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Fler svenskar vill konsumera mer inhemskt producerad fisk. Scandinavian Aquasystems odlar och 
försöker introducera fisken tilapia på svenska marknaden. Tilapia är en fisk som precis börjat göra intåg 
i Europa men är stor runtomkring resten av världen. En smakprofil som berättar hur länge produkten är 
sensoriskt tjänlig kan vara av hjälp. Denna undersökning syftade till att skapa en sensorisk smakprofil 
för fisken tilapia och till att se hur smakprofilen förändrades vid lagring i vakuumförpackning. För att 
skapa smakprofilen användes metoden QDA. Resultatet gav många egenskapsord var av vissa kunde 
klassificeras som färskhetsrelaterade och vissa som förskämningsrelaterade. Det kunde även 
konstateras att färsk, odlad tilapia har en antydan av saftigare och mer mjäll textur. Vid lagring finns en 
möjlighet att tilapia får en intensivare smak av dy och metall, samt en intensivare doft av dy. 
 
A large amount of Swedes has a desire to consume more nationally produced fish. Scandinavian 
Aquasystems produces and tries to introduce tilapia into the Swedish market. As a fish, tilapia has just 
begun making ways into Europe but is already a big commodity around the rest of the world. In addition, 
a sensory profile which tells how long the product remains sensorially suitable could be of help. This 
study aimed to create a sensory profile and to study its inherent effects of vacuum packaging over time. 
In creating the sensory profile, a QDA method was used. The study resulted in a variance of different 
attributes which of some could be categorized as either fresh related or spoilage related. It was found 
that fresh, farmed tilapia carried an indication of having a juicier and more tender texture. With storage 
there is chance of tilapia getting a more intense flavor of mud and metal, as well as a more intense odor 
of mud. 
 
Ämnesord/Keywords 
Tilapia, Sensorik, Recirkulerande vattenbruk, Smakprofil, Lagring, Fisk, Geosmin 
Tilapia, Sensory, Recirculating aquaculture system, Sensory profile, Shelf-life, Fish, Geosmin 
  



 

3 

Förkortningar och ordförklaringar 
 Trimetylamin – En kemisk förening som avger typisk fisklukt 

 PCR – Polymerase chain reaction, en mikrobiologisk metod för att föröka och 

analysera DNA 

 DSC – Differential scanning calorimeter 

 QDA – Quantitative descriptive analysis 

 QIM – Qunatitative index method 

 Myosin & Aktin – Muskelfibrer 

 2-Methylisoborneol – Kemisk förening som bidrar till dy/jordig smak och doft 

 Geosmin - Kemisk förening som bidrar till dy/jordig smak och doft 

 ATP: Adenosintrifosfat, den molekyl som står för den största delen av 

energitransport 

 Autolys – Den enzymatiskt självnedbrytande processen av cellvävnad 

 MSE – Mean square error, ett mått på replikerbarhet 

 Grundsmakstest – Ett sensoriskt skillnadstest som tar reda på om deltagare kan 

detektera grundsmaker eller ej. Grundsmakerna är sött, surt, salt, beskt och umami 

 Glykolys – Den första delen av cellandning 

 Citronsyracykel -Den andra delen av cellandning 

 Katabolit – Resultatet av en nedbruten molekyl, med andra ord substansen 

producerad av katabolism 
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1 Förord 
Författarna vill till lika stor del tacka följande personer som möjliggjort detta arbete: 

Mikael Olenmark och Johan Ljungqvist från Scandinavian Aquasystems, som har bidragit 

med fisk; Viktoria Olsson, som genomgående har handlett och översett hela arbetet med 

snabba och givande svara på alla våra frågor och funderingar; samtliga deltagare i vår 

sensoriska panel, som utan arvode tagit sig tiden att delta i våra tester. 

Författarna vill även tacka varandra för lika delat ansvar över de olika delarna genom hela 

arbetsprocessen, såväl den praktiska undersökningen som författandet. 

2 Inledning 
Att definiera smaker och dofter är på många sätt ett komplext nystan av intryck och 

känslor att försöka reda ut. Som Montanari (2010) skriver är mat något som i absolut 

mening varken är ”gott” eller ”äckligt”, men att vi som människor har lärt oss att se den 

på detta sätt. Det är inte tungan, utan hjärnan som är smakens organ. De 

bedömningskriterier som vi lär oss och som vi för vidare byggs upp av kulturen vi finner 

oss i. Smak är något som kontinuerligt förändras och är därför en del av det kulturarv vi 

ärvt av tidigare generationer. Gustafsson (2014) beskriver hur sensorik är läran om vad vi 

med våra fem sinnen har förmågan att uppleva och hur dessa upplevelser kan beskrivas 

med ord. I arbetet med att utveckla, utvärdera och marknadsföra produkter är 

smakbedömningar ett effektivt redskap. Fler företag har idag en önskan om att sensoriskt 

kunna beskriva sina produkter och ökningen av så kallade smak-klockor på produkter i 

affären är ett tydligt tecken på detta. Nilsen & Öström (2010) nämner att smakprofiler är 

vanliga i vinvärlden, men att många andra livsmedel saknar ett språk för 

sinnesupplevelser. Därtill framgår det genom Swahn (2011) att fisk är en relativt 

outforskad kategori. Sensoriska undersökningar görs även med inriktning på förvaring 

och lagring, vilket vidare kommer att beskrivas i detta arbete. Sensoriska beskrivningar 

med anseende på lagringstid är viktiga när det gäller produktens bäst-före datum, 

dessutom förklarar Huss (1995) hur de sensoriska egenskaperna för fisk märkbart 

förändras över tid. Till skillnad från mikrobiologiska tester, som talar om hur länge en 

produkt förblir livsmedelssäker, kan en sensorisk bedömning svara på hur länge 

produkten bibehåller sin sensoriska kvalité. 

Enligt Johansson & Skog (2015) så äter idag de flesta svenskar fisk åtminstone en gång i 

veckan och det finns en önskan om att kunna köpa mer inhemskt producerad fisk. Dock 
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odlas enbart cirka 10 % av den fisk som saluförs i svenska butiker i Sverige. Sven-Erik 

Bucht som är Sveriges lantbruksminister vill se en ökning av vattenbruk, skriver Sveriges 

Radio (2016). Scandinavian Aquasystems arbetar med att introducera svenskodlad tilapia 

på marknaden, vilket är en fisk som globalt sett ökar i produktion. Tilapia, vars ursprung 

sträcker sig tillbaka från forna Egypten, är enligt FAO (n.d.) bland den mest odlade fisken 

världen över och går idag att hitta i nästan alla amerikanska restaurangkedjor. I vilt 

tillstånd förekommer tilapian i tropiska vatten men är i Europa dock för de allra flesta 

fortfarande en ny företeelse. 

3 Syfte 
Att ta fram en smakprofil av vakuumförpackad tilapia och se hur den förändras över tid. 

Följande frågeställningar ska belysas: 

 Vilka sensoriska egenskapsord finns för tilapia 

 Hur förändras de sensoriska egenskaperna för vakuumförpackad tilapia över tid 

4 Bakgrund 

4.1 Sensorik och fisk 
Metoderna som kan användas vid sensoriska studier är flera och beroende på vad som är 

syftet med studien så är vissa metoder mer användbara än andra. Metoderna delas främst 

in i två huvudgrupper, analytiska metoder och affektiva metoder. De analytiska används 

när intresset ligger i mer objektiv fakta och affektiva metoder används när konsumenters 

åsikter är det intressanta. Analytiska metoder innefattar skillnadstest och beskrivande test 

som används för att ta fram profiler. Quantitative descriptive analysis (QDA) är däribland 

det vanligaste beskrivandetestet (Albinsson, Wendin, & Åström, 2013). 

