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Sammanfattning 
 
Inledning: Te är världens mest konsumerade dryck efter vatten, ändå finns en hög okunskap 

om hur sensoriskt tilltalande teer bryggs inom den svenska restaurangbranschen. Tidigare 

studier visar samband mellan bryggningsfaktorer och gröna teers attribut, men liknande 

undersökningar med fokus på svart te har uppsatsförfattarna haft svårt att hitta. Sådana skulle 

kunna vara till hjälp för restauranganställda och dess gäster. 

 

Syfte: Syftet är att ta reda på hur sensoriska attribut hos svart darjeelingte förändras med 

olika bryggningsvaribler och hur svenska konsumenters preferens ställer sig till dessa. Vidare 

ämnar undersökningen ta reda på hur te tillreds på restaurang och kafé idag. 

 

Metod och material: En enkätbaserad förstudie utfördes med hjälp av restaurang- och 

kaféanställda för att undersöka hur restaurangbranschen brygger te. Därefter genomfördes ett 

konsumenttest där 20 respondenter provsmakat tolv prover av samma te, bryggt under olika 

tider och temperaturer. Respondenterna har i samband med detta fått besvara frågor om hur 

teets olika attribut upplevts och i vilken grad de gillat respektive prov. Insamlad data har 

sedan sammanställts för att försöka visa på samband mellan teets bryggningsmetod, upplevda 

attribut och graden av gillande. 
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Resultat: Undersökningen pekar på att beska är det attribut som påverkar konsumenters 

gillade mest hos svart te. Högre beska ger ett lägre tillfredsställande prov, och beskan ser ut 

att öka framförallt med längre bryggningstid. 

 

Slutsats: Ett ur konsumentperspektiv, sensoriskt tilltalande svart te har låg beska och bryggs 

därför under kort tid. Att tillreda ett te som upplevs perfekt av alla konsumenter visar sig dock 

mycket svårt eftersom att upplevelsen av det är högst subjektiv. De teer som tilltalar 

konsumenter mest visar sig nödvändigtvis inte vara bryggda efter tidigare vedertagna 

riktlinjer. 

 

 

Nyckelord: Bryggningstemperatur, bryggningstid, just about right, konsumenttest  
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Förord 

Uppsatsförfattarna studerar sin sista termin på två olika program vid Restaurang- och 

hotellhögskolan, Örebro universitet. Kulinarisk kock och måltidskreatör, respektive Sommelier 

och måltidskreatör. Denna kandidatuppsats har vuxit fram från det starka intresset för te som 

båda besitter, och tidigare har bägge skrivit B-uppsats inom samma tema. 
 

Uppsatsförfattarna vill tacka alla de som deltagit i studien och kursens seminariegrupp, samt 

handledare för att ha hjälpt föra arbetet framåt. Vidare riktas ett särskilt stort tack till Jonas 

Mattsson på Caspeco för att ha tillgängliggjort branschrelevant data. Sist men inte minst vill 

gruppen tacka Asgeir Nilsen, universitetsadjunkt vid Restaurang- och hotellhögskolan, för 

hjälpen med uppbyggnad av studiens sensoriska tester och tolkning av insamlad data. 

 

 

Introduktion 

Idag är te den mest konsumerade drycken i världen efter vatten (Chaturvendula & Prakash, 2011) 

dock visar siffror från Statistiska centralbyrån (2015) att svenskar ofta väljer kaffe framför te. 

Kunskapen om tebryggning hos anställda inom den svenska restaurangbranschen är generellt låg 

trots att Bjerke och Mauris (2006) påstår att hur teet tillreds har stor påverkan på slutprodukten. 

Flertalet studier på hur bryggningsvariabler påverkar grönt te finns att tillgå, men i västvärlden 

konsumeras mest svart te (Bjerke & Mauris, 2006) och motsvarande undersökningar för dessa är 

betydligt mindre förekommande. Idag tycks det svenska intresset för mat och dryck vara stort och 

avsaknaden kring kunskap om te kan tänkas drabba både konsumenten samt branschen som 

helhet.  

 

Denna studie ämnar undersöka vad ett sensoriskt bra svart te är, sett ur konsumentperspektiv, och 

hur ett sådant tillreds. Genomförandet bygger på ett sensoriskt konsumenttest av samma te under 

olika bryggningsförhållanden. Genom detta hoppas uppsatsförfattarna kunna skapa en smakprofil 

och tillredningsanvisningar som gynnar restaurangbranschen likväl gäst. 
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Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Ämnet Måltidskunskap- och värdskap bygger på de tre kunskapsformerna hantverk, estetisk 

gestaltning och vetenskap (Magnusson Sporre, 2015). Dessa mynnar ut i, och binds ihop med den 

teoretiska modellen Five Aspect Meal Model (FAMM) vilken består av fem aspekter som går att 

återfinna i en restaurangmåltid (Edwards & Gustafsson, 2008). Dessa fem aspekter är: mötet, 

rummet, atmosfären, styrsystemet och produkten (Ibid.). Denna studie berör primärt 

produkten. Magnusson Sporre (2015) nämner i sin doktorsavhandling att produkten avser mat 

och dryck eller dessa i kombination. Vidare nämner Magnusson Sporre (2015) att produkten är 

komplex och innefattar alla de tre kunskapsformerna.  
 

Chaturvendula och Prakash (2011) belyser att te efter vatten är världens mest konsumerade 

dryck, vilken Bjerke och Mauris (2006) menar påverkas mycket av dess tillredning, där mycket 

små marginaler kan ge stora sensoriska förändringar. Trots detta verkar restaurang- och 

kaféanställda i Sverige generellt har en dålig kunskap om tebryggning. Att kunna utbilda dessa 

torde därför väga tungt för restaurangbranschen. För att göra detta krävs det hantverksmässig 

kunskap om hur ett optimalt te bryggs. Detta skulle således leda till att gäster ges höjda 

sensoriska upplevelser samtidigt som det kan tänkas bidra med ekonomiska krafter till branschen. 

Därav är studien av hög relevans för ämnet Måltidskunskap och värdskap. 

 

 

Teoretisk bakgrund 

Te 

Te är en buske med det latinska namnet Camellia Sinensis. Bladen från tebusken används för att 

med varmt vatten skapa infusionsdrycker, även dem kallade te (Ellis, 2003). Det går att med 

samma buske framställa alla typer av äkta te: vitt, grönt, oolong, gult och svart (Bjerke & Mauris, 

2006). Med äkta te menas just blad och knoppar från Camellia Sinensis, rooibos, örtteer och 

mate, vilka ofta benämns som te, är ej det i strikt form (Ibid.). Bjerke och Mauris (2006) 

beskriver att den färg teet benämns med, beror på hur bladen hanterats efter skörd. I växten finns 

det enzymer som tillsammans med syre gör att bladen sakta blir allt mörkare efter att de blivit 
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plockade. Denna process kallas oxidering och kan avbrytas genom att värma upp växtdelarna, 

vanligen med ånga eller genom rostning (McGee, 2004). Beroende på när detta görs menar Heiss 

och Heiss (2007) att det går att framställa svart te vilket är fullt oxiderat, eller grönt te som inte är 

oxiderat alls. Därtill finns många fler tesorter, bland annat oolong som är delvis oxiderat.  
 

Växten har två underarter, Camellia Sinensis var. sinensis och Camellia Sinensis var. assamica 

(Bjerke & Mauris, 2006). Heiss och Heiss (2007) menar att även om det går att använda båda 

underarter för att skapa alla typer av teer, används var. assamica nästan uteslutande till svart te. 

Samma författare beskriver hur denna underart trivs bättre i varmare klimat än sin släkting var. 

sinensis och kultiveras i bland annat Indien, Sri lanka och delar av Afrika. Heiss och Heiss (2007) 

menar att var. assamica ger drycker med robusta, maltiga och jordiga smaker. Medan underarten 

var. sinensis främst odlas i länder som Kina, Japan och Taiwan och ger elegantare teer med 

mindre tanniner än sin släkting var. assamica (Ibid.). Darjeeling är en region i Indien känd för 

sina högkvalitativa svarta teer (Gohain, et al., 2012). Årligen säljs över 40 000 ton under namnet, 

trots att regionen faktiskt bara producerar en knapp fjärdedel av detta (Ibid.). Darjeeling kallas 

ibland “Teernas Champagne” och beskrivs vanligen som lätta i både färg och kropp, med 

blommiga aromer samt tydliga tanniner (Ibid.). 

