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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan smak och ljud. 
Undersökningen har specificerats till olika frekvensområdens påverkan av smakerna beskt 
och sött. Rapporten börjar med bakgrundskapitlet som innefattar fakta kring ämnet och 
exemplifierar relaterad tidigare forskning. Två musikstycken komponerades för att användas 
i undersökningen. I testet deltog 30 informanter som fick lyssna på en komposition och 
undertiden äta mörk choklad. Efteråt fick de besvara frågor angående smakupplevelsen i 
enkätform. Det visade sig att musiken hade en påverkan på informanternas uppfattning av 
smak. Rapporten avslutas med en diskussion kring den utförda studien och dess framtid. 

Nyckelord: musik, smak, smaksinne, choklad, frekvensområde 
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1 Introduktion 

I dagens samhälle tar människan in nya intryck konstant. Dessa intryck hanteras genom 
erfarenheter av upplevelser via de sinnen människan har. Spence (2011) menar att de flesta 
upplevelser influeras av alla sinnen. Att känna det frasiga potatischipset krossas mellan 
tänderna. Den känslan uppstår inte bara av konsistensen av chipset, utan har enligt Spence 
även mycket med ljudet det ger ifrån sig att göra. Syn, smak, hörsel, känsel och lukt är 
människans fem sinnen som samarbetar och influerar alla erfarenheter mer eller mindre i 
olika sammanhang. 

Syftet med denna studie har fokuserats på att undersöka sambandet mellan ljud och smak. 
Rapporten innefattar en vetenskapligt baserad sammanfattning av relevant forskning kring 
ämnet. Den första delen i bakgrundskapitlet beskriver hur ljud kan påverka smaksinnet och 
hur ljuden omkring oss influerar andra sinnen. Sedan beskrivs även hur musik används i 
dagens samhälle för att på samma sätt påverka människors beteenden i olika sammanhang. 
Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning av betydelsefulla tidigare utförda 
experiment inom området.  

Problemformuleringen tar upp en liknelse mellan ett restaurangbesök och en interaktiv 
spelupplevelse där musiken influerar de olika sinnena och tillsammans bildar en 
helhetsupplevelse. Rapporten fortsätter sedan med en metodbeskrivning där metoden till 
det utförda experimentet diskuteras. Metodbeskrivningen evaluerar och specificerar faktorer 
som urvalsgrupp, artefakt, utförandemetod och dataanalys. 

Sedan följer en mer utförlig beskrivning av det praktiska produktionsarbetet kring artefakten 
av arbetet. Artefakten består av två musikstycken som användes i undersökningen. 
Beskrivningen problematiserar och redovisar utvecklingen av artefakten från ett musikaliskt 
samt praktiskt perspektiv. Mot slutet av rapporten presenteras ett resultat i form av 
stapeldiagram som sedan följs upp av en analys samt diskussion kring arbetet. 
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2 Bakgrund 

Enligt Crisinel och Spence (2010) är olika frekvensområden tydligt kopplade till 
smakområden. Denna typ av forskning talas om i radioprogrammet Ljud – det bortglömda 
smaksinnet (2016) i kanalen P1. Titeln på programmet syftar på att hörseln påverkar 
smaksinnet. Hörseln är det sinne som tar in influenser konstant, även när vi äter. Enligt 
Spence (2012) borde fler, framförallt inom restaurangbranschen, vara medvetna om 
möjligheterna till att krydda med ljud. 

Musik är en stor del av livet för många. I dagens moderna samhälle väljer många sin egen 
musik, men blir mer eller mindre påtvingade musik i många olika sammanhang. Juslin och 
Lindström (2010) beskriver hur musikens emotionella påverkan kan styra människors 
känslor och beteenden. Den styrande musiken används ofta i publika sammanhang för att 
t.ex. få människor att köpa mer av en vara, stanna kvar längre i en butik eller dylikt. 

Det tydligaste sambandet mellan smak och ljud, enligt Crisinel och Spence’s (2010) 
forskning, är mellan höga eller låga toner respektive sötma eller beskhet i smak. Det är även 
dessa faktorer som denna studie kommer att specificera sig på. Bakgrundskapitlet kommer 
bestå av en mer ingående beskrivning av ovanstående fenomen och fakta. Kapitlet avslutas 
sedan med exempel på tidigare forskning relaterat till sambandet mellan ljud och smak. 
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2.1 Det bortglömda smaksinnet 
Denna studie har fokuserat på hur en smakupplevelse kan manipuleras med ljud och musik 
som verktyg. Spence är väl bevandrad inom just sinnenas samband och hur hörseln påverkar 
smaken. Människans olika sinnen har haft en stor roll i Spence forskning gällande hur de 
påverkar en smakupplevelse. Enligt Spence (2012) har det länge saknats relevant forskning 
på det han kallar för ”det bortglömda smaksinnet” när det kommer till sambandet mellan 
ljud och smak. Det bortglömda smaksinnet menar han vara hörseln. Ljud har enligt Spence 
(2012) varit en underskattad faktor inom ämnet tidigare, men har under senare tid fått mer 
uppmärksamhet av forskare. 

Hur kommer det sig att ljud kan ha en påverkan på smaken? Spence (2012) förklarar det 
med begreppet ” crossmodal correspondence”, vilket innebär det faktum att sinnen påverkar 
varandra i olika sammanhang på grund av associationer. Detta kan liknas med synestesi som 
Edward, M (2007 s. 193) förklarar som ett neurologiskt tillstånd som ett fåtal människor har. 
Synestesi innebär också att två sinnen korsas och påverkar varandra, men till en större grad 
än crossmodal correspondence. Det finns olika typer av synestesi. Exempel på detta kan vara 
att se ljud i form av färger, koppla toner till färger, eller koppla smaker till färger eller toner. 
För en person med synestesi blir kopplingen mellan dess sinnen mer extrema än för en 
person utan synestesi. Detta sker även för personer utan synestesi dagligen, men till en 
mildare grad och kallas då, som tidigare nämnt, crossmodal correspondence. Walker m.fl. 
(2016 s.4) exemplifierar en vanlig association där detta begrepp används. Han menar att 
ljudet av ett objekt kan avgöra storleken, formen och kanske även färgen. Ett ljud med hög 
tonhöjd associeras oftast med små objekt, medan ett dovare och mörkare ljud ofta 
symboliserar större objekt. Även Crisinel m.fl. (2011) påstår att de flesta, oberoende kultur, 
associerar tonhöjd med storlek på ett objekt. De exemplifierar också Williams (1976 s. 461-
478) som jämför detta fenomen med språkbruket då ett ljud kan beskrivas som vasst, runt, 
mjukt eller hårt. Många sinnen influeras av de andra sinnenas associationer, inte minst ljud. 

