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Sammanfattning/Abstract 
Inledning: Uppsatsförfattarna belyser brukandet av Piper Nigrum L. och problematiserar det 

gastronomiska användningsområdet idag. 

Ämnesrelevans: Hantverket är en viktig del av måltidskunskap och har en stor betydelse för 

lärandet. Uppsatsförfattarna framför med hjälp av FAMM vikten av att ha en god kunskap 

kring produkten, och hur denna lärdom kan inspirera andra att erhålla en likadan värdegrund.  

Syfte: Syftet med denna studie är att genom sensorisk analys undersöka doft av mald svart- 

och vitpeppar samt bedöma hur smaken av peppar förändras då den tillsätts i medium baserat 

på fett (grädde) respektive medium baserat på vatten (buljong). 

Metod/material: Insamling av data skedde med en tränad panel. Metoden som användes var 

en korsningsform mellan beskrivande sensorisk analys och Sensory Spectrum. Panelen 

bedömde först doft och därefter smak för Tellicherry, Muntoc och Sarawakpeppar. 

Resultat: Resultatet visar att medium baserat på fett (grädde) överlag dämpar 

smakegenskaperna hos Piper Nigrum L. medans det för medium baserat på vatten (buljong) 

dämpas mindre. Olika medium gör att olika smakegenskaper hos pepparn träder fram. 

Slutsats: Studiens resultat visar att medium baserat på fett respektive vatten påverkar 

smakprofilen hos Piper Nigrum L. Smakprofilerna hos de olika proverna varierar beroende på 

var de har odlats. Insikten av att kunna använda peppar på ett mer kreativt sätt har erhållits. 

      

Nyckelord: Peppar, piperin, sensorik, infusion, grädde, buljong. 
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Ordlista 
Alkaloider 

Alkaloider är en grupp basiska molekyler som förekommer hos olika växter som kan ha en 

stark inverkan på människokroppen. 

 

Aritmetisk 

Räknelära som innefattar grundläggande egenskaper hos tal. 

 

Blanchering 

En matlagningsmetod där matvaran snabbt kokas och sedan snabbt kyls ner. 

 

Fytosteroler 

En undergrupp av lipider, fetter. 

 

Infusering 

När infusering nämns i denna uppsats menas att en krydda blötläggs i ett medium för att 

överföra smak från kryddan till mediet. 

 

Karbonat 

Är ett salt av kolsyra. 

 

Maskor 

Den samling öglor som återfinns hos ett nät. 

 

Medium 

När ordet medium används i denna uppsats så menar vi den samling substans som utgör det 

omgivande ämnet vi har blandat pepparn i. 

 

Terroir: 

Ett uttryck som beskriver olika karakteristiska kvalitéer kring en specifik plats så som 

geografi, geologi och klimat och hur dessa interagerar med växter. 
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Pericarp 

Skiktet som utvecklas från äggstocksväggen runt fröet av en växt efter det befruktas och 

bildar fruktens hud och kött. 

 

Phenolase 

En samling enzymer som påskyndar oxidationsprocessen hos skuren frukt. 

 

 

Spaljéer 

Ett konstgjort stöd för växter. Kan vara tillverkat av trä. 

 

Validitet 

Beskriver i hur hög grad ett prov verkligen mäter det man vill mäta. 

 

Varians 

Ett informellt mått på hur mycket en uppsättning tal är utspridda kring ett medelvärde. 

 

Volatil  

Flyktigt ämne, i motsats till stabilt ämne. 
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1 Inledning 

Peppar som krydda har med motiverad anledning blivit en favorit, en komplex men på 

samma gång balanserad smak har skapat en krydda som använts genom historien och fått en 

permanent plats i kryddhyllan (Ravindran, 2012). 

 
Pepparn var en av de kryddor som tidigast kom till Europa. Under medeltiden växte pepparns 

betydelse i Europa. Den användes främst då för att konservera och dölja dålig smak på mat. 

Pepparkornen var väldigt dyra och betraktades som en säkrare form av valuta än guld och 

silver. (Lindqvist, 2013)  

 

Uppsatsförfattarna kommer i detta arbete avgränsa sig till svart- och vitpeppar av arten Piper 

Nigrum L. I detta arbete läggs tonvikten på dess gastronomiska användningsområde. Efter en 

snabb observation på de lokala dagligvaruhandlares sortiment av peppar, fanns det oftast flera 

sorter av samma art. Som världens mest använda krydda, odlas den över hela världens 

kryddregioner (Ravindran, 2012). Från Indien till Indonesien, Ecuador till Brasilien. Det talas 

vanligtvis inte om terroir när det kommer till peppar. På liknande sätt som det odlas 

vindruvor borde pepparfrukten påverkas av jordmån, kontinentalitet, altitud och klimat. 

Uppsatsförfattarnas hypotes är att varje variant av peppar kommer göra ett unikt avtryck i 

smak/doftprofilen. Vilken pepparsort lämpar sig bäst för att användas i en pepparsås eller en 

lemoncurd? Uppsatsförfattarna är övertygande om att det är skillnad på peppar och peppar. 

De ville därför genomföra en beskrivande sensorisk analys på Piper Nigrum L. för att ta reda 

på om det kan finnas skillnader mellan dem och försöka utforska om man kan vidga 

användningsområdet och inte bara använda pepparn för sin hetta..  

 

 

2 Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Örebro Universitet (2019) förklarar måltidskunskap och värdskap som en förening av de tre 

kunskapsformerna vetenskap, yrkeskunskap och estetisk gestaltning. Detta 

mångvetenskapliga område medför en bredd som gör att denna typ av studie hamnar inom 

den ramen. Helhetssynen utgår ifrån den komplexa måltidsupplevelsen, som förklaras med 

begreppet Five Aspects Meal Model (FAMM). De fem aspekterna som används för att 
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förklara vad som sker vid en måltidsupplevelse är rummet, mötet, produkten, styrsystemet 

och stämningen. Om samtliga aspekter synkroniseras ger det gästen en positiv 

måltidsupplevelse (Gustafsson, 2002). Eftersom peppar är en krydda och används för att 

smaksätta mat ses den som en relevant del i aspekten produkten i FAMM. Produkten kan 

beskrivas som den totala upplevelsen av mat och dryckeskombinationer. Hansen, Jensen & 

Gustafsson (2006) har delat in produkten i tre underkategorier enligt följande: Alla 

sinnesintryck vid konsumtion av produkten, på vilket sätt produkten blev presenterad vid 

matbordet och hur menyn var sammansatt. Med en god kunskap kring produkten, har 

uppsatsförfattarna fått nya perspektiv kring Piper Nigrum L. Eftersom de båda 

uppsatsförfattarna i grunden är kockar skriver de med en mentalitet som delar den passion 

och glädje för gastronomi som de själva återspeglar. Det är uppsatsförfattarnas ambition att 

dela med sig av sitt intresse av gastronomi och måltidskunskap till läsaren, samt den 

värdegrund studenterna erhållit under sin utbildning som Kulinarisk kock och måltidskreatör 

vid Campus Grythyttan. I de utbildningsmoment som tagit plats i köken har det lagts stort 

fokus på teoretisk fördjupning av råvaror genom att studera den sensoriska kvaliteten och hur 

råvaran kan användas i praktiken men även yrkeskunskap i form av hantverksskicklighet.   

Med detta tankesätt väcktes ett kritiskt och nyfiket ställningstagande till vad Piper Nigrum L. 

kan ge för olika effekter i ett sensoriskt test. Förhoppningsvis kan detta arbete komma att bli 

ett verktyg för framtida läsare att erhålla samma förståelse och värdegrund för något så 

välkänt, men generaliserat, som peppar.  

 

 

3 Teoretisk bakgrund 

3.1 Arten 

Svartpeppar, vitpeppar och grönpeppar kommer alla från samma planta. Det är den viktigaste 

och mest använda kryddan i världen (Ravindran, 2012). Kryddan kommer från arten Piper 

Nigrum L., som hör till familjen pepparplantor (Piperacaea) (ibid.). Det är en tropisk 

klängväxt som ursprungligen växer i Malabar, södra Indien. Idag kultiveras Piper Nigrum L. 

på många tropiska platser runtomkring världen, nämnvärda regioner är Tellicherry (Indien), 

och Sarawak (Indonesien). Växten kan bli upp till sex meter lång i vilt tillstånd. Växten trivs 

bäst i klimat med mycket regn och värme. Växten producerar frukt i form av små 
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klotformade bär i en avlång ranka (figur 1). Dessa bär är egentligen inte bär, utan klassas rent 

botaniskt som en liten stenfrukt. Men i Piper Nigrum L. sammanhang refererar man till dessa 

stenfrukter som bär. Dessa bär har en storlek på ungefär 5mm och de är uppbyggda på ett sätt 

typiskt för stenfrukter (Swahn, 2001). Bäret har en ensam kärna med ett köttigt skyddande 

yttre hölje omkring sig som botaniskt kallas för pericarp (figur 2). När stenfrukten är fullt 

mogen har den en mörkröd färg.  