 

Teets framväxt 

Under mitten av 1800-talets Storbritannien etablerades en mängd kaféer och enklare restauranger 

i nykterhetsrörelsens fotspår (Pettigrew, 2001). Dessa drycker skulle locka de mindre välställda 

att välja kaffe eller te framför öl och sprit (Ibid.). Samma författare menar att detta fick kaffet att 

förlora sin status eftersom att det på dessa platser i första hand serverades just kaffe. Detta 

öppnade i sin tur upp möjligheten att inrätta något mer exklusiva tehus (Pettigrew, 2001). På så 

sätt upprättades den moderna tanken om tedrickande på det som idag kallas för kaféer (Ibid.).  
 

Traditionellt har det primärt druckits grönt te i Asien, och svart te i västvärlden (Pettigrew, 2001). 

Det sistnämnda tros bero på att grönt te förlorade sin status i väst när många insåg att det var 

enkelt att förfalska (UK Tea & Infusions Association, u.å.). Samtidigt lämpade sig britternas 

indiska koloni för framställning av svart te (Heiss & Heiss, 2007). Grönt te har dock i modern tid 

haft en slags renässans i väst med sina påstådda hälsoeffekter medan Kina konsumerar allt mer 
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svart te (Bjerke & Mauris, 2006). I Sverige dricks det i genomsnitt en kopp te per dag, kvinnorna 

något större mängd än männen (Livsmedelsverket, 2012). Detta gör att försäljning av te via 

detaljhandeln uppgår till 759 miljoner kronor år 2014, en försäljning som ökat stadigt med mer än 

200 miljoner kronor sedan år 2000 (Statistiska centralbyrån, 2015). Däremot ser försäljningen av 

te ut att minska i den svenska restaurangbranschen, både med antal sålda koppar (-6,5 %) och pris 

per kopp (-4,6 %), detta mellan åren 2016 och 2017 (J. Mattsson, personlig kommunikation, 2 

maj 2017). 

 

Bryggningsfaktorer 

Bortsett från hur teet behandlats innan det når slutanvändaren menar Bjerke och Mauris (2006) 

att bryggningsfaktorer kan ha stora konsekvenser på den färdiga drycken. De tar upp förhållanden 

som bryggnings- tid och temperatur; partikelstorlek; samt förhållande mellan vatten och te som 

betydande. Hur dessa faktorer ska behandlas beror på tesort och önskvärt resultat. Vanligen 

lämnar växten ifrån sig mer smak- och färgämnen med ökad tid och temperatur samt minskad 

partikelstorlek (Bjerke & Mauris, 2006). Vattentemperatur, som enligt Bjerke och Mauris (2006) 

är den vanligaste felkällan till ett dåligt te, bestäms i hög grad beroende på tetyp. Ett mer oxiderat 

te kräver generellt högre temperatur för att lämna ifrån sig en önskvärd smakbild än ett mindre 

oxiderat (Bjerke & Mauris, 2006). Oavsett temperatur bör kokning av vattnet alltid undvikas, då 

Bjerke och Mauris (2006) hävdar att detta resulterar i mindre löst syre, vilket krävs för att 

extrahera smaker. Hur teet bryggs beror vidare på kulturella fenomen, men ett normalt tid- och 

temperaturspektrum är 1–10 minuter och 70–100 °C (Hajiaghaalipour, Sanusi & Kanthimathi, 

2016). Bjerke och Mauris (2006) skriver att 95 °C och 3–5 minuter är riktlinjer för bryggning av 

svarta teer.  
 

Uppsatsförfattarna lyckas inte med sina eftersökningar finna en betydande mängd vetenskapliga 

artiklar som visar hur bryggningsfaktorer hos svart te påverkar konsumenters gillande. Däremot 

finns det bättre underlag för att visa hur faktorerna påverkar gillandet av grönt te. Saklar, Ertas, 

Ozdemir och Karadeniz (2015) visar genom sensoriska tester hur gröna teers smaker inte 

utvecklas fullt ut vid låga temperaturer (75 °C) och hur de blir allt för bittra för att vara sensoriskt 

tilltalande vid höga temperaturer (95 °C). Genom sin forskning har Saklar et al. (2015) funnit 
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optimala bryggningsvariabler. För deras testade gröna teer visade sig detta vara 3 minuter vid 85 

°C. Forskarna Lin, Yang, Hsieh, Liu och Mau (2014) visar hur vattenlösliga ämnen i drycken 

ökar med ökad bryggnings- tid och temperatur. Deras studie som undersöker grönt te lägger dock 

primärt fokus på de ämnen som kan tänkas ha hälsofrämjande effekter, och inte de sensoriska 

upplevelserna. Lin et al. (2014) diskuterar dock i sin studie att den sensoriska acceptansen mot 

kallbryggda teer (20–25 °C) var större än mot varmbryggda teer (90 °C) förmodligen på grund av 

att dessa visade på mindre bitterhet och sträv munkänsla. 

 

Sensorik 

Sensorik är “läran om vad vi kan uppleva med våra sinnen” (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, 

Swahn och Öström, 2014, s. 16). Enligt Kemp, Hollowood, Hjort och Ebrary (2009) anses 

sensoriska bedömningar vara ett vetenskapligt verktyg för att mäta, analysera och tolka 

sinnesupplevelser. Lehrer (2009) betonar att olika personer är olika känsliga för vissa smaker och 

att antalet smaklökar skiljer sig drastiskt åt mellan individer, något som skulle kunna förklara 

varför vissa kan upptäcka smaker i lägre koncentration än andra. Vidare har personer olika 

tröskelvärden för lukt (Lehrer, 2009). På så sätt kan personer uppleva en och samma produkt på 

olika sätt. Därtill menar Lehrer (2009) att personer har varierande erfarenheter som påverkar 

upplevelser i hög grad. Forskning genomförd av Knaapila, Silventoinen, Broms, Rose, Perola, 

Kaprio och Tuorila (2011) visar på att kvinnliga konsumenter i genomsnitt föredrar sötare 

livsmedel än vad män gör. Medan männen visade sig i större utsträckning föredra saltare mat 

(Ibid.).  
 

McGee (2004) menar att te kan vara mycket komplext och att alla fem grundsmaker går att finna 

i drycken: umami, surt, beskt, sött och salt. Han skriver om hur olika tesorter kan smaka väldigt 

olika och hur många av dessa aromer härstammar från den efterbehandling växtdelarna 

genomgått. Det är framförallt oxidation som låter smakämnen frigöra sig, samt transformeras till 

andra aromämnen (Ibid.). I fallet med svarta teer låter oxidationen bittra ämnen binda till 

varandra för att skapa snällare och fylligare smaker, vanliga toner i denna typ av teer är hö, 

kryddor, rök, trä och choklad (McGee, 2004). Studier gjorda på amerikanska konsumenters 

acceptans och gillande gentemot sex stycken olika gröna teer, tre i tepåse och tre av lösa teblad, 
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visar på att det te med minst strävhet och bitterhet gav störst acceptans och gillande (Lee & 

Chambers, 2010). Cho, Chung, Kim och Kims (2005) undersökning gällande färdigbryggt te 

förpackat på burk, visar att koreanska konsumenter, även dem föredrog det te som påvisade minst 

bitterhet och strävhet. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ta reda på hur sensoriska attribut hos svart darjeelingte förändras med olika 

bryggningsvaribler och hur svenska konsumenters preferens ställer sig till dessa. Vidare ämnar 

undersökningen ta reda på hur te tillreds på restaurang och kafé idag. 

 

 

Metod och material 

Undersökningen bygger på två kvantitativa metoder. Den första försöker påvisa hur te tillreds på 

svenska restauranger och kaféer. Den andra mäter konsumenters preferens hos svart te, och 

acceptans för dryckens olika smakvariabler, på ett te under olika bryggningsförhållanden. Genom 

mätningar i kvantitativa metoder menar Bryman (2011) att det går att mäta små skillnader mellan 

människors uppfattning och vald variabel.  

 

Litteratur- och databasinsamling 

Material till arbetets teoretiska bakgrund har i första hand sökts med hjälp av databaser för 

vetenskapliga publikationer, Primo och Summon. Inklusionskriterier var att de använda artiklarna 

ska vara relevanta för studiens syfte, tillgängliga i full text, svensk- eller engelskspråkiga och 

vetenskapligt granskade. Vidare ska de ej vara uppenbart påverkade av bakomliggande intressen 

eller skrivna med ett för uppsatsförfattarna svårbegripligt språk. Bryman (2011) menar att vidare 

begränsningar kan göras genom valda sökord, på så sätt blir nyttan av dessa till stor betydelse. 

