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Sammanfattning 
Människan kan i munnen känna fem grundsmaker – sött, salt, surt, bittert och umami. Beska 

är den mest komplexa och kanske minst förstådda av grundsmakerna. Tidigare forskning har 

visat att människans förmåga att urskilja den bittra grundsmaken skiljer sig mellan individer 

och att dessa individer kan delas in i tre grupper där 25% är super-tasters, 50% är tasters och 

25% är non-tasters. 

 

Uppsatsens mål är att analysera sambandet mellan upplevd beska och gillandet för beska 

produkter hos super-tasters, taster och non-tasters och hur det kan bidra till en bättre 

måltidsupplevelse. Uppsatsens resultat är baserat på egeninsamlad empiri i form av ett 

sensoriskt test baserat på metoderna liking, just about right och Labeled Magnitude Scale. 

 

Studiens resultat visar att fördelningen av super-tasters, tasters och non-tasters inte stämmer 

överens med fördelningen från tidigare studier. Resultatet visade även att tasters hade ett 

högre gillande för de beska produkterna än vad super-tasters och non-tasters hade. Då 

resultatet visar att super-tasters har en medvetenhet för att de är känsliga för smak kan studien 

användas vid genomförande av enklare tester, där man vill undersöka om en grupp är super-

tasters utan att använda sig av PROP-test. 

 

Nyckelord: PROP-test, bitter smak, kultur, smakpreferenser, sensorik. 
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Förord 
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Åsa Sandberg för hjälp med beställning av material till testet.  
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kritik om hur uppsatsen kan förbättras. 
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Inledning 
Antropologen Margie Profet har länge argumenterat för smakens evolutionära betydelse – 

sötma drar oss till frukt och beska håller oss borta från gift (Anderson, 2015). Människans 

preferenser verkar vara biologiskt grundade och människans första försvar mot gift är 

smaksinnet som upptäcker bittra smaker (Anderson, 2015; Krebs, 2009). Människor är 

programmerade för att undvika giftig mat, men behöver till skillnad från djuren starka 

kulturella traditioner för att få det rätt (Anderson, 2015). Människan kan i munnen känna fem 

grundsmaker – sött, salt, surt, bittert och umami (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & 

Öström, 2014). Beska är den mest komplexa och kanske minst förstådda av grundsmakerna 

(Drewnowski, 2001). Tidigare forskning har visat att människans förmåga att urskilja den 

bittra grundsmaken skiljer sig mellan individer och att dessa individer kan delas in i tre 

grupper där 25 % är super-tasters, 50 % är tasters och 25 % är non-tasters, (Hayes & Keast, 

2011). Uppsatsens mål är att analysera sambandet mellan upplevd beska och gillandet för 

beska produkter samt skapa en förståelse för vad super-tasters, taster och non-tasters är och 

hur den förståelsen kan bidra till en bättre måltidsupplevelse. 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap 

Hur människan upplever smak med fokus på genetisk förmåga det vill säga super-tasters, 

tasters och non-tasters påverkar upplevelsen av en måltid. Den upplevda måltiden blir 

individuell då människan upplever den bittra smaken olika (Bartoshuk, 2000). Att skapa en 

förståelse för vad super-tasters, tasters och non-tasters är kan förenkla arbetet i att utforma en 

optimal upplevelse för gästen. Det berör därför delar av måltidskunskapen där styrsystemet, 

rummet, stämningen, produkten och mötet tillsammans bidrar till gästens helhetsupplevelse 

(Edwards & Gustafsson, 2008). Livsmedelsproducenter skulle kunna tjäna på att förstå 

relationen mellan produkten och konsumenternas val och preferenser (Gustafsson et al., 

2014). Det är komplext att förutse vad vi gillar och hur man förstärker relationen mellan 

konsument och produkt (ibid.). Man kan skapa trognare kunder och bättre måltidsupplevelser 

med hjälp av en större förståelse för vad konsumenterna gillar (Gustafsson et al., 2014). En 

ökad förståelse för hur människor upplever smak kan leda till ett utvecklat hantverk, vilket är 

en av de tre kunskapsformerna i Måltidskunskap och värdskap på Restaurang- och 

hotellhögskolan (RHS). Ett utvecklat hantverk i kombination med utvecklad kunskap om 

produkten kan i sin tur bidra till att skapa ännu bättre måltidsupplevelser. 
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Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt presenteras relevant tidigare forskning i ämnet sensorik, kulturella och sociala 

aspekter för smak samt känslighet för bitter smak kopplat till non-tasters, tasters och super-

tasters. 

 

Kulturella och sociala aspekter för smak 
Kulturen spelar en stor roll i vår definition av vad som är gott och vad som är äckligt 

(Anderson, 2015). De grundläggande emotionella egenskaperna av smakupplevelser är 

bestämda vid födseln (Shepherd, 2013). Människan har medfödda smakpreferenser, små barn 

föredrar sött och fett framför surt och bittert men de utvecklar snabbt ett gillande för salt 

(Shepherd, 2013; Anderson, 2015). Många smaker kommer in i fostervattnet och därför har 

nyfödda barn redan skapat sig ett tycke för sin moders favoritmat (Bakalar, 2012). Människan 

är programmerad att reagera på viss mat som god och annan som äcklig och det är tack vare 

vår individuella expertis och den sociala miljö vi lever i (Krebs, 2009).  