Flera undersökningar använder sig av QDA för att ta reda på smakprofiler för olika 

livsmedel. Exempel på detta är Nilsen & Öström (2012) som tagit fram smakprofiler för 

potatissorter då de ansåg att det fanns ett behov av profiler för potatis liknande de för vin. 

Även Roth et al. (2014) använder QDA och Quantitative index method (QIM) på ett sätt 

som kan liknas vid syftet för denna studie. Roth et al. (2014) undersöker de sensoriska 

egenskaperna över tid för fisken piggvar. Förutom sensoriska undersökningar tar studien 

upp mikrobiologiska och kemiska tester för att få en helhetsbild av fiskens hållbarhet. 

Tomic, Nilsen, Martens, & Næs (2007) beskriver olika sensoriska analysmetoder och hur 

deltagare kan utvärderas. En MSE-plot berättar hur pass precist deltagarna kan replikera 
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sina svar av sensoriska egenskaper, där låga värden visar på just detta. För att sätta det i 

perspektiv så fick Sveinsdóttir, Martinsdóttir, Hyldig, & Sigurgísladóttir (2010) flest 

MSE-värden i spannet 0-500 i deras undersökning om torsk. Till skillnad från en MSE-

plot så berättar en F-plot istället deltagarnas förmåga att kunna detektera skillnader 

mellan prov. Vidare resonerar Tomic et al. (2007) kring möjligheten för en paneldeltagare 

att svara lika på alla prov och replikat. De menar på att detta ger ett missvisande resultat 

utifall enbart MSE tas i hänsyn till då deltagarna inte lyckats skilja på proven. Därför 

anser de att en MSE-plot inte bör användas utan en F-plot.  

4.1.1 Liknande sensoriska tester 
Kunskapsläget inom problemområdet specifikt för fisk anses vara varierat och Swahn 

(2011) nämner inte tilapia när han radar upp olika sensoriska studier. Därmed finns det en 

möjlighet att undersöka just hur en sensorisk profil för tilapia ser ut och även se om den 

förändrar sig beroende på lagringstid.  

Liknande sensoriska undersökningar har redan utförts men ännu inte av vakuumförpackad 

tilapia odlad i Sverige.  

Roth et al. (2014) gjorde en heltäckande undersökning gällande lagringstid om piggvar 

(Scophthalmus maximus) som beskriver hållbarhet i olika perspektiv. Fisken som 

analyserades var lagrad 1-22 dagar. De gjorde sensoriska undersökningar, mikrobiell 

PCR, analys av muskel-pH, färganalys i dator, två olika texturtest och analys av 

denaturerade proteiner med hjälp av DSC. Två olika sensoriska test genomfördes, ett 

QDA test för den tillagade fisken och ett QIM test för den råa fisken. Enligt Huss (1995) 

undersöker QIM metoden olika lukt, känsel och utseendeparametrar. Metoden fokuserar 

på allmänt utseende, ögon och gälar. Följande egenskaper poängsätts: Skinn, gälar, 

stelhet, mage, lukt, klarhet i ögon, ögonform, färg på gälar och hur gälarna luktar. Roth et 

al. (2014) tillagade fisken som användes till QDA testet med hjälp av sous vide. 

Resultaten av textur och färganalys-testen visade på en signifikant skillnad mellan olika 

lagringstider. Mätningar av muskel-pH värdet visade ett initiellt medelvärde på 6,5 som 

sedan gick ner något under de första lagringsdagarna, för att sedan gå upp till ett pH på 

6,6. DSC analysen visade ingen denaturering av myosin medan aktin hade en linjär men 

långsam denaturering. Inom de sensoriska testerna fanns det för 15 dagar lagrad fisk bara 

en skillnad gällande lukt. Däremot kunde mikrobiell tillväxt påvisas. Efter 22 dagar 
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nekade några av deltagarna sitt fiskprov. Resterande deltagare ansåg att fisken hade en 

smak och lukt som karaktäriserades av unkenhet och bitterhet.  

I undersökningen av Roth et al. (2014) framgår det inte hur de kommit fram till sina 

egenskapsord för QDA testet. Se Tabell 1 nedan vilka egenskapsord som användes. 

Tabell 1- Egenskapsord använda i QDA undersökningen av Roth et al. (2014). 

Smak Doft Textur Utseende 

Färsk Färsk Hårdhet Denaturerat protein 

Unken Unken Följsamhet Färgintensitet 

Härsken Härsken Saftighet Missfärgning 

Bismak Avvikande lukt Seghet  

 

Sveinsdóttir et al. (2010) har gjorde en sensorisk QDA-undersökning av olika 

torskprodukter. Däribland  undersöktes torsk med olika lagringstider, torsk paketerad i 

modifierad atmosfär och fryst torsk. Det togs även hänsyn till utifall den var odlad eller 

ej. Resultatet visade att torsken lagrad kort tid i kyl karaktäriserades av egenskaper som 

söt smak, söt doft, metallisk, potatisdoft och saftig textur. Efter tio dagar blev egenskaper 

som rutten doft, rutten smak, smak av trimetylamin och smak av syra mer påtagliga.  

Cyprian, Oduor-Odote, Lauzon, Martinsdóttir, & Arason (2013) gjorde en undersökning 

av hållbarhet för tilapia. Den genomfördes på Island och fisken odlades i recirkulerande 

vattenbruk (Se stycke 4.2 för definitionsbeskrivning). Studien tittade på hur de 

mikrobiologiska och sensoriska egenskaperna förändrade sig över tid. Fiskarna 

förpackades i olika modifierad atmosfär-förpackningar med olika koldioxid blandningar. 

De använde sig även av en förpackning innehållande enbart syre där sex olika tidsspann 

mellan 2-20 dagar användes.  Denna fisk lagrades i både 1°C och -1°C. Till den 

mikrobiologiska delen odlade de mikroorganismer på olika agar för att kvantifiera olika 

typer av mikroorganismer. De sensoriska testerna de gjorde var QIM för rå filé och QDA 

för tillagad filé. Genom QDA kom de fram till doftorden; kokt potatis, kokt mjölk, jordig, 

möglig och härsken. Smakorden de kom fram till var; fjällröding, sötma, metallisk, 

jordig, möglig, syrlig, härsken, frän och rutten. De kategoriserade jordig, möglig, syrlig, 

härsken, frän och rutten som förskämningsrelaterade och kokt potatis och kokt mjölk som 

färskhetsrelaterade. Den största sensoriska förändringen överlag inträffade först vid dag 

nio då de förskämningsrelaterade egenskapsorden bedömdes intensivare.  
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4.2 Hur kan fiskodling (vattenbruk) påverka 
tilapians sensoriska egenskaper? 

Recirkulerande vattenbruk (RAS) är system som utmärker sig genom att ta vara på och 

återanvända en stor del av det vatten som används vid produktionen. Innan vattnet på nytt 

sätts i bruk går vattnet genom en reningsprocess (Martins et al., 2010). 

Sveinsdóttir et al. (2010) som undersökte torsk kom fram till att den odlade torsken 

skiljde sig kraftigt i smak i förhållande till den vildfångade. Den odlade hade mer 

köttsmak och köttig, gummiaktig och fuktig textur. Vildfångad torsk hade mer mjuk, 

mjäll och saftig textur. Dessutom bibehöll den odlade torsken de egenskaper som kopplas 

till färsk fisk under en längre lagringstid.  

