al,. 2007). Att baljväxter är likvärdiga med 

animaliskt protein beror på dess goda innehåll av aminosyror som är nödvändigt för 

kroppsliga funktioner såsom cellernas uppbyggnad, enzymer och hormoner 

(Livsmedelsverket, 2013d). Baljväxter innehåller också mycket fiber samt att de är en 

god källa till mineraler som magnesium, kalium och kalcium (Jonsson et al,. 2007).  
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Valet av grönsaker baserades på en säsongsguide publicerad av Stockholms läns 

landsting (2005) för att kunna göra ett miljömässigt bättre val. Vi använde också 

information från Livsmedelsverket. Grönsaker, frukt och bär har olika stor 

miljöpåverkan beroende på hur de odlas och hur ömtåliga de är vid transport och 

lagring. Rotfrukter odlas oftast på friland vilket innebär att miljöpåverkan blir mindre 

än om det odlas i växthus då det kräver mindre energi. Rotfrukter kan också lagras 

längre än mer ömtåliga grönsaker som gurka och tomat. Klimatpåverkan av frukt och 

grönt beror främst på transporter men också odlingen och användningen av gödsel. 

Exempelvis transporteras ömtåliga frukter och bär som snabbt blir dåliga med flyg 

vilket påverkar klimatet kraftigt. Även transporter som kräver kyla har stor påverkan 

(Livsmedelsverket, 2013b). Vid odling av potatis är det själva odlingen och transporten 

som påverkar klimatet mest. Det beror på mineralgödslet man sår markerna med samt 

bearbetningen av åkrarna. Trots det har potatis låg klimatpåverkan. Ekologisk odling 

av potatis är inget bra alternativ då risken för angrepp blir betydligt större och därmed 

ökar svinnet (Livsmedelsverket, 2013c). Vi valde att använda bär i efterrätten trots dess 

negativa påverkan på klimatet som odlingen och transporterna innebär 

(Livsmedelsverket, 2013b). Det beror på att uppsatsens syfte var att skapa exempel på 

framtidens rätter utifrån barnen och därför ville vi inte bortse från många av barnens 

visioner. Däremot använde vi endast bär som odlas i stor utsträckning i Sverige, t.ex. 

svarta vinbär och jordgubbar.  

 

4.4 Sensoriska attributs betydelse för upplevelsen av mat 

Nedan presenteras de sensoriska attribut som utgjorde de bedömningskriterier som 

frågeformuläret baserades på. Dessa kriterier var färg och utseende, doft, smak samt 

textur.  

 

4.4.1 Färg och utseende  

Konsumenter bedömer ofta kvaliteten av mat genom färg och utseende, speciellt av 

produkter som kött, frukt och grönsaker, vilket uttrycker dess viktiga roll i individens 

uppfattning (Lawless & Heyman, 1999). Studier (t.ex. DuBose & Cardello et al., 1980; 

Christiansen, 1983) har också visat att produkters färg påverkar vår perception av 

andra attribut som doft, smak och arom samt att människors attraktion till viss mat 

påverkas av de visuella attributen.  
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4.4.2 Doft 

Det finns inget bevis för att vi människor har någon medfödd preferens eller aversion 

för upplevda dofter, men det har också utförts färre studier kring doft än för t.ex. smak. 

Man kan däremot se likheter bland olika populationer, men det beror snarare på 

liknande erfarenheter utifrån omgivningens dofter än medfödd fallenhet. Detta menar 

man influerar senare preferenser och matval (Mela, 2000).   

 

4.4.3 Smak 

Forskning har visat att vi människor föds med positiv hedonisk respons för söta smaker 

och förmodlig aversion för surt och definitivt för beska. Förmågan att känna sälta 

utvecklas ett par månader efter födseln, men forskare menar att även detta tycke kan 

vara medfött (Mela, 2000). Den forskning som utförts i ämnet har huvudsakligen 

fokuserat kring smakerna sött och salt och resultaten visar att barn ofta föredrar mer 

sötma än vuxna vilket också verkar stämma för sälta. Under uppväxten förändras dock 

preferensen för de olika smakerna (Mela, 2000). Teckningarna visar att många av 

barnens ord relaterar till söta och feta smaker, t.ex. bakelse, hamburgare och choklad, 

vilket kan förklaras av att barn ofta utvecklar preferens för smaker med höga 

energivärden, dvs. innehåller många kalorier men lite näring (Mela, 2000). Detta är å 

andra sidan inte lika vanligt hos vuxna då preferenser och ”liking” utvecklas och 

förändras under uppväxten. Det beror främst på att personen under uppväxten utsätts 

för mer smaker och upplevelser (Mela, 2000).  

 

4.4.4 Textur  

Matens textur kan vara avgörande då den upplevda texturen används som en indikator 

för kvalitet istället för ett tecken på att maten är säker att äta, som avgörs genom färg 

och smak. Vidare kan den upplevda texturen i viss mat vara det viktigaste attributet och 

därför kan en defekt i maten upplevas väldigt negativt och därmed påverka 

konsumentens respons på produkten, exempel kan vara mjuka chips och inte krispiga 

eller segt kött istället för mört. Att det finns olika kontraster av textur i en maträtt är 

viktigt och betydelsen av textur är avgörande för korrekt identifikation av olika 

livsmedel (Lawless & Heyman, 1999). Vilka ord som används för att beskriva textur 

varierar mellan olika människor men de mest använda termerna brukar ofta relatera 

till hårdhet, t.ex. mjuk, hård och seg; krispighet eller fuktighet, t.ex. torr och saftig 

(Szczesniak & Kleyn, 1963).   
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4.5 Konsumenters reaktioner på nya livsmedelsinnovationer 

En viktig faktor som avgör mottagandet av livsmedelsinnovationer är de metoder som 

använts för att producera eller tillaga livsmedlet (Chen et al, 2012). Dessa kallas 

funktionella faktorer och innefattar användande, värde samt risk vilket kopplas till de 

förmåner livsmedlet medför, t.ex. näring. De finns också psykologiska faktorer vilka 

summerar konsumenternas uppfattning baserat på tradition samt tidigare erfarenheter 

av liknande produkter eller metoder (Chen et al, 2012).  

Vid utveckling av nya livsmedelsprodukter är det därför viktigt att ta hänsyn till olika 

barriärer som kan utgöra ett hinder till att produkten upplevs positivt av konsumenter 

(Altintzoglou, 2010). Det är speciellt viktigt för barn då de tenderar att välja mat som 

de är bekanta med och känner igen sedan tidigare medan de ofta väljer bort mat de är 

främmande med. Det beror på att de tar sina sinnen till hjälp vid deras matval vilket 

kräver exponering av livsmedlet för att barnet ska kunna bilda en uppfattning. 