 

Många bittra ämnen är antingen giftiga eller toxiska och människans förmåga att upptäcka 

dessa kan ha haft en betydande evolutionär roll för människans överlevnad (Tepper, White, 

Koelliker, Lanzara, D'Adamo, & Gasparini, 2009; Prescott, 2012). Därför är det inte 

förvånande att människan påvisar en stark medfödd avsmak för kraftigt bittra smaker (Tepper 

et al., 2009). Många växter skapar toxiner, som ett försvarssystem mot rovdjur, och många av 

dessa toxiner är giftiga och även bittra i smaken (Prescott, 2012). Det är människans 

smakreceptorer som hjälper oss att undvika giftig mat – den giftiga maten innehåller ofta 

bittra smakämnen (Krebs, 2009; Prescott, 2012). För våra födosökande förfäder var den bittra 

smaken en signal för något som skulle undvikas, precis som den söta smaken signalerade 

något som var nyttigt (Prescott, 2012). Dåliga matval i sitt födosökande kunde inte bara 

betyda slösad energi och metabolisk skada, från intag av mat med lågt näringsvärde, men 

också risken av att äta något potentiellt dödligt (Breslin, 2013). De inlärda konsekvenserna av 

intagen mat kan senare styra våra framtida matval (Breslin, 2013; Shepherd, 2013). 

Människans utvecklade smakförmåga är idag fortfarande användbar för de miljarder 

människor som lever i samhällen med låg matsäkerhet genom att hjälpa dem identifiera 

näringsämnen (Breslin, 2013). En konsekvens av att behandla bittra smaker som potentiellt 

giftigt är att vi ofta avvisar nivåer av bitterhet som faktiskt inte är giftigt för människor, t.ex. 
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avvisar majoriteten av barn brysselkål även fast det inte är giftigt (Prescott, 2012). Människan 

behöver tid för att skapa sig ett gillande av svart kaffe och öl – produkter som båda har en hög 

bitter smak – men eftersom kaffe och öl är väldens mest populära drycker kan det dras 

slutsatser till att ett ogillande av bittra smaker inte kan vara absolut (ibid.). Trots att vi kan 

utveckla ett gillande för bittra produkter, kommer vi aldrig att utveckla ett gillande för enbart 

den bittra grundsmaken (Prescott, 2012). 

   

Enligt Andersson (2015) är det samspelet mellan de genetiska- och de kulturella preferenserna 

som avgör smakpreferenserna och kallar det ett biokulturellt fenomen. The Longman 

Dictionary of the English Language definierade 1985 kultur som: Det typiska beteendet, 

sedvanliga övertygelser, sociala former och materiella egenskaper av en ras, religion eller 

social grupp (Wright, Nancarrow & Kwok, 2001). När konsumenter blir rikare slutar de sträva 

efter att uppfylla de grundläggande fysiologiska behoven och börjar istället uppfylla sociala 

och psykologiska behov formade av samhället och kulturen de tillhör (Wright, et al. 2001).  

 

Smakupplevelser 
Sensorik är ett tvärvetenskapligt område som innefattar mätning, tolkning och förståelse av 

mänskliga reaktioner på produkters egenskaper som uppfattas av de fem sinnena – syn, lukt, 

smak, beröring och hörsel (Martens, 1999). Sensorik omfattar framförallt ämnena psykologi, 

psykofysik, sinnenas anatomi, fysiologi och statistik (Gustafsson, et al., 2014). 

 

Sensoriken är unik i det sett den fokuserar på våra mänskliga sinnen som en integrerad del av 

vår existens (Martens, 1999). Bearbetning av sensoriska intryck börjar redan innan födseln 

(ibid.). Fostervatten, saliv och moderns röst är exempel på stimuli som når oss som foster 

(Martens, 1999). Vid födseln ger modersmjölken oss det första smakintrycket i livet, de första 

rena förnimmelserna, och vi skapar en mental karta som vi fortsätter att utveckla genom 

resten av livet (ibid.). Den mentala kartan är kognitiva strukturer som innefattar organiserad 

kunskap vars roll är att säkerställa kontinuitet och underlätta för tolkning av ny information vi 

får (Levine, 2000; Martens, 1999; Gustafsson). Den påverkar vad och hur vi uppfattar, 

organiserar och minns information, således följer den första smaken av mjölk oss genom livet 

och påverkar vårt sensoriska bedömande genom minnet (Martens, 1999; Anderson, 2015). 

 

För att en smakupplevelse ska uppstå behöver det ske en process mellan sensation och 

perception (Gustafsson et al., 2014). En sensation är en sinnesförnimmelse som uppfattas när 
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vi upptäcker ett stimuli i vår omgivning – till exempel när vi smakar på något (Levine, 2000). 

Utifrån förnimmelser samlar människan information som sedan används för att skapa 

perception (Levine, 2000). Perception, eller varselbildning, är processer i hjärnan som tolkar, 

samordnar och sätter samlad information – från de fem sinnena – i kontext (Gustafsson et al., 

2014; Levine, 2000; This, 2006). Det innebär att när vi smakar på något skapas förnimmelse, 

perception är hur vi uppfattar dessa smaker (Gustafsson et al., 2014; Levine 2000). Den 

uppfattade informationen sätts sedan i relation till tidigare minnen, erfarenheter, känslor och 

kunskaper – detta kallas för kognition – vilket gör att vi kan avgöra vad det är vi smakar på 

(Gustafsson et al., 2014; Levine, 2000). Tidigare minnen eller erfarenheter av det uppfattade 

stimuli är en förutsättning för perceptionsprocessen och för att kunna förstå vad vi upplever 

(Gustafsson et al., 2014).  