 

 
Figur 1: Piper Nigrum L. ranka med stenfrukt 

 
Figur 2: Piper Nigrum L. Detaljbild hel respektive halvt pepparkorn 

 

3.1.1 Odling  

Pepparplantan växer bäst i en bördig jord i ett fuktigt tropiskt klimat. En ranka av arten Piper 

Nigrum L. behöver växa till sig minst 7–8 år innan den kan producera en skörd som är 

acceptabel, en del mognar tidigt och kan redan efter 3–4 år ge skörd. Sedan bär de frukt i upp 
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till 25–30 år (Loewenfeld & Back, 1974). Maximal skörd kan endast uppnås om en noggrann 

tillsyn under odlingsprocessen följs samt att ogräs och ohyra ständigt måste bekämpas. Unga 

rankor måste knytas upp i spaljéer. För att skörden skall bli så rik som möjligt behöver 

plantorna kontinuerlig gödning. Beroende på vilken region pepparn odlas i så varierar antalet 

soltimmar. I Indonesien odlas pepparn helt och hållet utan skugga, medan odlingen i Indien 

måste ha skugga periodvis (Rosengarten, 1969). Beroende på var i världen pepparn odlats, får 

pepparn olika smakprofiler då jordmån och andra faktorer påverkar dess molekylära struktur 

under odlingsstadiet (ibid.). Regioner som Malabar, Indien, odlar ett dussintal olika 

pepparvarianter som alla har olika specifika smakegenskaper. Varianten Tellicherry får störst 

pepparkorn av alla arter, den anses vara en svartpepparsort som håller hög kvalité. Sarawak, 

Indonesien, är ett annat exempel på region som också odlar peppar av hög kvalité 

(Rosengarten, 1969).  

 

3.1.2 Förädling av Piper Nigrum L. 

Efter att bären har plockats från rankan börjar föräldringsprocessen (Swahn, 2001). Det första 

i förädlingsprocessen är skördningen. Efter att rankorna har blivit skördade, läggs de ut på ett 

rent golv, därefter blir rankorna tröskade för hand eller med maskin. Tröskningen görs i syfte 

att lossa bären från rankan (Ravindran, 2005). Beroende på hur smutsiga rankorna blivit från 

damm, sand och andra föroreningar under odlingsprocessen kan det vara lämpligt att skölja 

rankorna i rent vatten innan tröskningen påbörjas (ibid.). Efter tröskningen följer 

storlekssortering. Bären sorteras genom att de silas igenom ett nät med olika storlekar på 

maskor. Man graderar storleken på kornen med följande parametrar: > 4.25mm = stor storlek, 

3.25-4.25mm = medium storlek, < 3.25mm = liten storlek (ibid.). Efter denna 

storlekssortering följer blanchering. Bären läggs i bambukorgar eller perforerade behållare 

och förs sedan ned i kokande vatten i cirka en minut. Om vitpeppar ska framställas, läggs de i 

samband med detta steg i en annan vattentank där de får ligga i några dagar innan de sedan 

skrubbas, detta görs för att lättare kunna avlägsna bärens svarta yttre hölje (pericarp). Vid 

framställning av svartpeppar skippas detta steg (ibid.). Blanchering är framförallt ett viktigt 

steg i förädlingsprocessen för svartpeppar, för att den aktiverar enzymet phenolase. 

Phenolase är ett ämne som ger bären dess svarta färg. Enzymet gör att strukturen i cellerna 

brister och därmed kan fukt släppas ut från den inre kärnan snabbare. Efter blancheringen 

följer torkningsprocessen. Vanliga torkningsytor är bland annat bambumattor, cementgolv 
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eller plastmattor. Efter torkningen sorteras de torkade bären utifrån storlek och densitet innan 

de förbereds för transport (Ravindran, 2005). 

 

3.1.3 Kemisk sammansättning 

Piper Nigrum L. har två beståndsdelar gällande smak och aromer. Det är primärt alkaloider 

och aromatiska oxider. Dessa ämnen finns i pepparn i form av kristaller, oleoresin 

(Ravindran, 2005). Det är en kådaliknande massa som innehåller ostabila molekyler. Dessa 

ostabila molekyler bär en kemisk struktur typisk för aromer (McGee, 2004). Denna 

hartsliknande massa kan utvinnas ur pepparn och göras till ett extrakt. Detta extrakt kallas 

vanligtvis för en eterisk olja. Dessa eteriska oljor förekommer i parfym-, och 

livsmedelsindustrin. Den eteriska oljan som utvinns är mycket komplex till 

sammansättningen och är anledning till varför smaken är så unik hos Piper Nigrum 

L.(Charalambous, 1994). 

 

Pepparns beståndsdelar gällande smak kan delas in i två kategorier: hetta (pungency) och 

smakämnen (aroma & flavour). Denna typ av hetta skall ej förknippas med capsaicin som 

kommer från chilifrukter. Det är den kristalliserade alkaloiden piperin som ger peppar sin 

distinkta hetta (John Zachariah, Safeer, Jayarajan, Leela, Vipin, Saji, Shiva, Parthasarathy & 

Mammootty, 2010). Piperinet finns till största delen i det yttre höljet på pepparkornet, men 

hittas även i kärnan. McGee (2004) har listat flertalet komponenter som bidrar med hetta och 

gett dessa ett siffervärde i relation till varandra. Där listar han piperin som 1 och capsaicin 

som 150–300 i styrka. McGee (2004) beskriver pungency som “De känslor som orsakas av 

“heta” kryddor och grönsaker - chili, peppar, ingefära, senap, pepparrot, lök och vitlök-

beskrivs mest noggrant som irritation och smärta.” 

 

Piper Nigrum L. innehåller många alkaloider såsom piperine, chavicine, piperanine, 

piperidine, piperettine, piperyline, piperolein A, piperolein B och N-formyl piperidine. 

Utöver detta har man hittat små mängder av följande substanser: alkoholer, aldehyder, 

ketoner, monoterpener, seskviterpener och aromatiska oxider (tabell 1). Vitpeppar innehåller 

också många av dessa föreningar och dess komposition är lik svartpeppar men innehåller 

signifikant färre volatila substanser, fiber och fytosteroler (Charalambous, 1994). Beroende 

på den kemiska sammansättningen i Piper Nigrum L. finns det möjlighet att känna av olika 

smaker beroende på vilka kemiska föreningar som förekommer i den angivna sorten. 
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Till exempel skulle föreningen β-Linalool ge en fräsch, blommig, söt, citrusaktiga toner och 

β-caryophyllene skulle ge träiga, kryddiga, terpenaktiga toner (Abukawsar et al., 2018). 

 

Tabell 1: Föreningar och sensoriska egenskaper (Abukawsar et al., 2018) 

Förening Sensoriska egenskaper 

δ-Carene Floral 

β- Pinene Torr träig, tall-liknande, hartsartad terpen-

liknande, kryddig 

α-Pinene Tall-liknande, skarp, träig, terpentin-

liknande 

δ-3-Carene Söt, kryddig, raffinerad-limonene-liknande 

Myrcene Mild, söt, balsamisk, plasttoner 

β-Phellandrene Pepprig, mint, uppfriskande, citrus-liknande 

α-Phellandrene Herbal, mint, pepprig-träig, fräsch, citrus 

D-Limonene Fräsch, citrus-liknande, milda citron och 

apelsintoner 

β-Linalool Fräsch, floral, ren, söt, citrontoner 

α-Copaene Trä, krydda, jordig 

δ-Elemene Trä 

β-Elemene Ört, vax, fräsch 

α-Muurolene Träig, grönt 

δ-Cadinene Timjan, trä 

β-Selinene Apelsin, ört 

β-Caryophyllene Träig, kryddig, terpennoter 
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δ-Cadinol Ört 

 

Föreningarna som finns i de aromatiska oxider och alkaloiderna som finns listade i tabell 1 är 

mer strukturellt lik oljor och fetter än vad de är jämfört med vatten. De är därför mer lösliga i 

fett än vad de är i vatten (McGee, 2004). Det är på grund av denna anledning mer vanligt 

bland kockar att infusera kryddor i olja och inte i vatten. Det förekommer också att man 

lägger in kryddor i syra, detta ger en infusering av kryddornas smakegenskaper till mediet, då 

molekylerna i till exempel en vinäger också liknar den struktur som återfinns i fett (ibid.). 

Torkade kryddor som Piper Nigrum L., har ett eteriskt oljeinnehåll på ca 15%. Piperin och 

oleoresin innehållet i peppar håller sig stabila vid 50 °C. Vid ökade temperaturer ökar 

förlusten av både piperin och oleoresin (Nisha, Singhal & Pandit, 2009). Eftersom aromerna 

försvinner snabbt på grund av den volatila molekylstrukturen, bär det anledning till varför 

många föredrar att mala sin peppar vid bordet med en kryddkvarn (Swahn, 2001).  