Forskning (Popper & Kroll, 2005) visar också att upprepad exponering av mat kan 

bidra till att preferenser ändras om de sensoriska attributen upplevs positivt, t.ex. att 

maten är vacker att titta på eller upplevs behaglig i munnen. Därför menar man att 

barriärer således kan resultera i att barn går miste om viktiga näringskällor som t.ex. 

fisk, då tidigare erfarenheter är en viktig faktor vid val av livsmedel och hur väl de 

uppfattas (Altintzoglou, 2010). För att minska risken att konsumenter bildar negativa 

uppfattningar av nya metoder samt för att undvika marknadsmisslyckanden, menar 

Chen et al, (2012) att det är essentiellt att informera konsumenter om nya innovationer 

och de metoder som använts. 
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5. Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet av både utvecklingsarbetet av prototyperna och 

från smakprovningen som barnen deltog i.  

 

5.1 Beskrivning av prototyper  

Nedan presenteras de tre prototyper som utvecklingsarbetet resulterade i. 

 

 

För prototyp 1 serverades ångad torsk 

som vid servering penslades med en 

örtolja som innehöll alger, persilja, 

timjan och koriander. Till det 

serverade vi olika varianter av betor. 

För att förhöja förnimmelsen av fisk i 

rätten samt för att tillsätta något med 

knaprig textur, serverade vi också ett 

fiskkex gjort på tapiocapärlor. 

 

 

 

Prototyp 1. Ångad torsk med variationer på betor.  

 

Prototyp 2 lagades utifrån ett 

skogstema med inspiration från ett av 

barnens teckningar. Vi gjorde en 

kycklingstubbe som skulle 

symbolisera ett träd och stubben var 

fylld med svampduxelle som 

föreställde trädets årsringar. Till 

kycklingstubben serverades en puré 

på potatis och kikärtor. Vi gjorde 

också ganska många olika tillbehör 

som alla representerade olika 

element från skogen. Vi hade friterad 

purjolök som gräs, smörconfiterade  

 Prototyp 2. Kyckling utifrån ett skogstema. 
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champinjoner, sous vide:ade bönor och en krokett gjord på bönor som representerade 

stenar, baconskum samt svartvinbärsgrus. 

 

 

Prototyp 3 bestod av en 

chokladcoulant med hallonganache 

som skulle symbolisera ett 

vulkanutbrott med flytande lava, 

ganachen var således flytande inuti 

bakelsen. Till detta serverade vi 

hallonsorbet, vit chokladpulver, en 

blåbär och en jordgubbsmarmelad, 

tvåfärgade maränger samt 

clementinsås.  

    Prototyp 3. Chokladcoulant som vulkanutbrott 

 

5.2 Barnens synpunkter på prototyperna 

Resultatet är baserat på svaren från frågeformuläret, influerat av SAPERE-metoden 

(Livsmedelsverket, 2009), som var en del av provsmakningen. Textmaterialet är 

sammanställt genom kvalitativ metod, dvs. genom att tolka och bearbeta barnens svar 

(Patel & Davidson, 2011). Vi började således med att läsa igenom alla svar i formulären 

som sedan fördes in i ett Excel-dokument. För att lättare urskilja likheter i svaren och 

återkommande ord färgkodades de olika sensoriska attributen och de tillhörande 

svaren samt att vi kursiverade ord av större betydelse. Därefter skrevs det resultat som 

redovisas nedan vilket presenteras med samma struktur från frågeformuläret.  

 

5.2.1 Resultat av prototyp 1 – ångad torsk med variatoner på betor 

Resultatet visar en tydlig delning av inställning till de upplevda kriterierna som 

testades. Generellt var den visuella upplevelsen bättre än de dofter och smaker som 

noterades men trots det skriver över hälften av barnen att de skulle kunna tänka sig att 

äta maten igen. Barnen resonerade också kring vem som skulle kunna äta maten i 

framtiden och många skrev kungen eller drottningen, en förälder eller någon släkting. 

 

Syn  

Det inledande ämnet handlade om vad barnen såg på tallriken och vad de förknippade 
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det med. 8 av barnen kunde identifiera att det fanns fisk på tallriken. 7 av barnen 

tycktes se äppelmos, sylt eller marmelad på tallriken men det var egentligen 

gulbetspuré de såg. Endast 2 st identifierade rödbeta som en ingrediens vilket var 

korrekt. 12 av barnen nämnde fiskkexet som en komponent och av dessa refererade 5 st 

att kexet var ormskinn. Andra återkommande exempel var ”plastig böj” och 

rutschkana. 4 barn tycktes se en tunga på tallriken vilket var rödbetspurén som drogs 

ut med en sked. Förmodligen satt dessa barn vid samma bord och blev influerade av 

varandra (Karlsson & Engelbrektsson, 2011).  

Barnen bads skriva ner de färger de såg på tallriken och berätta om färgerna passade 

tillsammans samt om de skulle vilja äta maten. Det finns få skillnader mellan 

färgangivelserna, 3 svar står ut där ljusgul nämns (i två) samt silver och gråsilver. 9 av 

barnen nämner ”genomskinlig” som en färg, vilket syftar på fiskkexet. 8 av barnen 

ansåg att färgerna passade tillsammans, av de resterande 6 svarade 2 att det var för 

färgglatt och 2 att färgerna gul och röd inte passar ihop. De två sistnämnda barnen har 

svarat nästan exakt samma på alla frågor och har sannolikt påverkats av varandra.  10 

av barnen uppgav att de ville äta maten baserat på den visuella upplevelsen. Av dessa 

angav 6 stycken anledningar som att maten t.ex. såg ny och modern eller spännande ut 

samt att barnet blivit nyfiken av utseendet.  

Barnen förväntades också ange vilka former de kunde urskilja samt om de tidigare sett 

sådana former på en tallrik. Barnen har svarat relativt enhetligt med former som 

cylindrar och cirklar. De former som står ut är rektangel, droppform och oval, samt 

spiral, även ”kospår” nämns men vad det är förblir oklart. 9 av barnen uppgav att de 

aldrig sett dessa former på en tallrik förut, 1 svarade att han/hon sett några av 

formerna hemma, resten svarade ja.  

 

Doft 

Barnen frågades vad maten doftade och 9 av barnen noterade att en av de mer 

framträdande dofterna var örtoljan som fisken var penslad med. 3 av dem kunde 

identifiera doften som gräs vilket var det ledande ordet från materialet vi utgick från. 