 

Vad är smak? 
I munnen finns det smakceller som gör det möjligt att identifiera de fem grundsmakerna – 

sött, salt, surt, beskt och umami (Gustafsson et al., 2014; Sheperd, 2013; Schiffman, 2000). På 

tungan finns det upphöjningar som kallas för papiller, beroende på dess form har de olika 

namn – vallgravspapiller, bladformade papiller, filiforma papiller och svampformade papiller 

(Levine, 2000; Gustafsson et al., 2014; Sheperd, 2013). I de vallgravs-, blad-, och 

svampformade papillerna finns det smakceller som sitter i grupp om ca 20–40 stycken, det är 

dessa celler som tillsammans bildar en s.k. smaklök (Gustafsson, et al., 2014; Lawless, 2010). 

De filiforma papillerna innehåller inte några smaklökar och därför heller inga smakceller, de 

uppfattar istället matens konsistens (Gustafsson et al., 2014). Smaklökarnas öppning kallas för 

smakpor, genom dessa står smakcellerna i direkt kontakt med vätskan i munhålan 

(Gustafsson, et al., 2014; Lawless, 2010). Smakcellerna har hårliknande utskott med 

receptorer som fångar upp smakämnena (Gustafsson, et al., 2014; Sheperd, 2013). För att 

människan ska uppfatta en smak måste smakämnena vara löst i munnens saliv (Gustafsson, et 

al., 2014; Brillat-Savarin, 1994; Prescott, 2012). De molekyler som ger upphov till söt smak 

liknar de som ger upphov till besk smak, trots likheten binds de till olika receptorer och därför 

kan vi känna skillnaden mellan sött och beskt (Gustafsson, et al., 2014; Lawless, 2010). 

Förnimmelsen börjar när ett stimuli kommer i kontakt med receptorerna i smakcellerna 

(Drewnowski, 2001; Gustafsson et al., 2014). Det leder till att det sker en depolarisation i 

cellen när G-proteinet aktiveras av bindningen mellan receptorn och smakmolekylen, detta 

utlöser en nervimpuls och information om smak når hjärnan (Gustafsson et al. 2014; Levine, 

2000).  
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Bittra smaker 
Drewnowski (2001) hävdar att smaken har störst inverkan på människans matval. Generellt 

sätt tycker människor om sött och ogillar bittert, dock är det inte alla bittra smaker som är 

obehagliga för konsumenten (ibid). I viss typ av mat och dryck är det till och med uppskattat 

och förväntat med en viss nivå av beska (Drewnowski, 2001). Utan att vara den dominanta 

förnimmelsen, bidrar den bittra smaken till en balanserad smakprofil på mat och dryck (ibid.). 

Dock är den vanligaste anledningen till att något avisas från att inmundigas den bittra smaken 

(Prescott, 2012). Interaktioner mellan, sött, beskt och surt, och flyktiga smakämnen bidrar till 

komplexiteten och gillandet av bland annat te, kaffe, choklad, fruktjuicer och andra drycker 

(Drewnowski, 2001).  

  

Det är ett stort antal av strukturellt olika föreningar som hos människor framkallar bittra 

smaker och många bittra ämnen kan detekteras vid väldigt låga koncentrationer – upp till 

1000 gånger lägre än substanser som stimulerar de andra grundsmakerna (Tepper, White, 

Koelliker, Lanzara, D'Adamo, & Gasparini, 2009; Prescott, 2012). Det är känt att finns det 

stora individuella skillnader i människans perception av bittra smaker och det mest omskrivna 

exemplet är den genetiska förmågan att smaka de bittra sammansättningarna fenyltiokarbamid 

(PTC) och 6-n-propyltiouracil (PROP) (Tepper et al., 2009).  

 

Människans förmåga att känna av små koncentrationer av bittra och salta smaker minskar 

med åldern – däremot förblir förmågan att känna sött och surt relativt stabil (Drewnowski, 

2001; Prescott, 2012). Vid ett test av koncentrerade smaklösningar tyckte de äldre 

testpersonerna att den bittra lösningen, men inte de andra smaklösningarna, hade lägre 

intensitet än vad de yngre testpersonerna tyckte (Drewnowski, 2001). Den minskade 

förmågan att uppfatta bittra och salta smaker kan influera matval och matvanor (ibid.). 

Generellt sätt är intensivt bittra smaker uppfattade som obehagliga men när förmågan att 

uppfatta den bittra intensiteten minskar med ålder kan det påverka gillandet av beska i mat 

och dryck (Drewnowski, 2001).   