Spence (2012) analyserar ytterligare en aspekt inom området, vilket kanske kan vara den 
viktigaste ljudkällan som påverkar en smakupplevelse. Nämligen ljudet som maten själv ger 
ifrån sig. Allt från konsistens till temperatur till fuktighet och mycket mer kan avgöras på 
bara ljudet från maten. Förpackningen, serveringen, konsumtionen genererar ljud som kan 
influera hur maten smakar eftersom det associeras med smakupplevelsen. Spence (2011: 
s.37) menar i en annan artikel att även namnet på produkten som konsumenten köper har en 
påverkan på hur produkten tycks upplevas. Vissa bokstäver i namnet ger associationer på 
olika sätt och vis i och med hur ordet låter. Därav påverkar namnet på produkten känslan av 
själva produkten endast på grund av hur namnet låter. 
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2.2 Musiken som styr 
Musik spelas överallt i dagens samhälle. Den spelas upp i affärer, barer, kontor, hissar, 
taxibilar och i många fler tänkbara situationer. Den kan användas för att påverka 
människors sinnesstämning och beteende. Adrian m.fl. (1998) har utfört ett experiment i 
cafémiljö för att se hur bakgrundsmusiken påverkade kunderna. De spelade upp olika genrer 
av musik och jämförde resultaten i kundernas beteende. Enligt studien ska klassisk musik ha 
haft en inverkan på kunder att betala mer för mat. Ett annat experiment har utförts i två 
barer för att undersöka hur musik påverkar konsumtion av öl. Nicolas m.fl. (2008) skriver i 
sin artikel om deras utförda experiment. Resultatet visar att en högre decibelnivå av musiken 
som spelades ökade försäljningen av öl. Här undersöktes endast skillnaden i volym av den 
musik som spelades på barerna. Under en normal kväll låg decibelnivån på 72 db och under 
experimentet ökades den till 88 db. Genom att öka decibelnivån med 16 db ökade 
försäljningen av öl. Ljudnivån och musikstil, som nämnt i de tidigare exemplen, är endast 
två faktorer som har en avgörande effekt på människors beteende. I och med att hörseln är 
ett sinne som ständigt är aktivt hos människan är det även ett sinne som konstant blir 
påverkat. I musiken som komposition finns många andra musikaliska aspekter som styr 
människors beteende och val. Juslin och Lindströms (2010 s.335) artikel handlar om den 
emotionella faktorn i musik och hur det påverkar lyssnaren. Tempo, harmonisering, 
tonalitet, tonhöjd, tonintervall, rytm, decibelnivå och instrumentering är några av de 
faktorer som har betydelse för en emotionell förmedling av ett musikstycke. Artikeln 
beskriver även mer ingående av vad en komposition kan innehålla för att förmedla de olika 
känslorna så som lycka, sorg, ilska eller rädsla. Juslin och Lindström (2010) beskriver detta i 
det första kapitlet av artikeln med ett schema över de musikaliska faktorerna kopplat till hur 
de ska användas i förhållande till de olika emotionella inriktningarna. För en komposition 
som ska förmedla en känsla av lycka används enligt schemat hög tonalitet, 
durharmonisering, simpel melodiprogression, jämn taktart, stadigt tempo, hög ljudnivå, 
staccato artikulation och skarp klangfärg. För en ledsam känsloförmedling används låg 
tonalitet, mollharmonisering, mer komplex melodiprogression, ojämn taktart, långsamt 
tempo, legato artikulation och mjuk klangfärg. På samma sätt har även fler känslor 
schemalagts i Juslin och Lindströms (2010) artikel. 

The Fat Duck heter en restaurang som ligger i England. Denna restaurang har en speciell 
krydda till sina musslor. Spence (2012 s.511) berättar om ett utfört experiment där 30 
personer fick äta musslor och lyssna på två olika ljudbilder. Den ena var ljud från en 
bondgård, den andra var havsljud. De skulle sedan rösta på vilken mussla som de gillade 
mest. Musslan med havsljud till fick högst resultat. Undersökningen visar inte att ljudet 
gjorde så den ena musslan smakade bättre, men det visar däremot att ljudet som spelas 
påverkar upplevelsen samt associationen till maten som serveras. Detta resultat genererade 
idén till restaurangen The Fat Duck att servera en iPod i en snäcka med havsljud i 
hörlurarna till sina kunder som beställer musslor. 
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2.3 Sött eller beskt – högt eller lågt 
Enligt Crisinel och Spence (2010) är frekvensområden kopplade till smakområden i och med 
att sinnena influerar varandra. För att komma fram till detta utfördes ett experiment med 34 
st deltagare. Varje deltagare fick smaka på 10 dl vätska för att sedan spotta ut det igen. 
Vätskan innehöll smakämnen som representerade beskt, sött, salt, och surt. De fick sedan 
fylla i information om hur de upplevde att det smakade. Sedan blev de ombedda att välja ett 
av följande instrument: piano, stråkar, träblås eller bleckblås. Under valet av instrument 
angavs även tonhöjd för upplevd smak. I resultatet av studien visar smakerna sött och beskt 
ett tydligt mönster. Sötman var tydligt associerat med ljusa pianotoner. Beskheten hade ett 
motsatt mönster och associerades med bleckblåsets mörkare toner. I och med det 
överhängande resultaten gällande dessa två smaker visar det en tydlig association till 
respektive frekvensområde samt ljudklang. 

Crisinel m.fl. (2011) har backat upp denna studie med ytterligare ett experiment inom 
samma område. Artikeln skriver om en fortsatt studie för att konfirmera tesen om att olika 
ljud och olika frekvensområden har en specifik effekt på respektive smakområde. Till detta 
experiment användes egengjord ”cindertoffee” som är en slags dessert med smak av delvis 
sötma och även beskhet. När deltagarna sedan fick smaka på dessa bakelser spelades även 
specialskrivna musikstycken upp. Varje musikstycke var skrivet och producerat efter 
liknelsen av smak baserat på tidigare nämnd studie av Crisinel och Spence (2010). 
Deltagarna fick sedan svara på tre följande huvudfrågor: Smakar det beskt eller sött? Hur 
mycket gillar du smaken? Var i munnen upplever du smaken? Dessa frågor besvarades 
genom ett datorbaserat formulär. Även i denna studie påvisade resultaten att ljud har en en 
avgörande effekt på smakupplevelsen på grund av ”crossmodal correspondence”. I och med 
att höga frekvenser associeras med söta smaker och låga frekvenser associeras med bitterhet 
påverkas smaken hos människan när dessa sinnen kolliderar. De musikstycken som 
användes till undersökningen för smakerna sött och beskt finns att lyssna på, på följande 
länk: 

http://condimentjunkie.co.uk/blog/2015/4/27/bittersweet-symphony 
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2.4 Historia om sambandet mellan ljud och smak 
Spence (2012) menar i sin artikel att ljud och smak i samband med varandra är ett område 
som forskats på i en mindre utsträckning sedan mitten av 1900-talet. Han exemplifierar 
sedan Srinivasan (1955, s.136) som utförde ett experiment där testpersonerna fick hålla för 
öronen under tiden som de åt. Undersökningen resulterade i att ljudnivån påverkade 
smaken av salt och sött. I experimentet användes florsocker och vanligt salt som 
smakverktyg. När de höll för öronen ökade smaken tydligt av salt, medan sötheten gav ett 
blandat resultat i Srinivasans studie. 

Året 1968 gör Holt-hansen förmodligen enligt Crisinel m.fl. (2011) den första vetenskapliga 
upptäckten av sambandet mellan smak och tonhöjd. Holt-hansens undersökning gick ut på 
att testpersonerna fick smaka på två olika sorters öl. En Carlsberg Elephant lager och en 
vanlig Carlsberg lager. Samtidigt om de smakade på ölen fick undersökningsdeltagaren vrida 
på en tongenerator för att bestämma en ton de tyckte matchade med smaken av ölen. 
Resultatet visade att den vanliga ölen associerades tydligt med lägre frekvenser (510-520 Hz) 
medan Elephant lager blev associerad med ett högre frekvensområde (640-670 Hz). 