Ord som tea, temperature, brewing, darjeeling och sensory har använts, först var för sig och 

sedan i kombinationer för att få ett lägre antal sökträffar. För att dokumentera sökningarna har en 

sökmatris sammanställts (se Bilaga 2). Abstract hos till synes relevanta artiklar lästes, och ansågs 
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dessa adekvata för arbetet lästes fullständig text. Dessa lästa artiklar kom sedan att användas i 

uppsatsen om de därefter visade sig lämpliga. Utöver vetenskapliga artiklar har böcker som 

ansetts nödvändiga brukats. Vidare har uppgifter samlats från utvalda organisationer och 

information från andra källor har använts så sparsamt som möjligt. Metoddelens fakta har primärt 

grundats på boken Samhällsvetenskapliga metoder av Bryman (2011), därtill har metodböcker för 

teori och genomförande av sensoriska studier brukats. För att visa på använda källor har 

referensmetoden American psychological association (APA) använts genomgående. 
 

Förundersökning  

För att visa på hur te bryggs inom restaurangbranschen genomfördes en förstudie. Denna bygger 

på en enkät som delades ut i fysisk form till tio olika kaféer och restauranger. Fyra frågor som 

behandlar hur te bryggs på de olika serveringsplatserna bads besvaras med fasta alternativ (se 

Bilaga 1). 

 

Datainsamling 

Den huvudsakliga undersökningen har gjorts genom konsumenttest där sensoriska egenskaper 

mätts på te under olika bryggningsförhållanden. Till hjälp har EyeQuestion använts, vilket är ett 

webbaserat program för insamling av data (EyeQuestion, u.å.). Inledningsvis fick respondenterna 

svara på frågor om deras ålder, kön och hur ofta de konsumerade te, detta med fasta 

svarsalternativ. Ålder angavs med ett av alternativen 19-22, 23-30 eller >30 år; Kön angavs med 

kvinna eller man; Hur ofta respondenten drack te angavs med aldrig, ett par gånger om året, en 

gång i månaden, flera gånger i månaden, varje vecka eller varje dag. Därefter tillfrågades de 

deltagande om teproverna med hjälp av olika skalor, Just About Right (JAR) och hedonisk skala 

(grad av gillande). JAR används när det finns intresse för att mäta ett specifikt attribut i en viss 

produkt (Gustafsson et al., 2014). Genom metoden är det möjligt att ta reda på om produkten ur 

konsumentsynpunkt besitter mycket för lite (-2), lite för lite (-1), lagom (0), lite för mycket (1) 

eller mycket för mycket (2), av det undersökta attributet (Ibid.).  
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Gustafsson et al. (2014) betonar att det vid användning av JAR är viktigt att bruka egenskapsord 

som för konsumenten är välkända så att det inte uppstår förvirring vid genomförandet. 

Uppsatsförfattarna tog själva fram egenskapsord för att beskriva teet. Dessa förenklades sedan för 

att kunna låta respondenerna använda dessa utan komplikationer. Innan genomförande av testet 

gick uppsatsförfattarna tillsammans med respondenterna genom egenskapsorden. De deltagande 

frågades om följande attribut på alla prover, Hur upplever du: beskan, strävheten (munkänsla), 

sötman, syrligheten, aromatiken och färgintensiteten? Svaren för dessa angavs med JAR-

alternativ. I slutet av varje enskild testrunda fick konsumenten fylla i sin personliga preferens 

gentemot provet, på en steglös hedonisk skala från 1 – 9 där 1 motsvarar gillar mycket dåligt och 

där 9 är gillar mycket bra. Därefter fanns ett fält där respondenten frivilligt kunde ange eventuella 

skriftliga kommentarer till det te som de precis provat. 

 

Hur teet bryggts och serverats 

Metoden för att brygga och servera teet följde den internationella standarden “Tea - Preparation 

of liquor for use in sensory tests” ISO 3103:1980 (International Organization for Standardization, 

1980). Standarden beskriver proportionerna mellan te och vatten; vilket porslin som används; 

samt tid och temperatur för bryggningen. Provsmakningarna följde dock inte standardens val av 

tid och temperatur eftersom det var effekten av dessa som undersöktes. Vidare beskriver ISO 

3103:1980 att mjölk kan tillsättas i teet, vilket inte tilläts i testerna. 
 

Vita porslinskoppar (serien Royal Coffee cup, fabrikatet Villeroy Boch) om 2 dl uppvärmda till 

60 °C användes. Proverna utgick från ett och samma, icke smaksatta, indiska, svarta te: 

Darjeeling FOP Steinthal. Inhandlat på Tehuset Java, Odenplan, Stockholm, 2017-04-15. Teet är 

från busken Camellia Sinensis var. sinensis och är plockad enligt Flowery Orange Pekoe (FOP), 

vilket innebär att det plockats två blad för varje knopp. Teet bryggdes vid fyra olika temperaturer 

under tre olika tidsintervaller, 75, 85, 90 och 100 °C respektive 2, 4 och 8 minuter. Då alla 

möjliga kombinationer av variablerna testades resulterade detta i tolv prover, som serverades om 

fem centiliter vardera, direkt efter bryggning. Proverna serverades tre åt gången i totalt fyra 

omgångar, där ordningen av de tre serverade teerna testades i randomiserad ordning. Teerna 

bryggda under 90 °C serverades först, följt av 85, 75 och 100 °C. Denna information angavs dock 
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ej för respondenterna. Uppsatsförfattarnas urval av bryggningsvariabler grundade sig på de 

riktlinjer Hajiaghaalipour et al. (2016) beskriver som vanligt förekommande, nämligen 1–10 

minuter och 70–100 °C. Med detta i åtanke provade uppsatsförfattarna själva teet vid olika 

bryggnings- tid och temperaturer. Ett spektra valdes vilket primärt grundade sig i vad 

upsattsförfattarna upplevde ge sensoriskt tilltalande drycker, och sekundärt drycker med så stora 

skillnader som möjligt. Vattnet värmdes i kastrull upp till avsedd temperatur och kokade därför 

aldrig, bortsett från vattnet till de teer som bryggdes vid 100 °C. Teerna bryggdes i samband med 

serveringen i vita porslinskannor (serien Ronnefeldt av fabrikatet Tafelstern) om sju deciliter med 

sju deciliter vatten och 14 gram te (2 gram te/100 gram vatten enligt ISO:3103:1980). Den 

angivna temperaturen syftar på vattentemperaturen då den hälldes över tebladen. Det går att anta 

att temperaturen sjunkit under bryggningstiden. För att motverka detta i största mån har 

tekannorna först sköljts med vatten av samma temperatur som avsett användas till provet, därtill 

har isolerande filtar lindats kring kannorna under infusionstiden. Därefter silades drycken av och 

hälldes i ännu en tekanna innan servering. Laborationen tog plats i sensoriklaboratoriet på 

Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) i Grythyttan, vilket följer standarden ISO 6658:1985 

(International Organization for Standardization, 1985) för hur testrum ska utformas. 

Försökspersonerna hade under hela testets gång tillgång till vatten, spottkopp och smakneutrala 

kex (Smörgåsrån Vete av fabrikatet Göteborgskex). Rådata samlades in digitalt via det 

webbaserade datorprogrammet EyeQuestion.  
 

Till samtliga tester har det kommunala kranvattnet i Grythyttan, Hällefors kommun använts. 

Detta levereras från Jeppetorp vattenverk och hade ett pH på 8 samt en hårdhet av 5,5 °dH 

(Samhällsbyggnad Bergslagen, 2016). 

 

Rekrytering av panel 

För att göra den kvantitativa undersökningen så allmängiltig som möjligt är det enligt Bryman 

(2011) viktigt att få fram ett stort urval av respondenter. Med detta menar Bryman (2011) att 

studien som genomförs skall kunna generaliseras över en större del av befolkningen. Urvalet av 

respondenter har baserats på studenter från RHS, Örebro universitet. Dessa personer är sensoriskt 

tränade enligt WSET level 2 eller högre, vilket är en utbildningsmodell för nybörjar- till 
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mellannivå av vin och sprit för arbetande inom dryckesindustrin samt dryckesentusiaster (WSET, 

2017). Gustafsson et al. (2014) understryker att det vid genomförande av konsumenttester är 

viktigt att de deltagande är bekanta med produkten för att de svar som ges skall ses som 

relevanta. Därför var ett av kriterierna för deltagande att individen konsumerar te. Antalet 

deltagare bestämdes till minst 20 personer. Utifrån ovan nämnd urvalsteknik deltog 22 stycken 

respondenter, i åldrarna 19–30 år. Samma test genomfördes vid två tillfällen med olika deltagare. 