4.2.1 Förekomst och motverkan av dysmak 
Hathurusingha & Davey (2014) belyser ett utpräglat problem bland fiskodlare som odlar 

fisk i recirkulerande vattenbruk. Problemet är uppkomsten av två kemiska föreningar som 

ackumuleras i odlingsvattnet. Dessa är geosmin och 2-methylisoborneol som produceras 

av cyanobakterier och aktinobakterier. De tas sedan upp av fisken, framförallt genom 

gälarna och lagras i köttet. Föreningarna bidrar till att fisken får en smak och lukt av jord 

och dy. Detta beskrivs av Cyprian et al. (2013) som tydligt förekommande för tilapia 

odlad i recirkulerande vattenbruk.  

De flesta fiskodlare låter sina fiskar vistas i en reningsbassäng innan slakt för att bekämpa 

problemet. Hathurusingha & Davey (2014) nämner exempelvis att barramundi (Lates 

calcarifer) måste vistas i reningsbassäng under sju dagar för att föreningarna ska minska. 

Andra metoder som fiskodlare använder för att motverka uppkomsten är användande av 

aktivt kol, ozon och UV-strålning. Dessa har däremot visats sig vara opraktiska. Med 

denna problematik som grund så har Hathurusingha & Davey (2014) tagit fram en modell 

som förutspår när fisk odlad i recirkulerande vattenbruk uppnår en nivå av geosmin och 

2-methylisoborneol som anses vara gränsen för upptäckt. För geosmin så ligger gränsen 

på 0.74 µg kg−1. Enligt deras modell så uppnår fisk odlad i ett recirkulerande vattenbruk 

denna nivå för geosmin efter 240 dagar och 225 dagar för 2-methylisoborneol. 

Problematiken med geosmin går som sagt att motarbeta i vattenbruk men Pahila & 

Encarnacion (2013) beskriver att det även finns metoder för att minska halten i fisken 

efter slakt. De undersökte hur citronsyra och ättiksyra påverkar geosmin och 2-

methylisoborneol. Resultatet visade att citronsyra var effektivast och signifikant 
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reducerade geosmin och 2-methjylisobornoeol i vattenlösning med 1% citronsyra. 

Geosmin reducerades från 2,14 till 0,03µg kg−1. Yamprayoon & Noomhorm (2000) har 

tagit reda på om det finns andra tillagningsmetoder som minskar geosmin och de kom 

fram till att fritering och fermentering också är effektivt. Fritering minskade geosmin med 

26%. Likt citron- och ättiksyra så minskade fermentering halten av geosmin med hjälp av 

mjölksyra och mjölksyrebakterier 

4.3 Lagring 
Enligt Huss (1995) karaktäriseras en till två dagar gammal färsk fisk i allmänhet av 

sötma, sjögräs och en delikat smak. Två till sex dagar gammal fisk har mindre 

karaktäriserad smak och upplevs mest som neutral. Sex till tolv dagar gammal fisk är i 

stadiet då den börjar bli förskämd. Den kan då börja smaka surare, fruktigare och även ge 

ifrån sig en smak av trimetylamin. Efter tolv dagar kan den klassas som otjänlig. Cyprian 

et al. (2013) skriver att tilapia förpackad i enbart syre får sina första förskämningstecken 

efter 13 dagar, både sensoriskt och mikrobiologiskt. Efter 23 dagar går den inte rent 

sensoriskt att förtära på grund av rutten lukt och även mikroorganismer är för många för 

att fisken ska klassas som livsmedelssäkert. Däremot är tilapia förpackad i modifierad 

atmosfär med 50 % syre 50 % koldioxid mikrobiologiskt säker att förtära efter 23 dagar.  

4.3.1 Enzymatisk förändring 
Det som står för den sensoriska förändringen är enligt Huss (1995) enzymatisk och 

mikrobiologisk. En typ av enzymatisk förändring som sker för fisk efter slakt har med 

respiration att göra. Benfiskar så som tilapia kan till skillnad från andra djur utvinna 

energi genom en process unik för just benfisk där energimolekylen ATP utvinns från 

kreatinfosfat och lämnar ifrån sig kreatin som biprodukt. Därtill sker även av glykolys, 

följt av citronsyrecykel. Benfiskar kan vid levande tillstånd utvinna energi både anaerobt 

och aerobt. Glykolysen är den som sker anaerobt och citronsyrecykeln sker aerobt med 

hjälp av syre som tas upp av gälarna. Genom glykolys utvinns ATP från glykogen och 

lämnar ifrån sig mjölksyra. När fisken är död kan energi enbart utvinnas genom glykolys 

och den befintliga glykogendepån används upp. När inte mer energi i form av ATP kan 

genereras sker tillslut rigor mortis. Hur pass stressad fisken varit innan slakt påverkar hur 

tidigt det sker, elchock och hypotermi som stressar fisken ger tidigast rigor mortis och 

slag över huvudet ger senare. För tilapia sker rigor mortis vanligtvis två till nio timmar 

efter slakt. Tillagas fisken före rigor mortis så upplevs den mjukare i förhållande till efter 
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rigor mortis. Fisk som stressas innan slakt förbrukar mer av glykogendepån innan slakt 

och får till följd inte samma pH sänkning som ostressad fisk. Det är just mjölksyran från 

respirationen som står för den sensoriska förändringen då den får pH att sänkas. Ett lägre 

pH i muskeln har ett samband med texturen då vissa proteiner halvdenaturerar när pH 

sänks och skapar en segare textur.  

Huss (1995) beskriver att de enzymer som får rigor mortis att avta inte är helt kända, men 

att det sker samtidigt som autolytiska förändringar. Autolys för fisk innebär att ATP bryts 

ner i följande kedja; ATP → Inosinsyra → Inosin → Hypoxantin → Xantin → Urinsyra. 

Det är vedertaget att inosinsyra står för den färska fisksmaken och att hypoxantin står för 

en besk bismak. Burt (1977) påvisar dessutom genom Krzysztof & Mayanin (2007) att 

hypoxantin kan användas som kvalitetsindex för fisk. Ingen av kataboliterna är kopplade 

till förändring av textur. Halten av inosinsyra minskar kraftigt under de fyra första 

dagarna och hypoxantinhalten ökar kraftigt därefter. Kataboliterna varierar mellan olika 

fiskarter och även hård fysisk hantering av fisken kan resultera i en snabbare autolys. Vid 

förvaring av fisk vid transport så rekommenderas högst 30cm djupa lådor för att det 

fysiska trycket av is inte ska bli för högt. 

4.3.2 Mikrobiologisk förändring 
Andra förändringar som sker i färsk fisk som påverkar de sensoriska egenskaperna hos 

fisken är mikrobiologisk tillväxt. I levande fisk är köttet sterilt och fiskens immunförsvar 

agerar antibakteriellt både internt och externt. Spannet för mängden mikroorganismer 

som vanligtvis infinner sig i levande fisk är spritt och beror till stor del på den miljö där 

fisken lever. I gälar och i fiskens inälvor har mängden mikroorganismer dokumenterats 

mellan 103-109 cfu/cm2 och på fiskens skin mellan 102-107cfu/cm2. Efter slakt slutar 

immunförsvaret att fungera och tillväxten av organismer är i princip oundviklig, både på 

fiskens skinn och i köttet (Huss, 1995). 