Följdfrågan på doft var om det uppfattades positivt. Av de 9 som reagerat på den 

”gräsiga” doften tyckte 3 att det var positivt och de 3 som skrivit ”gräs” i klartext 

svarade enhälligt att ”gräs luktar inte gott”. 4 av 14 barn kunde identifiera fisk genom 

doften och samtliga uppskattade inte doften och anledningen var att det luktade för 

mycket fisk. Totalt upplevde 3 av barnen doften som positiv och 6 barn var osäkra. 
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Smak 

Barnen uppmanades att skriva vad maten smakade samt förklara de smaker som 

kändes igen. 5 av barnen tyckte att smakerna var goda, 5 tyckte inte det och resterande 

tyckte om vissa komponenter av rätten, främst fisken som var generellt uppskattad. Det 

finns tydliga skillnader på saltpreferenser bland barnen, en del uppgav att maten var 

lite för salt medan några uppgav att maten smakade bra eftersom det fanns tydlig sälta. 

Ett av barnen skrev till och med ”Ja det smakar salt och det gillar jag”. Det finns också 

motsägelser bland beskrivningen av smakerna och motiveringen om smakerna tycktes 

om. Ett exempel är ”Inte något var gott [...] det smakade surt.” och till motiveringen där 

det stod ”Nej, det var för beskt”. Det kan tyda på att barnet inte är bekant med de olika 

grundsmakerna och inte kan särskilja syra och beska. Det fanns också en tydligare 

motsägelse där det stod ”den gula saken var god, smakade surt” och ”Nej, det var för 

surt” vilket kan vara ett exempel på att barnet påverkats av sina bordskamrater. Flera 

av barnen ger förklaringen att maten smakade konstigt till varför den inte tycktes om.  

 

Känsel 

Barnen skulle beskriva hur maten kändes i munnen och 4 av barnen uppgav ”hårt” och 

”mjukt” vilket kommer igen i andra svar i andra kombinationer. Andra beskrivningar är 

knaprigt, mjukt och mosigt. Ett av barnen skrev också ”det kändes nytt”.  

 

5.2.2 Resultat av prototyp 2 – kyckling utifrån ett skogstema 

Resultatet visar att barnens mottagande var bra. Samtliga kriterier upplevdes positivt 

framför allt smaken men tydligt är också att barnens preferenser skiljer sig åt. Hälften 

av barnen skulle vilja äta maten igen och en del skriver att de hellre bara äter vissa av 

komponenterna, främst svartvinbärsgruset. Vilka barnen tror kommer att äta maten i 

framtiden är överensstämmande med prototyp 1, men det var också några som svarade 

”jag” eller ”rika människor på fina restauranger”. Flera ord från teckningarna användes 

i barnens beskrivningar. 

 

Syn 

11 av de 14 barnen nämnde svamp som en komponent i varmrätten. Av de övriga 3 

svarade 2 helt annat än exempel på råvaror, det var ”något nytt” samt ”ser ut som 

trerätters middag”. 8 av barnen såg rulltårta på tallriken, vilket syftade på 

kycklingstubben, 3 andra refererade den som ”rulle” eller ”bulle”. Det kommer igen i 

temats andra fråga, vad barnen tänkte på, då många av barnen uppgett att de sett just 
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rulltårta, bullar, chokladboll eller en efterrätt (jmf med teckningarna där många av 

barnen ritat och beskrivit fikabröd). Andra observationer var att rätten gav havskänsla 

eller påminde om skog vilket var temat på varmrätten. Det var 2 av barnen som skrev 

skog.  

De färger som beskrivs är också återkommande, med exempel som grön, vit/beige, 

brun, gul/orange, röd och lila. Det finns också avvikelser som guld och gelé som nämns 

en gång vardera. Samtliga svarade att färgerna passade tillsammans och 

återkommande motiveringar är att ljusa och mörka färger passar bra ihop men det 

finns också motiveringar att det passar bra pga. att det är naturfärger. Alla 14 barn 

uppgav att de ville äta maten, 5 av barnen gav förklaringen att maten såg god ut och 2 

av dem pga. att det påminde om bullar eller rulltårta. 6 av barnen gav mer intressanta 

svar som att maten såg spännande eller ny ut, att det var fint upplagt samt att det 

luktade gott. Ett av barnen gav ingen motivering.  

De former som barnen beskriver är återkommande, det finns dock tre exempel som 

avskiljer sig och det är spiral, kub och kvadrat. De former som beskrevs var cylinder, 

cirkel, klot, ovaler (bönor), triangel, pilform, de två sistnämnda syftar på svamparna. 

Endast 3 av barnen hade inte sett dessa former på en tallrik tidigare. Av de 11 barn som 

uppgav att de gjort det, var det några som förklarade att det förekommit i form av 

bullar eller rulltårta, vilket syftar på kycklingstubben, samt i efterrätter.  

 

Doft 

De dofter som barnen beskriver stämmer överens med varandra och många av 

exemplen återkommer. 4 av barnen uppgav att maten luktade svamp, förmodligen för 

att svampen var synlig på tallriken. Lika många uppgav doften av potatismos vilket är 

väldigt intressant, på samma sätt med svampen, då kycklingstubben doftade väldigt 

starkt vilket också speglades i svaren då många noterat att det luktade ”köttigt”. 2 av 

barnen kände faktiskt igen doften av kyckling. Av alla 14 var den endast en som uppgav 

att maten inte doftade tilltalande och anledningen var att det doftade svamp vilket 

barnet inte tycker om. Även här kan man se tendenser på barnens preferenser då några 

av barnen tyckte att maten luktade gott för att det doftade svamp medan andra tyckte 

precis tvärtom pga. svampdoften. Det bör också tilläggas att det finns två exempel (dvs. 

4 barn) där barnen uppgett exakt samma dofter och motivering. 

 

Smak 

Barnen skulle beskriva de smaker de kände igen och något som förekommer i 5 av 
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barnens svar är kött antingen i form av t.ex. köttbullar, köttfärs eller lasagne. En annan 

återkommande smak är potatismos som nämns i 6 av svaren. Det var endast 2 av 

barnen som beskrev smaken av svamp vilket är intressant då 11 av barnen uppgav att 

de såg svamp som en del av rätten samt 4 barn som kände doften av svamp. 

Förmodligen har många av barnen undvikit att smaka svampen då många uppgav 

ogillande för den doften och smaken. 5 av barnen kände igen smaken av rödbeta, 

däremot nämnde ingen gulbeta vilket kan bero på att gulbetan inte används lika ofta i 

matlagning som rödbeta. Att det fanns bönor i maträtten uppmärksammades av 3 av 

barnen och ingen av dem eller resterande nämnde om de var goda eller inte. 3 av 

barnen påpekade att maten var salt och 1 av dem uppfattade några av komponenterna 

som jättesalt. Detta, liksom i förrätten, tyder på att barnen har olika preferenser för 

sälta. Något som uppskattades av alla var den torkade svartvinbärsgelén som 

symboliserade grus. Vad smaken uppfattades som varierar dock ganska kraftigt med 

exempel som russin, lakrits och godis. Av de 13 som svarade på frågan var det 1 som 

identifierade smaken korrekt samt 1 som svarade ”bär”. Det var 2 av barnen som 

uppgav att maten smakade ”skog” vilket var maträttens tema.  10 av barnen svarade att 

de tyckte om smakerna men svaren varierar ganska mycket, det var 8 som tyckte 

jättemycket om maten, 3 som var osäkra/tyckte om vissa komponenter samt 3 som inte 

tyckte om något förutom ”gruset”. 1 av barnen förklarade också att smakerna passade 

bra tillsammans som helhet. 1 av barnen svarade blankt på första frågan i temat.  