Spence (2012) fortsätter sedan att ta upp ett exempel av tidigare studier inom området. 
Ferber and Cabanac (1987 s.229-235) studerade också bakgrundsljud och hur det påverkade 
smakupplevelsen. I deras studie skulle en mycket söt vätska ha presenterats för 
testpersonerna. Vid uppspelning av hög musik, över 90 db, röstade informanterna att den 
söta vätskan var betydligt mer behaglig än innan.  
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3 Problemformulering 

Vid konsumtion av något ätbart används de flesta av människans sinnen. Lukten av grillat 
kött, synen av en prydd tårta, känslan av att bita igenom en krispigt frasig pommes frites. 
Det som många inte tänker på är hur det faktiskt låter, och vad som låter runt omkring oss 
när vi äter. Hörsel är det bortglömda smaksinnet (Spence, C. 2012). Spence menar att 
människans smakupplevelse påverkas av ljud. Varje gång vi äter något läggs en ofta 
omedveten krydda till, d.vs. den ljudmiljö som maten konsumeras i. Detta är något som inte 
alla är medvetna om och kan uppstå som problem i t.ex restauranger om kunderna vistas i 
en felanpassad ljudmiljö. 

En restaurangupplevelse är en transmedial aktivitet. Alla sinnen tar in intryck som påverkar 
varandra och förstärker immersionen. Med detta i åtanke kan en liknelse mellan dataspel 
och en restaurangupplevelse göras. Den transmediala faktorn ökar immersionen i 
upplevelsen och kan appliceras på ett restaurangbesök. 

Vad denna undersökning syftat till att besvara kan sammanfattas till följande frågeställning: 

- På vilket sätt förändras uppfattningen av smakerna sött eller beskt beroende på den musik 
som spelas? 

3.1 Metodbeskrivning 
Metoden har framförallt baserats på Crisinel och Spence’s (2010) undersökning om smaker 
som påverkas av musik genom ”crossmodal correspondence”. Deltagarna delades in i tre 
olika grupper, två undersökningsgrupper och en kontrollgrupp. Båda 
undersökningsgrupperna fick äta samma typ och mängd av choklad men lyssnade på ett 
varsitt specialskrivet musikstycke. En kontrollgrupp användes för att få en uppfattning om 
hur chokladen smakar utan musikalisk påverkan. Resultaten har sedan jämförts med 
kontrollgruppen som underlag för hur chokladen faktiskt anges smaka. 

I undersökningen deltog det 30 st informanter. Kraven för att delta i undersökningen var att 
kunna äta mörk choklad och ha hörseln i behåll. Deltagarna fick själva konfirmera att de 
uppfyller dessa krav genom att acceptera att vara med i undersökningen. Deltagarna hade 
inte ätit något annat på 30 minuter innan undersökningen för att undvika att influera 
smaksinnet med andra smaker. De fick sedan en kort och övergripande förklaring om syftet 
med undersökningen innan utfört experiment. 

3.1.1 Artefakt 
För att ta reda på hur uppfattningen av smak förändras med hjälp av musik framställdes två 
olika kompositioner. Anledningen till att använda musikaliska kompositioner har varit att ge 
lyssnaren att något relatera till på ett känslomässigt plan och göra upplevelsen mer 
intressant. Styckena har skrivits och producerats på egen hand. För att producera musiken 
användes programmet Reason (2013 v.7). Dessa två musikstycken förhåller sig till olika 
frekvensområden, det ena stycket högfrekvent och det andra lågfrekvent. Dessa 
produktioner är baserade på Crisinel och Spence’s (2010) forskning som visar på 
associationerna mellan tonhöjd, frekvens och smak. Styckena grundar sig i ett lugnare tempo 
som innehåller en stillsam och lugn karaktär. Stilen kan beskrivas som ambient musik.  



 - 8 - 

Cambridge Dictionary definierar ambient musik på följande sätt: ”a type of music, often 
without a tune or beat, that is intended to make people relax or create a particular mood” 
(Cambridge University Press 2017). 

3.1.2 Genomförande 
Undersökningarna har genomförts i etapper och utspelades i en lugn och avskiljd miljö. 
Varje deltagare blev tilldelad en chokladbit. Chokladen som valdes ut innehöll karaktärer av 
både sött och beskt för att möjliggöra effekten av påverkan med ljud. Kontrollgruppen 
lyssnade på vitt brus under konsumtion av chokladbiten. Avsikten var att få ut data på en 
generell uppfattning av chokladen utan påverkan av någon musik. Vitt brus användes i syftet 
att ersätta tystnaden i och med att det då reducerar eventuella bakgrundsljud som kan 
förekomma och vara störande. De två andra grupperna lyssnade på varsitt musikstycke och 
avgjorde sedan vilken karaktär i chokladbiten som upplevdes vara dominant - sött eller 
beskt. Dessa musikstycken framkallade smaken sötma och beskhet baserat på Crisinel och 
Spence’s (2010) teori om hur olika frekvensområden sammankopplas med smakerna. 
Musiken spelades upp i hörlurar för informanten. Hörlurar brukades för att utesluta så 
många andra störande ljudmoment som möjligt. Respondenterna fick efter utfört test svara 
på ett antal frågor i ett digitalt frågeformulär. I den första frågan fick de besvara om de 
upplevde chokladen som söt eller besk med hjälp av en skala från 0-10 där 0=sött och 
10=beskt. I den andra frågan fick respondenterna välja ett område på tungan som de tyckte 
smaken dominerade på. Enkäten avslutades med två öppna frågor där respondenten kunde 
uttrycka sig i fritext. I den första öppna frågan fick de beskriva de smaker som upplevdes. I 
den sista frågan besvarade de om de kände någon smakförändring. För att se hur 
frågeformuläret såg ut se Appendix A. Svaren på de två öppna avslutande frågorna finns 
bifogade i Appendix B. När respondenten besvarat alla frågor skickades svaren in till 
forskaren som sedan sammanställde resultaten och utförde därefter en analys över den 
insamlade datan.  

3.1.3 Data 
Østbye m.fl. (2004, s. 62-63) menar att det är viktigt att vara medveten redan från början om 
vilken typ av undersökning det är som skall utföras. Med detta menar de att metoden väljs 
utefter den typ av data som kommer analyseras och på vilket sätt den kommer att analyseras. 
Denna studie fokuserade främst på en kvantitativ undersökningsmetod eftersom det 
lämpade sig bäst för att få en överblick på resultaten från så många som möjligt efter 
upplevelsen. Østbye m.fl. (2004, s. 156) menar att analysera kvantitativ data innebär att hitta 
samband mellan variabler och sedan visa att sambanden stämmer överens med verkligheten. 
De variabler som analyserats och ställts mot varandra har genererats från informanternas 
svar. De kvantitativa frågorna i formuläret bestod av grundläggande information rörande 
smakupplevelsen i kombination med musiken. Det viktigaste att få ut från formulären har 
varit om chokladbiten upplevdes som söt eller besk i förhållande till den musik som 
informanten lyssnade på. Datan som genererats utifrån formulären och experimentet kom 
sedan att sammanställas och presenteras i en övergripande statistik. De variabler som ställts 
mot varandra är huruvida chokladen upplevdes smakmässigt mot vilket av de två 
musikstyckena som spelades.  