Den första tidpunkten var 2017-04-18 klockan 17:30–18.30 med 14 panellister, data från två 

deltagare sorterades dock bort på grund av tekniska problem. Andra smaklaborationen ägde rum 

2017-05-04 klockan 16:30–17:30 med åtta panellister. 

 

Metodval 

Studien baseras på ett gillandetest vilket är en undersökningsmetod som visar på hur 

konsumenten vill ha en produkt. Denna metod tillåter för generaliserbar data, och för replikation 

av studiens utförande. Studiens forskningsdesign bygger på tvärsnittsdesign, som samlar in fler 

än ett data under en speciell tidpunkt (Bryman, 2011). Detta gör det möjligt för uppsatsförfattarna 

att undersöka om det finns ett samband mellan bryggningsfaktorer och preferens. Vid både 

konsumenttest och tvärsnittsdesign är det av intresse att finna ett sambandsmönster mellan 

variabler (Bryman, 2011 & Gustafsson et al., 2014). Xiong och Meullenet (2006) skriver om hur 

JAR-skalor ofta används i kombination med hedoniska skalor vid konsumenttester just för att 

kunna förklara vad det är som gör att konsumenter gillar något. Valet av hur teet bryggs och 

serveras baseras på ISO 3103:1980 (International Organization for Standardization, 1980) för att 

förenkla eventuella replikationer. Nämnas bör dock, att variablerna tid och temperatur skiljer sig 

från standarden då det är dessa variabler som undersöks. 
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Metod för analys av data 

Bearbetning av data 

Förstudiens rådata sammanställdes i talform efter vardera ställd fråga (se Bilaga 1). Data för 

konsumenttestet har bearbetats i EyeQuestion, vilket tillåter enkel datahantering. Rådata har 

automatiskt sammanställts med funktionen auto report (se Bilaga 3). Auto report visar på 

medelvärde av tyckande för respektive attribut, och signifikansnivåer mellan de olika proven. 

Signifikansnivån anges från <90 % till <99,9 %, något som vanligtvis brukar anges omvänt med 

grad av signifikans från >10 % upp till >0,1 % (Bryman, 2011). I båda fallen avser <99,9 % och 

>0,1 % mycket hög signifikans. Data gällande respektive attribut har vidare sammanställts med 

en Penelty analysis vilka redovisas i liggande stapeldiagram. På så sätt visas på ett överskådligt 

sätt hur stor del av respondenterna som accepterar ett visst attribut (Sensory Dimensions, u.å.). 

 

Analys och tolkning av data 

Förstudiens data tolkades genom att uppsatsförfattarna diskuterade det procentuella utfallet, 

därigenom kunde enkla slutsatser dras. För att kunna analysera och tolka konsumenttestets 

resultat användes ANOVA i EyeQuestion. ANOVA är ett verktyg för att jämföra och påvisa 

signifikans mellan fler än två olika prover och attribut (Meilgaard, Civille, & Carr, 2007). 

Tjänsten gjorde det möjligt att ta reda på vad respondenterna gillade mest och minst gällande de 

attribut som undersöktes i laborationen, samt påvisa signifikanta skillnader. Utöver ANOVA 

användes Penalty analysis i tjänsten EyeOpenR. Detta gjorde i sin tur det enkelt att analysera 

vilka egenskaper och kombinationer som konsumenten tyckte om. Vidare gick det även genom 

EyeOpenR att få en överblick på hur många män respektive kvinnor som svarat vad, hur gamla 

de var, samt hur frekventa tedrickare de var. Genom denna information har uppsatsförfattarna 

kunnat analysera och dra slutsatser om hur preferens skiljer sig mellan exempelvis män och 

kvinnor.  
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Etisk planering för studiens genomförande 

Vid all forskning menar Bryman (2011) att det ligger stor vikt vid att följa god forskningsetik. 

Denna undersökning följer därför fyra etiska krav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. Med informationskravet menar Bryman (2011) att forskare skall informera 

berörda personer om studiens syfte och upplysa om att deras deltagande är helt frivilligt. 

Respondenterna har därför informerats om studien och deras deltagande med det 

informationsblad som lämnats ut innan genomförandet (se Bilaga 4). Samtyckeskravet innebär att 

berörda personer själva får bestämma över sin delaktighet och att de när som helst kan lämna 

undersökningen (Bryman, 2011), detta har studien följt. Bryman (2011) menar att det är viktigt 

att deltagandet sker helt och hållet konfidentiellt, vilket betyder att insamlad information skall 

vara anonym och det skall ej gå att koppla de deltagande till studien. I enlighet med detta är det 

enbart uppsatsförfattarna och handledare samt examinator som har tillgång till informationen som 

samlats in, vilken enbart använts till forskningsändamålet. Detta menar Bryman (2011) hör 

nyttjandekravet till. Uppsatsförfattarna har vidare varit mycket noggranna med att anteckna 

förutsättningar och utförandet för experimenten, vilket Bryman (2011) menar är av stor betydelse 

för god replikerbarhet. 

 

 

Resultat 

Förundersökning 

Samtliga undersökta restauranger och kaféer sade sig ha olika sorters te. Trots detta hade en stor 

majoritet, sju av tio, alltid samma vattentemperatur till alla sorters teer, de återstående använde 

ingen termometer för att kontrollera temperaturen utan gjorde detta “på känn”. Bryggningstiden 

reglerades av personalen på två av tio ställen, de andra lät gästen behandla detta själv (se Bilaga 

1).  

Konsumenttest 

Insamlade data presenteras nedan som ett genomsnitt av alla konsumenters tyckande (om inte 

annat anges). Attribut mätta med JAR redovisas med tal mellan -2 och 2, där -2 är mycket för lite, 
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0 lagom och 2 mycket för mycket (Gustafsson et al., 2014). Gillande beskrivs med ett tal mellan 1 

och 9 (Ibid.), där 1 motsvarade gillar mycket dåligt och 9 gillar mycket bra. 

 

Demografi 

Totalt 22 stycken konsumenter deltog i studien, varav två sorterades bort på grund av inkomplett 

data. Av de 20 återstående var tolv stycken män (60 %) och åtta stycken kvinnor (40 %), sju 

stycken respondenter var mellan 19 – 22 år och 13 stycken mellan 23 – 30 år. Två stycken (10 %) 

dricker te ett par gånger om året, fem stycken (25 %) dricker det en gång i månaden, sex stycken 

(30 %) flera gånger i månaden, fem stycken (25 %) varje vecka och två stycken (10 %) dricker te 

varje dag. Kvinnorna i studien dricker te oftare än männen. 

 

Gillande 

Gillandet angavs på en skala mellan 1–9 där ändpunkterna märktes med gillar mycket dåligt 

respektive gillar mycket bra. Viss signifikans mellan de olika proverna går att urskilja (se Bilaga 

3). Lägst gillande fanns bland teer bryggda i 8 minuter (4,63; 4,01; 4,55; 5,25 hos 75, 85, 90 och 

100 °C). Högst gillande fanns hos prover bryggda vid 75 °C under 2 respektive 4 minuter. 

Variationen mellan gillandet på respektive prov var högt (2,88–5,65; med ett genomsnitt på 4,45). 

Männen gav i genomsnitt proverna något högre gillandebetyg gentemot kvinnorna (5,53 

respektive 4,80). De som säger sig dricka te varje dag ger i genomsnitt ett högre gillandebetyg än 

de som säger sig göra det några gånger per år (6,88 respektive 4,19). De prover som uppvisat 

lägre beska fick ett högre gillande. 
 

I genomsnitt minskade angivet gillande med ökad bryggningstid (5,70; 5,46 och 4,61 för 2, 4 

respektive 8 minuter). Inget repetitivt samband mellan gillande och genomsnittstemperatur fanns. 

Högst gillande kunde ses i genomsnitt hos teer bryggda vid 75 °C (5,60) följt av de vid 100 °C 

(5,30). I genomsnitt gavs 5,05 respektive 5,07 i gillande för teer bryggda vid 85 °C och 90 °C. 

Det högst bedömda teet bryggdes vid 75 °C och 2 minuter (6,22), det sämsta bryggdes vid 85 °C i 

8 minuter (4,01), attributen av dessa visas i Figur 1 och Figur 2. 
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Figur 1. Attribut hos det i genomsnitt mest omtyckta (mörk), respektive minst omtyckta (ljus) teet. Ju närmare 0 på skalan ett 
prov befinner sig vid varje attribut, desto bättre upplevs det. 
 