 

Känsel 

Hur maten kändes i munnen beskrevs tämligen likartat med exempel som mjukt (i 6 av 

svaren), hårt eller knaprigt, segt eller klibbigt. Många av beskrivningarna syftat således 

på ”gruset” som var segt. Det styrks också av beskrivningen ”fruktigt”. 3 av barnen 

uppgav känseln i munnen som ”god” samt att 1 av barnen som skrev att ”det känns bra 

och nytt”.  

 

5.2.3 Resultat av prototyp 3 – chokladcoulant som vulkanutbrott 

Resultatet visar att barnen tyckte om prototypen väldigt mycket. Det enda som inte föll 

i smaken var vit chokladpulvret då det upplevdes som för starkt, men trots det ville 

samtliga barn äta maten igen. Exemplen på vilka som barnen tror kommer att äta 

maten i framtiden skiljer sig något från de övriga prototyperna. Fler skriver ”jag” men 

”alla i hela världen” förekommer också.  Många har identifierat de olika 

komponenterna korrekt och använder också många av orden som finns i teckningarna i 

deras beskrivningar. 
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Syn 

Barnens beskrivningar av vad som finns på tallriken är väldigt lika med exempel som 

choklad, gelé, maräng, kub, triangel/trekant, glass och pulver/snö. Däremot skiljer sig 

detaljerna kring beskrivningen, exempelvis skriver en del av barnen färgerna på 

komponenterna och en del inte samt att vissa barn räknar upp alla rättens delar medan 

andra endast nämner några stycken. Att barnen dessutom blandar in färger och former 

i beskrivningen av vad de ser tyder på att undersökningens frågor inte var tillräckligt 

tydliga, dvs. att de lämnar för mycket utrymme för barnen att tolka frågorna som de 

vill. Endast ett svar skiljer sig från de andra, ”en efterrätt”. 6 av barnen uppgav att de 

tänkte på efterrätter och 3 av barnen tänkte på att maten såg god ut. Resterande svar 

fokuserade kring rättens komponenter och gav svar som exempelvis choklad eller glass 

samt smaker som t.ex. jordgubb.  

De färger som barnen beskriver är enhetliga, det skiljer sig däremot hur många av 

färgerna som nämns. De färger som nämns är blå, röd, brun, vit, gul och svart. Det som 

barnen uppfattade som svart var egentligen mörkblå (blåbärsgelén). Samtliga barn 

uppger att färgerna passar ihop, 8 barn motiverar att det är färgglatt, 3 barn skriver att 

det passar och 1 barn skriver att det passar ihop för att det är en efterrätt. Alla 14 barn 

uppger att de vill äta maten. 7 av barnen ger motiveringen att det ser gott ut och 3 av de 

andra ger andra motiveringar som att det ser krämigt ut, att barnet tycker om 

efterrätter eller att barnet tycker om gelé och choklad. De resterande 4 ger ingen 

motivering.  

Barnen använde olika benämningar för att beskriva de former de såg på tallriken men 

formerna var detsamma, cylinder, oval/ägg, kub, triangel, cirkel, kon/spiral samt 

pulver. Det varierar också hur många exempel på former som ges och 1 av barnen 

skriver”[...] och annat” istället för att ge fler exempel. 7 av barnen uppger att de aldrig 

sett formerna på en tallrik förut, 6 skriver att de har gjort det och 1 av barnen uppger 

några former.  

 

Doft 

10 av barnen uppgav att maten doftade choklad, endast 2 av barnen fokuserade kring 

de fruktiga dofterna och skrev jordgubb. Ett avvikande svar som de resterande 2 

barnen gav var kaffe, då det inte fanns kaffe i rätten. Det var ett medvetet val då barn 

tenderar att inte tycka om smaken av kaffe vilket också styrks genom motiveringen från 

1 av barnen, dvs. att maten inte doftade gott eftersom det doftade kaffe. 6 av de barn 
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som tyckte att maten doftade choklad motiverade deras tyckande med att de tycker om 

choklad.  

 

Smak 

2 av barnen uppgav inte någon smak i svaret utan skrev endast att det smakade gott. 10 

av barnen uppgav choklad som en av smakerna. 2 av barnen noterade jordgubbssmak 

och 2 har skrivit blåbär, det är också 3 som skrivit gelé och 2 marmelad men ingen av 

dessa är samma barn. Intressant är alltså att barnen uppmärksammat själva smakerna 

men inte konsistensen eller vise versa. 5 av barnen uppgav maräng som en smak trots 

att det inte är det och de dessutom inte var smaksatta. Vidare beskrev 2 av barnen 

sötma men ingen redogörelse för vad som var sött. Endast 1 av barnen noterade att 

chokladcoulanten hade ett flytande inre vilket skulle symbolisera lava som fanns i ett av 

ordpaketen, barnet beskrev också smaken hallon korrekt. Samtliga barn tyckte om 

smakerna i efterrätten och endast 1 av barnen uppgav ett exempel på något som inte 

föll i smaken, dvs. vitchoklad pulvret. 5 av barnen gav motiveringen att maten smakade 

gott och av dessa gav 2 av barnen konkreta exempel på vad som var gott, i båda fallen 

marängerna. Det var också 2 av barnen som motiverade varför de tyckte om maten 

genom att skriva att ”för att jag gillar gelé och choklad” samt ”jag gillar bär och söta 

saker”. 2 av barnens svar skiljde sig från de övriga eftersom de skrev ”för att det var 

nytt” och ”för att jag känner mig som någon speciell”. 1 av barnen gav ingen motivering 

eller exempel alls.  

 

Känsel 

6 av barnen beskriver känseln i munnen som mjuk och några skriver också att maten är 

lättuggad. 4 av barnen beskriver en geléaktig konsistens vilket syftar på jordgubb och 

blåbärsgelén. 4 av barnen nämnde också knaprighet vilket syftar på marängerna. 3 av 

barnen beskriver upplevelse av värme och kyla.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt följer diskussion kring det material vi baserade utvecklingsarbetet på 

samt de olika processerna som utgjorde arbetet.  

 

6.1 Materialdiskussion 

Fördelen att arbeta med barn i 9 årsåldern är att man i den åldern oftast fortfarande 

tänker mer fritt än äldre barn som snarare söker ”rätt svar” (Knudtzon et al., 2003). 