Ett annat sätt att samla in data är med en kvalitativ metod. Østbye m.fl. (2004, s. 101) säger 
att det kan ha sina fördelar beroende på rätt förutsättningar. Till denna studie anses detta 
inte vara en passande undersökningsmetod. Detta i och med att studien fokuserar på 
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sambandet mellan smak och ljud och hur musiken påverkar smakupplevelsen, enligt 
kvantitativ forskning. En kvalitativ metod skulle snarare innebära att studera och förstå 
djupgående relationer mellan olika faktorer och inte enbart hur de påverkar varandra, enligt 
Østbye m.fl. (2004, s. 64). Däremot ansågs det vara ett positivt tillägg att addera två öppna 
frågor där informanten får uttrycka sig i fritext. Dessa mer utförliga svar kompletterar datan 
med information som ansågs vara användbar. Den insamlade datan i en kombination av 
dessa två metoder har efter sammanställning jämförts och genererat en slutsats av 
undersökningen. 
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4 Genomförande 

 

4.1 Produktbeskrivning 

Artefakten består av två stycken digitalt framställda musikstycken. De har skapats i syfte att 
framhäva smakerna sött och beskt. Varje stycke är ungefär 30 sekunder långt. Styckena 
innehåller samma harmonik, instrumentering samt tempo. Harmoniken och ljuddesignen 
förmedlar en positiv känsla som låter atmosfäriskt rofullt i och med det långsamma tempot 
samt avsaknaden av rytmiska element. Musiken innehåller även en elektronisk karaktär på 
grund av att instrumenteringen består av digitalt designade syntar. Båda verken består av 
samma harmonik som ingår i tonarten F dur. Ackorden de olika instrumenten spelar skiftar 
mellan F maj och F dur. Till detta klingar andra toner och ljud i samklang med ackorden. 

Det största som skiljer de två olika musikstyckena åt är de frekvensområden de täcker (se 
figur 1 och 2 nedan). Det ena stycket, vars syfte är att förstärka smaken sötma, infinner sig i 
frekvensområdet mellan ca 320 - 20 000 Hz. Det andra musikstycket, vars syfte är att 
förstärka smaken av beskt, innehåller ett lägre frekvensregister mellan ca 20 – 320 Hz. De 
frekvensområden som används är baserade på Crisinel och Spences (2012) musikstycken. 
Frekvensfiltreringarna i dessa stycken är mer specifika till skillnad från deras produktion. 
Styckena som Crisinel och Spence använde har inte lika tydlig avskärning kring de olika 
frekvensområdena.  

Chokladen som användes till undersökningen är en mörk choklad som heter Extra Dark 
Chocolate av Con Amore. Den mörka chokladen innehåller 72 % kakaohalt. Den beska 
smaken uppstår från kakaon och den söta från sockret samt tillsatta aromämnen. Dessa 
smaker upplevs tydligt på olika områden av tungans smaklökar. Receptet innehåller följande 
ingredienser: kakaomassa, socker, kakaosmör, sojalecitin och aromämne. 

 

Figur 1 Frekvensspektrum över artefakt 1 

 

Figur 2 Frekvensspektrum över artefakt 2 
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4.2 Förstudie 

Innan komponeringen och produktionen av musiken påbörjades utfördes en kortare 
förstudie av liknande musik för att samla inspiration. Den planerade musikstilen var 
ambient syntetisk musik som grundar sig i ett lugnare tempo. Till slutprodukten hämtades 
inspiration från artister som Tipper, Aphex Twin och Amon Tobin. De områden som i 
huvudsak gav inspiration från dessa artister var känslan i musiken och ljuddesignen av 
syntarna. Aphex Twins album Selected Ambient Works Volume II (1994) var ett specifikt 
album som studerades för att efterlikna musikstilen. Det tredje spåret i albumet innehåller 
en ackordspelande synt vars karaktär upplevdes som lugnande och karakteristiskt för 
genren. Liknelsen kan framförallt höras i det lågfrekventa stycket i detta arbete. Albumet 
Forward Escape (2014) av Tipper innehåller många intressanta distinkta ljud som bildar en 
rytmisk komposition. Många ljud i albumet påminner om någonting blött och vått, vilket gör 
musiken stimulerande att lyssna på enligt egen preferens. Karaktären av detta ljud hittas 
även i ett arpeggio i den högfrekventa artefakten. Genom att lyssna och reflektera kring de 
element som ofta finns i denna typ av musik har en viss uppfattning skaffats och artefakten 
har utvecklats med inspirationen i åtanke. 

Max hamburgare, som är en av Sveriges största hamburgerkedja, lanserade under 
artefaktutvecklingen sitt projekt Sounds of Umami (2017). Det är ett album innehållande 7 
olika musikstycken där syftet med varje stycke är att förhöja smaken av de olika 
ingredienserna i en av deras hamburgare. Detta ansågs vara ett mycket bra tillfälle att själv 
undersöka och hämta inspiration kring ämnet som en förstudie. Hamburgaren innehöll båda 
smakerna som denna studie undersöker och musikaliska idéer inspirerades även från Max 
hamburgares projekt. Ett specifikt ljud som togs i åtanke under skapandet av musiken är ett 
högfrekvent klickande ljud från den första låten i deras album. Max hamburgare nämner 
själva i ett inspelat tal i det första spåret att projektet är baserat på forskning så väl som 
känsla. 
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4.3 Musikproduktion 

Fokus i kompositionsfasen låg inte i harmoniseringen då det inte är det mest relevanta för 
studien, utan snarare vilket frekvensområde de olika musikstyckena infinner sig i. Musiken 
har framställts med hjälp av programmet Reason (2013 v.7). Det högfrekventa stycket 
komponerades först och det lågfrekventa efterliknades sedan det första stycket. Idén som 
musikstycket byggdes på är ett långt klingande F dur-ackord i grunden. Detta eskalerade i en 
process av olika experiment med instrumenteringar och ljud.  

Det första utkastet av kompositionen byggde på ett flertal rytmiska element. Stycket fick en 
väldigt stor påverkan av de taktfasta och rytmiska ljuden. Som nämndes i bakgrundskapitlet 
förklarar Juslin och Lindströms (2010 s.335) att det är många komponenter i en 
komposition som har en emotionell påverkan. Rytmen hade i detta fall en oönskad påverkan 
som gav stycket ett driv som ansågs ta för mycket fokus i kompositionen. När de rytmiska 
elementen togs bort i kompositionen avtog även drivet i stycket och lämnade kvar en mer 
ofokuserad och avslappnande känsla för lyssnaren. Målet med dessa musikstycken var att 
inte ta för mycket uppmärksamhet från lyssnaren, där av valet av musikgenre samt avsaknad 
av rytmiska element. 

En tanke i processen var att använda olika ljudmiljöer som t.ex en skogsmiljö med fågelsång 
till den högfrekventa kompositionen. Detta kombinerades med den musik som var under 
utveckling på olika sätt. Det ansågs sedan som ett eventuellt problem till undersökningen i 
och med att ljudmiljöerna kan påverka informanterna via personliga associationer till t.ex 
skog. Därför valdes realistiska ljudmiljöer bort och kompositionerna baserades endast på 
musikaliska syntetiskt framställda element. 

När ett stycke på ca 1 minut producerats klart sorterades och sparades de bästa idéerna och 
komprimerades till ett 30 sekunder långt stycke. Det insågs under processens gång att 
längden var ett problem och behövde förkortas. Detta anpassades för att vara mer optimalt 
för experimentet då det inte tar mer än 30 sekunder för respondenten att äta upp 
chokladbiten den får. Under produktion fanns alltid dess syfte i åtanke, att fylla det högre 
frekvensområdet. Detta ledde till valet av högre toner och att skapa intressanta ljud 
beståendes av de högre frekvenserna. Sedan filtrerades alla frekvenser under 320 Hz bort 
med hjälp av ett frekvensfilter. 