 
Figur 2. Diagrammet visar andelen av respondenter som tycker att, mest respektive minst omtyckt prov besitter för lite, lagom 
eller för mycket av varje mätt attribut. 
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Beska 

Teets beska är det attribut som uppvisar högst signifikansnivå mellan proverna, och alla prover 

har ett medelvärde för beska som är högre än lagom (se Bilaga 3). Lägst beska finns i prover 

bryggda vid 75 °C i 2 och 4 minuter (0,10), vidare förekommer låg beska i alla prover bryggda 

under 2 minuter (0,10 – 0,35). Högst beska återfinns bland proverna bryggda i 8 minuter, (1,1; 

1,2; 1; 0,6 för 75, 85, 90 och 100 °C). Ingen betydande skillnad för attributet mellan 

åldersgrupperna eller könen uppmättes. Däremot visade sig det att de respondenter som drack te 

ett par gånger om året i genomsnitt tycke att proverna var betydligt beskare än de som drack te 

varje dag (0,83 respektive 0,34). Genomsnittsvärden visar att det finns ett tydligt samband mellan 

ökad bryggningstid och ökad upplevd beska (0,2; 0,55; 0,98 för 2, 4 och 8 minuter). Dock 

uppvisas inget tydligt samband mellan temperatur och genomsnittsvärde av attributet. Däremot 

visar sig 75 °C vara den temperatur som uppvisar närmast optimal beska (0,43). Två av 

respondenterna lämnade kommentarer om att de önskade tillsätta mjölk respektive honung för att 

minska upplevd beska (se Bilaga 5). 
 

 
Figur 3. Diagrammet visar andelen av respondenter som tycker att respektive prov besitter för lite, lagom eller för mycket av mätt 
attribut. 
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Strävhet (munkänsla) 

Lagom strävhet tillskrevs ett antal prover och resten upplevdes något för sträva. Inget av proverna 

upplevdes ha för låg strävhet. Högst strävhet återfinns bland proven med lång bryggningstid, 8 

minuter (0,60 – 0,80). Signifikansnivå över 90 % finns endast mellan ett fåtal prover (se Bilaga 

3). I genomsnitt upplevs te med bryggningstid på 8 minuter som betydligt strävare (0,76) än 

jämfört med te bryggt under 2 respektive 4 minuter (0,21 och 0,29). Inget tydligt samband finns 

mellan vald temperatur och upplevd strävhet, dock upplevs 90 °C som mest optimal gällande 

detta attribut (0,33). 
 

 
Figur 4. Diagrammet visar andelen av respondenter som tycker att respektive prov besitter för lite, lagom eller för mycket av mätt 

attribut. 
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Dessa två kombinationer var de som ansågs mest, respektive minst optimala gällande sötma. Alla 

kombinationers medelvärde gällande attributet låg under lagom, där kvinnornas genomsnittsbetyg 

visade sig vara betydligt lägre än männens (-0,60 respektive -0,40). Genomsnittsvärden visar att 

teet upplevs mindre sött med ökat bryggningstid, (-0,34; -0,43; -0,69 för 2, 4 och 8 minuter). Ett 

svagt samband ses mellan ökad temperatur och minskad sötma (-0,47; -0,48; -0,48 och -0,5 för 

75, 85, 90 och 100 °C grader). En av respondenterna angav i kommentarsfältet att de brukar söta 

sitt te med honung (se Bilaga 5). 
 

 
Figur 5. Diagrammet visar andelen av respondenter som tycker att respektive prov besitter för lite, lagom eller för mycket av mätt 

attribut. 
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ingen av kombinationerna som upplevdes för syrliga utan konsumenterna önskade snarare mer 

syrlighet då medelvärdet varierade från -0,10 till -0,30. Kombinationerna som ansågs minst 

lämpliga gällande attributet var utspridda mellan flera olika tider och temperaturer. Inget 

repetitivt samband ses mellan bryggnings- tid eller temperatur och upplevd syra hos teerna. 

Gällande genomsnitt av bryggningstider upplevdes de teer bryggda i 8 minuter och 100 °C som 

närmast optimalt syrliga (-0,15 respektive -0,08). 
 

 
Figur 6. Diagrammet visar andelen av respondenter som tycker att respektive prov besitter för lite, lagom eller för mycket av mätt 

attribut. 
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bryggda i 8 minuter (-0,35), detta jämfört med (-0,44 och -0,41) teer bryggda i 2 respektive 4 

minuter. I genomsnitt återfanns närmast optimal aromatik hos de teer bryggda vid 100 °C (-0,23). 

 

 
Figur 7. Diagrammet visar andelen av respondenter som tycker att respektive prov besitter för lite, lagom eller för mycket av mätt 

attribut. 
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Temperatur ser ut att ha mycket liten inverkan på upplevd färgintensitet, men närmast optimal i 

genomsnitt är 100 °C (-0,13). 
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Figur 8. Diagrammet visar andelen av respondenter som tycker att respektive prov besitter för lite, lagom eller för mycket av mätt 

attribut. 
 

 

Resultatdiskussion 

Förundersökning 

Studiens förundersökning visar på stora brister gällande hur te bryggs. 70 % av de tillfrågade 

svarade att samma vattentemperatur används till samtliga tetyper. Detta samtidigt som Bjerke och 

Mauris (2006) hävdar att teer med olika oxidationsgrad kräver olika bryggningstemperaturer och 

att felaktig temperatur är det absolut vanligaste misstaget vid tillredning av drycken. De menar 

vidare att rätt infuseringstid är av stor betydelse och att små skillnader i tid kan ge betydande 

skillnader i resultat. Trots detta låter 80 % av förundersökningens tillfrågade, deras gäster själva 

avbryta bryggningstiden. Även om detta ger gästen möjlighet att utforma sin dryck efter egna 
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preferenser överlåts även ansvaret på denne, vilket av de flesta skulle vara otänkbart i många 

andra måltidskontexter. Exempelvis skulle det sällan vara allmänt accepterat att låta en 

restauranggäst själv behöva öppna sin beställda vinflaska. Vidare går det att hävda att personal 

som hanterar te, bör ha en högre kunskap om produkten än gemene konsument.  
 

Att försäljningen av te inom detaljhandeln stadigt ökar (Statistiska centralbyrån, 2015) medan 

den minskar något inom restaurangbranschen (J. Mattsson, personlig kommunikation, 2 maj 

2017) kan vara till följd av det som förundersökningen visat, att kafé- och restaurangpersonal 

generellt inte kan brygga sensoriskt acceptabelt te. Om så är fallet skulle detta visa på hur 

sensoriskt tilltalande teer är en outnyttjad nisch och ekonomisk tillgång i restaurangbranschen. 

 

Konsumenttest 

Demografi 

I likhet med Livsmedelsverkets (2012) rapport visar denna studie hur kvinnor dricker mer te än 

män. Trots att männen ger ett högre snittbetyg för teernas gillande. Intressant är att se hur 

individers respektive kön, över lag ser ut att påverka den sensoriska upplevelsen väldigt lite men 

hur attributet sötma skiljer sig betydligt åt. Kvinnor säger sig tycka att teet kräver mer sötma än 

männen. 

 

Varians 

Genomgående är variansen hos den insamlade data stor. Detta skulle kunna förklaras med vad 

Lehrer (2009) skriver om hur olika personer har olika tröskelvärden för varsebildande attribut. 

Vidare nämner flertalet av respondenterna att de ofta brukar olika tillsatser i sitt te vilket tyder på 

olika smakpreferenser. Sammanslaget motsätter sig dessa faktorer tanken om ett enda sensoriskt 

perfekt te. Däremot betyder inte detta att tillredningen av drycken inte kan optimeras utifrån en 

norm om vad ett bra te är.  
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Beska och strävhet 

Upplevelsen av det smakattribut som ser ut att påverka folks gillande mest är beska, vilket i sin 

tur ser ut att påverkas framförallt av teets bryggningstid och respondentens konsumtionsvanor. 
 

Respondenternas i genomsnitt mest uppskattade te, var ett av de som uppvisade minst beska 

vilket bryggdes vid 75 °C i 2 minuter. Detta visar på en temperatur som skiljer sig betydande från 

de 95 °C som Bjerke och Mauris (2006) beskriver som lämplig vid bryggning av svart te. De 

menar att de flesta svarta teer behöver högre temperatur för att utveckla smaker och komma till 

sin rätt. Med högre temperatur, och framförallt tid, ökar dock beskan vilket sänker gillandet. 

Intressant är hur beskan ser ut att påverka mer frekventa tedrickare mindre negativt än de som 

sällan dricker te, och det går att anta att Bjerke och Mauris (2006) är vana tekonsumenter då ena 

författaren är dryckesskribent och den andra är teexpert. Om detta antagande stämmer skulle de 

acceptera högre beska än genomsnittskonsumenten. Med denna teori är de inte representativa för 

konsumenter och det går genom studiens undersökning av beska att argumentera emot deras bild 

av ett fullt utvecklat te som sensoriskt optimalt bland undersökt grupp. 
 