 

Non-tasters, tasters och super-tasters 
Det finns genetiska skillnader mellan individer vilket påverkar deras förmåga att känna 

smaker av särskilda ämnen (Anliker, Bartoshuk, Ferris & Hooks, 1991; Rapp, 2008; 
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Bartoshuk, 2000; Lawless, 2010). Ett sådant ämne är PTC eller dess syntetiska motsvarighet 

PROP (Anliker et al., 1991; Rapp, 2008; Lawless, 2010). PROP och PTC är en 

sammansättning av ”thioureas”, dessa ämnen bär den kemiska gruppen N-C=S, som ger 

upphov till ämnenas bittra smak (Anliker et al., 1991; Bartoshuk, Duffy, Lucchina, Prutkin & 

Fast, 1998; Lawless, 2010). Förmågan att kunna smaka PROP är genetiskt bestämd 

(Lucchina, Curtis V, Putnam, Drewnowski, Prutkin & Bartoshuk, 1998). PROP smakar bitter 

för vissa människor och är smaklöst för andra (Ly & Drewnowski 2001; Rapp 2008). För 

majoriteten av människor på jorden smakar PROP lagom till intensivt bittert (Tepper, et al., 

2009). Uttrycket super-tasters nämndes först i en artikel, skriven 1991, av Linda Bartoshuk, 

där en grupp människor fann PROP extremt bittert – de kallades super-tasters (Hayes & 

Keast 2011). Bartoshuk med kollegor visade att den stora gruppen av tasters kan delas in i 

super-tasters och tasters, där den förstnämnde visade mest överkänslighet mot PROP 

(Tepper, et al., 2009; Bartoshuk, 2000). Populationsfördelningen av non-tasters, tasters och 

super-tasters blev i studien cirka 25 %, 50 % och 25 %, respektive (Hayes & Keast, 2011; 

Bartoshuk, 2000). Procentfördelningen kan dock skilja sig när ålder, kön och etnicitet varierar 

(Tepper et al., 2009). PROP är således smaklöst för non-tasters, bittert för tasters och 

intensivt bittert för super-tasters och (Lucchina, et al., 1998).  

 

Individer som är känsliga mot PROP har högre täthet av svampformade papiller och i dessa 

finns ett högre antal smakporer än hos de som är mindre känsliga mot PROP (Bartoshuk, 

2000; Rapp, 2008). Dessa fysiologiska skillnader kan skapa en större förnimmelse på tungan 

såsom smak, viskositet, krämighet och flera andra texturegenskaper i mat och dryck (ibid.). 

Enligt Rapp, (2008) verkar de som är känsliga mot PROP även vara känsliga mot capsaicin1, 

cinnamaldehyde2, etanol3, piperine4 och även irritation från kolsyra och strävhet. Tidigare 

studier visar på att kvinnor oftare är super-tasters och att de har fler svampformade papiller 

och smaklökar än män (Bartoshuk, Duffy & Miller, 1995; Drewnowski, Henderson, Shore & 

Barratt-Fornell, 1997). 

 

Studier av livsmedelspreferenser som involverat test av livsmedel eller rapporterat gillande 

och ogillande av livsmedel har visat att tasters och super-tasters tenderar att ha ett större 

                                                
1 Det ämne i chilifrukter som ger en smakupplevelse av hetta (NE. u.å.). 
2 Huvudbeståndsdel som erhålls ur veden av äkta kanel (NE. u.å.). 
3 Ren alkohol (NE. u.å.). 
4 Alkaloid som förekommer i peppar (NE. u.å.). 
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ogillande av specifika bittra produkter (Tepper et al., 2009; Rapp 2008). Skillnader i gillande 

har observerats för broccoli, brysselkål, vitkål, grönkål, sparris, spenat och grapefrukt (Tepper 

et al., 2009).  

 

USA Today har hävdat att foodies gillar surt, bittert och umami medans den övriga 

befolkningen gillar söta och salta smaker (Anderson, 2015). Hayes & Pickering (2008) hävdar 

att individer som har en större medfödd förmåga att särskilja egenskaper i mat och dryck 

väljer yrken som kockar och vinexperter, där denna förmåga erbjuder viss konkurrensfördel. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att genomföra en sensorisk analys, konsumentundersökning, med fokus 

på upplevd bitter smak (PROP) och analysera sambandet mellan upplevd beska och gillandet 

för olika produkter: öl, endivsallad, grapefruktjuice och mörk choklad. 

 

 

Metod och Material 
I detta avsnitt kommer de använda metoderna presenteras, hur genomförandet av studien och 

litteraturinsamlingen gått till.  

 
Litteratur och databasinsamling 
Litteratur och databasinsamling har gjorts för att hitta relevant tidigare forskning och för att 

hämta inspiration för hur studien skall genomföras och vilka metoder som skall användas.   

Databasen primo har använts för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Centrala begrepp 

har identifierats för ämnet – ämnesord – och har sedan använts som sökord (se bilaga 1) i 

informationssökningen (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Inklusionskriterier 

• Artiklarna och litteraturen skall vara på ett språk uppsatsförfattarna behärskar. 

• Artiklarna och litteraturen skall vara relevant för ämnet. 

• Artiklarna och litteraturen skall vara på en vetenskaplig nivå uppsatsförfattarna 

förstår. 



 13 

 

Exlusionskriterier 

• Artiklarna och litteraturen uppfyller inte inklusionskriterierna. 

 

Metodval 
Uppsatsen är en litteraturstudie kombinerat med egeninsamlad empiri i form av ett sensoriskt 

test baserat på metoderna liking, just about right och Labeled Magnitude Scale. Metoderna är 

affektiva– då det är konsumenttester som undersöker preferens och acceptans (Gustafsson et 

al., 2014).  

 

Urval 

Personerna som deltog i testet valdes utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) – alla 

besökare på GastroNord som ville delta i testet fick göra detta. Platsen för testet valdes dels 

för att få så många respondenter som möjligt och dels för att besökarna på GastroNord är mer 

eller mindre intresserade av mat och dryck. 