Under produktionen av det andra musikstycket utgick alla designval så som harmonik och 
instrumentering från det första stycket för att göra dem så lika varandra som möjligt. 
Framförallt harmoniseringen är näst intill identisk i de två olika kompositionerna. Tanken 
var att få dem så lika som möjligt för att eliminera övriga påverkande faktorer mer än de 
differerande frekvensområdena. Det visade sig vara problematiskt att få dem att likna 
varandra rent känslomässigt på grund av den grova skillnaden mellan frekvensområdena, 
men delar av den anledningen samma harmonik, tempo, längd, decibelnivå mm. I 
slutproduktionen är det frekvensområdet som skiljer dem åt rent tekniskt. 

Till skillnad från Crisinels m.fl. (2011) utförda studie begränsas musikstyckena mer extremt 
till respektive frekvensområden i denna studie. En kort analys av frekvensspektrumet på 
deras musikaliska artefakt utfördes. Den musiken grundar sig i låga samt höga frekvenser 
beroende på syfte, men använder sig inte lika tydligt av frekvensfiltrering som det valts att 
göra i den här undersökningen. Detta gör det tydligare i denna studie att avse vad resultatet 
kan bero på då striktare frekvensfiltreringar användes. 
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4.4 Smaktest 

För att ta reda på vilken choklad som kunde användas till undersökningen utfördes ett antal 
smaktester av olika typer av mörk choklad. Olika märken från chokladtillverkares produkter 
smakades av och jämfördes för att framställa en fungerande upplevelse tillsammans med 
musik. Smaktestet utfördes dels på egen hand samt med hjälp av andra frivilliga deltagare 
som fick ge en muntlig redovisning kring hur smaken upplevdes. Det den eftersökta 
chokladen skulle innehålla för karaktär var en jämn balans mellan sötma och beskhet. 
Receptet på chokladen jämfördes även med receptet på den bakelse som Crisinel m.fl. (2011) 
använde i sin studie. En aspekt som jämfördes var t.ex sockerhalten i procentform jämfört 
med kakaohalten. Deras bakverk bestod av 61 % socker, vilket var svårmatchat med den 
mörka chokladen som innehöll betydligt mindre socker. De olika produkterna som 
provsmakades hade en kakaohalt mellan 70 till 90 %. I slutändan valdes en mörk choklad 
med 72 % kakaohalt. Den upplevdes fungera bäst enligt ett flertal testpersoner då smaken 
angavs kännas lika mycket på respektive ytor av tungan. Den innehåller en syrlig karaktär 
och även en beskhet från kakaon. 

 

4.5 Pilotstudie 

En enkel pilotstudie ansågs vara nödvändig för att testa artefaktens funktionalitet. Testet 
utfördes på tre stycken individer. I pilotstudien, till skillnad från den huvudsakliga 
undersökningen, fick informanterna lyssna på båda musikstyckena. De blev ombedda att 
tänka på var någonstans på tungan de olika smakerna var mer eller mindre dominant medan 
de lyssnade. Sedan fick de frågan om de kände någon förändring av smakupplevelsen under 
uppspelning av det andra stycket. 

Resultatet antecknades i realtid utefter de kommentarer som deltagarna gav. Två av 
deltagarna angav snarlika upplevelser. Till det lågfrekventa musikenstycket upplevdes 
kakaosmaken vara dominant längst bak på tungan, och en betydligt syrligare smak 
framhävdes under uppspelning av den högfrekventa musiken som upplevdes kännas på 
sidorna av den främre delen på tungan. Den tredje deltagaren angav sig uppleva 
experimentet tvärtom. Resultatet av denna korta pilotstudie visade en smakdifferens mellan 
de olika styckena och gav där med en intressant aspekt att undersöka djupare. 



5 Utvärdering 

 

5.1 Presentation av undersökning
Undersökningen har utförts på 31 deltagare varav en räknas bor
på grund av missförstånd kring skalans struktur
undersökningsgrupper och en kontrollgrupp. 
lyssna på det högfrekventa musikstycket kallas grupp 1, de som fick höra det lågfrekventa
kallas grupp 2 och de som fick lyssna på vitt brus refereras 
individuella undersökningarna har utförts
Högskolan i Skövde, med minimalt påverkande utomstående faktorer.
samt forskare var närvarande i rummet under experimentet.
besvara frågan om de ville delta i undersökningen efter en sammanfattad beskrivning av 
experimentet. Varje deltagare gavs erbjudandet att låna hörlurar, men fick 
så önskades. Detta val tillkom av etiska samt hälsopåverkande sk

Innan varje experiment påbörjades
chokladen smakar samt vilket
smaksession besvarades en enkät
smakupplevelsen. De två separata 
specialskrivet musikstycke till skillnad från kontrollgruppen som lyssnade på vitt brus under 
experimentet. Grupp 1 lyssnade på högfrekvent musik och grupp 2 lyssnade på lågfrekvent 
musik. Alla fick äta en halv ruta var av chokladen (ca 6 gram). 
under tiden som de lyssnade på stycket.

Enkäten fokuserade på två frågor som informant
mellan 0-10 då 0=sött och 10=beskt för att besvara hur chokladen smakad
enkäten som användes är utformat
frågan fick informanten med hjälp av
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I en konversation med en informant framgick det efter utförd undersökning att denne 
missuppfattat skalans struktur i första frågan av enkäten. Detta ledde till att informantens 
resultat blev struket och inte användes i uträkning av 
istället av en ny informant tillhörande

Figur 3

Presentation av undersökning 
Undersökningen har utförts på 31 deltagare varav en räknas bort från det slutliga resultatet

kring skalans struktur. Deltagarna delades in i två 
undersökningsgrupper och en kontrollgrupp. Alla grupper var lika stora. Gruppen som fick 
lyssna på det högfrekventa musikstycket kallas grupp 1, de som fick höra det lågfrekventa
kallas grupp 2 och de som fick lyssna på vitt brus refereras till som kontrollgruppen. 
individuella undersökningarna har utförts vid olika tillfällen, alla i avskiljd

med minimalt påverkande utomstående faktorer. Endast in
samt forskare var närvarande i rummet under experimentet. Informanterna fick muntligt 
besvara frågan om de ville delta i undersökningen efter en sammanfattad beskrivning av 

Varje deltagare gavs erbjudandet att låna hörlurar, men fick använda egna om 
v etiska samt hälsopåverkande skäl. 

påbörjades blev informanten ombedd att tänka på två saker: hur
chokladen smakar samt vilket område på tungan smaken dominerar. 

besvarades en enkät (se apendix A) med diverse frågor angående 
separata undersökningsgrupperna lyssnade på

musikstycke till skillnad från kontrollgruppen som lyssnade på vitt brus under 
Grupp 1 lyssnade på högfrekvent musik och grupp 2 lyssnade på lågfrekvent 

Alla fick äta en halv ruta var av chokladen (ca 6 gram). De åt den tilldelade chokladen 
under tiden som de lyssnade på stycket. 

Enkäten fokuserade på två frågor som informanten fick svara på. Först fick de ange ett värde 
10 då 0=sött och 10=beskt för att besvara hur chokladen smakade. Skalan och 

enkäten som användes är utformat i onlineverktyget Google forms (2012). 
frågan fick informanten med hjälp av en bild (se figur 3 nedan) välja ut det område

smaken upplevdes vara mest dominant. Enkäten avslutades sedan med två 
frågor där informanten kunde uttrycka sig själv i fritext för att beskriva upplevelsen.

för de utförliga svaren) 

I en konversation med en informant framgick det efter utförd undersökning att denne 
missuppfattat skalans struktur i första frågan av enkäten. Detta ledde till att informantens 
resultat blev struket och inte användes i uträkning av resultatet. De angivna svaren

en ny informant tillhörande samma undersökningsgrupp. 