Likt studier som gjorts på både sydkoreanska och amerikanska konsumenter (Cho, et al., 2005 & 

Lee & Chambers, 2010) påvisar även denna studie att konsumenter, i detta fall svenska, föredrar 

det te som ansågs vara minst beskt och minst strävt (munkänsla). Det Saklar et al. (2015) påvisar 

om grönt te, verkar sammanfalla med uppsatsförfattarnas studie om svart te, båda typer blir beska 

vid för hög temperatur.  
 

Teernas strävhet följer attributet beska till stor del både gällande bryggningsvariablerna och 

huruvida respondenterna sade sig gilla proverna. Det kan därför vara svårt att bestämma exakt 

vilket av dessa attribut som har den reella inverkan på gillandet. Vidare är det viktigt att ta 

hänsyn till hur olika smakattribut kan påverka varandra, i de teer som upplevts som mest bittra 

har mer sötma ofta önskats. Det betyder nödvändigtvis inte att dessa teer är mindre söta än andra 

vilket visar hur komplex smakförståelsen är. 
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Sötma 

Sötman i teet upplevs som lägre ju längre teet drar. Detta trots att Lin et al. (2014) har funnit hur 

vattenlösliga ämnen ökar i drycken med höjd bryggnings- tid och temperatur. Detta fenomen 

skulle kunna förklaras med att beskan följer samma mönster vilket då gör att sötman upplevs som 

mindre påträngande med ökad tid och temperatur. Mycket få av respondenterna angav att något 

av proverna var för sött och samtliga prover visade i genomsnitt hålla för låg sötma för att 

tillfredsställa dem. Men ren sötma hos drycken är mycket enkel att höja med vitt socker. Detta 

ger dock ännu en tillredningsaspekt, och möjligen hälsoaspekt, att ta i beaktning oavsett om 

ansvaret hamnar hos branschanställd eller slutkonsument. 
 

Intressant är hur studiens respondenter av kvinnligt kön visade sig vilja ha betydligt högre sötma i 

drycken än männen. Detta sammanfaller med studien av Knaapila et al. (2011) som visar hur 

upplevelsen av grundsmaker skiljer sig mellan könen. Detta gör att sötman i drycken teoretiskt 

sett skulle kunna anpassas till individer av respektive kön. Men trots att skillnaden mellan män 

och kvinnor för attributet sötma är reell bör det påminnas att variansen på insamlad data är stor, 

och således verkar variabeln vara högst beroende av individen oavsett kön.  

 

Aromatik 

Högst aromatik upplevs i teer bryggda under lång tid, vilket enkelt skulle kunna förklaras med att 

teer fäller ut mer lösta ämnen över tid (Lin et al., 2014). Medelvärdet för aromatik var lägre än 0 

hos respektive prov, att darjeelingteer ofta beskrivs som lätta i smaken (Gohain et al., 2012) 

skulle kunna vara förklaringen, men det skulle även kunna bero på att respondenterna kan vara 

vana vid smaksatta teer, något studien ej undersökt.  
 

Kokning av vattnet som Bjerke och Mauris (2006) menar skulle resultera i mindre lösta 

smakämnen verkar inte gälla eftersom de mest aromatiska teerna bryggdes vid 100 °C. Nämnas 

bör dock att den tid vattnet kokade inte uppmättes, och att den höga vattentemperaturen kan ha 

tillåtit för högre grad frigjorda smakämnen än vad syreförlusten hos vattnet eventuellt minskat. 
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Metod- och materialdiskussion 

Förundersökning 

Den förstudie som genomförts med hjälp av enkäter visar tydligt på brister i hur te bryggs inom 

svensk besöksnäring (se Bilaga 1). Det går dock att diskutera om huruvida endast tio svar är 

representativt för branschen som helhet. En utökad förstudie skulle kunnat ge annorlunda resultat. 

Stickprovet visar dock på relevans som tillåter för vidare arbete med huvudstudien. 

 

Konsumenttest 

Inledningsvis i huvudstudien tillfrågades informanterna om hur ofta de konsumerar te. Detta 

definierade inte vilken typ av te som avsågs, och då det finns många smaksatta teer vilka skiljer 

sig markant från studiens val av te, kan frågan ses som dåligt utformad. Frågans insamlade svar 

har dock tillåtit för uppsatsförfattarna att sortera bort deltagare som inte ansetts lämpliga på grund 

av sin obefintliga tekonsumtion. Detta har ej behövts då alla konsumerat te i någon grad. Att hela 

studien har utgått från ett och samma te, är för att på ett enkelt sätt kunna visa på hur de 

undersökta bryggningsvariablerna påverkar en konsuments sensoriska upplevelse. Även om det 

dricks framförallt svart te i västvärlden (Bjerke & Mauris, 2006) bör det hållas i åtanke att valt te 

möjligen inte speglar det som den svenska genomsnittskonsumenten dricker. Fler tesorter skulle 

kunna användas i en större undersökning, vilket dock skulle resultera i en helt annan studie, och 

därmed resultat. Den hedoniska skalan utmärktes med gillar mycket bra och gillar mycket dåligt, 

den sistnämnda punkten kan ses som språkligt tveksam. Dock har uppsatsförfattarna valt att 

bibehålla dessa ord genom studien för att vara konsekventa.  

 

Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) menar att det för att få ett pålitligt resultat, bör ha gjorts samma test två gånger 

med samma respondenter för att på så sätt se att rådata visar stabila siffror. Detta brukar inte vara 

fallet för konsumenttester, där ett högt antal respondenter istället används för att visa på validitet 

(Alhström, 2017, personlig kommunikation). De smaktester som utfördes hade ett relativt lågt 
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deltagarantal, och det bör hållas i åtanke när insamlad data granskats och diskuterats. Normalt 

sett rekommenderas det att så många respondenter som möjligt deltar i ett konsumenttest och 50 

personer brukar anges som ett informellt minimum (Gustafsson et al., 2014). Detta har varit ett 

problem på grund av det låga intresse som smaktesterna hade bland tänkbara deltagare. Med 20 

respondenter går det ej att med säkerhet visa på reliabilitet i data. Vidare kan diskuteras om 

studenter för RHS är ett representativt urval för svenska konsumenter. Studenterna bör ses som 

en ganska homogen grupp då alla studerar ämnen inom hotell- och restaurangbranschen, där alla 

är till viss del sensoriskt tränade. Urvalet kan motiveras ur ett bekvämlighetsurval ställt till den 

tidsperiod då uppsatsarbetet pågår.  

 

Hur teet bryggts och serverats 

Teerna serverades på en bricka om tre koppar, i fyra omgångar. Omgångarna randomiserades 

inte, men den ordning som respondenterna smakade på de tre teerna slumpades. Detta är en 

kompromiss till följd av att det vore praktiskt svårt att brygga teerna åt alla respondenter om 

samtliga prover randomiserades. Det bör dock finnas i åtanke att detta skulle kunna göra att en 

ordningseffekt påverkat resultatet då respondenterna skulle hinna vänja sig vid olika attribut 

genom testets gång. Denna adaptionseffekt skulle kunna ha mildrats utan att ändra på testets 

uppbyggnad genom att först ha låtit respondenten smaka på ett, för konsumenttestet, icke bedömt 

te. 
 

Att grunda bryggningsmetoden på ISO 3103:1980 (International Organization for 

Standardization, 1980) för bryggning av te kan ses som både positivt och negativt. Då studien 

bygger på att få fram en sensoriskt tilltalande profil kan standarden ha begränsat studiens 

forskning till att inte hitta rätt bryggnings- och serveringsmetod som kanske hade tilltalat 

konsumenterna än mer. Det positiva med standarden är att denna gör det lätt för andra att 

replikera metoden. Vidare skulle ett annat tid- och temperaturspann än det som valts för studien 

kunna ha gett ett annat resultat, och möjligen skulle det gå att finna ett mer sensoriskt tilltalande 

te utanför dessa variabler. Samtidigt kan spannet beskrivas som brett då Bjerke och Mauris 

(2006) benämner tidsintervaller mellan 3–5 minuter och enbart en temperatur för svart te.  
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Att respondenterna testade tre prover åt gången i totalt fyra omgångar skulle kunna ses som ett 

problem då varma drycker har förmågan att svalna, vilket kan ha påverkat smakprofilen. Däremot 

gör det provningen effektivare vilket minskar uttröttning av de deltagande. Dessutom 

underlättade detta för serveringen. För att motarbeta problemen med den sjunkande temperaturen 

smakade respondenterna de tre teerna i randomiserad ordning. Detta har förhoppningsvis 

förminskat den effekt avsvalningen haft på insamlad data. Att teerna serverats vid olika 

temperaturer, vilka faktiskt aldrig uppmättes, kan ses som ännu en faktor som kan tänkas påverka 

upplevelsen av varje prov. Men likt i restaurang- eller hemmiljö har valet av bryggnings- tid och 

temperatur en naturlig inverkan på serveringstemperatur. Ett te bryggt vid 100 °C kommer sällan 

att serveras vid samma temperatur som ett te bryggt vid 75 °C. Därför anpassades inte proverna 

till samma serveringstemperatur. Vidare uppmättes aldrig den tid vattnet varmhålldes, respektive 

kokade innan bryggning. Denna tid skulle kunna påverka resultatet i form av mindre löst syre hos 

vattnet. 
 