      

3.2 Sensorik 

Sensorik definieras som läran av vad människan kan uppleva med hennes fem sinnen. I denna 

studie kommer sinnena smak, lukt, och känsel vara särskilt aktuella. Sensorik kan förenklat 

beskrivas som hur våra sinnen samspelar med varandra. Till sensorik hör även kunskapen om 

hur människan uttrycker sina upplevda stimulin. Det vill säga hur hon beskriver sin 

upplevelse och kategoriserar den (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). I 

motsats till elektroniska instrument är en människa ett unikt verktyg för att beskriva sin 

upplevelse. Psykologi spelar en nyckelroll i sinnesupplevelsen, hur varje människa upplever 

en produkt är subjektiv till naturen och är kulturellt samt psykologiskt betingat (Gustafsson et 

al., 2014). En sensorisk analys är ett viktigt verktyg för livsmedelsindustrin, då den kan 

användas till att skapa nya trender, nya produkter och upplevelser inom branschen. Den kan 

även användas till att studera existerande produkter eller sätta dem i kombination med en 

annan produkt, exempelvis en hudlotion eller liknande kosmetisk produkt (ibid.). En viktig 

del i processen av upplevelsen, är perceptionsprocessen. Den förklarar förhållandet mellan 

olika stimuli och tolkningen av dessa stimulin. Nyckelfaktorer som erfarenheter, minnen och 

upplevelser spelar alla en roll för hur personen slutligen upplever sin omvärld. Dessa 

processer repeteras för varje sinne som upplevs (Gustafsson et al., 2014). 
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Smak är egentligen en kombination av två stimulin, smak och lukt. Smak upplevs med 

smakceller på tungan. På tungan finns papiller som har olika namn baserat på hur de är 

formade. Dessa papiller har smaklökar, och på smaklökarna finns det receptorer för att känna 

smak. Tillsammans kan de genom kemiska processer ge oss ett verktyg att urskilja och känna 

smaker i fem olika utföranden; sött, salt, surt, beskt och umami (Gustafsson et al., 2014). 

Dessa smakers molekyler är lättlösliga i vatten (McGee, 2004). För att vi ska kunna känna 

smak måste molekylerna vara upplöst i saliv (99,5% vatten) i munnen (Gustafsson et al., 

2014).  

 

Lukt uppfattas i den övre nasala regionen och presenteras i tusentals olika aromer, som vi 

beskriver som den mat doften påminner oss om, exempelvis att det luktar blommigt, kryddigt 

eller fruktigt. De molekyler som förekommer i aromer är mer lösliga i fett än vad de är i 

vatten, och har en tendens att frigöra sig ur vatten till att bli luftburna (McGee, 2004). Det är 

av denna anledning som smak och lukt hör ihop. Smaken på tungan utgör grunden, och 

aromen, vartefter den utsöndras, ger en komplett smakpalett (ibid.). McGee (2004) redogör 

fenomenet genom påståendet att om vi skulle hålla för näsan när vi tuggar mat, skulle vi bara 

känna grundsmakerna, och inte de smakaromer som passerar det retronasala som vanligvis 

kompletterar smakpaletten.  

 

En tränad sensorisk panel och referensstandarder är en lämplig teknik för att utvärdera 

kvaliteten på aromer (Mamatha, Prakash, Nagarajan & Bhat, 2008). I studien kommer Piper 

Nigrum L. att studeras med en sensorisk metod. Peppar, likt senap och pepparrot har unika 

sensoriska egenskaper med betoning på styrka. Denna styrka upplevs som en kryddstark 

upplevelse, den upplevda styrkan är egentligen en irritation. Denna irritation upplever vi med 

hjälp av trigeminalsinnet. Trigeminalsinnet är det som gör att vi uppfattar att någonting är 

starkt, är kallt eller att någonting är varmt. Receptorerna i trigeminalnerven beskrivs som en 

familj av jonkanaler, som aktiveras av bland annat av kyla, hetta, spänning (elektricitet) och 

menthol (Gustafsson et al., 2014). Men varför gör det ont när man äter stark mat? De 

komponenter som finns i Piper Nigrum L. binder till en specifik receptor i munnen 

(trigeminalnerven), som sedan utlöser reaktioner i cellen som orsakar att det skickas en 

smärtimpuls till hjärnan (ibid.) 

Dessa kompositioner inducerar en tillfällig inflammation i munnen och omvandlar den till ett 

organ som blir mer "ömt", det vill säga känsligare för stimulin. Dessa förhöjda känslor 

inkluderar beröring, temperatur och irriterande aspekter av olika ingredienser, inklusive 
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salter, syror, karbonat och alkohol (McGee, 2004). Varför vill vi då få i oss smakämnen som 

inducerar smärta? McGee (2004) förklarar fenomenet med att kroppen uppfattar situationen 

som farlig i samband med konsumtion av kryddstarka ämnen, men sinnet förstår att 

situationen inte är farlig. Som följd skickar hjärnan ut naturliga smärtstillande kemikalier som 

motverkar smärta som lämnar en behaglig känsla efteråt. Detta kan efterliknas vid den 

behagliga känsla man kan få efter ett träningspass. 

 

Det finns flertalet metoder som används i sensoriska analyser vilka delas upp i två 

huvudgrupper, analytiska och affektiva metoder (Ares & Varela, 2017). En beskrivande 

sensorisk analys är en analytisk metod och det har till syfte att kunna mäta en produkts 

egenskaper på ett objektivt sätt. 

 

3.3 Regionala smakskillnader i Piper Nigrum L. 

Med Piper Nigrum L.s volatila molekylsammansättning, är den till naturen i största grad 

påverkbar. Russel & Else (1973) har i sin studie konstaterat att det finns en signifikant 

skillnad på kristallsammansättning i de eteriska oljorna i Piper Nigrum L. som kommer från 

olika odlingsregioner. Detta styrks också av en studie genomförd av Renjie, Shidi & Yongjun 

(2010) som undersökte Piper Nigrum L. från tre olika provinser (GuanDong, YunNan, och 

FuJian) i Kina.   

 

Bidragande faktorer till hur Piper Nigrum L. kan variera i kvalitet är tillverkningsmetod, 

jordmån, kvalitet på jordbruket, lagring och logistik. Det spelar även roll om vilken form 

Piper Nigrum L. transporteras i. Om pepparn redan är mald, och eller har förvarats under en 

längre tid påverkas molekylerna i den eteriska oljan på grund av dess ostabila struktur och 

därmed försvinner dess arom snabbare efter att den har blivit krossad (Narasimhan, 

Rajalakshmi, Chand, 1992).  

 

3.4 Smakprofil Piper Nigrum L. 

Bären från Piper Nigrum L. skördas precis innan de har nått sitt fulla mognadsstadium (lätt 

rosa bär). Vattenaktiviteten minskar och koncentrationen av alla smakämnen koncentreras i 

Piper Nigrum L. vid torkningen. Svartpeppar är i regel mer smakrik än vitpeppar för att den 
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innehåller mer volatila molekyler (Charalambous, 1994). Den primära andel piperin som 

finns i form av kristaller i Piper Nigrum L.s yttre hölje är en betydande faktor till varför 

svartpeppar differentierar sig smakmässigt från vitpeppar, som har fått sitt yttre hölje 

avlägsnat vid produktionen så att bara kärnan är kvar (Raman & Gaikar, 2002). 

Charalambous (1994) menar att det är de största bären som anses som de mest smakfulla av 

alla svartpepparkorn. Piper Nigrum L. är i koncentrerad form giftig, men i små mängder har 

den gastronomiska kvaliteter (McGee, 2004). En del växter har dessa smakämnen naturligt 

förekommande i sina celler, och har som syfte att verka som en försvarsmekanism mot djur 

och insekter som hotar växtens liv. Genom evolutionen har dessa växter utvecklat mer och 

koncentrationen har ökat av dessa smakämnen i syfte att stärka sina överlevnadschanser 

(Sherman & Billing, 1999; McGee, 2004). 

 

 

4 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom sensorisk analys undersöka doft av mald svart- och 

vitpeppar samt bedöma hur smaken av peppar förändras då den tillsätts i medium baserat på 

fett (grädde) respektive medium baserat på vatten (buljong). 