 

Genomförande 

Den egna empirin samlades in mellan den 2018-04-24 tom 2018-04-27 vid GastroNord 

(Gastronord, 2018). 102 respondenter deltog i undersökningen. Testet genomfördes i en 

monter i Foodtech Village. Respondenterna valdes inte ut från några kriterier, det enda kravet 

var att de var besökare på GastroNord. Montern bestod av två teststationer med varsin iPad 

där information och frågor presenterades i programmet EyeQuestionâ. I montern fanns även 

en hylla där proverna förbereddes. Ett prov av varje produkt – öl, choklad, endivsallad och 

grapefruktjuice – servades i engångsartiklar och placerades mellan respondenten och iPaden. 

Lawless (2010) rekommenderar att produkterna serveras en åt gången för att säkerställa att 

rätt produkt smakas vid rätt tillfälle. Eftersom produkterna skiljde sig markant i utseende och 

respondenterna observerades medans de genomförde testet möjliggjorde det servering av alla 

produkter samtidigt för att effektivisera processen. Respondenterna fick även ett glas vatten 

och en spottkopp att tillgå. Testet började med att respondenterna fick svara på fyra 

demografiska frågor – kön, ålder, känslighet för smak och yrke. Därefter fick de smaka på 

produkterna, i slumpmässig ordning, och bedöma dessa utifrån gillande (liking) och intensitet 

i beska (JAR). Mellan produkterna fick respondenterna dricka vatten om de önskade. När 

respondenterna svarat på frågor om produkterna fick de PROP-lösningen med tydlig 
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beskrivning om hur de skulle göra. PROP-lösningen fick inte sväljas, den skulle smakas på 

och sedan spottas ut i en spottkopp och efter det skulle respondenten skölja munnen med 

vatten tre gånger för att säkerställa att PROP-lösningen var borta. De bedömde sedan 

intensiteten i smaken av PROP-lösningen på en skala 0–100 där 1.4 var knappt märkbart och 

95.5 var starkast tänkbara, (se bild 3) med instruktion om att placera markören vart som helst 

på skalan (Lawless, 2010). Respondenterna kunde sedan välja att fylla i e-post och namn om 

de önskade att ta del av resultatet. 

 

Just About Right (JAR) 

Just about right (JAR) är en skala som kombinerar intensitet och gillande (Lawless, 2010). 

Det är en skala med två motsatta ändar – ”allt för lite” till och med ”allt för mycket” för ett 

specifikt attribut där JAR hamnar i mitten. Kombinationen av intensitet och gillande i en 

bedömning av en produkts specifika egenskaper används för att få fram riktande information 

för att kunna beskriva produkten (Lawless, 2010). Varje produkt bedömdes på JAR-skalan (se 

bild 1).   

 

 
Bild 1. JAR-skalan som användes i testet. 

 

Gillande 

Gillande skalan användes för att mäta bedömarnas gillande av produkterna (Lawless, 2010; 

Stone, 2012). Skala 1–9 användes, där 1 betyder tycker extremt illa om och 9 tycker extremt 

bra om (Lawless, 2010; Meilgard, Civille, Carr, 2007). Varje produkt bedömdes på 

gillandeskalan (se bild 2).  

 

 
Bild 2. Gillande-skalan som användes i testet. 
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PROP-test 

Respondenterna bedömde PROP enligt Labeled Magnitude Scale (LMS) (Lawless, 2010; 

Tepper, Christensen & Cao, 2001). Skalan går från 0–100 där 1,4 är knappt märkbart och 95,5 

är starkast tänkbara (se bild 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 3. PROP-test-skalan som användes i testet. 
 

Dataanalys 
Analys av data gjordes med hjälp av programmen EyeOpenR och SPSS. Tabeller och figurer 

gjordes i Microsoft Excel. Data analyserades med analysis of variance (ANOVA) som 

verktyg för att identifiera statistiskt signifikanta skillnader hos produkterna med en 

signifikansnivå där värdet av p är p<.05 (Lawless, 2010). 

 

Bedömarna klassificerades som non-tasters, tasters eller super-tasters utifrån gränsvärden 

tagna från LMS-skalan. De som bedömde PROP-intensiteten moderat (16,2) eller lägre 

klassificerades som non-tasters. De som bedömde PROP-intensiteten mycket stark (50,12) 

och högre klassificerades som super-tasters. Övriga bedömare klassificerades som tasters.  

       

Material 
Fyra olika produkter valdes ut till konsumenttestet – choklad, öl, grapefruktjuice och 

endivsallad – se Bilaga 2 för produktinformation och serveringstemperatur. Produkterna 

valdes ut för att de har en bitter smak. För att standardisera testerna serverades samtliga 

produkter i rumstemperatur. Vattnet serverades i Plastglas Tulip 20 cl av märket Tingstad och 

hälldes upp med glaskanna. Som spottkopp användes Plastmugg vit 21 cl av märket Tingstad. 
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Grapefruktjuice, öl och PROP serverades i Plastglas Extra 5 cl av märket Duni. Chokladen 

serverades i pelletform i Demofat Plast 7x2 cm av märket Tingstad. Endivsallad skars upp i 

bitar á 2 gram och serverades i Demofat Plast 7x2 cm av märket Tingstad. Testsvaren 

registrerades med hjälp av EyeQuestionâ. 