Förskämningen som sker i fisk efter slakt med anseende på mikrobiell tillväxt beror 

främst på bakterier och typen av bakterier. Varje fiskart har sin egna specifika flora av 

bakterier som bidrar till förskämningen. Då fiskar som lever i varma vatten har en 

mikroflora som trivs i högre temperatur än fiskar som lever i kalla vatten så klarar de 

vanligtvis längre lagring. Fiskar som lever i kalla vatten har alltså en mikroflora som trivs 

i fiskdiskar. Det finns även vissa bakterier vars tillväxt inte orsakar någon förskämning 

och det är därför svårt att bedöma fiskens tjänlighet endast utifrån det totala cfu- antalet. 
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För att ta reda på en mikrobiell förskämningsgräns så behövs snarare de specifika 

bakterierna för fiskarten isoleras och studeras. För just tilapia så domineras mikrofloran 

av Pseudomonas som står för den främsta förskämningen hos fisk både från sötvatten och 

tropiska vatten. Detta bekräftas av Cyprian et al. (2013) som också har kommit fram till 

att Pseudomonas dominerar tilapias mikroflora dels i modifierad atmosfär 50 % koldioxid 

50 % syre men även i 100 % syre. Pseudomonas är däremot aerob så tillväxt i 

vakuumförpackning som denna studie använt sig av är begränsad (Adam & Moss, 2008; 

Huss, 1995; Norén, 2013). 

Vidare förklarar Huss (1995) hur endast ett begränsat antal av mikroorganismer faktiskt 

tillväxer i fiskens kött, istället sker tillväxten med stor majoritet på fisken skinn. 

Förskämningen sker genom processen av att bakteriella enzymer sprider sig genom 

skinnet in i köttet och tiden det tar för fisken att förskämmas av bakterier beror troligen 

helt på sammansättningen av skinnet. 

4.4 Sensorisk marknadsföring 
Swahn (2011) beskriver hur viktig sensoriken kan vara när det gäller marknadsföring och 

hur en produkt med bra sensorisk beskrivning kan innebära ett högre pris. En sensorisk 

beskrivning kan vara avgörande när en konsument står inför ett produktval där det bara är 

produktnamnet och sort som skiljer. Har produkten en sensorisk beskrivning så kan den 

bli vald framför andra.  

Enligt Swahn (2011) så är många produkter inriktade på att vara visuellt tilldragande, 

men det är inte många produkter som erbjuder en sensorisk beskrivning. Flera av de 

beskrivningar som finns tas dessutom fram utan några vetenskapligt utförda sensoriska 

tester, vilket resulterar i simpla och dåligt preciserade egenskapsord. Swahn (2011) anser 

att den vetenskapliga sensoriken bör kombineras med andra vetenskapsområden så som 

lingvistik och marknadsföring. För vin så finns det idag redan breda klassifikationer och 

gruppindelningar utarbetade för egenskapsord. Det är indelningar som beskriver vilka 

egenskaper som står i underkategorier till andra. Fruktigt är som exempel en överordnad 

kategori till smakegenskaper så som bärig och jordgubb. Med detta som bakgrund har 

Swahn (2011) tagit fram ett ramverk för sallad likt det som finns för vin. I en 

undersökning användes två konsumentpaneler, en som innan hade blivit tränad på att 

känna igen ramverket och en som inte hade blivit tränad, detta för att se om det fanns 

något upplevd skillnad. Det visade sig att det inte blev någon större skillnad och Swahn 
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(2011) menar på att ett sensoriskt ramverk kan, till skillnad från en vanlig sensorisk 

analys, leda till både tids- och resursbesparningar. För att sensoriken ska kunna användas 

vid marknadsföring så behövs det preciserade egenskapsord.  

5 Material och metod 
Litteratursökning gjordes främst genom sökverktyget Summon 2.0 som tillhandahålls av 

Högskolan Kristianstad. 

Studien baserades på en beskrivande sensorisk analys med en metod som främst är 

kvantitativt beskrivande, QDA, metoden innefattade även en mindre kvalitativ del som 

innebar framtagande av egenskapsord (Albinsson, Wendin, & Åström, 2013). 

Panelen till den sensoriska analysen valdes ut med hjälp av ISO 8586 som utgångspunkt. 

European committee for standardization (2014) beskriver tre typer av urval för deltagare, 

“sensory assessors”, “selected assessors” samt “expert sensory assessors”. Urvalet till 

denna studie anammar urvalstypen ”selected assessors”, vilket innebär att deltagarna 

blivit valda efter deras färdigheter av att kunna utföra sensoriska analyser. De som valdes 

ut var enbart människor som studerat ämnet sensorik på eftergymnasiell nivå. Totalt 

skickades inbjudan ut till 26 personer varav tio personer tackade ja.  

Undersökningen ägde rum vid tre tillfällen, ett för framtagning av egenskapsord och 

smakprofil, ett för träning av panelen och ett för själva intensitetsbedömningen. 

Programmet Eye Question användes för att genomföra testet. Till analys användes främst 

Panel Check medan Eye Open R enbart användes för ANOVA analys. Inom Panel Check 

togs det fram ett spindeldiagram, en bi-plot och en MSE-plot. 

5.1 Fisken 
Fiskarten som har studerats i undersökningen är tilapia (Oreochromis niloticus). De fiskar 

som användes odlades i Scandinavian Aquasystems recirkulerande vattenbruk som är 

beläget i Skättilljunga, nordöstra Skåne. Slaktvikten låg på 340-700g och fiskarna gick i 

reningsbassäng två dagar före slakt. Scandinavian Aquasystems Mikael Olénmark 

(personlig kommunikation, 11 maj 2016) förklarade att tilapia maximalt kan vistas i 

reningsbassängen två till tre dagar innan fisken orsakar skadlig åverkan på varandra.  

Till testerna fjällades, rensades och fileades fisken. Filéerna förvarades sedan i kyl vid + 

1°C, förpackade i vakuumpåsar. De olika lagringstiderna som undersöktes var en dag, en 

vecka och två veckor. Fisken vars lagringstid som omnämns som en dag nådde i själva 
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verket panelen inom fem till tolv timmar efter slakt. Den fisk som hämtades den 11/4 

användes till framtagning av egenskapsord samt till det slutgiltiga QDA-testet som 

tvåveckors fisk. Denna fisk avvek från de andra då dess vistelse i reningsbassäng innan 

slakt hade missats. 

Fisken tillagades i ugn på 200 grader i åtta till tio minuter till innertemperatur var cirka 

50°C, innertemperaturen valdes med hjälp av Sjömatsfrämjandet 

(http://sjomatsframjandet.se/fisk-i-koket/). Filéerna tillagades med skinnet på och rapsolja 

användes på blecket mot skinnsidan för att förhindra vidbränning. För övrigt användes 

ingen kryddning.  