 

 

5 Metod och material 

5.1 Databas och litteratursökning 

I egenskap av att hitta så mycket relevant material som möjligt har studiens syfte varit en 

grundläggande byggsten för datainsamlingen (Patel & Davidson, 2011). För att kunna ta reda 

på vilka studier och kunskaper som redan undersökts i området gick uppsatsförfattarna 

igenom existerande litteratur som behandlade området. Bryman (2011) menar att det är av 

stor vikt att ha detta förhållningssätt innan man fortskrider med sin forskning. Eftersom andra 

studier kring området var begränsat, valdes en bred litteraturgenomgång för att få en klar bild 

av befintliga studier och hur dessa var relevanta för uppsatsförfattarnas studie (ibid.).  
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Utvald litteratur granskades för ämnesrelevans och expertis. Uppsatsförfattarna hade som mål 

att forma bakgrunden utifrån både vetenskapliga artiklar och böcker med relevant 

information kring ämnet. Den vetenskapliga litteraturen samlades in med hjälp av universitets 

databashub. De databaser som använts är Web of Science samt Google Scholar. Eftersom 

databassökningarna skedde vid olika tillfällen användes en sökmatris i syfte att skapa en 

överblick av vilka ord som använts i sökmotorn, antal träffar samt antal lästa artiklar till 

studien. Den användes även i syfte till att underlätta redovisningen av arbetet. Det är primärt 

abstract och slutsats som har granskats vid första anblick i sökandet. De sökord som 

användes var följande: piper nigrum, flavor, sensory, piperacea, black pepper. När ett lågt 

antal sökord använts tenderar undersökningen till att bli kvalitativ (Bryman, 2011). Eftersom 

databaserna och de flesta studier är gjorda på engelska var även sökorden på engelska för att 

erhålla så många resultat som möjligt. För att säkerställa hög validitet och följa 

betygskriterier gjordes avgränsningar i sökningarna (ibid.). Detta säkerställdes genom att 

införa inklusions- och exklusionskriterier: 

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen: 

 

● Artiklarna är vetenskapliga  

● Artiklarna innehåller relevant information för studien 

● Artiklarna väcker diskussion 

● Artiklarna finns tillgänglig i fulltext 

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen: 

 

● Artiklar som inte innehåller de utvalda sökorden 

● Artiklar som inte är Peer reviewed  

● Artiklar som inte är publicerade eller granskade 

● Artiklar som inte kan hittas bland universitetets databaser 

● Artiklar som är på något annat språk än svenska och engelska 

 

5.2 Metodval 
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Studien har utförts med analytiska metoder. Uppsatsförfattarna har gjort beskrivande tester på 

Piper Nigrum L. med människor som mätinstrumentet. Datainsamlingsmetoden bygger på en 

beskrivande sensorisk analys (Gustafsson et al., 2014.) 

5.2.1 Studiens design 

En beskrivande sensorisk analys huvudsakliga syfte är att skapa en komplett smakprofil för 

en produkt (Gustafsson et al., 2014). För att kunna vidkänna en sådan profil, inkluderas 

egenskaper som utseende, smak, doft, och textur (ibid.). Vid ett beskrivande sensoriskt test 

tränas den deltagande panelen under relativt kort tidsperiod. Under detta skede har panelens 

träning som syfte att redogöra vilka egenskapsord som skall komma att definiera produkten, 

tillika ges panelen tillfälle att utvinna så mycket kunskap som möjligt om den variation, även 

kallat intensitetsträning, som kan finnas mellan proverna (ibid.). Det här är särskilt viktigt 

eftersom testets parametrar baseras på strukturlösa linjeskalor för varje egenskapsord (ibid.), 

se figur 3. Eftersom studiens fokus primärt är smak och lukt i Piper Nigrum L. har 

egenskaperna utseende och textur uteslutits.  

 
Figur 3: exempel på strukturlös linjeskala för egenskapsord 

 

 

5.3 Material 

 

5.3.1 Val av råvaror 

De råvaror som har använts för den sensoriska panelen är sponsrade av Werners 

Gourmetservice. Nedan följer en lista på de produkterna och artikelnummer från deras 

sortiment. Se tabell 2 samt tabell 3 för en detaljerad lista över använda råvaror för studien.  

 

Tabell 2: Pepparprov, art, typ, land, artikelnummer och förpackning 



20 
 

Prov Art Typ Land Artikelnummer Förpackning 

Assampeppar Piper Nigrum L. Svart Indien Art. 20727 Plåtburk 

 

Voatsiperiferypep

par 

Piper Borbonense Svart Madagaskar Art. 20618 Plåtburk  

Cumeopeppar Okänd Svart Nepal Art. 20725 Plåtburk  

Muntocpeppar Piper Nigrum L. Vit Indonesien Art. 20617 Plåtburk 

Sarawak 

svartpeppar 

Piper Nigrum L. Svart Indonesien Art. 20611 Plåtburk 

Tellicherrypeppa Piper Nigrum L. Svart Indien Art. 20613 Plåtburk 

 

 

 

Tabell 3: Buljong och grädde 

Råvara Märke Land 

Rostad Kycklingbuljong Werners Gourmetservice Sverige 

Vispgrädde 40% Coop Sverige 

 

5.4 Beredning av prover 

Tre pepparsorter användes till panelträningen och tre andra sorter för det slutgiltiga testet.  

Proverna skulle vara enkla att producera, hålla sig stabila i rumstemperatur och vara 

förslutningsbara så att inga doft/smakegenskaper skulle gå förlorade (Nisha et al., 2009). Det 

är en anledning till varför infusering introducerades i designen av smakprover. Infusering 

menas med att man blötlägger kryddor i en vätska i syfte att överföra kryddans 

smakegenskaper till vätskan (McGee, 2004). Detta förhållningssätt säkerställde att varje prov 

fick lika stor koncentration av peppar i respektive prov.  

 

Två tester designades. Det första testet är utformat för ett sensoriskt test av smak, och det 

andra är utformat för ett sensoriskt test av doft (se tabell 4 och 5). I enlighet med Meilgaard, 
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Civille & Carr (2007) har replikat använts för att minska felmarginal i den insamlade datan 

samt för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt.  

 

Tabell 4: Design av smakprover 

Prov Pepparsort Mängd 

peppar 

Medium Mängd 

medium 

Replikat 

1 Muntoc  1g Buljong 15ml 3 

2 Muntoc  1g Grädde 15ml 3 

3 Sarawak  1g Buljong 15ml 3 

4 Sarawak 1g Grädde 15ml 3 

5 Tellicherry  1g Buljong 15ml 3 

6 Tellicherry  1g Grädde 15ml 3 

 

Tabell 5: Design av doftprover 

Prov Pepparsort Mängd peppar Replikat 

1 Muntoc 0.5g 3 

2 Sarawak 0.5g 3 

3 Tellicherry 0.5g 3 

 

För att erhålla så jämna smakegenskaper som möjligt mellan proverna för smak bestämde 

uppsatsförfattarna att infusera peppar i de två mediumen direkt efter malning. McGee (2004) 

menar att kryddors aromer är volatila till naturen, vilket medför att aromerna avdunstar 

förhållandevis snabbt ifrån kryddan efter att den har blivit mald. Syre har också en negativ 

inverkan, ytterligare är inte heller lång exponering för värme gynnsam för aromer hos 

kryddor (ibid.). Detta ledde till att uppsatsförfattarna skapade en standard för framställning av 

proverna varvid beslutet att servera proverna rumstempererade (~19 °C) togs.  
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5.4.1 Beredning av smakprover 

Alla provbehållare ställdes upp och markerades innan de uppvägda pepparproverna maldes 

upp. Vätskemängder för respektive medium vägdes upp och lät stå med lock i 

rumstemperatur tills varje pepparprov blivit mald. För att säkerställa att alla infuseringar 

skulle bli på lika villkor mättes temperaturen på varje prov. Provernas temperaturer 

stabiliserade sig vid 19 °C.  

 

Varje pepparprov maldes med en elektrisk kryddkvarn i 20 sekunder. Direkt efter malning 

hälldes den totala mängden vätskemedium upp i plastmuggar för respektive pepparprov.  

5.4.2 Beredning av luktprover 

Producering av luktprover inleddes under tiden panelen utförde smaktestet. Anledningen 

bakom detta förhållningssätt bar argument i likhet med McGees (2004) uttalande om aromers 

volatila natur. Provkopparna förslöts direkt efter i mån om att konservera alla aromer.  

 

5.5 Genomförande av sensorisk datainsamling  

Vid panelträningen samt utförandet av testet har det använts ett program som heter 

EyeQuestion där deltagarna i studien har haft tillgång till en varsin dator där de har fått 

alternativ på diverse smakegenskaper och sedan fått välja intensiteten mellan intervallet ej 

märkbart och tydlig smak på en strukturlös linjeskala. 

 

EyeQuestion är ett webb-baserat sensorik och konsumentforskningsprogramvara 

(EyeQuestion, 2019). 

 

5.6 Rekrytering och Urval 

Inga krav ställdes på särskild förkunskap om eller tidigare träning inom sensorik. Ett anslag 

lades upp på sociala mediet Facebook. Alla som ansökte hade lika stor chans att få en plats, 

som enligt Patel och Davidson (2011) värderas högt vid slumpmässiga urval.  