 

Figur 3 Tungans smakområden 
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Figur 4 Skala från sött till beskt 

 

5.1.1 Hur smaken upplevdes 
I enkäten fick informanten besvara om chokladen upplevdes smaka sött eller beskt genom 
att fylla i en skala mellan 0-10 där 0 = sött och 10 = beskt (se figur 4). Nedanstående siffror 
representerar svaren på frågan i de olika grupperna: 

Kontrollgrupp: 7 3 7 8 6 3 8 6 6 2 
Högfrekvent: 2 3 5 4 7 8 3 6 8 8 
Lågfrekvent: 3 4 7 7 8 6 8 7 4 10 
 

För att sammanställa resultatet på denna fråga beräknades medelvärdet i samtliga grupper. 
Följande graf föreställer tre staplar som representerar medelvärdet av resultatet i respektive 
undersökningsgrupp i frågan om den dominerande smaken var söt eller besk. 

 

Figur 5 Graf över medelvärdet av smakerna sött och beskt. 
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5.1.2 Var på tungan smaken upplevdes 
Informanten fick sedan välja ut ett område på tungan där smaken upplevdes dominera. 
Tungan delades in i 4 olika områden baserat på var de olika smaklökarna sitter. Om 
informanten inte kunde bestämma sig för ett specifikt område gavs ett övrigt alternativ att ge 
en förklaring i fritext. I och med fritexten kunde ett värde mellan två områden anges. 
Nedanstående siffror representerar svaren på frågan i de olika grupperna: 

 

Kontrollgrupp 2 2,5 3 2 2,5 3 2 1 2 2 
Grupp 1 (Högfrekvent) 3 2 2 2,5 2 2 1 1 3,5 1 
Grupp 2 (Lågfrekvent) 3 2 1 2 2 2 1 1 4 2 
 

Den insamlade datan sammanställdes till en graf som innehåller staplar som visar 
medelvärdet av de olika gruppernas svar på det dominerande smakområdet. 

 

Figur 6 Graf över medelvärdet av dominerande smakområde 
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5.2 Analys och problematisering av resultat 
Efter en sammanställning av resultatet av frågan där informanten fick besvara om chokladen 
upplevdes smaka sött eller beskt framgår en skillnad mellan de olika grupperna. Grupp 1 
tyckte chokladen smakade sötast och grupp 2 beskast, likt tidigare forskning. 
Kontrollgruppens resultat visar ett medelvärde som ligger mellan undersökningsgruppernas 
medelvärde på skalan som beskriver de upplevda smakerna sött och beskt. Resultatet från 
den första frågan stödjer Crisinel och Spence’s (2010) teori om att frekvensområde i musiken 
påverkar smakuppfattningen. Att resultatet i de olika grupperna över huvudtaget differerar 
mellan varandra visar att det funnits någon påverkande faktor. I och med att resultatet pekar 
åt det förutsatta hållet i sambandet mellan smak och frekvensområden kan musiken mycket 
väl ha varit den påverkande faktorn i experimentet. 

I vissa fall ansågs chokladen vara besk även om informanten deltog i grupp 1 och vise versa. 
Det är fler informanter i grupp 1 som svarat att chokladen smakar beskt än vad grupp 2 har 
svarat sött. Om detta jämförs med kontrollgruppen så framgår det att chokladen upplevs 
mer beskt än söt över lag.  Grupp 1 kan därmed varit svårare att påverka än grupp 2 i och 
med att chokladen över lag upplevdes mer som besk. 

Endast en informant svarade 5 på skalan, vilket betyder att varken sött eller beskt 
dominerade. I och med unikheten i detta fall analyserades detta närmare. Informanten 
hörde till grupp 1 och skrev sedan i fritext ”Beskt och perioder av söthet” i den öppna frågan 
om att beskriva de smaker som upplevdes. I den andra öppna fråga som berör förändringen 
av smak skrev informanten ”Började väldigt beskt men fick sötare smak med tiden, lite svårt 
att avgöra vad som dominerade efter ett tag”. Detta anses vara det mest neutrala resultatet i 
undersökningen. Område nummer 2 kryssades i på frågan om var på tungan smaken 
dominerade. 

En annan observation i resultatet av den första frågan var en siffra som stack ut i 
sammanställningen. Endast en informant var den enda som svarade 10 på skalan där 10 är 
maxvärde av beskhet. Informanten tillhörde grupp 2 och upplevde chokladen som extremt 
besk. Även i de öppna frågorna beskrevs smakupplevelsen som extremt besk. Denna person 
nämnde efter utfört experiment muntligen att denne inte tycker om mörk choklad överlag, 
vilket kan varit en bidragande faktor till det angivna resultatet. 

Sammanställningen av resultatet kring smakområdena gav inte riktigt en lika tydlig 
överblick som den första frågan. I och med att informanten fick alternativet ”övrigt” och i 
fritext fick specificera upplevelsen kunde det uppstå oklarheter kring exakta områden. 
Eftersom att frågan kan upplevas som svår att besvara med ett specifikt värde på svarade 
vissa informanter att de upplevde smaken dominera mellan två olika områden. I och med de 
öppna frågorna validerades denna fritext om till siffror och gav resultat som t.ex 2,5 när 
informanten svarat att smaken upplevdes vara lika stark mellan område 2 och 3. I dessa fall 
har svaret jämförts med de öppna frågorna i slutet av enkäten för att säkerhetsställa vad 
informanten menar. Detta begränsar självklart resultatets pålitlighet till utvärdering av 
slutsatsen. 
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Om resultaten från dessa två parametrar om smakförändringar både psykiskt, själva skalan 
och fysiskt, vilket område på tungan, ställs mot varandra går det att dra slutsatser som 
besvarar frågeställningen till en viss grad. Siffrorna visar delvis att en differens finns mellan 
undersökningsgrupperna. Parametrarna i den första och andra frågans resultat visar dock 
motsats till varandra i resultatet. Det vill säga att informanterna har svarat att chokladen 
smakar sött eller beskt men båda grupperna har svarat att de känner den dominerande 
smaken bak på tungan. I frågan om var smaken upplevs rent fysiskt på tungan landar båda 
grupperna på samma medelvärde, vilket är område 2 på tungan enligt ovanstående modell. 
Kontrollgruppen visar ett marginellt högre värde på 2,2 än de två undersökningsgrupperna. I 
och med att det är svårt att säga exakt var på tungan som smaken upplevs så räknas detta till 
ungefär samma område. 
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5.3 Slutsatser 
 
I början av projektet ställdes frågan om hur musik kan påverka smakuppfattningen. 
Frågeställningen som undersökningen fokuserade på löd som följande: 
 
- På vilket sätt förändras uppfattningen av smakerna sött eller beskt beroende på den musik 
som spelas? 

Crisinel och Spence (2010) påstående om att frekvensområden kan ha en påverkan av smak 
konfirmeras delvis i denna studie. När informanterna fick besvara om chokladen upplevdes 
som söt eller besk visades ett differerande resultat beroende på den musik de lyssnade på. 
När de sedan fick välja ut ett fysiskt område på tungan blev där ingen större resultatskillnad 
mellan grupperna. I och med detta bekräftas begreppet ”crossmodal correspondence”, vilket 
innebär att det är mentalt som smakuppfattningen förändras. Rent fysiskt på tungan skedde 
ingen direkt förändring i resultatet, däremot hur chokladen upplevdes och sedan beskrevs 
fick en påverkan utav den musik som spelades. Likt restaurangen The Fat Duck vars musslor 
fick en påverkande effekt av det ljud som konsumenten fick höra, angavs även chokladen i 
detta experiment ha fått en smakpåverkan i upplevelsen. Detta är en slutsats som 
uppkommit från det sammansatta resultatet.  