Till skillnad från vad dessa studier har visat upplevdes inte det material (dvs. 

teckningar) som vi tagit del av som fritt uttryckt. Exempelvis tyder analysen av 

teckningarna på att barnen influerats mycket av varandra då flera av dem innehåller 

liknande bilder och beskrivningar på smaker. Detta kan bero på miljön som barnen 

vistades i när de ritade teckningarna eftersom skolmiljön kan hämma kreativitet och fri 

dialog pga. eventuella ordningsregler samt relationen mellan eleverna och läraren 

(Vaajakallio et al., 2009). 

I utvecklingsfasen av maträtterna hade vi ingen kontakt med barnen vilket vi i 

efterhand tror försvårade vårt arbete eftersom vi endast tolkat materialet utifrån våra 

egna tolkningar och inte fått ytterligare förklaringar på hur barnen tänkte när de ritade 

teckningarna. Det innebär att det under arbetets gång funnits risk för feltolkningar 

vilket således också kan ha påverkat resultatet. Vi minskade dock risken något när vi 

backade ett steg från ordpaketen och återgick till teckningarna eftersom det då blev 

tydligare att en del ord från barnens teckningar tagits ur sitt sammanhang och ordets 

innebörd ändrats. Valet att använda teckningarna istället för ordpaketen resulterade 

därför i att barnens ursprungliga idéer demonstrerades mer korrekt i prototyperna.  

Eftersom varken ordpaketen eller barnens teckningar gav tillräckligt med information 

eller exempel på livsmedel som vi kommer att äta i framtiden fick vi leta stöd och 

inspiration på annat håll. Vi valde då att undersöka vad myndigheter och forskning 

säger vilket gav oss mer att basera våra prototyper på. Exempelvis ledde det till att vi 

använde odlad fisk i prototyp 1 och kyckling i prototyp 2 då det spås vara hållbara 

livsmedelsval i framtiden (Jordbruksverket, 2012; Livsmedelsverket, Jordbruksverket 

& Naturvårdsverket, 2013) men beslutet har också begränsat utvecklingsarbetet då det 

har minskat urvalet av livsmedel att arbeta med.  

En annan aspekt av valet att använda rapporter från olika myndigheter och 

organisationer som presenteras i den teoretiska referensramen är dess pålitlighet samt 

risken för att informationen vi tagit del av är vinklad på ett sätt som gynnar 
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bakomliggande personer och företag (se källkritik). Under arbetets gång har detta 

tagits hänsyn till och det bedöms inte ha påverkat arbetets kvalitet.  

 

6.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras uppsatsarbetets metod utifrån de olika steg som resulterade i 

prototyperna och undersökningen av dem samt barnens synpunkter. Vi diskuterar 

också kring valet av råvaror och slutligen presenteras en jämförelse av prototyperna 

och materialet som utvecklingsarbetet baserades på.  

 

6.2.1 Utvecklingsarbetet 

Vi har i utvecklingsarbetet tillämpat den metod som beskrivs av Naes & Nyvold (2003) 

som vi modifierat i vissa steg för att passa vårt arbete bättre. Vår uppfattning är att 

metoden hjälpt till att strukturera arbetet på ett sätt som innebar att vi relativt snabbt 

kom fram till prototyper som vi var nöjda med och ansåg speglar barnens visioner. 

Avstegen från den process som beskrivs i Naes & Nyvold (2003), t.ex. att vi valde att 

inte utföra ett sensoriskt test innan smakprovningen genomfördes, har definitivt 

påverkat arbetet på så sätt att vår process gick fortare. Om processen getts mer tid och 

ett sensoriskt test hade genomförts hade det förmodligen speglats i resultatet som visar 

barnens preferenser för smakerna i prototyperna. Vi tror därmed att avsteget gällande 

det sensoriska testet har påverkat arbetet negativt då ett säkerställande av attributen 

hade gett oss möjlighet att justera idéerna till prototyperna som testades. Detta hade 

förmodligen resulterat i att barnen ställt sig mer positiva, framför allt till de upplevda 

smakerna i prototyperna vilket hade gett ett ännu bättre resultat. Dock anser vi att 

detta hade kunnat resultera i ett allt för stort avsteg från det material vi utgick ifrån, 

dvs. barnens teckningar och det vetenskapliga fakta som prototyperna baserats på, 

vilket vi även tror hade kunnat resultera i ett avsteg från barnens visioner gällande 

framtidens mat. De val vi gjort gällande metodprocessen har därmed varit både 

positiva och negativa för resultatet.  

Genom att tillämpa Naes & Nyvold (2003) har vi haft möjlighet att använda de 

kunskaper vi erhållit i utbildningen. Framför allt har vårt tekniska kunnande prövats 

vad det gäller tillämpningen av olika metoder inom matlagning men det har också 

lämnats utrymme för oss att vara kreativa i utvecklingsarbetet vilket har varit en viktig 

del i vår utbildning, t.ex. i kursen kreativ matlagning 15 hp (umu.se). 

En aspekt som bidrog till svårigheter i utvecklingen var att vi inte var delaktiga från 

början av Fair City. Betydelsen av att delta från ett projektets början diskuteras i Naes 
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& Nyvold (2003) där man menar att grundförståelsen för projektet kan gå förlorad 

vilket var tydligt för oss redan i början. Denna svårighet var en av anledningarna som 

ledde oss till att söka vetenskaplig fakta att basera arbetet på. Det har också resulterat i 

att vi bildat en egen grundförståelse och uppfattning av vår uppgift som del av 

projektet, vilket kan ha lett till misstolkningar som bidragit till det resultat vi framfört.  

Laborationerna vi genomförde för att utveckla prototyperna var till väldigt mycket 

hjälp och högst nödvändiga för det resultat vi slutligen fick. Det berodde på att vi valde 

att göra så mycket som möjligt av maten utifrån egna idéer istället för att enbart följa 

beprövade recept. Det beslutet resulterade således i att prototyperna blev nya 

maträtter. En svaghet i uppsatsen är dock att utvecklingsarbetet inte dokumenterades 

kontinuerligt varför rapporterna endast behandlar vissa komponenter av prototyperna. 

Detta beror på att vi inte utförde laborationer på komponenter som t.ex. 

hallonsorbeten, marängerna och rödbetspurén då vi testat dessa tekniker tidigare i 

utbildningen och därför kände vi oss säkra på att få ett positivt resultat.  

 

6.2.2 Undersökning av prototyper 

Vi utformade ett frågeformulär som skulle utgöra den data resultatet skulle baseras på. 

Vi valde att göra ett formulär istället för att t.ex. genomföra intervjuer då det är lättare 

att analysera och bearbeta material som redan är nedskrivet. En annan anledning var 

att undersökningen innefattade barn och vi ansåg inte att intervjuer var ett bra sätt att 

samla in informationen då barn kan vara oförutsägbara. Eftersom att formuläret skulle 

besvaras av barn var det viktigt för oss att texten var tydlig och lättförståelig varför 

utformningen av frågorna gavs mycket betänkande (Patel & Davidson, 2011). Valet att 

ta hjälp av SAPERE-metoden (Livsmedelsverket, 2009) var både negativt och positivt. 