 

Facebookgruppen där anslaget lades ut besöks primärt av studenter och alumner vid Campus 

Grythyttan, Örebro Universitet. Detta tyder på ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Att 
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det var frivilligt att deltaga, förmågan av att urskilja, beskriva och bedöma intensitet av 

smakegenskaper var beskaffenheter som önskades av uppsatsförfattarna. Det här 

överensstämmer med de kriterier Meilgaard et al., (2007) för fram. Det rekryterades totalt 

åtta personer till studien. 

 

5.7 Träning av en panel 

Vid träning av en sensorisk panel uppstår tre primära uppgifter som skall lösas av panelen 

med guidning av panelledarna: Den första uppgiften är att ta fram egenskapsord för 

produkten som skall testas. Den andra uppgiften är att förklara de beskrivande 

egenskapsorden, samt att definiera dessa egenskapsord i ett bredare tema. Slutligen ska den 

tredje uppgiften bidraga att intensiteten av varje egenskapsord kalibreras så att varje 

paneldeltagare är eniga om vilka egenskapsord som är utmärkande i det aktuella provet. 

Tillika skapa ett rådande konsensus över dess intensiteter (Meilgaard et al., 2014). 

 

En panelledares uppgift handlar om att lyssna aktivt på panelen och säkerställa att det finns 

tillräckligt med prover att tillgå för panelens tester men även att knyta ihop panelens 

utlåtande och sätta grupperingar i ord om vilka egenskaper som hör till de olika kvaliteter 

som identifierats i proven (Gustafsson et al., 2014). Uppsatsförfattarna har tillsammans 

innehaft rollen som panelledare vid de två träningstillfällena som hölls. Med en målsättning 

att leda bedömarna och hjälpa dem att komma till konsensus i arbetet med att skapa och 

diskutera beskrivande smakegenskaper hos varje prov. 

 

Tabell 6: Slutgiltiga smakegenskaper och deras beskrivningar 

Smakegenskaper Beskrivning och associationer enligt 

panelen 

Citrus Citrus, lime, limonene, apelsin, syrlig 

Floral Floral, örtigt, blommig, lavendel 

Fruktig Friskhet från frukt, fruktsötma, tropisk frukt,  
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Fräsch Diskmedel, flygplansvåtservetter, 

diskmedel, mint, menthol, 

hostmedicin/menthol, kemisk, gurka, 

köksspray, tvål 

Hetta Pepprig 

Jordig Jord, torv, mull 

Komplexitet Rund, balanserat, komplext 

Kåda Bränt, tall, brandy, sötma, nötigt 

Mineralitet Blött grus, mineraligt, kol 

Pepprig Kanel, kryddig, orient, rostat, kardemumma, 

rökigt, enbär 

Skog/Mossa Fuktigt trä, barr, skog, bark, svamp, mossa 

Terpentin/Tjära Motorolja, linolja, gummiband, plast, 

gummi, linoleum, trälack, tjära  

Träigt Ceder, ved, en, sågverk, nysågat 

 

5.8 Sensoriska bedömningar 

Det som bedömdes var malda pepparprover i två olika medium, en baserad på fett (grädde) 

och en baserad på vatten (buljong). Vidare utfördes ett dofttest på mald peppar. Varje 

bedömare fick tillgång till ett eget bås där de satt avskilt från varandra samt en egen dator där 

det webb-baserade dataprogrammet EyeQuestion användes. EyeQuestion hade kodat varje 

prov med ett tresiffrigt nummer och slumpmässigt valt ut i vilken ordning proven skulle 

bedömas. Detta gjordes i enlighet med vad Meilgaard et al., (2007) påpekar kring balanserad 

slumpmässig serveringsordning. Denna serveringsordning säkerställer bland annat att inga 

mönster bildas i panelens bedömningar. Varje bedömare fick tillgång till en spottkopp, en 

mugg med vatten, en mugg med mjölk samt ett rån för att kunna rensa paletten mellan varje 

prov om så önskades. Bedömarna uppmanades att ta lika lång tid på sig för varje prov så att 
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bedömningen blev lika för varje prov. Tidsspannet för de sensoriska testerna uppskattades till 

cirka 30 minuter.  

 

5.9 Etisk planering 

Eftersom studien involverat andra personers forskning, och privatpersoner vid genomförandet 

av studien, har uppsatsförfattarna beaktat de fyra principerna inom forskningsetik (Bryman, 

2014). Dessa fyra principer är; samtyckeskravet vars syfte är att alla som ställer upp i studien 

gör det av fri vilja med vetskapen att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet vars syfte innefattar hur man skall behandla den data som samlas in 

och att ingen person som ingår i studien skall kunna identifieras. Informationskravet som 

berör att deltagarna i studien får ta del av vad det är man undersöker och varför. Samt 

nyttjandekravet som skall säkerställa att den data som samlats in endast kommer att användas 

i forkningssyfte (ibid.). Deltagarna fick information angående dessa principer vid första 

träningstillfället samt skrev de på ett informationsblad som kan hittas i bilaga 2.  

 

Ingen intressekonflikt har uppstått mellan Werners Gourmetservice och uppsatsförfattarna. 

 

 

5.10 Analys av data 

Det är rekommenderat att presentera insamlad sensorisk data i både grafer och tabeller 

(Meilgaard et al., 2007). En graf och/eller en tabell hjälper till att skapa förståelse över den 

data som insamlats vilket stimulerar formandet av hypoteser. Samband och trender blir 

enklare att urskilja från datan, och maximerar utdelningen av kunskap (ibid.). Vidare 

förklarar Meilgaard et al. (2007) att grafer och tabeller minimerar risken att förbise samband. 

Uppsatsförfattarna har skapat grafer och tabeller med hjälp av mjukvaran EyeOpenR, med 

rådata insamlat från det webb-baserade dataprogrammet EyeQuestion. Den använda 

analysmetoden är Analysis of Variance (ANOVA) och Principal Component Analysis (PCA) 

(ibid.). En PCA visualiserar data genom att reducera antalet dimensioner genom att använda 

komponenter som representerar en stor del av variansen (ibid.). Vidare har en tabell ur 

ANOVA beräknats med Tukey’s HSD, Honest Significant Difference (ibid.). Det är en 

metodik som analyserar signifikanta skillnader i modeller med flera variabler (ibid.). 
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Eftersom studien brukar data från en beskrivande sensorisk analys användes aritmetiska 

medelvärden som centralmått (Gustafsson et al., 2014). Signifikanta skillnader i ANOVA-

tabellen markeras med hjälp av bokstäver. Signifikansnivån markeras med versaler alternativt 

gemener. 

 

 

6 Resultat 

I denna del av studien redovisas de resultat som erhållits från de beskrivande sensoriska 

testerna som utförts av uppsatsförfattarna med hjälp av grafer, tabeller, och spindeldiagram. 

Informationen som redovisas här är data som beräknats och satts i förhållande till varandra 

för att se samband. PCA-grafiken ger en övergripande och lättöverskådlig bild över resultatet. 

ANOVA styrker den bilden med detaljer över resultatet, och är ett hjälpande verktyg för att 

se trender och mönster. 

 

6.1 Smak i buljong 

Till resultat gällande det beskrivande sensoriska testet för smak i buljong har vi valt att 

presentera grafer i syfte att ge en så tydlig bild av de olika pepparns smakprofiler som 

möjligt. I PCA-grafiken (figur 4) kan det utläsas att varje pepparprov har en smakprofil som 

differentierar sig tydligt från varandra. Det går även att utläsa från ANOVA (tabell 7) att de 

aritmetiska medelvärdena är lägre i relation till doften, men högre än hos grädde. Vidare 

urskiljes det ur PCA-grafiken att det bildas kluster för särskilda smakegenskaper. 

 

6.1.1 Muntoc i buljong 

I PCA-grafiken (figur 4) som illustreras i figuren kan det utläsas att pepparprovet Muntoc 

placerar sig till den vänstra delen i grafen. Denna del av grafen visar att provet har ett 

samband till egenskapsorden Fräsch, Floral och Fruktig. Vidare utläses det att Muntocprovet 

befinner sig långt ifrån egenskapen Komplexitet. Egenskapsorden Fräsch, Floral, och Fruktig 

har en samstämmighet med varandra och skapar en smakprofil som representerar 

smakegenskapernas bokstavliga innebörd, vilket även bekräftas i ANOVA (tabell 7) med 

högst medelvärden för dessa smakegenskaper. I figuren illustreras en signifikant skillnad 
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mellan buljonger med Muntoc gentemot Sarawak för egenskapen Fruktighet. Vidare kan det 

utläsas ur ANOVA att egenskaperna Hetta, Pepprighet, Träigt, Terpentin/Tjära, Jordig var 

signifikant lägre hos Muntoc än vad det var hos de övriga pepparproverna.  