 

PROP-lösningen bestod av 0,3 gram PROP per liter vatten. Den blandades i flaska och 

värmdes sedan upp i vattenbad i 45–60 minuter tills blandningen var homogen.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 
Eftersom egen empiri har samlats in har uppsatsförfattarna tagit stor hänsyn till 

respondenternas anonymitet och inte dolt vad syftet med studien varit. Bryman (2011) 

rekommenderar att man ska respektera respondenternas rätt till anonymitet och personlig 

information som de bidrar med skall behandlas på ett konfidentiellt sett. Genomgående under 

studien har de fyra etiska kraven – informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet – framtaget av forskningsrådet följts (Patel & 

Davidsson, 2011). Informationsblad angående studiens syfte delades ut i samband med det 

sensoriska testet (se bilaga 3). 

 

 

Resultat 
Ett sensorisk smaktest genomfördes på fyra produkter där gillande och intensitet i beska 

bedömdes. I slutet av testet fick respondenterna göra ett PROP-test vars smakintensitet 

bedömdes. Resultatet av testet presenteras nedan i stapeldiagram, tabeller, ANOVA och 

textform. 

 

Demografi 
Resultatet visar att av de 102 respondenter som deltog i undersökningen var cirka 47 % män 

och cirka 53 % kvinnor. Åldersspannet sträckte sig från under 18 år till över 49 år. 5 % var 

under 18 år, 33 % var mellan 18 och 29 år, 18 % var mellan 30 och 39 år, 20 % var mellan 40 

och 49 år och 24 % var 49 år eller äldre (se figur 1 för exakta procentsatser).  
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Figur 1. Respondenternas åldersfördelning i procent. 

 

När respondenterna fick frågan om hur känsliga de är för smak svarade 5,88 % av 

respondenterna att de var extremt känsliga för smak, 22,5 % mycket känsliga, 36,27% 

känsliga, 25,49 % lite känsliga och 9,8 % inte alls känsliga. 

 

Av de 102 respondenterna som deltog i studien svarade 67 % att de arbetade inom 

besöksnäringen, resterande 33 % angav att de arbetade inom en annan bransch. 

 

Gillande 
Resultatet (se figur 2) visar att chokladen hade högst gillande där 75,5 % av respondenterna 

tyckte något bra till extremt bra om produkten, 10,8 % tyckte varken illa eller bra om 

produkten och resterande 13,7 % tyckte något illa om till extremt illa om produkten. 

Grapefruktjuice hade näst högst gillande där 74,5 % av respondenterna tyckte något bra till 

extremt bra om produkten, 9,8 % tyckte varken illa eller bra om produkten och resterande 

15,7% tyckte något illa om till extremt illa om produkten. Endivsallad hade näst lägst gillande 

där 52 % av respondenterna tyckte något bra till extremt bra om produkten, 21,6 % tyckte 

varken illa eller bra om produkten och resterande 26, % tyckte något illa om till extremt illa 

om produkten. Ölen hade lägst gillande där 44,1 % av respondenterna tyckte något bra till 
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extremt bra om produkten, 17,7 % tyckte varken illa eller bra om produkten och resterande 

38,2 % tyckte något illa om till extremt illa om produkten. 

 

 
Figur 2. Resultat i procent på gillande av produkter från hedonistisk 9-punktskala. 

 

JAR 
Resultatet (se figur 3) visar att 20,6 % av respondenterna uppfattade att chokladen hade för 

mycket till allt för mycket beska, 65,7 % av respondenterna ansåg att beskan i chokladen var 

lagom resterande 13,7 % ansåg att chokladen hade för lite till allt för lite beska. 30,4 % av 

respondenterna uppfattade att grapefruktjuicen hade för mycket till allt för mycket beska, 48 

% ansåg att beskan i grapefruktjuice var lagom resterande 21,6% ansåg att grapefruktjuicen 

hade för lite till allt för lite beska. 27,5 % av respondenterna uppfattade att endivsalladen hade 

för mycket till allt för mycket beska, 41,2 % ansåg att beskan i endivsalladen var lagom 

resterande 31,3 % ansåg att endivsalladen hade för lite till allt för lite beska. 47 % av 

respondenterna uppfattade att ölen hade för mycket till allt för mycket beska, 35,3 % ansåg att 

beskan i ölen var lagom resterande 17,7 % ansåg att ölen hade för lite till allt för lite beska. 
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Figur 3. Resultat i procent från JAR på produkternas intensitet i beska.  

 

PROP 
Resultatet av PROP-testet visar att 42,15 % av respondenterna är super-tasters, 28,43 % är 

tasters och 29,41 % är non-tasters (se figur 4). 

 

 
Figur 4. Gränsvärden och respondenternas procentfördelning på PROP-testet.  
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Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan kvinnors och mäns uppfattade intensitet av 

smak i PROP-lösningen.  

 

Korrelationer 
Resultatet visar att choklad och grapefruktjuice skiljer sig signifikant (p<.05) i gillande från öl 

och endivsallad. Endivsallad skiljer sig signifikant (p<.05) i gillande från öl. Öl skiljer sig 

signifikant (p<.05) i upplevd beska från endivsallad och choklad, (se tabell 1).  

 

Tabell 1. ANOVA-tabell med signifikansnivå p<.05  

 

 

 

 

 

Resultatet visar att super-tasters =S upplevde beskan i produkterna som mest intensiv. Det är 

en signifikant (p<.05) skillnad jämfört med non-tasters =N och tasters=T (se figur 5).  