Valda mätmetoder är sen tidigare väl beprövade och undersökningen har försökt utesluta så 

många icke önskvärda påverkande variabler som möjligt, detta för att hålla så hög validitet som 

möjligt. Trots detta skedde teprovningen vid två olika tillfällen, och även om högsta möjliga 

noggrannhet använts för tillredning och servering kan viss variation ha uppstått. Vidare kan den 

tid på dygnet som smaktesterna utfördes ha påverkat respondenterna i form av trötthet, då det går 

att anta att merparten precis avslutat dagens studier. 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Studien har genomgående följt de riktlinjer som satts upp. Samtliga deltagande har tagit del av 

den information som visade på deras frivilliga deltagande, anonymitet och hur deras bidrag skulle 

komma att användas (se Bilaga 4). All insamlad data har varit fullständigt anonym, men det ringa 

deltagarantalet i konsumenttestet och det faktum att respondenterna träffat varandra, skulle kunna 

ha förenklat eventuell röjning av deras identitet. Vidare bör nämnas att alla som deltagit i 

konsumenttestet har varit studerande vid samma campus som uppsatsförfattarna, på så sätt finns 

en risk för partiskhet där de medverkande exempelvis kan ha låtit sig säga att de gillat 

serveringarna mer än de egentligen gjort. 
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Insamlad data lagras hemma hos uppsatsförfattarna på ett för andra icke tillgängligt medium, 

utöver dessa personer har endast handledare och examinator kunnat ta del av informationen i 

helhet. All information som berört genomförandet av experimenten har antecknats mycket 

noggrant vilket tillåter replikerbarhet. 

 

 

Forskningsetisk uppföljning 

Primärt har vetenskapligt granskade artiklar använts för att skapa arbetets bakgrund och 

förståelse för ämnet. Hur dessa har eftersökts redovisas i sökmatrisen (se Bilaga 2). Endast i fall 

där relevant information saknats har andra källor tillåtits. Dessa har till stor del bestått av tryckta 

böcker och data från ansenliga myndigheter samt organisationer. På så sätt följer all insamlad 

information studiens uppsatta inklusions- och exklusionskriterier. Alla källor har refererats enligt 

APA-standarden både i löptext och referenslista för att visa på transparens. 

 

 

Slutsatser 

Förstudien visar att restaurang- och kaféanställda generellt besitter en låg kunskap om 

tebryggning. Konsumenttestet visar att beska är det attribut som påverkar gillandet av testat svart 

te i högst grad. En högre beska sänker respondenternas grad av uppskattning för teet, men de som 

konsumerar drycken ofta ser ut att påverkas betydligt mindre negativt av attributet än de som inte 

är vana tedrickare. Beskan visar sig öka med ökad bryggningstemperatur. 

 

Vidare visar undersökningen att upplevd preferens av svart te är högst subjektivt, vilket motsätter 

tanken om ett för alla individer sensoriskt perfekt svart te. Det te som i genomsnitt upplevdes som 

bäst bryggdes under 2 minuter i 75 °C, variabler som skiljer sig betydande från vad tidigare 

litteratur ser som normalt. 
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Praktisk användning och vidare forskning 

Studiens metod och genomförande skulle kunna ligga till grund för en större undersökning vilken 

möjligen kan komma att visa på hur bryggningsfaktorer påverkar sensoriska attribut hos svart te, 

med högre signifikansnivå än i denna. Med större säkerhet i hur bryggningsvariabler påverkar 

teer skulle restaurangbranschen kunna tillhandahållas med vetenskapligt baserade riktlinjer om 

hur ett sensoriskt tilltalande svart te bryggs. Detta skulle i sin tur kunna vara viktigt för te ur 

branschekonomiskt likväl dryckeskulturellt perspektiv. 
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Bilaga 1 – Förundersökning 

 

Följande bilaga visar den enkät som förstudien bygger på, de tal som står efter varje alternativ 

visar hur de deltagande svarat.  

 

Hur bryggs te hos er? 

 
 

29 Mars, 2017 

Vi är två studenter från Restaurang- och Hotellhögskolan, Örebro universitet som just nu 
skriver på vårt examensarbete inom ämnet Måltidskunskap och värdskap. Detta kommer att 
handla om hur man brygger ett så sensoriskt bra te som möjligt i restaurang- och cafémiljö. 
Inför detta vill vi se hur te idag tillreds i samma kontext. Vi skulle därför vara tacksamma om 
just du vill fylla i följande formulär. All insamlad data kommer att vara anonym, utan namn 
på personal eller arbetsplats, samtidigt som insamlad information enbart kommer att användas 
i uppsatsen.  

Tack på förhand, 
Jasmine Blom & Josef Tiselius  
 

P.S Har du i efterhand några frågor, eller vill ta del av uppsatsen? 
Maila oss eller kontakta vår handledare. 

jasmine.blom93@gmail.com Jasmine Blom 
tiselius.josef@gmail.com Josef Tiselius 
richard.ahlstrom@mah.se Richard Ahlström (Handledare)  
asa.ostrom@oru.se Åsa Öström (Kursansvarig) 
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Har restaurangen/cafeet olika tesorter (grönt, svart osv)? 

Ja     � 10/10 

Nej    � 0/10 

Vet ej     � 0/10 

Hur anpassas bryggningstiden? 

Gästen plockar själv bort teet  �8/10 

Tiden tas av personalen   �2/10  

Vet ej     �0/10  

Används alltid olika vattentemperaturer vid tillredning av olika sorters te? 

Ja     � 3/10 

Nej    � 7/10 

Vet ej     � 0/10 

Om ja på förra frågan, hur mäts temperaturen? 

Med termometer     � -/- 

Automatiskt (inställning på vattenkokare el liknande)  � -/- 

Det görs “på känn”     � 3/3 
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Bilaga 2 – Sökmatris 

 

Datu
m 

Databa
s 

Sökord Anta
l ref. 

Kombinatio
n 

Antal ref. i 
kombinatio

n 

Antal 
lästa 

abstrac
t 

Antal 
lästa 

artikla
r 

Använd
a 

artiklar 

2017-
03-28 

Summon 1. Tea AND 
sensor* AND 
(steeping OR 
infus*) 

25433 
  

7 3 0 

2017-
03-28 

Summon 2. Just about 
right 

815 
  

2 1 1 

2017-
04-10 

Primo 3. tea 
temperature  

85656 
  

1  0  0  

2017-
04-10  

Primo 4. tea 
brewing  

3296 
  

0  0  0 

2017-
04-10  

Primo 5. tea 
brewing 

temperature  

1245  3 + 4 
 

4 3  1 

2017-
04-10  

Primo  6. tea 
brewing 

temperature 
tannin 

105 5 + x 
 

1  0 0 

2017-
04-10  

Primo 7. tea 
steeping 
condition 

234 
  

3 1 0 

2017-
04-11 

Primo 8. camellia 
sinensis 
brewing 

temperature 

307 
  

1 0 0 

2017-
04-11 

Primo 9. tea 
steeping 

temperature 

301 
  

3 0 0 

2017-
04-11  

Primo 10. sensory 
tea 

preparation 

6060 
  

4 2 0 

2017-
04-20 

Primo 11. tea 
temperatur
e brew 
black 

1142 
  

1 1 0 

2017-
04-19 

Primo 12. 
camellia  

10 
952 

  

3 1 0 

2017-
04-19 

Primo 13. 
camellia 
sinensis 

706 12 +x  

 

1 1 0 
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2017-

04-19 

Primo 14. 

darjeeling 

tea 

874 

 

  1 1 1 

2017-

04-19 

Primo 15. 

darjeeling 

tea sensory 

70 14 + x  1 1 0 

2017-

04-19 

Primo 16.darjeeli

ng tea 

sensory 

aroma 

38 

 