 

6.1.2 Sarawak i buljong 

PCA-grafiken (figur 4) visar att Sarawak förhåller sig till det högra hörnet i grafen, vilket 

indikerar att provet bär framträdande värden för smakegenskaperna Terpentin/Tjära, Träigt, 

Jordig och Citrus. Ur ANOVA (tabell 7) utläses det att en signifikant skillnad för 

egenskaperna Jordig, Träig, och Terpentin/Tjära förekommer om det tolkas i relation till 

Muntoc. Några framträdande men inte signifikanta egenskaper hos Sarawak är Citrus och 

Kåda, vilket är likartat med resultat som provet Tellicherry erhållit. Vidare erhålles resultat 

som indikerar att provet Sarawak framträder även i egenskaperna Hetta och Pepprighet i 

förhållande till Muntoc.   

 

6.1.3 Tellicherry i buljong 

För provet Tellicherry visar PCA-grafiken (figur 4) att provet förhåller sig till det övre högra 

hörnet i grafen. Denna del i grafen påvisar att egenskapsorden Mineralitet, Skog/Mossa, 

Hetta, och Pepprig är utmärkande genom det aritmetiska genomsnittsvärdet, vilket resulterar i 

att Tellicherry besitter just dessa egenskaper. Eftersom de framträdande smakegenskaperna 

hos Tellicherry i buljong är positionerade långt ifrån Muntoc i grafen konstateras det att det 

finns en skillnad i egenskap av smak. Detta styrks med de medelvärden som kan utläsas ur 

ANOVA (tabell 7). Exemplet Skog/Mossa bär signifikanta skillnader i förhållande till 

Muntoc. Detta betyder att Sarawak har en mer jordig, komplex och svåröverskådlig 

smakprofil gentemot Muntoc, vilket styrks genom avståndet mellan de två egenskaperna i 

PCA-grafen.  

 

Tellicherry bär i många avseenden likheter med Sarawak. Några exempel är Jordighet, 

Pepprighet, Träighet, Hetta och komplexitet. 
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Figur 4: PCA-diagram för det sensoriska testet av smak i buljong. Visar korrelationen 

mellan proverna och dess egenskaper. 

 

Tabell 7: ANOVA. Visar medelvärdet för smakegenskaper i mediet buljong 
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6.2 Smak i grädde 

Till resultat gällande det beskrivande sensoriska testet smak i grädde har vi lagt upp resultatet 

på samma sätt som för smak i buljong. Grafen är en kalkylering av rådatan och har 

analyserats med en PCA. Som sedan styrks med hjälp av tabellen skapad med en ANOVA 

(tabell 8). Det påvisas även i detta test stora skillnader mellan de olika proverna. I PCA- 

grafiken (figur 5) kan det utläsas att varje pepparprov har en smakprofil som differentierar sig 

tydligt från varandra på samma sätt som det gjorde i testet för buljong. Vad som är skiljande i 

detta test jämfört med smak i buljong är att alla aritmetiska medelvärden i ANOVA-tabellen 

har ett lägre medelvärde i relation till de medelvärden som hittas i ANOVA-tabellen för 

buljong. Tillika har perceptionen av flertalet smakegenskaper hos pepparsorterna för Sarawak 

och Tellicherry sjunkit och erhållit en förnyad smakprofil medan smakprofilen för Muntoc 

sjunkit på samtliga smakegenskaper. 

 

6.2.1 Muntoc i grädde 

I PCA-grafiken (figur 5) ser man att Muntoc befinner sig i det vänstra segmentet av grafen. 

Området i grafen har endast en smakegenskap, Citrus. Detta innebär att Muntoc 

förhållandevis behåller sin smakegenskap av Citrus, medan alla andra smakegenskaper 

minskar i intensitet. ANOVA-tabellen (tabell 8) bekräftar att värdena för Fräsch, Fruktig och 

Floral fortfarande är förhållandevis höga om det sätts i relation till föregående test; smak i 

buljong. Vidare illustrerar ANOVA-tabellen hur Muntocs smakegenskaper Komplexitet och 

Hetta försämrats signifikant i relation till Sarawak och Tellicherry som konsumeras i samma 

medium. Med detta konstaterat tolkas det som att smakprofilen för Muntoc är förhållandevis 

likvärdig som smakprofilen för Muntoc buljong. Med en anmärkning på att egenskapen för 

Citrus är praktiskt taget oförändrat, och att egenskaperna för Komplexitet och Hetta minskat i 

intensitet i relation till Sarawak och Tellicherry 

 

6.2.2 Sarawak i grädde 

PCA-grafiken (figur 5) visar för detta prov ett resultat som pekar på att Sarawak förhåller sig 

till det nedre högra hörnet vilket indikerar att egenskaper som Fräsch, Skog/Mossa, Kåda är 

de mest framträdande egenskaperna för Sarawak i grädde, vilket betyder att smakprofilen har 

skiftat något när Sarawak konsumeras i en fet miljö. Vidare kan det utläsas ur ANOVA 
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(tabell 8) att det finns en signifikant skillnad i Komplexitet gentemot Muntoc som även delas 

av Tellicherry. Sarawak utmärker sig med att ha erhållit högsta aritmetiska medelvärde på 

alla smakegenskaper förutom Citrus, Floral, Fruktig och Terpentin/Tjära.   

 

6.2.3 Tellicherry i grädde 

Tellicherry har en position uppe i det högra hörnet enligt PCA-grafiken (figur 5), som 

kännetecknar att pepparn besitter smakegenskaper tillhörande Fruktig, Floral, 

Terpentin/Tjära. Dessa egenskaper hos Tellicherry har erhållit högre genomsnittsvärden på 

intensitetsskalan i relation till Sarawak. Vad detta i praktiken betyder är att båda 

pepparproverna, Sarawak och Tellicherry, minskat överlag i smakintenistet, men Tellicherry 

har minskat i mindre grad för egenskaperna Fruktig, Floral, Terpentin/Tjära än vad Sarawak 

gjorde. Tellicherry bär på samma gång många likheter med Sarawak i relation till Muntoc 

enligt ANOVA (tabell 8). Där det kan utläsas att egenskaperna Komplexitet och Hetta är 

signifikant högre än Muntoc, vilket bär likheter med Sarawak som hade liknande signifikanta 

skillnader. PCA-grafen har tolkats enligt följande; att Tellicherry verkar upplevas som en 

fruktigare och blommigare peppar i mediet grädde. 
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Figur 5: PCA-diagram för det sensoriska testet av smak i grädde. Visar korrelationen 

mellan proverna och dess egenskaper. 

 

Tabell 8: ANOVA. Visar medelvärdet för smakegenskaper i mediet grädde. 

 



32 
 

 

6.3 Sensoriskt resultat Lukt 

För smakegenskapen hetta som ej kan upplevas via doft kommer det att vara ett tomrum i den 

gröna vektorn i spindeldiagrammet nedan då den ej har bedömts. Panelen har också bedömt 

att smakegenskapen Träig var praktiskt taget obefintlig i doftprovet, därmed har 

exkluderandet av denna smakegenskap en logisk utgångspunkt. Desto mindre diameter varje 

vektor (blå, svart, grön) har i spindeldiagrammet desto mindre anspråk tar smakegenskaperna 

i intensitet. Eftersom aromerna överlag försämrats efter att ha konsumerats i olika medium 

faller det sig då logiskt att den svarta vektor som representerar mediet grädde, har mindre 

diameter och därmed mindre anspråk i smakintensitet. 

 

6.3.1 Doft Muntoc 

Enligt spindeldiagrammet i figur 6 så har Muntoc upplevts som framträdande för 

doftegenskaperna Fräsch, Kåda, Terpentin/Tjära, Komplexitet, och Pepprig. Doften i 

korrelation till hur det har smakat i buljong visar att egenskaperna Fruktig, Floral och Citrus 

har blivit mer framträdande. Doften i korrelation till hur det har smakat i grädde visar att 

egenskaperna Citrus och Fruktig behåller samma intensitet som för doft. Egenskapen Citrus 

blev framträdande på samma sätt i grädde som i buljong. 
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Figur 6: Spindeldiagram för smak i buljong, smak i grädde, och doft.  

 

6.3.2 Doft Sarawak 

Enligt spindeldiagrammet i figur 7 så har Sarawak framträdande doftegenskaper som Pepprig, 

Fräsch, Komplexitet, och Kåda. Doften i korrelation till hur det har smakat i buljong visar att 

egenskaperna Terpentin/Tjära, Pepprig, Jordig och Komplexitet har ökat i intensitet. Doften i 

korrelation till hur det har smakat i grädde visar överlag en minskning i intensitet gällande 

alla egenskaper förutom Fräsch som behåller samma intensitet som vid buljong. 
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Figur 7: Spindeldiagram för smak i buljong, smak i grädde, och doft. 

 

6.3.3 Doft Tellicherry 

Enligt spindeldiagrammet i figur 8 så har Tellicherry ingen särskild framträdande 

doftegenskap utan skulle kunna tolkas som en balanserad och neutral doftprofil, med ett 

blygsamt framträdande av egenskaperna Fruktig, Fräsch, Citrus och Floral. Doften i 

korrelation till hur det har smakat i buljong visar att egenskapen Pepprig har ökat avsevärt. 