5.2 QDA- Test 
Studien i sin helhet bestod av tre tillfällen under en period av tre sammanhängande 

veckor. Vid det första tillfället närvarade åtta deltagare. Syftet med den första delen av 

studien var att ta fram egenskapsord för fisken. Deltagarna samlades i en konferenssal och 

informerades kring studiens syfte och hur testet skulle utföras. Etiska överväganden som 

förmedlades innefattande frivilligt deltagande, att de fick avbryta när som helst och vilken 

den maximala lagringstiden var. Deltagarna fick sedan inta sina platser i de ISO-

standardiserade båsen som finns i Högskolan Kristianstads lokaler (European committee 

for standardization, 2010). Deltagarna fick där provsmaka de prov som skiljde sig mest åt 

i lagringstid, en dag respektive två veckor. Smakproven serverades ett åt gången. Under 

testet ombads deltagarna provsmaka och skriva ner alla ord som de kom att tänkta på 

angående smak, lukt, textur och utseende. Till smakproven tillhandahölls deltagarna 

vatten, en spottkopp och smörgåsrån för att kunna neutralisera sina smaklökar. Även en 

bit citron var inkluderad på varje provbricka som deltagarna ombads använda om de inte 

kunde komma på fler egenskapsord. Detta för att upptäcka om det fanns andra smaker 

som kunde upptäckas när citronen var applicerad på provet. Efter det att varje deltagare 

skrivit ner allt som de kunde komma att tänka på ombads de att åter samlas i 

konferenssalen. Där hölls sedan en diskussion med hela gruppen kring vad var och en 

hade antecknat under testet. Samtliga ord och beskrivningar samlades och 

kategoriserades. Under diskussionen gallrades och sorterades egenskapsorden tills endast 

elva stycken kvarstod. Dessa kom att utgöra grunden för fiskens smakprofil som studien 

ämnade undersöka. 
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Vid sammanställning av resultatet från tillfälle ett diskuterade författarna varje 

egenskapsord och ett resonemang fördes kring smakprofilen och i vilken grad varje ord 

kunde bidra med väsentlig mätdata till studiens övergripande resultat. Några av de 

sammanställda egenskapsorden stod i direkt motsatts till varandra, exempelvis basiskt – 

syra, och det beslutades därför att utesluta det ena ordet då intensitetmätningen skulle ge 

samma resultat åt båda. Andra ord så som skivig, unket, bassäng och fis uteslöts då de 

delade samma innebörd med de som behölls. Beslutet togs även av författarna att utesluta 

kategorin ”utseende” helt från mätningen. Övervägandet gjordes då tillagningsmetoden 

hade för stor inverkan och på så vis inte bidrog till en generaliserad bild av produkten. 

Den andra delen av studien inleddes med ett grundsmaktest där de sju närvarande 

deltagarna fick provsmaka på olika grundsmakslösningar som blandades enligt ISO 8586. 

Ett grundsmaktest används i många fall som urvalsmetod till en analytisk panel 

(Albinsson et al., 2013). Natriumglutamat blandades 0,3g/l, natriumklorid 1,3g/l, sackaros 

6g/l och citronsyra 0,2g/l. Utifall deltagarna inte kunde detektera proven så adderades 

ytterligare stimulus ned i blandningen då det primära syftet med grundsmaktestet var att 

låta panelen bli enade kring grundsmakerna, inte att testa deras detektionsförmåga. Testet 

skulle även ge panelen en uppdaterad bild av grundsmakerna. Efteråt hölls en diskussion 

med hela panelen kring de egenskapsord som tillfälle ett hade resulterat i. Författarna till 

studien bad paneldeltagarna tillsammans utvärdera de definitioner som hade arbetats 

fram. Diskussionen ledde till att panelen enades kring de givna definitionerna samt till 

utvecklandet av några. Samtalet skulle även ge författarna en bild av deltagarnas förmåga 

att kunna beskriva sensoriska egenskaper vilket Albinsson et al. (2013) även beskriver 

som en viktig del vid profilering. Under diskussionen gavs deltagarna även referensprov 

till några av egenskapsorden för att ge panelen en unison bild av de sensoriska 

beskrivningarna. Till doft användes kokt potatis och hö, medan texturerna saftigt, sträv 

och gummi efterliknades med apelsin, omogen banan och halloumiost. I direkt anslutning 

till diskussionen gjordes även ett mindre QDA-test av tillagad tilapia där grundsmakerna 

umami, syra och sälta ingick. Även fisksmak var en av de smakegenskaper som prövades. 

Testet utfördes som ett mindre pilottest, både för deltagarna i panelen och för författarna 

till studien. Programvarorna Eye Question och Panel Check testades och resultatet från 

testet sammanställdes för att ge en bild av deltagarnas förmåga att kunna replikera sina 

sensoriska bedömningar av fisken. 



 

16 

Vid det tredje tillfället utfördes QDA-testet över de egenskapsord som panelen tagit fram 

och tränat på under de två föregående veckorna. Fem av de personer som närvarat under 

både tillfälle ett och två deltog i testet. Utförandet och lokal följde Lawless & Heymanns 

(2010) Principles of good practice. Deltagarna fick efter en kort presentation av testet inta 

sina platser i de standardiserade båsen (European committee for standardization, 2010). 

De lagringstider som testades på fisken var en dag, en vecka och två veckor med ett 

replikat utfört på varje lagringstid vilket resulterade i sex stycken prov. Intensiteten av 

egenskapsorden som kan utläsas ur Tabell 3 mättes på en 0-100 skala. Proven hölls under 

testtillfället varma med hjälp av ett värmeskåp som höll en temperatur på cirka 50° och 

deltagarna serverades löpande i randomiserad ordning ett prov i taget. Tillsammans med 

provet erhöll varje deltagare vatten, smörgåsrån och en spottkopp. Observera att citron 

inte ingick vid detta tillfälle. Testet utfördes i Eye Question och deltagarna svarade på 

frågorna med hjälp av en iPad. 

5.3 Skillnad mellan renad och orenad tilapia 
Efter det att författarna hade sammanställt resultatet från den tredje och sista delen av 

mätningsstudien, vars resultat kan utläsas i Figur 3, konstaterades behovet av att utföra 

ytterligare ett QDA-test. Som tidigare nämnts ingick det ett prov av fisk i mätningsstudien 

som inte hade vistats i reningsbassäng innan slakt. För att ge mer validitet åt studiens 

resultat utfördes ett andra QDA-test mellan fisk som hade blivit renad och fisk som var 

orenad. Det fanns ingen skillnad i lagringstid mellan den renade och den orenade fisken. 

QDA-testet utfördes på samma vis som tidigare test, sex stycken deltagare närvarade som 

alla varit med under studiens första två tillfällen. Fisken presenterades på samma sätt som 

tidigare. 

6 Etiska överväganden 
Denna undersökning berördes inte av konfidentialitetskravet och nyttjandekravet då 

metoden använde personer som mätinstrument istället för att undersöka dem. Därmed 

samlades inga personuppgifter in. Däremot informerades panelen om studiens syfte, 

upplägg, frivilligt deltagande och att de fick avbryta när som helst. Detta uppfyllde 

informationskravet och samtyckeskravet. En viktig etisk frågeställning för denna studie 

var hur pass gammal fisk som kunde serveras. Detta kan ses som en svårighet då det 

behövde göras ett övervägande huruvida fisken var tjänlig eller ej. Fisken fick givetvis 

inte äventyra livsmedelssäkerheten och riskera att paneldeltagarna skulle kunna bli sjuka. 
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Deltagarna blev upplysta om att den längsta lagringstiden på fisken de fick prova var två 

veckor. 

7 Resultat 

7.1 QDA- test 
De egenskapsord som kvarstod efter diskussion med panelen presenteras i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2 - Egenskapsord som valts ut tillsammans med panelen 

Smak Doft Textur Utseende 

Basiskt Tång Sträv Grå 

Unket Hav Saftig Torr 

Umami Vass Köttig Vätskande 

Neutral Dy Mjäll (mör) Blåaktig (Skinn) 

Fyllighet Fis Fast Rödstrimmig 

Sötvatten Bassäng Torr Brun strimma 

Metallisk Smör Trådig Tråkig 

Fisksmak Unket Gummi Krämfärgad 

Dy Fiskebod/rökeri Geleig Ljusrosa 

Syra Kokt potatis Robust Fettsnål 

Sälta  Skivig Ojämn färg 
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Vid det andra tillfället definierades egenskapsorden ytterligare och de som presenteras i 

Tabell 3 är de egenskapsorden som användes till den slutliga mätningen. 

Tabell 3 – Slutgiltiga definitioner av egenskapsord. 