Genom att formulera frågorna på ett sätt som krävde att barnen skulle beskriva det de 

upplevde tror vi gav oss mer intressanta svar samt att aspekter vi inte tidigare tänkt på 

blev tydliga, t.ex. hur barn uppfattar mat på en tallrik. Däremot visade analysen av 

formulären att barnens oerfarenhet med metoden (Livsmedelsverket, 2009) var 

påtaglig vilket påverkade resultatet då en del svar fick räknas som bortfall eftersom 

barnen inte uppfattat frågan korrekt.  

Inför besöket på skolan när prototyperna skulle testas missbedömde vi tiden det skulle 

ta att tillaga maten på plats. Det resulterade i att barnen fick vänta ganska länge mellan 

rätterna och framför allt att vi inte alltid var på plats i klassrummet under testet och 

därför kunde vi inte föra anteckningar. I efterhand tror vi att fältanteckningar hade gett 

bra insyn i barnens perspektiv och uppfattning av prototyperna vilket kunde ha gett 
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intressanta aspekter att redovisa i resultatet. Däremot anser vi inte att frågeformuläret 

har brustit, varken i innehåll eller i trovärdighet.  

Mot slutet av besöket på skolan upplevde vi att barnen tappade fokus på det de skulle 

göra. Det berodde förmodligen på den stillasittande aktiviteten provsmakningen 

innebar varför det hade varit bra att dela upp undersökningen i tre delar med rast 

emellan. Detta hade också gett oss möjlighet att förbereda inför nästa prototyp och 

barnen hade inte behövt vänta. Ett annat alternativ hade varit att avgränsa oss till en 

prototyp istället för tre men detta skulle ha påverkat resultatet då färre ord från 

teckningarna (se bilaga V) skulle ha varit representerade.  

 

6.3 Barnens synpunkter på prototyper 

Våra förväntningar på barnens mottagande av prototyperna var blandade. Vi kände oss 

relativt osäkra på om de skulle uppskatta de smaker som fanns i framför allt prototyp 1 

då vi ansåg att det var ganska ”vuxna” smaker av t.ex. röd- och gulbeta, mycket örter 

samt fisk. Men sammantaget var barnens mottagande av prototyperna över förväntan. 

Resultatet bekräftade t.ex. tesen att barn har preferens för mat med högt energivärde 

(Mela, 2000) då prototyp 3 togs emot med stor förtjusning av barnen. Tydligt är också 

att de visuella attributen i prototyperna påverkade barnens uppfattningar (t.ex. DuBose 

& Cardello et al., 1980 och Christiansen, 1983) om den förväntade smaken, t.ex. 

fiskkexet som uppfattades som ormskinn (prototyp 1) samt doftens influens på hur 

smaken verkligen upplevdes, t.ex. den gräsiga doften (prototyp 1). Hur texturen 

uppfattades visade sig vara viktig för den totala upplevelsen. Förmodligen var det också 

betydande för att kunna identifiera olika livsmedel korrekt (Lawless & Heyman, 1999) 

då resultatet visade att många av barnen inte kunde identifiera olika element i 

prototyperna, exempelvis puréerna i förrätten vilket kan ha berott på att råvarorna 

oftast konsumeras i andra former, exempelvis som inlagda rödbetor till pytt-i-pannan. 

Barnen beskrev dock många texturer på samma sätt och med samma ord, framför allt 

ord som t.ex. mjuk och hård eller saftig, vilket Szczesniak & Kleyn (1963) för femtio år 

sedan beskrev var de mest förekommande termerna att beskriva just hårdhet och 

krispighet med. Det som vi tror har haft absolut störst avgörande roll för barnens 

mottagande, av exempelvis röd- och gulbeta, är barnens tidigare erfarenheter som har 

en betydande roll för gillandet (Mela, 2000). Detta kan kopplas till konsumenters, och 

framför allt barns, tendenser att avfärda nya livsmedelsprodukter till förmån för 

sådana som konsumenten redan har bildat en positiv uppfattning om (Chen et al,. 

2012).  
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6.3.1 Valet av råvaror 

Vi valde att använda livsmedel som konsumeras redan idag. En del menar 

(Livsmedelsverket, Jordbruksverket & Naturvårdsverket, 2013) att vi kommer att äta 

t.ex. insekter och odlat kött i framtiden men det valde vi att bortse ifrån eftersom det 

idag inte finns odlat kött att tillgå samt att vi inte visste hur barnens reaktioner skulle 

vara. Enligt Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket (2013) samt 

Jonsson et al. (2007) kommer bl.a. den odlade fisken och baljväxter utgöra bättre 

livsmedelsval i framtiden och eftersom vi ville använda ”vanliga” livsmedel valde vi att 

tillämpa dessa resonemang före andra.  

Vi trodde att de val av råvaror vi gjort skulle ha större betydelse för barnens 

mottagande och således resultatet än vad det faktiskt hade. Visserligen togs en del 

råvaror emot bättre än andra, t.ex. kycklingen respektive rödbeta men vi anser ändå att 

de val vi gjort verkat övervägande positivt för det resultat vi fick. Som påvisats tidigare i 

avsnittet kunde dock ett sensorisk test ha säkerställt att de val vi gjort av råvaror var 

lämpliga för barn.  

 

6.3.2 Jämförelse prototyper och ordpaket/teckningar 

För att tydliggöra problematiken med ordpaketen, dvs. att mycket utelämnades från 

teckningarna har vi jämfört dem med resultatet av prototyperna. Av de 42 ord som 

förekom i ordpaketen var det endast 14 av orden som fanns med i barnens beskrivning 

av maträtterna. Några av dessa ord var glass, gräs, lätt, skog och pulver. Däremot var 

det desto fler ord från teckningarna (se bilaga V), 23 stycken om de som också 

förekommer i ordpaketen räknas bort, dvs. att det egentligen var 37 ord från 

teckningarna som var representerade i prototyperna. Exempel på ord är bl.a. förrätt, 

varmrätt, efterrätt, choklad och vanilj. Dessa ord har också haft större betydelse i 

utvecklingen då vi valde att använda beskrivningar som t.ex. ”förrätt, varmrätt och 

efterrätt”, det har således definierat det slutgiltiga resultatet. Vi anser också att beslutet 

ledde till att fler av barnens visioner framgick i prototyperna.  

 

6.4 Studiens validitet  

Resultatet visar att undersökningen som utfördes var en positiv upplevelse för barnen 

som medverkade i studien. Huruvida barnen uppfattar prototyperna som exempel på 

framtidens mat är dessvärre relativt oklart då enkäten inte behandlade den frågan. 