 
Figur 5. Medelvärde för upplevd beska för samtliga produkter. 

 

Resultatet visar att tasters hade högre gillande av produkterna. Det är en signifikant skillnad 

(p<.05) jämfört med non-tasters och super-tasters, (se figur 6). 

 

	 Öl	(A)	 Endivsallad	(B)	 Grapefruktjuice	(C)	 Choklad	(D)	

Gillande	 4,980	 5.71	A'	 6.49	A'B'	 6.63	A'B'	

Beska	 0.31	B'd	 -0,120	 0,130	 0,040	
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Figur 6. Medelvärde för bedömt gillande för samtliga produkter? 

 

Resultatet visar att super-tasters ansåg sig vara känsligare för smak än non-tasters och tasters 

(p<.05), (se figur 7). 

 
Figur 7. Medelvärde på respondenternas uppfattade känslighet för smak. 

 

Resultatet visar att åldersgrupperna 18–29 år och 30–39 år upplevde PROP–lösningen som 

signifikant mer intensiv än de övriga åldersgrupperna (se figur 8).  
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Figur 8. Medelvärde på de olika åldersgruppernas uppfattade intensitet i PROP-lösningen. 

1= <18 år. 2= 18–29 år. 3= 30–39 år. 4= 40–49 år. 5= >49 år. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet från denna studie visar på att fördelningen av non-tasters, tasters och super-tasters 

är 29,4 %, 28,4 % och 42,2 % respektive (se figur 5). Tidigare forskning visar att 

fördelningen är cirka 25 %, 50 % och 25% respektive (Hayes & Keast, 2011; Bartoshuk 

2000). Vilket innebär en signifikant skillnad i procentfördelning mellan tasters och super-

tasters jämfört med resultatet i denna studie. Den signifikanta skillnaden skulle kunna bero på 

att 67 % av respondenterna arbetade inom besöksnäringen vilket skulle kunna relateras till 

Hayes & Pickering (2008) teorier som hävdar att individer som har en större medfödd 

förmåga att särskilja egenskaper i mat och dryck väljer yrken som kockar och vinexperter. 

Tepper et al. (2009) skriver att procentfördelningen kan skilja sig när ålder, kön och etnicitet 

varierar vilket också kan vara en bidragande orsak till den signifikanta skillnaden. 

 

Resultatet över hur de olika åldersgrupperna upplevde PROP-lösningen visar att 

åldersgrupperna 18–29 år och 30–39 år upplevde den som signifikant mer intensiv i smaken 

än de övriga åldersgrupperna. Dock bör resultatet för åldersgrupp under 18 år bortses från då 

det bara var fem bedömare i den åldersgruppen. Resultatet stämmer överens med det som 

visats i tidigare forskning, att människans förmåga att känna av små koncentrationer av bittra 

och salta smaker minskar med åldern (Drewnowski, 2001; Prescott, 2012). 
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Studiens resultat visade ingen signifikant skillnad mellan kvinnors och mäns uppfattande av 

PROP. Det stämmer inte överens med tidigare forskning då Bartoshuk et al. (1995) & 

Drewnowski et al. (1997) menar på att kvinnor oftare är super-tasters än män. Det går att 

reflektera över om studien hade tillräckligt med bedömare för att få ett resultat mer likt 

tidigare studier.  

 

Resultatet visar att bedömarna gillade choklad och grapefruktjuice signifikant (p<.05) mer än 

vad de gillade öl och endivsallad. Skillnaden kan bero på att människan har medfödda 

smakpreferenser – små barn föredrar sött framför surt och bittert – och att choklad och 

grapefruktjuice är sötare produkter än öl och endivsallad (Shepherd, 2013; Anderson, 2015). 

Det går även att tolka skillnaden utifrån det Prescott (2012) menar – att för våra födosökande 

förfäder var den bittra smaken en signal för något som skulle undvikas, precis som den söta 

smaken signalerade något som var nyttigt.  

 

Beskan i de fyra bedömda produkterna uppfattades som signifikant högre hos super-tasters än 

hos non-tasters och tasters (se figur 6). Det stämmer överens med vad Bartoshuk (2000) och 

Rapp (2008) hävdar – att super-tasters har högre täthet av svampformade papiller och i dessa 

finns ett högre antal smakporer vilket kan skapa en större smakförnimmelse. 

 

Studiens resultat visar att tasters har ett signifikant högre gillande av de olika produkterna än 

vad non-tasters och super-tasters har (se figur 7). Tepper et al., (2009) och Rapp (2008) 

hävdar att tasters och super-tasters tenderar att ha ett större ogillande av bittra produkter, 

vilket stämmer överens med resultatet för super-tasters men inte tasters. Det kan bero på att 

det är uppskattat och förväntat med en viss nivå av beska i vissa typer av produkter 

(Drewnowski, 2001).  

 

Resultatet visar att super-tasters ansågs sig vara signifikant känsligare för smak än vad tasters 

och non-tasters ansåg sig vara. Det visar på att super-tasters har en medvetenhet för att de är 

känsliga för smak trots att de inte själva vet att de är super-tasters. Det är tidigare känt att det 

finns genetiska skillnader mellan individer vilket påverkar deras förmåga att känna smaker av 

särskilda ämnen (Anliker et al., 1991; Rapp, 2008; Bartoshuk, 2000). Det kan vara så att dessa 

genetiska skillnader även påverkar deras självskattningsförmåga när det kommer till 

känslighet för smak.  
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Metod- och Materialdiskussion 
Användning av JAR var fördelaktigt då skalan kombinerar gillande och intensitet (Lawless, 

2010). Det gav indikationer på vad bedömarna tyckte om de olika produkterna och hur de 

uppfattade intensiteten i dessa. 