Egenskaperna Skog/Mossa, Jordig och Terpentin/Tjära har utvecklats i intensitet. Doften i 

korrelation till hur det har smakat i grädde visar att samtliga egenskaper har minskat i 

intensitet.  
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Figur 8: Spindeldiagram för smak i buljong, smak i grädde, och doft. 

 

 

7 Diskussion 
Eftersom syftet med studien var att se hur Piper Nigrum L.s smakprofil betedde sig efter att 

ha konsumerats i två olika medium, ett vattenbaserat (buljong) och ett fettbaserat (grädde), 

kommer samtliga delar i studien som involverade detta att diskuteras.  

 

Diskussionens första del kommer behandla hur samtliga Piper Nigrum L. prover har 

påverkats av det medium de konsumerats i, och om det finns något samband mellan 

varianterna av Piper Nigrum L. Diskussionens andra del kommer de behandla de brister och 

funderingar som uppstått under utförandet av den sensoriska analysen. 
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7.1 Piper Nigrum L. i två medium 

Resultatet visar att det finns tydliga skillnader mellan hur smakprofilen upplevdes från doften 

gentemot när de provades i samband med de två olika mediumen. För smakprofilen, enligt 

figurerna 6–8, har samtliga prover i många avseenden fått sina smakegenskaper förstärkta 

efter att de testats i samband med ett buljongbaserat medium. Detta resultat var delvis väntat, 

eftersom Mamatha et al. (2008), påstår att en peppars smakegenskaper är mer framträdande 

om det konsumeras i samband med ett medium baserat på vatten. Vidare ses ett samband 

gemensamt för alla prover gällande mediet grädde: Smakegenskaperna hos proverna blir 

generellt mindre framträdande om de konsumeras i ett fett medium. Detta antagande stärks 

med de lägre medelvärden för respektive smakegenskaper på varje prov i ett fett medium. 

Denna värdeminskning kan diskuteras utifrån många aspekter. En aspekt kan vara utifrån ett 

perspektiv som McGee (2004) lyfter; att grundsmaker är lösliga i vatten och att smakaromer 

är mer lösliga i fett. Om ett sådant faktum stämmer, vad skulle det då ha för logisk påföljd i 

vårt test? Uppsatsförfattarna diskuterar kring två primära utgångspunkter: Att ett smakämne i 

fett medium skulle innebära en reducering av smakegenskaper, eller att ett smakämne skulle 

bli mer framträdande i ett fett medium. Det uppstår frågetecken kring vad “lösligt” i denna 

mening verkligen betyder. Om ett smakämne löses upp, betyder det att smakämnet bryter sig 

loss lättare från mediet och förs upp via det retronasala systemet lättare? Detta skulle medföra 

att upplevelsen av smakaromerna skulle förstärkas (Gustafsson et al., 2014). Vidare 

diskuteras den andra utgångspunkten: att smakämnet som molekyl löses upp, och därmed 

förlorar sina smakegenskaper. Uppsatsförfattarna konstaterar att denna frågeställning är 

orelevant gällande syftet för studien, men på samma gång en primär diskussionsskapare som 

ger motivation till vidare studier kring sensorik och beskrivande tester om Piper Nigrum L.  

  

7.2 Smakprofiler 

Trots att uppsatsförfattarna ser ett mönster över minskade värden för smakegenskaper i ett 

medium baserat på fett (grädde), har exempelvis provet Muntoc enligt figur 6 visat att vissa 

smakegenskaper behållit sina värden i förhållande till de andra proverna i figur 7 och 8. Med 

denna lärdom behövs det en diskussion kring hur smakprofilerna ter sig individuellt mellan 

proven. Vad som är anmärkningsvärt enligt uppsatsförfattarna är vikten av att ha jämfört helt 

skilda Piper Nigrum L. varianter i ett beskrivande sensoriskt test. När resultaten för varje 

prov sätts i relation till varandra skapas en tydlig bild över hur smakegenskaperna skiljer sig 
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gentemot varandra i testerna. Eftersom samtliga pepparprover till det slutgiltiga testet 

kommer från olika delar av världen, styrks argumentet för regionala skillnader i enlighet med 

vad Russel & Else (1973) påstår i sin studie. Med det konstaterat förflyttas diskussionen 

kring om några andra faktorer finns än regionala skillnader som kan ha påverkat resultatet. 

Provet Muntoc visade exempelvis höga värden för smakegenskaperna Citrus och Fruktighet, 

individuellt såväl som i relation till de andra proverna. Tankegångar kring provens 

molekylära sammansättning ifrågasätts. Detta skulle kunna bero på att Muntoc innehåller mer 

av kemiska föreningar vars smakegenskaper associeras med smaker liknande Citrus och/eller 

Fruktighet (Abukawsar et al., 2018). Vad som förbryllar uppsatsförfattarna är tankegången 

kring pepparprovens mängdinnehåll av de kemiska föreningarna kopplade till Citrus och 

Fruktighet. Eftersom samtliga prover visade förhållandevis höga värden för just dessa 

smakegenskaper väcks diskussioner kring om det är de kemiska föreningarna som är särskilt 

motståndskraftiga mot mediets påverkan eller om det finns olika mycket halter av föreningen 

proverna emellan.  

 

Vidare har uppsatsförfattarna analyserat resultatet av Tellicherry med påståenden om hög 

kvalité i åtanke. Varför Tellicherry anses som en högkvalitativ peppar, samt vilka egenskaper 

som är utmärkande för en högkvalitativ peppar diskuterades. Som Rosengarten (1969) 

nämner är Tellicherrypepparns bär större än andra pepparkorn eftersom den skördas senare. 

Med detta faktum antar uppsatsförfattare att Tellicherry således har en högre andel pericarp i 

förhållande till sin totala massa. Zachariah et al. (2010) beskriver i sin studie att piperin till 

största del återfinns i pericarpen. Uppsatsförfattarna drar slutsatsen att ju mer andel pericarp 

en svartpeppar innehar desto större andel piperin återfinnes i pepparkornet. Med detta 

konstaterat antas det att Tellicherry har en högkvalitativ klassning för att den erhåller 

egenskaper typiska för en peppar. Det vill säga de effekter som framkallas av det trigeminala 

systemet (Gustafsson et al., 2014), och egenskaper som bäst beskrivs av McGee (2004) som 

pungency. Varför detta skulle anses som en attraktiv egenskap hos en peppar styrks av 

McGees (2004) utlåtande om varför stark mat kan var njutbart att konsumera; de ger oss 

behagliga känslor efter konsumtion, såväl som anti-inflammatoriska och antimikrobiella 

hälsoeffekter (Sherman & Billing, 1999). 

 
 

8 Metoddiskussion 
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8.1 Metodens påverkan på resultat 

Eftersom det sensoriska testet involverat människor som mätverktyg, uppstod det fundering 

kring vad som skulle kunna påverka resultatet. En viktig insikt som uppsatsförfattarna 

förberedde sig för, var faktumet att människors förmåga att känna en peppars styrka är 

subjektiv, och påverkas därmed av individens trigeminala system (Gustafsson et al., 2014). 

Därför var det viktigt för studiens reliabilitet att panelen fick diskutera egenskapsord samt 

tillsammans bestämma hur intensitetskalorna skulle bedömas. Inga förstudier gjordes med 

paneldeltagarnas förmåga att känna av intensitet i hetta, tillika undersöka hur länge en 

peppars styrka upplevdes i munhålan. Uppsatsförfattarna försökte motverka detta faktum 

genom att servera rån, mjölk och vatten (McGee, 2004) i mån om att försöka neutralisera 

paneldeltagarnas smakpaletter mellan varje prov. Kommentarer från paneldeltagare angående 

detta efter provningen indikerar att försöket till att neutralisera paletten i munhålan inte 

fungerat i den mån vi antog. Detta kan ha påverkat resultatet. 

 

Vidare diskuteras urvalet till paneldeltagarna. Rekryteringen visade sig bli svårare än vad vi 

trodde. Eftersom komplikationer med rekryteringen uppstod, resulterade det med att vi fick få 

deltagare till panelen. Replikat introducerades för att erhålla ett mer sanningsenligt resultat 

(Meilgaard et al., 2007). Uppsatsförfattarna debatterade detta antagande, och misstänkte att 

en igenkänningsfaktor kan ha uppstått då det kanske var lätt att urskilja vilka prover som 

förekom igen som replikat. Detta kan ha påverkat resultatet med lägre reliabilitet (Bryman, 

2004). Meilgaard et al. (2007) påpekar att engagemang och intresse är viktiga attribut att 

besitta som paneldeltagare. Tankar om detta väcktes eftersom en paneldeltagare inte inställde 

sig vid det slutgiltiga provningstillfället trots att vi erbjöd totalt tre tillfällen att utföra testet. 