Desto bättre visar resultatet till viss del att barnen både kan tänka sig att äta maten igen 

och framför allt att några nämner sig själva eller någon släkting som potentiell 



35 
 

konsument av maten i framtiden. Viktigt att bedöma är dock att det resultat som 

studien lett till är baserat på 19 barns visioner som alla kommer från ett relativt 

begränsat område runt Hörnefors vilket kan ha lett till att barnen har liknande 

bakgrund samt att de kan ha påverkats av varandra och således kan ha gett ett mer 

samfällt resultat (Mela, 2000).  

 

7. Slutsats 

Med utgångspunkt i teckningar och ord från 19 barn samt den teoretiska bakgrunden 

som framställts i arbetet har vi med hjälp av den kunskap vi erhållit under vår 

utbildning lyckats utveckla tre prototyper samt säkerställa att de motsvarar barnens 

föreställningar om framtidens mat. Detta styrks också vid en jämförelse av likheter 

mellan prototyperna och det ursprungliga materialet vilket således uppfyller 

uppsatsens syfte. 
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9. Bilagor 

 
Bilaga I: Ordpaketen 

 
 
 

Paket 1 Glass Explosion Laserögon 

Gräs Hemlig Supersnabb 

 

Paket 2 Pasta Sur Flyga 

Dryck Lava Glad 

 

Paket 3 Kött Spännande Odödlig 

Tuggummi Lätt Fantasi 

 

Paket 4 Smet Ved Bra på att rita 

Fikabröd Skog Kraft 

 

Paket 5 Is Kryddig Hjälpsamhet 

Spån Söt Lätt robot i en vecka 

 

Paket 6 Kräm Chokladjord Hoppa jättehögt 

Yoghurt Sund Vanlig 

 

Paket 7 Pulver Bärig Modig 

Boll Het Ta mig var som helst i hela världen 
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Bilaga II: Exempel på teckningar 
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Bilaga III: Informationsbrev till föräldrar och samtycke (nästa sida) 

 

    2013-11-27 

 

 
Hej förälder! 
 

Vi är två studenter som läser Gastronomiprogrammet vid Restauranghögskolan i Umeå 

och som en del av vår utbildning skriver vi ett examensarbete som handlar om 

framtidens mat. Efter att vi blev tipsade om projektet Fair City som påbörjades under 

förra året har vi nu anslutit till temat gällande mat med syftet att skapa framtida 

maträtter influerade av Ditt barns egna ord och visioner. Förutom barnens samlade 

visioner kommer arbetet även att omfatta vetenskaplig fakta för att validera arbetets 

trovärdighet.  

För att kontrollera att våra idéer överensstämmer med klassens visioner kommer vi att 

utföra en provsmakning samt en skriftlig/muntlig undersökning under december 

månad. För att kunna utföra detta på ett forskningsetiskt sätt enligt Vetenskapsrådets 

Codex behöver vi Ert samtycke (se nästa sida) för Ditt barns medverkan. Vid prov-

tillfället kommer vi även att verifiera att Ditt barn själv vill medverka i undersökningen 

samt tydliggöra att han/hon kan välja att avbryta sin medverkan när helst. Förutom 

samtycket kommer vi inte behöva ytterligare uppgifter. 

  
Har Du några funderingar kring vårt arbete kan vi kontaktas via mail, XXX. 
 
 
Vänliga hälsningar, 
Therese Wahlström 
Malin Bengtsson 
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2013-11-27 

 
 

Samtycke för deltagande vid provsmakning av ”Framtidens mat” 
 
 

Härmed intygar Jag att mitt barn får medverka i den undersökning som utförs 
till förmån för examensarbetet ”Framtidens mat”. 

 
 

 
 
 
Datum ___________ 
 
 
 
Barnets namn ________________________ 
 
 
Förälders underskrift _____________________________ 
 
 
Namnförtydligande _______________________________ 
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Bilaga IV: Frågeformulär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 
1. Vad ser du på 
tallriken? Beskriv 
med ord. 

1. Vilka färger ser du 

på tallriken? 

1. Vad smakar 
maten? Försök 
beskriva vilka 
smaker du känner 
igen. 

1. Skulle du vilja äta 
maten igen? 
Förklara. 

2. Vad tänker du på 
när du ser maten på 
tallriken? 

2. Passar färgerna 
ihop? Förklara. 

2. Tycker du om 
dessa smaker? 
Förklara. 

2. Vem tror du 
kommer äta den här 
maten i framtiden? 

1. Vad doftar maten? 3. Skulle du vilja äta 
maten? Förklara. 

1. Hur känns maten i 
munnen? 

 

2. Gillar du dofterna? 
Förklara varför. 

1. Vilka former kan 
du se på tallriken? 

  

 2. Har du sett sådana 
former förut på en 
tallrik? 
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Bilaga V: Ord från teckningar 

 

Från smakmaskinerna 

 

Teckning 1  Päron, hallon, jordgubbe, lakrits, choklad, blåbär vanilj.  

Drakmun, olika smaker av glass. 

Teckning 2  Blå, lila, gul, grön, orange. 

Is, lava, odödlig, glad, stark, modig. 

Teckning 3  Banan, äpple, grädde, päron, apelsin, kiwi, mandarin.  

Explosion av smaker, flyga, laserögon. 

Teckning 4  Hamburgare, bakelse, spagetti, köttbullar. 

Teckning 5  Choklad, ”Chokladpressaren”, chokladsmet.  Smält. 

Teckning 6   Chokladjord, choklad och jordgubbar. 

Teckning 7  Blåbär smakar hallon, björnbär smakar jordgubbe, vinbär 

smakar hjortron. Sol, god och kräm, sött. 

Teckning 8   900 smaker. 

Teckning 9   Boll, rita, chokladboll, smakar som vanligt. 

Teckning 10  Spännande, sur smak. 

Teckning 11   ”fopa” tuggummi, stark smak är lätt, blir glad.  

Teckning 12   Lätt robot, socker, glass, yoghurt 

Teckning 13   ”Maskinborren” stockar, ved.  

Teckning 14   Söt, gräs kommer ut, gör mig stark, smakar pulver. 

Teckning 15  Odödlig. Förrätt, varmrätt och efterrätt, supersnabb 

inget ”bränsle” i maskinen, goda, smakar jordgubbar. 

Teckning 16   Jordgubbar, drycker, hallon, bär. 

Teckning 17   Ge kraft, var som helst i världen. En Alien. 