Smak Doft Textur 

Umami: Grundsmak. Hav: Tång och saltvatten. Saftig: Vätskande eller vattnig. 

Metallisk: Åt aluminium och stål 

hållet, inte järn. 
Dy: Havsbotten, sandigt, jordigt, 

unket och blålera. 

Mjäll: Mör, skivig och mjuk i texturen. 

Fisksmak: Vit insjöfisk och vit fisk i 

allmänhet. Inte trimetylamin. 
Bassäng: Odlingskar, gammalt 

vatten och antydan av klor. 
Fast: Smular inte, håller samman varje 

skiva, har tuggmotstånd, matig och 

köttig. 

Dy: Havsbotten, sandigt, jordigt, 

unket och blålera. 
Kokt potatis: Jordigt och sött. Gummi: Gnisslig som halloumi. 

Syra: Inte citronsyra, mer åt 

ättiksyra. 
Torrt gräs: Vass eller halm som 

är syrligt och friskt. 
 

Sälta: Grundsmak.   

Fyllighet: Smaken fyller hela 

munnen, en komplex smak. 
  

Sötvatten: Som en kallsup i en insjö 

eller insjövatten på läppar. 
  

 

Som kan utläsas ur Figur 1 nedan så visar träningen från det andra tillfället på att det 

fanns höga MSE-värden för vissa egenskaper. Sälta och syra gav förhållandevis låga 

MSE-värden, medan umami och fisksmak gav höga. 

 

Figur 1 - Diagram över replikerbarheten under träningstillfället 

Som kan utläsas ur Tabell 4 så kvarstod höga värden för umami, medan fisksmak blev 

lägre. MSE-värdena för sälta och syra var fortsättningsvis låga. Överlag visade deltagarna 
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problem att replikera vissa egenskaper under det slutgiltiga testet, däribland fick dy smak 

det högsta medelvärdet och var därmed den svåraste egenskapen att replikera. Som också 

kan utläsas så är kategorin textur den kategorin med högst MSE-medelvärde, samtliga 

egenskapsord i denna kategori är i den övre hälften av tabellen. 

Tabell 4 - MSE medelvärden i storleksordning från det slutgiltiga testet som beskriver deltagarnas replikerbarhet 

Egenskaper Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 Deltagare 5 Deltagare 6 

Dy_smak 508 6 414 697 172 360 

Hav_doft 118 470 142 158 146 207 

Gummi_textur 109 194 88 159 334 177 

Mjäll_textur 54 145 121 453 62 167 

Dy_doft 197 101 63 257 199 163 

Fast_textur 211 112 139 146 194 160 

Saftig_textur 100 111 260 284 37 158 

Umami_smak 168 95 125 171 91 130 

Kokt potatis_doft 87 117 88 87 177 111 

Sötvatten_smak 113 28 4 47 206 80 

Torrt gräs_doft 74 4 5 183 77 68 

Fyllighet_smak 35 7 64 24 205 67 

Syra_smak 89 4 6 162 14 55 

Bassäng_doft 106 9 2 25 128 54 

Fisksmak 65 4 12 52 79 43 

Metallisk_smak 78 16 12 70 6 36 

Sälta_smak 4 10 1 41 44 20 

 

Figur 2 visar en smakprofil över tilapia där olika lagringstider är inkluderade. Det kan 

utläsas en antydan till skillnad mellan de olika lagringstiderna gällande framförallt 

egenskapsorden mjäll textur, saftig textur, metallisk smak och dy smak. Detta kan även 

utläsas ur Figur 3. När det togs hänsyn till interaction effect var dy smak den enda 

egenskapen som signifikant skiljde sig mellan proven (P<0,05). Färsk fisk tenderar att ha 

saftigare och mer mjäll textur medan den får mer smak av metall och umami när den 

lagras. 
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Figur 2 – Medelvärde från det slutgiltiga testet för egenskapsord, presenterat i ett spindeldiagram 

Figur 3 visar vilken lagringstid de olika egenskapsorden drar åt. En dagars skulle kunna 

grupperas med saftig textur och mjäll textur, ingen tydlig gruppering kan göras för en 

veckors; metallisk smak, dy doft och dy smak skulle kunna grupperas med två veckors. 

Resterande ord kan utläsas gälla mer eller mindre för samtliga lagringstider. Med andra 

ord så är texturen mer mjäll och saftig desto färskare fisken är, medan den får mer dy 

doft, metallisk och dy smak desto äldre fisken är. 
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Figur 3 – Resultat från det slutgiltiga testet presenterat i en Bi-Plot för de olika lagringstiderna 
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7.2 Skillnad mellan renad och orenad tilapia 
Kontrolltestet visade på att det fanns en skillnad mellan renad och orenad fisk. Metallisk 

smak och dy smak var de egenskaper som var framträdande för två veckor lagrad fisk i 

den primära undersökningen och de var även framträdande för orenad fisk i testet av 

orenad och renad fisk. Flera egenskaper var intensivare och enbart två egenskaper inom 

kategorin textur var mindre intensiva. Dessa var mjäll textur och saftig textur. De 

egenskaper som signifikant skiljde sig mellan renad och orenad fisk var bassäng doft, 

umami smak och sötvatten smak (P<0,05). 

 

Figur 4 - Resultat från testet av renad och orenad tilapia presenterat i ett spindeldiagram 
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8 Diskussion 
Flera egenskapsord genererades som kunde presenteras i ett spindeldiagram som en 

smakprofil. Det var främst egenskaperna mjäll textur, saftig textur, metallisk smak och dy 

smak som skiljde sig för de olika lagringstiderna. Längre lagrad fisk tenderade ha mer dy 

smak och mindre mjäll textur. Metallisk smak kunde framförallt hittas hos två veckor 

lagrad fisk. 

8.1 Tolkning av resultatet 
Eftersom det i denna undersökning inte är säkert att det finns en faktisk skillnad mellan 

proven så är det i motsats till vad Tomic et al. (2007) anser, inte intressant att analysera 

deltagarna med hjälp av en F-plot. Därför har utvärderingen av deltagare enbart gjorts 

med hjälp av en MSE-plot och den gav svar på deras förmåga att replikera sina svar. I 

allmänhet måste inte ett högt MSE-värde innebära att deltagarna inte kan repetera sina 

bedömningar. Högt MSE-värde kan även innebära att den specifika egenskapen 

egentligen inte finns hos fisken. Swahn (2011) skriver att det är svårt att beskriva 

egenskapsord och att alla har olika referensramar. Ett högt MSE-värde kan därför också 

betyda att en enskild deltagare inte är bekant med en specifik egenskap trots att panelen 

godkänt den och ansett sig kunna bedöma den under träningstillfället. 

Smaken av dy hade bland deltagarna i denna studie högst MSE-värde, utom hos en 

deltagare som nästan felfritt kunde replikera sitt svar kring dysmaken, resterande hade ett 

MSE-värde över 100. Troligtvis är dy smak inte en vanligt förekommande smak och är 

därför något deltagarna hade svårt att förhålla sig till.  

Prestationen av panelen i denna studie kan anses vara likvärdig andra studier. Smaken av 

dy översteg i denna studie ett MSE-värde på 500 och kan därmed anses vara ett 

extremvärde då det kraftigt avvek. Extremvärden är däremot vanliga även i andra studier.  

(Sveinsdóttir et al., 2010). 

Textur var den kategori av egenskaper som var svårast för panelen att replikera. Orsaken 

kan tänkbart vara på grund av tillagningsmetod och skillnader i storlek på filéerna. 