Uppsatsförfattarna beskriver situation som “om personen ifråga verkligen var intresserad av 

studien skulle vederbörande varit här”.  

 

8.2 Metodens logistik 

Uppsatsförfattarna har efter denna studie erhållit ökad praktisk erfarenhet av en beskrivande 

sensorisk analys och med denna lärdom funnit brister i form av logistiska problem som kan 

ha påverkat resultatet. Produktionen av samtliga prover visade sig vara tidskrävande. Varje 

paneldeltagare skulle få totalt 18 smakprover och 9 luktprover, varvid denna omfattande 

produktion innebar en uppenbar personalbrist samt en begränsning av den utrustning som 
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fanns att tillgå. Denna brist resulterade i att pepparproverna inte blev malda samtidigt. Vilket 

resulterar i att tiden från att proven maldes till att de konsumerades av paneldeltagarna 

varierade. Det här kan ha haft en inverkan på provets smakprofil i form av en 

kvalitetsreducering (Narasimhan et al., 1992; McGee, 2004). Vidare diskuteras även att 

serveringsordningen av proverna kan ha haft en inverkan på resultatet, eftersom 

uppsatsförfattarna inte kunde garantera att de olika proverna konsumerades samtidigt. Detta 

var dock ett medvetet val, eftersom en balanserad slumpmässig serveringsordning brukades 

med anledningar styrkta av vad Meilgaard et al. (2007) påpekar. Det misstänktes att ett 

logistikproblem från malning till servering skulle uppstå. För att eliminera den 

kvalitetsreducerande faktorn temperatur så valdes det att servera proverna i rumstemperatur i 

enlighet med det Nisha et al. (2009) för fram i sin studie. 

 

 

9 Etisk reflektion om studiens 
genomförande/Forskningsetisk uppföljning 

Redan från ett tidigt stadium var uppsatsförfattarna eniga om att upprätthålla en hög standard 

gällande forskningsetik. Tillvägagångssättet till hur arbetet skulle utformas har utgått ifrån en 

nyanserad och argumenterande grund som hjälpt skapa ett konsensus över arbetets struktur 

och budskap. I planeringsfasen togs Brymans (2004) fyra forskningsetiska principer i åtanke, 

och fokus lades på hur de skulle appliceras i vår studie i enlighet med Patel och Davidssons 

(2014) rekommendationer. Vid rekryteringen av panelen fästes ett särskilt avseende kring de 

etiska principerna. Detta gjordes i mån om att genomsyra hela studien med full transparens 

för den medverkande panelen, såväl som för läsaren. Därmed har metod och material 

förklarats så utförligt som möjligt för att underlätta att studien skall kunna replikeras om 

någon skulle önska bekräfta resultatet. I samband med rekryteringen förtydligade 

uppsatsförfattarna om att deltagandet var helt frivilligt. Ett informationsblad skapades i syfte 

om att ge en övergripande insikt av vad som skulle undersökas, och hur paneldeltagarnas 

uppgifter samt svar anonymiserats.  
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10 Slutsats 

Studiens resultat visar att medium baserat på fett respektive vatten påverkar smakprofilen hos 

Piper Nigrum L. Studien har visat att mald Piper Nigrum L.s smakegenskaper dämpats när 

den tillsätts i ett medium. Medelvärden mellan de olika proverna är annorlunda baserat på 

den faktorn att de kommer från olika regioner. På grund av detta dras slutsatsen att 

smakprofilen skiljer sig åt beroende på var Piper Nigrum L. kultiverats. Vidare ses ett tydligt 

samband mellan provens hetta och vilket medium de konsumerats i. Ett fettbaserat medium 

dämpar upplevelsen av hetta hos Piper Nigrum L. Insikten av att kunna använda peppar på ett 

mer kreativt sätt har erhållits. 
 
 

11 Praktisk användning och vidare forskning 

Uppsatsförfattarna anser att denna studie gett dem ett kreativt tänkande kring användandet av 

Piper Nigrum L. Studien har ökat förståelsen för att Piper Nigrum L. inte kan generaliseras 

utan att den bär tydliga skillnader i sin smakprofil. Användningsområdet för Piper Nigrum L. 

kan med denna lärdom utvidgas med vidare forskning. Det finns en stor variation av 

pepparsorter och deras smakprofiler är skilda, därav behövs det mer studier likt denna för att 

ge ytterligare belägg för att Piper Nigrum L. är unik och diversifierbar. Denna belysning av 

produkten kan gynna livsmedelsbranschen med att hitta nya användningsområden för Piper 

Nigrum L. Exempelvis skulle en ny glassmak med citron och muntocpeppar låta som en 

nytänkande och innovativ produkt. Med detta exempel ser man på Piper Nigrum L. ur ett nytt 

perspektiv där det inte enbart är Hetta som är önskvärd utan även smakegenskaper som Citrus 

eller Terpentin/Tjära.  

 

I denna studie undersöktes primärt tre pepparsorter och det skulle vara intressant att utföra 

samma typ av studie på samtliga befintliga varianter av Piper Nigrum L. och ställa dem mot 

varandra. 
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Bilaga 2 Informationsblad 
 
Hej! 

Vi, Johan Eriksson och John Thorngren, går tredje året på programmet Kulinarisk kock och 

måltidskreatör vid Restaurang- och Hotellhögskolan, Örebro universitet. För vårt 

examensarbete gör vi en studie om pepparns sensoriska kvalite i två olika medium. Syftet 

med denna studie är att genom sensorisk analys undersöka doft av mald svart- och vitpeppar, 

samt bedöma hur smaken av peppar förändras då den tillsätts i medium baserad på fett 

(grädde) respektive medium baserat på vatten (buljong). 

 

Din identitet kommer att skyddas genom att vi ger alla deltagare/företag fingerade namn. 

Utöver oss kommer vår handledare och examinator ta del av materialet. Dina svar och dina 

resultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Efter att 

examensarbetet examinerats och godkänts kommer filerna att raderas. Ansvarig för dina 

personuppgifter är Örebro universitet. 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst utan förklaring dra dig ur. Det slutliga 

arbetet kommer att lämnas in för slutlig bedömning den 10 juni 2019. Studien kommer att 

publiceras online i forskningsarkivet DiVA. Vid intresse skickar vi gärna resultatet till dig 

som deltar i studien. 

Tack för att du deltar i vår undersökning! 

 

Kontaktinformation 

 

Johan Eriksson johan_90_eriksson@hotmail.com 076–2435567 

John Henry Thorngren john.thorngren@gmail.com 070–4268003 

Handledare 
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Åsa Öström, professor i Måltidskunskap och proprefekt vid Restaurang- och hotellhögskolan 

(RHS), Campus Grythyttan, Örebro Universitet.  

asa.ostrom@oru.se 019 302011  

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och haft möjlighet att ställa frågor. Jag 

samtycker till att delta i studien.  
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Bilaga 3 Rekryteringssblad 
 

Hej 

Vi är två kockstudenter som just nu skriver C-uppsats. Vi ska utföra sensorisk analys av 

peppar i två olika medium, buljong och grädde. 

Detta kommer att ske som ett sensoriskt beskrivande test där egenskapsord ska skapas och 

bestämmas till tre pepparsorter. Därefter skall intensitetskalorna för egenskapsorden 

kalibreras och till sist skall peppar bedömas. 

Vi söker deltagare till den sensoriska panelen där vi i dagsläget behöver minst 8 deltagare till. 

Det kommer att ske 2 träningstillfällen innan själva sluttestet. 

Tisdag - 23/4 Senselab 17.00 - 19.00 Framtagning av egenskapsord via doft. 

Torsdag - 25/4 Senselab 17.00 - 19.00 Framtagning av egenskapsord via smak. 

Fredag 26/4 Senselab 17.00 - 19.00 Test av peppar 

 

Anmälan görs via PM här på facebook eller i kommentarsfältet nedan. 

Tack på förhand. 

Johan & John 
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Bilaga 4: Sammanfattning av egenskapsord från första 
panelträningen. 
 

Citrus, jordig, lavendel, barr, skog, trälack, mint, flygplansvåtservetter, lime, tvål, köksspray, 

syrligt, sötma, apelsin, mossa, svamp, kol, koda, fruktigt, nötigt, bränt, blommande, en, jord, 

rökigt, sött, brandy, fuktigt trä, torv, tall, tjära, mull, örtigt, kardemumma, kanel, sågspån, 

plast, gummi, linoleum, orient, mint, menthol, hostmedicin/menthol, fräscht, rostat, rund, 

balanserat, komplext, diskmedel, blommig, bark, syrlig, ved, gurka, blött grus, floral, 

mineraligt, kryddig, lime, rengöringsmedel, motorolja, ceder, sågverk, nysågat, enbär, 

komplex, tropisk frukt, limonene, kemisk, linolja, gummiband, träig, jordig. 

 