Teckning 18   Flyga, tung i kroppen, dryck som man blir jättesnabb av. 
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Bilaga VI: Metod vid tillagning av prototyper 

 

Förrätt 

Torsken rullades i ballotine som innebär att råvaran rullas tight i plastfilm tills formen 

bildar en jämn cylinder. Därefter ångades fisken på låg temperatur i ugn. Örtoljan 

gjordes genom att mixa örter och alger väldigt fint med lite olja, sedan tillsattes salt, 

peppar och citronskal samt saft. Betorna sous vide: ade separat i kalvfond tillsammans 

med vitlök, örter och kryddor. Det betyder att man sjuder livsmedlet sakta i konstant 

temperatur. Några gulbetor skivades tunt på mandolin som sedan stansades ut till 

mindre rundlar. Av resterande gulbetor gjordes en gulbetskräm samt en rödbetskräm 

av rödbetorna. Betorna mixades till en väldigt slät puré i Thermo-mixer och sedan 

tillsattes ett maizenaklister för att få en mer homogen konsistens. Maizenaklister är 

maizenastärkelse som tillsätts i kokande vatten till en konsistens som liknar 

tapetklister. Fiskkex gjordes genom att koka tapiocapärlor i fiskfond. När pärlorna var 

mjuka och de bildat en gelé ströks massan ut på en Silpat-matta och torkades sedan i 

ugnen på låg temperatur över natten. När kexet var torrt delades det upp i mindre bitar 

och av fukten i rummet rullades kexbitarna ihop till cylindrar (se bild).  

 

Varmrätt 

Kycklingstubben lagades genom att stycka en hel gårdskyckling och sedan mixades 

köttet fint i Paco-jet. Köttfärsen skrapades genom en mjölsikt för att ta bort eventuella 

klumpar samt senor för att få en riktigt finfördelad färs. Kycklingfärsen blandades med 

lika delar grädde som färs samt kryddor. En liten del av smeten rullades i ballotine och 

resten smetades ut på plastfolie, ca 1 cm tjockt. Sedan ströks svampduxellen ut tunt på 

smeten. Duxellen bestod av champinjoner och schalottenlök som sauterades och sedan 

tillsattes gin, vitvinsvinäger, timjan samt salt och peppar vilket sedan mixades till en fin 

massa. Den lilla delen smet som formats i ballotine lades i ena kortändan och rullades 

ett varv tills ballotinen täckts, sedan skars arket med smet av och proceduren 

upprepades tills hela arket med smet använts. Detta för att forma en rulle med 

distinkta ringar istället för en spiral (jmf rulltårta som rullas i ett svep). Stubben 

rullades senare i ballotine till en tight rulle och ångades i ugnen. 

Potatisen till purén kokades, pressades och blandades med grädde och smör. 

Kikärtorna sous vide: ade med kalvfond, vitlök och kryddor och därefter mixades och 

passerades dem. Detta blandades med potatispurén.  
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Till en friterade purjolöken använde vi endast den gröna delen då vi ville att det skulle 

se ut som gräs. Löken friterades i rapsolja (180 grader) ca 3 minuter tills den torkat och 

krullat ihop sig. Champinjonerna delades i fyra och lades i en vacpåse med vitlök, 

timjan, salt och peppar samt massa smör som därefter confiterades vilket innebär att 

livsmedlet långsamt tillagas i fett. Bönorna tillagades på samma sätt som kikärtorna 

vilket innebar att de sous vide: ade i fond tillsammans med örter, dock inget salt 

eftersom det förhindrar skalet att bli mjukt. Till skummet stektes bacon knaprigt och 

kokades därefter i grädde. För att intensifiera smaken av baconet fick uppkoket stå och 

dra i en timma och därefter silades baconet bort. Grädden blandades med mjölk och 

värmdes till 64 grader, sedan mixades blandningen med mixerstav för att bilda ett 

skum. Kroketterna bestod av puréad potatis som blandades med mixade kikärtor, 

persilja, timjan, salt, peppar samt sauterad röd chili och gul lök. Smeten rullades till 

bollar som dubbelpanerades (dvs. rullades i mjöl, ägg och till sist ströbröd), frystes och 

förfriterades i 140 gradig olja. Detta för att kroketterna skulle hålla ihop bättre samt att 

det skulle gå fortare att tillaga dem färdigt på plats. För att göra svartvinbärsgruset 

kokade vi en grund till svartvinbärsgelé som vi mixade i Thermo-mixer till en slät 

massa. Den matade vi sedan med Maltodextrin tills massan fick konsistensen av 

tapetklister och ströks sedan ut tunt på Silpat-matta som fick stå och torka över natten i 

ugnen på ganska låg värme.  

 

Efterrätt 

Hallonganachen gjordes genom att först göra en hallonpuré som sedan kokas upp med 

socker och smör och hälls över vit choklad som mixades till en slät smet. Smeten fylldes 

i formar som sedan frystes. Coulanten gjordes genom att vispa smör och socker väldigt 

poröst och sedan vispades äggen försiktigt i ett i taget. De torra ingredienserna 

blandades ihop och vändes sedan ner i smeten. Formarna linjerades med smörpapper 

och smet fylldes till en tredjedel. Två bitar hallonganache trycktes ner och toppades 

med mer smet. Bakelserna frystes och bakades.  

Hallonsorbeten bestod av en sorbetgrund på sockerlag och sorbetstabilisator 

(Prosorbet) samt hallonpuré. Hallonen passerades genom en passör och purén 

blandades sedan med sorbetgrunden. Smeten fylldes i Paco-jet cylindrar och frystes. 

Sorbeten kördes i Paco-jeten och ställdes in i frysen igen för att stelna till.  

Snön på vit choklad gjordes genom att smälta chokladen som sedan mixades med 

olivolja, salt och Maltodextrin tills det blev ett pulver.  

Marängerna bestod av italiensk maräng, dvs. en smet som består av lätt vispad äggvita 

och en sockerlag som droppas ner i äggvitan. Marängen blir på så sätt väldigt fin och 
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glansig samt seg i konsistensen. Smeten delades upp i en större och en mindre del som 

färgades blå med färgpulver. De två smeterna hälldes upp i en spritspåse med en liten 

stjärntyll och spritsades sedan på Silpat-matta. Marängerna torkades sedan i 60 grader 

tills de var nästan torra rakt igenom, de var lite sega i mitten.  

Geléerna gjordes på puré av jordgubb samt blåbär. Jordgubbarna mixades fint och 

passerades genom en sil. Blåbären, som var frysta, fick ett snabbt uppkok och 

passerades genom sil. De två puréerna blandades med socker, frön från vaniljstång 

samt pektin utblandat med en liten del av sockret för att förhindra klumpbildning. 

Detta fick koka till 106 grader varpå citronsyra tillsattes. Massan hälldes direkt upp på 

form och fick stelna. Geléerna skars sedan i bitar.  

Clementinsåsen bestod av saft från clementiner, socker samt pektin. Det kokades upp 

och fick svalna i kastrullen och hälldes därefter i pipflaska för att underlätta vid 

upplägget av efterrätten.  

 

 

 