Skillnader i texturen kan även finnas mellan olika prov av enstaka fiskar och kan därför 

också vara en orsak till panelens resultat. Resultatet visar även att panelen fann 

svårigheter i att replikera smaken av umami både vid träningstillfället och vid QDA-

testet. Förmodligen beror detta på att umami är en svår smak att bedöma och upptäcka. 

Yamaguchi (1998) påpekar att smaken av umami kan bli svår att urskilja när andra 



 

24 

smaker förekommer samtidigt. Träningen och kunskapen hos panelen kan därför ha varit 

otillräcklig. Hade panelen tränat på umami i kontext, det vill säga med fisk, så hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut.  

Cyprian et al. (2013) har gjort en uppdelning av egenskapsord i två kategorier, 

färskhetsrelaterade och förskämningsrelaterade. Detta kan även appliceras till denna 

studie. Egenskaper som kan klassas som färskhetsrelaterade; mjäll och saftig textur och 

doften av kokt potatis. Egenskaper som kan klassas som förskämningsrelaterade; Smaken 

och doften av dy, smaken av syra samt doften av bassäng. Huss (1995) skriver att syra 

blir mer framträdande när fisken blir förskämd vilket motiverar kategoriserandet.  

En del av egenskapsorden som togs fram för tilapia kan också hittas hos andra fiskar. 

Roth et al. (2014) beskriver egenskapsorden unken och härsken som smak hos piggvar, 

medan Sveinsdóttir et al. (2010) har egenskapsordet rutten som smak hos torsk. Dessa 

egenskapsord kan liknas med smaken av dy som var ett av egenskapsorden som framkom 

genom resultatet. Det är med andra ord inte ovanligt att ord relaterade till dy smak 

framkommer i QDA-test på fisk. Cyprian et al. (2013) som också har analyserat tilapia 

kom även de fram till dofter och smaker relaterade till dy, så som möglig och jordig. 

Troligtvis är dessa dy-relaterade egenskapsord kopplade till geosmin som Hathurusingha 

& Davey (2014) beskriver. 

Tabell 5 - Grupperade egenskapsord enligt diskussion 

 

Doften av kokt potatis är ett återkommande egenskapsord i andra studier och indikerar 

färskhet hos tilapia vilket Cyprian et al. (2013) intygar. Detta faktum kan dock inte 

utläsas ifrån Figur 2 då medelvärdet är snarlikt för de olika lagringstiderna. Ett annat 

färskhetsrelaterat egenskapsord som dyker upp i både undersökningarna av Cyprian et al. 

(2013) och Sveinsdóttir (2010) är sötma. Även Huss (1995) beskriver att färsk fisk i 

allmänhet karaktäriseras av bland annat sötma. Egenskapsordet saknas i denna 

undersökning men det bör nämnas att panelen diskuterade egenskapen under 

träningstillfället, men valde bort egenskapen då samtliga deltagare i panelen inte kunde 

Färskhetsrelaterade Förskämningsrelaterade 

Kokt potatis doft Dy smak & doft 

Mjäll textur Syra smak 

Saftig textur Bassäng doft 



 

25 

detektera den. Det är möjligt att doften av kokt potatis i denna studie även kan motsvara 

sötma, då sött ingår i definitionen till egenskapen. 

Resultatet visar på ett sammantaget mönster av hur de flesta färskhetsrelaterade 

egenskapsorden minskar över tid medan de flesta förskämningsrelaterade orden ökar. 

Doften av bassäng tycks däremot vara opåverkad av lagringstid. En annan avvikare är 

metallisk smak för två veckor lagrad fisk. Intensiteten ökar inte mellan en dagars och en 

veckors, där den i princip är samma, utan ökar först vid två veckor. Resultatet tycks dock 

skilja sig från Huss (1995) allmänna beskrivning om att fisk blir syrligare vid sex till tolv 

dagar och det beror troligtvis på att fisken lagrades i vakuumförpackning är därmed hade 

en annorlunda mikroflora. Cyprian et al. (2013) beskriver att den största sensoriska 

förändringen för tilapia inträffar först efter nio dagar och detta stämmer bra överens med 

resultatet som hade störst förändring vid två veckor.  

En antydan till förändring av dy smak och doft kan utläsas av resultatet. Som tidigare 

nämnt är det troligtvis kopplat till geosmin, men några belägg för att styrka att geosmin 

ökar med tiden kan inte hittas. Det kan antas att geosmin inte kan öka med tiden eftersom 

det är ett ämne som produceras av bakterier i odlingsvattnet för att sedan tas upp av fisken 

genom gälarna. Påståendet förutsätter dock att bakterierna inte följer med in i gälarna. 

Möjligtvis är det de andra sensoriska förändringarna som framhäver smaken av geosmin. 

Eftersom dy smak är så pass framträdande i resultatet så kan det även konstateras att 

tilapia odlad i recirkulerande vattenbruk lider av geosminproblematik. Det bör därför tas 

extra hänsyn till geosmin vid odling av tilapia i denna typ av system och två till tre dagar i 

reningsbassäng är troligtvis för lite trots självskadebeteendet. Ett försök att förlänga tiden 

mot sju dagar som används till barramundi är av rekommendation. Är denna typ av 

förändring inte önskvärd så kan geosmin maskeras i efterhand och recept som når 

konsument kan med fördel innehålla citron eller fritering. 

De autolytiska förändringarna kopplade till rigor mortis och förvaring skulle möjligtvis 

kunna ha påverkan på resultatet. Rigor mortis har dock varit bortom studiens kontroll då 

fiskarna slaktats på Scandinavian Aquasystems. Däremot är det rimligt att anta att fisken 

inte stressats då den håvats och slaktats direkt genom slag på huvudet. Det innebär som 

tagits upp i bakgrunden att glykogendepån bör vara större än om fisken hade blivit slaktat 

på ett stressande sätt. Vilket i sin tur innebär att pH kan bli lägre. Däremot beskriver Huss 

(1995) att glykogendepån inte är stor hos fiskar i jämförelse med andra djur och 
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relevansen kan därför ifrågasättas. Vidare verkar hypoxantin inte vara något panelen tyckt 

vara framträdande i det undersökta lagringsspannet då beska inte ens ingår som 

egenskapsord. 

8.2 Skillnad mellan renad och orenad tilapia 
En stor skillnad mellan renad och orenad fisk kan utläsas utifrån kontrolltestet med vissa 

egenskaper som uppgick till mer än dubbelt så intensiva för den orenade. Rimligtvis 

borde resultatet för den två veckor gamla fisken som inte gick i reningsbassäng förkastas. 

Delen i bakgrunden som handlar om geosmin talar även för detta. Däremot måste hänsyn 

tas till faktumet att fisken kan skilja på sig från batch till batch och genom att de kommer 

från olika bassänger. Samt att det inte var exakt samma grupp av deltagare som deltog i 

intensitetstestet som i kontrolltestet mellan renad och orenad fisk. Innan författarna 

serverade fisken lagrad två veckor så smakade de även själv på fisken med vetskapen i 

bakhuvudet att den inte varit i reningsbassäng. Det verkade då som att det inte hade någon 

påverkan. 

Förkastas resultatet av två veckor lagrad fisk så finns enbart en antydan av att färsk tilapia 

har saftigare och mer mjäll textur. Något samband kan därmed inte påvisas mellan 

egenskapsorden grupperade med två veckor och lagring i huvudresultatet. 

8.3 Relevans inom ämnesområdet mat och måltid 
Tilapia odlad i Svenskt vattenbruk är en relativt ny företeelse och få har en personlig 

koppling både till hur fisken smakar eller kan tillagas (Bohman & Magnusson, 2015). 