 

Den hedonistiska 9-punktskalan förändrades inte då minskandet av skalan till sju eller fem 

punkter kan leda till att man bara får fem eller tre användbara kategorier då de extrema 

alternativen ofta undviks (Lawless, 2010). 

 

Genom att analysera data i ANOVA blev det tydligt vilka signifikanta skillnader som fanns 

mellan de olika produkterna i gillande och beska (Lawless, 2010). Det underlättade arbetet 

vid formulering av resultatet. 

 

LMS användes för att bedöma intensiteten i PROP-lösningen och gav tydliga resultat på hur 

den upplevdes (Tepper et al., 2001; Lawless 2010).  

 

Öl, choklad och grapefruktjuice valdes ut till testet för att de är standardiserade produkter från 

tillverkarnas originalsortiment, vilket gör det lätt att upprepa testet. Endiviesalladen var mer 

problematisk då den kan skilja sig mycket i smak och besk intensitet beroende på vart den är 

odlad och vilken producent den kommer ifrån. Endivsalladen som användes i testet upplevdes 

som mild i den beska smaken och kan därför ha påverkat resultatet. Samtliga prover 

serverades i rumstemperatur för att enkelt kunna standardisera proverna. Ölens gillande kan 

ha påverkats då den inte serverades kall eftersom man vanligtvis dricker öl kallt. 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 
I början av varje test informerades bedömarna om studiens syfte, metoder och användning av 

resultatet, för att uppfylla informationskravet. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 

bedömarnas deltagande i studien var helt frivilligt och det fanns möjlighet att dra sig ur 

undersökningen och avbryta studien när som helst. Den insamlade informationen har – i linje 

med nyttjandekravet – enbart använts i studien och ämnas inte till att användas på annat sätt. 
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Informationen har förvarats på ett säkert sätt – utom räckhåll för obehöriga – för att 

säkerställa att konfidentialitetskravet uppfyllts.  

 

Slutsats 
Tasters visade ett signifikant högre gillande för produkterna. Procentfördelning mellan super-

tasters, tasters och non-tasters för bedömarna av testet stämmer inte överens med tidigare 

studier vilket kan vara en följd av att testet genomfördes på GastroNord. Det visade sig att 

super-tasters är medvetna om sin smakkänslighet och att förmågan att känna bittra smaker 

minskar med åldern.  

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Studiens syfte var att genomföra en sensorisk analys, konsumentundersökning, med fokus på 

upplevd bitter smak (PROP) och analysera sambandet mellan upplevd beska och gillandet för 

olika produkter – öl, endivsallad, grapefruktjuice och mörk choklad. Intressant hade varit om 

studien hade använts inom produktutveckling för att ta fram exempelvis öl som specifikt 

inriktar sig på super-tasters, tasters och non-tasters respektive – då de upplever intensiteten 

av beska i produkter olika vilket är genetiskt bestämt (Bartoshuk, 2000; Anliker et al., 1991; 

Rapp, 2008; Bartoshuk, 2000). Det skulle kunna leda till att alla människor får samma 

sensoriska upplevelse trots att innehållet i ölen skiljer sig.  

 

I vidare studier skulle samma test kunna göras om fast då med produkter med andra typiska 

grundsmaker – istället för bittra produkter – för att se om det finns någon skillnad i hur super-

tasters, tasters och non-tasters upplever dessa.   

 

Då resultatet visar att super-tasters har en medvetenhet för att de är känsliga för smak kan 

studien användas vid genomförande av enklare tester, där man vill undersöka om en grupp är 

super-tasters utan att använda sig av PROP-test, där bara frågan om känslighet för smak 

ställs.  
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Datum Databas   Sökord Antal 
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Urval 1 

Lästa titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 
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artiklar 

i full text 

Urval 4 
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artiklar 

använda i 

studien 

2018-03-

26 

Google 

Scholar 
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1820 50 0 0 0 

2018-03-

26 

Google 
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“Prop test” 

+ taste 

 

 

 

 

75 75 4 0 2 
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29 

Primo Supertaster 189 189 5 2 2 

2018-03-

29 

Primo Bitter taste 1558 220 10 3 2 

 

 

 



Bilaga 2 – Materialtabell 

 

Produkt Varumärke, 

producent 

Ursprungsland Ingredienser Serveringstemperatur Serveringsmängd 

Andoa Noire 70% Valrhona Frankrike Kakaobönor, 

rörsocker, 

kakaosmör, 

sojalecitin 

Rumstemperatur 2 gram 

Staropramen alkoholfri Staropramen Tjeckien Kornmalt, korn, 

maltextrakt, humle 

och humleextrakt 

Rumstemperatur 3 cl 

Röd Grape  God morgon Sverige Röd grapefrukt Rumstemperatur 3 cl 

Endivsallad Pickled/Sorunda Italien/Holland Endivsallad Rumstemperatur 2 gram 
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kommer du få smaka en PROP-lösning som du sedan skall spotta ut. 
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