För att besvara frågan, på vilket sätt som uppfattningen förändrades, mer specifikt kan en 
slutsats dras att uppfattningen endast påverkades psykiskt. Resultatet visar att 
undersökningsgrupperna beskriver smaken olika, men upplever den på samma område av 
tungan. Därför dras slutsatsen att informanterna påverkats i uppfattningen av smaken på 
grund av en samhörighet mellan smaksinnet och hörseln. (Crossmodal correspondence). För 
att förklara mer exakt varför och hur detta fenomen sker krävs en djupare kunskap av 
människokropp och psyke. 

Spence menar att människans sinnen påverkar varandra och ger olika input som blir till en 
helhetsupplevelse. Enligt Spence (2011: s.37) utnyttjas detta till marknadsföring inom många 
märkesprodukter. Det han menar är att namnet på produkterna har ett ljudande som 
påverkar konsumentens känsla för produkten. I och med möjligheten till att påverka smaken 
med ljud dras även en slutsats att det går att applicera samma princip på fler sinnen och där 
med fler marknadsinriktningar. Kanske till och med spelbranschen. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka på vilket sätt som en smakupplevelse 
förändras på grund av musik. Arbetet har utgått ifrån ett tänkbart scenario av ett 
restaurangbesök med Crisinel och Spence’s (2010) tidigare forskning som grund. Från att 
konsumenten kliver in i restaurangen blir denne påverkad av alla möjliga intryck som de 
olika sinnena slår ihop till en upplevelse. Lukten av maten, hur maten ser ut visuellt, hur det 
låter i restaurangen, hur maten smakar m.m. Det är helheten som gör upplevelsen i och med 
att alla sinnen samarbetar, menar Spence (2011). Detta förklarar Spence (2011) med 
begreppet ”crossmodal correspondence”. Här kan en liknelse till dataspel användas där 
immersionen är en viktig faktor som spelar en stor roll för branschen. När alla sinnen 
arbetas åt samma håll ökar immersionsfaktorn och konsumenten får en bättre upplevelse.  

Frågan som arbetet cirkulerat kring lyder: på vilket sätt förändras uppfattningen av 
smakerna sött eller beskt beroende på den musik som spelas? Detta har besvarats i en 
kvalitativ undersökning som utformats efter de villkor Østbye m.fl. (2004) menar vara 
nödvändiga för en sådan studie. I undersökningen deltog 30 st deltagare. Två musikstycken 
komponerades och producerades, ett högfrekvent och ett lågfrekvent, baserat på Crisinel och 
Spence’s (2012) teori om frekvensområdens påverkan av smak. Ett av dessa musikstycken 
spelades upp för deltagarna i hörlurar samtidigt som de åt en bit mörk choklad. De fick 
sedan besvara frågor om hur de upplevde att chokladen smakade. Resultatet visade på att 
smaken beskrevs som marginellt differerande sött eller beskt beroende på den musik som 
informanten lyssnade på. Resultatet visade även att det inte sker någon större förändring 
angående var på tungan smaken tycks upplevas. 
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6.2 Diskussion 
Resultatet från denna studie visar på att informanterna drar paralleller mellan musiken och 
smaken, vilket innebär att de olika sinnena påverkas av varandras input. I och med detta kan 
ett antagande göras att det eventuellt går att använda metoden i ett dataspelssammanhang. 
De olika sinnen som en spelare använder under tiden som den spelar påverkas förmodligen 
av varandra och ger spelaren en helhetsupplevelse. Detta antagande baseras på Spence’s 
(2012) förklaring av ”crossmodal correspondence” om att alla sinnen influeras av varandra. 
Det som spelaren äter, det som spelaren hör, den lukt som spelaren känner kopplas 
eventuellt samman med det som upplevs på skärmen. Ett spelbolag skulle kunna sälja en typ 
av snacks eller mat till sitt spel för att maximera spelarens upplevelse med smaker som 
kompletterar känslan i spelet. Smak, lukt och känsel är de tre sinnen som är minst utnyttjade 
i dagens dataspelsbransch. Kanske kommer även dessa sinnen att arbetas in i 
spelupplevelsen i framtiden för att förhöja immersionen för spelaren ytterligare. 

Slutsatsen som framkom av informanternas smakuppfattning, att de påverkades psykiskt 
men inte fysiskt på tungan är diskuterbar. Avsaknaden av kunskap om människokroppen 
och psyket skapar diskussionen om slutsatsen är pålitlig. Det är dock en observation som 
resultatet från denna studie stödjer när de olika graferna ställs mot varandra och jämförs. 
Här appliceras dock förlitelsen till Spence’s (2012) begrepp ”crossmodal correspondence”. 
Østbye m.fl. (2004, s. 156) menar att faktorer som dessa ska ställas mot varandra och 
sambanden mellan dem bör ifrågasättas. Urvalsgruppen på 30 personer indelat i 3 grupper 
är också en faktor som till antalet inte riktigt representerar en större population. Därmed går 
resultatet inte att utgå ifrån för att jämföra i ett större sammanhang. I och med det 
begränsade antalet informanter påverkas resultatet mer i varje specifikt svar. Därför går det 
till exempel inte att applicera resultatet på hela jordens befolkning. 

Chokladen som användes har dessvärre uteslutit vissa potentiella deltagare. På baksidan av 
förpackningen står det att produkten kan innehålla spår av nötter, gluten och mjölk vilket 
leder till att varken nötallergiker, glutenallergiker eller veganer kunnat delta. Den innehåller 
även socker vilket utesluter deltagare som inte kan eller vill äta socker på grund av olika 
anledningar. Med detta i åtanke har det tyvärr begränsat urvalet av deltagare en aning. Två 
potentiella deltagare fick neka till att delta på grund av just detta. Där emot har det inte 
påverkat resultatet på något sätt att utesluta dessa grupper i och med att dessa faktorer är 
oväsentliga för studien.  

Det är möjligt att den producerade musiken kan haft en problematisk påverkan på 
informanterna. Dess syfte var att påverka informanterna med de olika frekvensområdena 
enligt Crisinel och Spence’s (2012) teori. Det som inte togs i åtanke under produktion var 
Juslin och Lindströms (2010) teoretiska ramverk för hur de olika komponenterna i musiken 
påverkar lyssnaren. Enligt Juslin och Lindström (2010) teori ska de två musikstyckena haft 
olika emotionell påverkan på informanterna i och med t.ex just den varierande tonhöjden. 
Det första stycket ska förmedla en gladare känsla än det andra stycket enligt Juslin och 
Lindströms (2010) teori. Detta insågs inte vara ett problem förrän efter utfört experiment 
och beräknades därmed inte in i resultatet, vilket eventuellt kan ha påverkat.  
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6.2.1 Etiska aspekter 
Enligt Vetenskapsrådets artikel Forskningsetiska principer (2002) finns det 
forskningsetiska principer att följa i en undersökningsstudie som denna. De menar att det 
finns fyra huvudkrav att uppfylla, som är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Denna studie uppfyller alla huvudkraven. Varje 
informant fick innan påbörjat test information om studiens syfte, instruktioner och deltog 
frivilligt efter tilldelad förfrågan om deltagande. De deltagande individerna har på eget bevåg 
uppgivit sitt namn och ålder, vilket är information som endast forskaren tagit del av utan att 
publicera det någonstans offentligt. Den insamlade informationen är endast använd till 
studiens syfte och inget annat. 