15 + x  1 1 0 

2017-
05-03 

Primo 17. Five 
aspect 
meal 
model 

14 
226 

  

4 2 1 

2017-
05-03 

Primo 18. 
Sensory 
evaluation 

240 
451 

  

1 1 1 

2017-
05-15 

Primo 19. ”Just 
about right” 
liking 

54 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

8 2 0 

2017-
05-15 

Primo 20. ”Just 
about right” 
liking drink 

3 19 + x  

 

1 0 0 

2017-
05-16 

Primo 21. 
Consumer 
tea 

25 
211 

 
 

1 1 2 
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Bilaga 3 – ANOVA 
 

Two-way ANOVA with Tukey HSD 
 2mi

n	
90°C	
(A) 

4mi
n	
90°C	
(B) 

8	
min	
90°C	
(C) 

2mi
n	85	
°C	
(D) 

8mi
n	85	
°C	
(E) 

4mi
n	85	
°C	
(F) 

2mi
n	
75°C	
(G) 

4mi
n	
75°C	
(H) 

8mi
n	
75°C	
(I) 

8min	
100°
C	
(J) 

2min	
100°
C	
(K) 

4min	
100°
C	
(L) 

JAR	Sötma -
0.05
C 

-0.5 -0.9 -0.4 -0.7 -
0.35 

-0.4 -0.3 -0.7 -0.45 -0.5 -0.55 

JAR	
Syrlighet 

-0.3 -
0.25 

-
0.15 

0 -0.3 -
0.15 

-0.3 -0.3 0.15 0 -0.1 -0.15 

JAR	Beska 0.25 0.55 1g'-h'-
k' 

0.35 1.2a-
d'-G-H-

K 

0.7 0.1 0.1 1.1a'-
g-h-k 

0.6 0.1 0.85 

JAR	Strävhet	
(munkänsla) 

0.25 0 0.75
b' 

0.25 0.8b 0.5 0.25 0.1 0.9B-
h-k 

0.6 0.1 0.55 

JAR	
Aromatik 

-
0.55 

-0.5 -
0.45 

-0.6 -0.5 -
0.35 

-0.2 -0.6 -
0.35 

-0.1 -0.4 -0.2 

JAR	
Färgintensit
et 

-0.4 -0.4 0.25 -
0.15 

-0.1 -0.3 -0.2 -
0.35 

0.1 0.1 -0.4 -0.1 

Gillande 5.33 5.34 4.55 5.67 4.01 5.48 6.22c
'-E 

5.95e 4.63 5.25 5.57 5.07 

Visar genomsnitt för undersökta attribut hos alla testets prover 
JAR (-2 = mycket för lite, 0 = lagom, 2 = mycket för mycket) 
Gillande (1 = gillar extremt dåligt, 9 = gillar extremt bra) 
Signifikansnivå A'<99.9%; A<99%; a<95%; a'<90%. 
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Bilaga 4 – Informationsblad 
Informerat samtycke 
Det är viktigt att du innan ditt deltagande noga tar dig tid att läsa igenom den information som 

delges nedan. Skulle du ha några frågor eller funderingar tveka inte att fråga forskarna. 

 

Syftet och planen med forskningen 
Syftet är att ta reda på hur det ur svenska konsumenters perspektiv, sensoriskt optimala svarta 

teet bryggs.  
 

Frågeställningar 

• Hur påverkar bryggningsfaktorer svarta teers sensoriska kvalitet? 

• Hur bryggs det sensoriskt optimala svarta teet? 

 

Uppsatsförfattare 
Jasmine Blom och Josef Tiselius är uppsatsförfattare för denna sensoriska laboration. Nedan 

finner ni kontaktinformation om du skulle ha några frågor eller synpunkter. 

 

Genomförande och ett frivilligt deltagande 
Genom laborationen kommer du att få fylla i ett frågeformulär gällande det te som du smakat 

och analyserat, detta genom att välja mellan olika sorters svarsalternativ på vardera fråga.  

 

Deltagandet är helt frivilligt. Du behöver inte delta om du inte vill och du kan när som helst 

avbryta laborationen utan någon specifik anledning eller förvarning. Skulle du välja att 

avbryta kommer inga frågor att ställas och de data som du eventuellt har hunnit svara på 

kommer att tas bort ur studien.  
 

Hur dina svar hanteras 
Jasmine Blom och Josef Tiselius bär fullt ansvar för den data som samlas in under 

laborationen. Detta innebär att forskningshuvudmännen kommer att göra allt för att skydda 

den information som samlats in. Ni kommer även vara helt anonym genom studien och det 

kommer inte gå att analysera vilket svar som är ert.  



2 
 

 

Genom att fylla i enkäten godkänner du ditt deltagande och intygar att 
Du har läst igenom och förstått all den skriftliga och eventuellt muntliga information som 

forskarna delgett, samt att du har haft tillräcklig tid för att ställa frågor och få svar. 

 

Du vet att ditt deltagande är frivilligt och att det när som helst under laborationen utan frågor får 

avbryta. 

 

Ditt samtycke dokumenteras genom att du fyller i och lämnar in denna lapp. 

 

 

 

 

 

Ort och datum   Signatur och namnförtydligande 

 

 

 

Upplysningar och kontaktinformation 

Skulle frågor uppstå efteråt kan du när som helst kontakta: 

 

Jasmine Blom (jasmine.blom93@gmail.com) 

Josef Tiselius (tiselius.josef@gmail.com)  

Handledare: Richard Ahlström (richard.ahlstrom@mah.se) 

Kursansvarig: Åsa Öström (asa.ostrom@oru.se) 
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Bilaga 5 – Kommentarer 
 

2 min 90° 
Panelist Remark 

A0002 Det kändes som vett välbalanserat te, men med vissa smått utstickande 
komponenter. 

A0007 inte mycket smak. ganska neutral generellt. 

A0008 hade en syrlig bismak som inte var så trevlig 

A0013 För kallt för mitt gillande 

A0016 Ganska smaklös 

 
4 min 90° 
Panelist Remark 

A0003 Alldeles för besk. Tar över allt. 

A0007 god beska, ger väldigt örtig smak 

A0013 Både smaken och känslan i munnen påminner om nyponsoppa 

A0019 Väldigt god, inte söt utan det är mer besk/sträv men samtidigt upplever jag 
en krämighet. Lägger sig väldigt fint på tungan. 
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8 min 90° 
Panelist Remark 

A0003 Om de andra två var beska var detta verkligen beskt. Inget gott alls. Tar 
över allt. 

A0007 för besk, tar över från andra smaker. Bra färg. 

A0018 brukar ha honung i mitt te så det här blir alldeles för beskt för mig 

 
2 min 85 ° 
Panelist Remark 

A0002 Det kändes lite "plain", men balanserat. 

A0008 teet hade en brunaktig färg som inte var så tilltalande. smakade inte så 
mycket 

 
8 min 85 ° 
Panelist Remark 

A0019 Denna smakade väldigt beskt. Tyvärr inget som går hem hos mig. En skvätt 
mjölk hade nog gjort en stor skillnad! 

 
4 min 85 ° 
Panelist Remark 

A0003 Mycket bra, inget tar över. 

A0007 inte för kraftfullt, men ändå välsmakande 

A0008 teet hade en brunaktig färg, inte så tilltalande 

A0019 Väldigt god men denna hade varit utmärkt ifall lite mjölk hade tillsatts, gärna 
röd eller gammaldags. Våga bara lägga gul! 
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2 min 75° 
Panelist Remark 

A0002 Det är balanserat men saknar något på alla skalor för att vara "perfekt", 
känns något svagt överlag. 

A0008 hade en brunaktig färg som inte var så fin 

A0019 God doft och god smak men lite för lite smak, inte kryddig nog. 

 
4 min 75° 
Panelist Remark 

A0002 Det känns som att teet är för kallt för att det ska ge optimal smak. 

A0008 teet smakade inte så mycket 

A0018 För blaskigt 

U41321 Prov 124 har bedömts. 

 
 
 

8 min 100° 
Panelist Remark 

A0005 Att tänka på är att vissa av era teer har brygds längre och upplevs därför 
mer sträva när man smakat ett te som inte har bryggts lika länge. Detta 
gäller även första gången man testar ett te men en relativt hög strävhet. 
Temp påverkar även upplevele 
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2 min 100° 
Panelist Remark 

A0010 upplevs sötare än de föregående, kanske för att detta är varmare? 

 
4 min 100° 
Panelist Remark 

A0007 hade behövts lite sötma för att kontra beskan. 

U41321 658 bedömts 

 

 