Smakprofilen som denna studie har resulterat i kan dels användas till marknadsföring men 

kan också vara till hjälp åt konsumenten, som med hjälp av en smakbeskrivning på egen 

hand kan avgöra om produkten uppfyller de behov och önskemål som finns. Studien 

bidrar även med viktig information åt försäljare och grossister som åt sina kunder kan 

återge en rättvis bild av fiskens smak. Med informationen kan de även förklara hur de 

förskämningsrelaterade egenskaperna ger sig till känna över tid och vad som kan göras 

vid tillagning för att motverka dessa. 

En av utmaningarna som marknaden ställs inför är att försöka nå fram till dagens allt mer 

kritiska konsumenter, marknaden måste möta de krav som ställs och reklamen som 

kommuniceras måste fånga konsumentens intresse. Lindstrom (2005) förklarar hur 

utvecklingen av produktreklamen har lett till en stor ökning av mängden intryck som når 
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konsumenten. Detta menar han har medfört ett visst tvivel bland konsumenterna som inte 

längre alltid tror på det som kommuniceras. På många sätt är det idag varumärket som 

säljer och inte själva produkten. Sandberg (2010) beskriver hur reklamen byggs upp kring 

varumärket och hur associerade värderingar så som platser, händelser och känslor får 

större utrymme. Vidare förklarar Sandberg (2010) hur mediernas fokus på att upprätthålla 

relationen mellan konsument och varumärke varit ledande i utvecklingen av storytelling 

och en upplevelsebaserad marknadskommunikation kring mat och måltid. 

Som tidigare nämnts är lingvistiken viktig kring en smakprofil. Vid applicering behöver 

den utarbetas och formuleras på ett sätt som talar till konsumenten. Det är viktigt att 

informationen kring smakprofilen förmedlas med transparens och ger en ärlig bild. Både 

kring de färskhetrelaterade egenskaperna och de förskämningsrelaterade. Den undersökta 

tilapian skiljer sig i smak från andra fiskar, både från andra odlade arter och från vild fisk 

som redan går att hitta i fiskdisken. Tilapian, likt annan fisk, karaktäriseras till stor del av 

sin omgivning och miljön den lever i, vilket är en viktig punkt att föra fram. Acceptans 

för tilapian kan uppnås genom kommunikation av det lokala ursprunget och vikten kring 

energifördelarna med fisk odlad i recirkulerande vattenbruk. Livsmedelsverket (2015) 

rekommenderar att äta fisk två till tre gånger i veckan vilket innebär stort utrymme för 

variation och kan tilapian presenteras med en inspirerande smakbeskrivning som 

inbringar lust och nyfikenhet finns det goda förutsättningar. 

Så som tidigare diskuterats så har vi olika referensramar och egenskapsorden bör därför 

formuleras så att konsumenten kan relatera till dem. Definitionsbeskrivningen som tagits 

fram kan där vara till hjälp. En beskrivning utifrån resultatet kan som exempel låta: Med 

en saftig sammanhållande textur som bär en lätt doft av hav och sötma, skänker tilapia en 

fyllig smak balanserad av syra och sälta.  

8.4 Kritisk analys av material och metod 
Studiens material och metod kan sättas i förhållande till liknande studier och standarder. 

Enligt European committee for standardization (2014) är minst tio deltagare önskvärt till 

sensoriska profiler och på grund av bortfall så bör dubbelt så många deltagare som behövs 

genomgå träning. Albinsson et al. (2013) skriver att det vid QDA rekommenderas åtta till 

tio deltagare. Däremot är det inte ovanligt med något färre deltagare. Exempelvis så hade 

Roth et al. (2014) enbart sex deltagare, Nilsen & Öström (2010) hade sju tränade 

studenter och Floengård (2012) hade sju deltagare i sitt examensarbete. 
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Eftersom resultatet inte visade på någon större förändring av intensitet hos 

egenskapsorden så skulle en längre lagrad fisk kunnat ha använts. Dillemmat ligger där i 

hurudivda fisken då kan anses vara livsmedelssäker. Den maximala lagringstiden i denna 

studie var 14 dagar, vilket är två dagar längre än vad Huss (1995) beskriver som gräns för 

otjänlig fisk. Till skillnad från denna gräns som baseras på isad fisk så 

vakuumförpackades fisken i denna undersökning, som enligt Huss (1995) resulterar i en 

annan mikroflora. Vilket enligt M. R & Maurice O (2008) innebär en längre lagringstid. 

Därtill är lagringstiden inte samma för olika fiskar, piggvar som undersöks av Roth et al. 

(2014) kan lagras i högst 22 dagar. Den mest jämförbara studien ter sig vara den där 

Cyprian et al. (2013) har undersökt hur länge tilapia kan lagras i modifierad atmosfär. Då 

den modifierade atmosfären innehåller mindre syre är metoden på så vis lik 

vakuumförpackning. Gränsen låg vid 23 dagar vilket betyder att längre lagrad fisk kunde 

ha serverats. 

Då denna studies omfattning är den av ett examensarbete så har det funnits vissa 

begränsningar så som att fisken enbart hunnit undersökas med endast en metod. En 

triangulering har alltså inte varit möjlig. Metoden besvarar tydligt syftet och förutsatt att 

en objektiv metod skulle användas så var det enda andra alternativet ett analytiskt 

skillnadtest. Ett skillnadstest hade däremot enbart besvarat frågan om det finns någon 

sensorisk förändring eller ej, alltså inte hur och på vilket vis fisken förändras.  

Förutom sensoriska test är det tänkvärt att analysera lagringstid på andra vis. Detta skulle 

kunna vara mikrobiologiska, fysiska och kemiska tester så som exempelvis Roth et al. 

(2014) utförde tillsammans med sitt QDA och QIM test. Mikrobiologiska metoder är 

användbara för att konstatera om ett livsmedel är hälsovådligt eller inte, det vill säga hur 

länge produkten kan ligga i disken innan den inte får saluföras längre.  

8.5 Vidare studier 
Då arbetet inte är så förhållandevis omfattande så finns det rum för en del vidare 

forskning. Hela studien skulle kunna replikeras med delvis fler deltagare men även med 

större lagringsspann. Mycket har täckts av Cyprian et al. (2013), men det finns 

fortfarande rum för mer nischade studier. Det är möjligt att rikta in sig mer på 

marknadsföring och ta fram smakprofiler för tilapia tillagad på olika vis, exempelvis 

stekning eller sashimi (rå fisk). Ett annat outforskat område är hur den sensoriska profilen 

för Tilapa ser ut när den varit fryst och blivit tinad. Vidare så är det intressant för just 
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Scandinavian Aquasystems att analysera deras fisk efter detektionsgränsen av geosmin 

som Hathurusingha & Davey (2014) beskriver, för att se om dy smaken som panelen 

konstaterade kan påvisas kemiskt.  

9 Slutsats 
En smakprofil i form av ett spindeldiagram har tagits fram med flera olika egenskapsord 

för smak, doft och textur. Vissa egenskapsord kunde klassas som neutrala medan ord som 

dy, syra och bassäng kunde kategoriseras som förskämningsrelaterade och kokt potatis, 

mjäll och saftig som färskhetsrelaterade. Liknande och ibland även identiska 

egenskapsord kan hittas i andra sensoriska studier om fisk, vilket stärker resultatet i denna 

studie. Hos färsk, odlad tilapia kan det konstateras en antydan av saftigare och mer mjäll 

textur. Vid lagring kan tilapia möjligtvis erhålla en intensivare smak av dy och metall, 

samt en intensivare doft av dy. 
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