Vetenskapsrådet (2002: s5) skriver även om individskyddskravet, vilket innebär att ingen 
individ ska komma till skada under några omständigheter. I och med detta ansågs det vara 
en hälsorisk att tvinga informanterna att använda samma hörlurar och därav gavs 
möjligheten att använda egna om så önskades. Produkten som individerna åt i 
undersökningen ansågs inte innehålla några ohälsosamma ingredienser till den mängd som 
varje deltagare blev tilldelad. 

6.3 Framtida arbete 
Efter att ha utfört denna undersökning visar sig fler möjliga vinklar på hur detta kunde ha 
gjorts. För fortsättande studier kring detta ämne skulle andra infallsvinklar kunna användas 
baserat på detta koncept. Det vore intressant att testa samma princip med andra ät-eller-
drickbara produkter och jämföra resultaten med varandra. Framtida arbete skulle eventuellt 
kunna rikta in sig på andra smaker än sött och beskt som detta arbete gjort. En aspekt som 
övervägdes i början av detta projekt var att undersöka harmoniseringens effekt på 
uppfattning av smak. Det vill säga om smakuppfattningen av en produkt till exempel har en 
eventuell påverkan i samband med ett musikstycke i moll jämfört med dur. Vilken 
musikalisk aspekt som helst skulle kunna jämföras med smakuppfattningen om det utförs på 
liknande sätt som detta arbete gjort.  

Arbetet skulle eventuellt kunna stå till grund för vissa riktlinjer en restaurang kan följa för 
att få till en helhetsupplevelse vad gäller sambandet mellan ljud och smak. Med tanke på 
resultatet från undersökningen är ljudmiljön en aspekt för restauranger, kaféer, pubar m.m 
att ägna en extra tanke åt. Det vore intressant att utgå från dessa resultat och sedan använda 
denna princip i en restaurangmiljö för att komplettera smakerna maten som serveras 
innehåller. Ett eventuellt framtida arbete vore även att utveckla artefakten för att undersöka 
fler smaker som ljud och musik kan förhöja. 

En intressant idé att utföra i framtida arbete uppkom även under studiens gång. Med Spence 
term ”crossmodal correspondence” som grund skulle ett arbete inom området kunna utföras. 
Istället för att påverka smaken med ljud kan smaken påverka andra sinnen. Idén är att 
lansera en ätbar produkt och sälja den ihop med tillhörande spel. Det skulle t.ex. kunna vara 
en godispåse med godisbitar i olika smaker. Olika områden i spelet har en tillhörande smak 
som kompletterar den känsla som spelet vill förmedla. Som exempel kan spelaren springa ut 
på en grön sommaräng och äter då en godis med smak av jordgubbar eller dylikt. Detta kan 
även appliceras på film. Olika smaker skulle kunna komplettera olika känslor som spelet 
eller filmen representerar.  
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Appendix A -  Frågeformulär 
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Appendix B -  Fria ord angående smakupplevelsen 

Beskriv de smaker du upplevde. 

Kakao 
Kakao 
Uppfriskande, beskt, lite sött och mulligt 
Söt smak längst gram på tungan men tydligaste smaken var sälta vid sidorna av tungan. 
Viss underliggande besk smak men sälta och sötma var tydligare. 
Det var mest en smak av beskhet 
Söt syrlig smak som dominerade främre sidor av tungan 
det var sötare än förra gången 
Jag tycker att smaken var mycket sötare än vad jag brukar tycka. Oftast tycker jag inte alls 
om mörk choklad men nu var det helt ok. 
Choklad var nice 
Mest beskt och något sött på sidorna av tungan 
Beskt och perioder av söthet 
Besk, söt, medelstark 
Chokladen hade en besk bas så att säga med periodiska inslag av söta smaker. 
En mild smak precis i början, sen övergick det till en besk eftersmak som hängde kvar 
ganska länge 
kakao, peppar, jord, kaffe 
Mestadels mörk choklad 
Relativt besk och inte speciellt söt. Mycket kakao i smaken. Väldigt lång eftersmak som 
stannade kvar på tungar. 
Jag kände av tydliga beska "pulser" av smak. De var starka men inte överväldigande. 
Sött och lite surt. Stark smak av choklad 
Beskt, chokladigt, lite småsött kanske 
Beskhet med en söt eftersmak. En liten förnimmelse av kaffe. 
Det var sött, fast inte sliskigt. Sött med underton av en besk smak. Det smakade mer som 
ljus choklad än mörk. Ljus besk choklad? 
besk och sträv 
Mycket beska, något syrlig. Kraftig smak. 
Choklad, fräsch smak med typ apelsin. Fruktliknande smak. 
Choklad och lite styrka 
smakar sådär, tungt 
besk choklad men god 
Mestadels sött, lite beskt. 
mörkt, beskt, krämigt men sträv i eftersmaken 
endast extremt beskhet som tog över hela munnen. 
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Appendix C -  Fria ord om smakförändring 

Upplevde du en förändring av smak under testet? Beskriv din upplevelse. 

ja, jag började känna efter längst fram på tungan och arbetade mig långsamt bakåt då 
smakerna blev mer framträdande senare i teztet 

Jag upplevde ingen förändring med tiden men beroende på var i munnen chokladen 
placerades förändrades smaken. Allt eftersom chokladen smälte i munnen spreds smakerna 
och hela smakupplevelsen uppenbarade sig. 
stark besk smak i början sen lite söt 
blev syrligare med tiden. 
kanske lite, Men nu är det beskt 
Inte som jag tänkte på, jag hade chokladen långt fram på tungan där jag inte kände så himla 
mycket smak utan det var inte förns när jag hade chokladen längre bak på tungan som jag 
kände smak. 
Nej. Det smakade liknande under hela upplevelsen 
Nej, det var samma hela tiden. 
Började väldigt beskt men fick sötare smak med tiden, lite svårt att avgöra vad som 
dominerade efter ett tag 
Första tuggorna kändes söta. Sedan blev smaken mer besk. 
Svårt att säga själv. De små förändringarna som specificerades ovan var ganska subtila. 
Mild i början, det blev beskare med tiden 
Mitt i blev det lite beskt 
Kanske något sötare i början som avtog allteftersom. 
Inga som jag lade märke till. 
Smakpulserna blev starkare över tid, dock kan det ha att göra med att chokladen 
finfördelades och "geggades ut" över tungan. 
Fick starkare smak i slutet av stycket. 
Det började ganska oskyldigt men därefter blev det mer beskt. 
Jag blev snabbt torr i munnen samtidigt som den beska smaken, men så fort salivet kom 
övergick smaken till det sötare. 
Det blev sötare och sötare en bit in i testet, då jag gick från att tugga chokladen till att låta 
den smälta på tungan. Efter ljudfilen hade tystnat så smakade det mer beskt. 
nej 
Smaken var mer intensiv efter ca 10 sekunder och avtog mot slutet. 
Ne det tycker jag inte, smaken var likadan hela tiden. 
Det blev en starkare smak på tungan mot slutet 
Ingen närmvärd förändring under det exprimentiva musikstycket 
desto krämigare det blev desto fylligare smak 
mer besk 
Ganska jämn söt smak genom hela testet. Inte för sött. Smakade som vanlig choklad. 
den beska smaken kunde bli mer intensiv vid vissa tillfällen 
Nej, smaken var den samma hela tiden. 
Mer intensiv efter tid 
 


