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Sammanfattning  

Bakgrund: Insekter är en del av miljontals människors kost men har inte implementerats i västvärlden 

av flera olika skäl. Bland annat finns det ingen lång tradition av insekter som föda och  entomofagi 

(insektsätande) anses ofta som något äckligt och primitivt. Insekter har intressanta näringskvaliteter 

och är ett fullvärdigt alternativ till andra animaliska produkter. En betydande roll för acceptans av 

insekter i västvärlden är framtagande av ett sensoriskt språk. Det finns idag relativt lite forskning kring 

insekters karaktär och smak. Studier som finns tillgängliga visar att flera insektsarter har en smak av 

umami.  

Syfte: Syftet med studien är att jämföra buljonger baserade på syrsa respektive mjölmask med fokus 

på intensiteten av umami. Ytterligare syften är studera syra och sältas inverkan på buljongerna kopplat 

till den upplevda intensiteten av umami och att ta fram smakprofiler för respektive buljong.  

Metod: Med hjälp av en försöksdesign togs 18 buljongprover fram där salt och syra tillsattes i olika 

koncentrationer och kombinationer. Provernas intensitet av umami bedömdes sensoriskt genom att en 

panel bedömde proverna mot referenslösningar med umami. En smakprofil för respektive prov togs 

fram genom konsensusanalys.    

Resultat: Resultaten visar att det finns skillnader i smak, doft och utseende bland buljongproverna. 

Flera prover skiljer sig signifikant åt med avseende på umami där salt och syra ger en ökad intensitet.  

Slutsats: Salt och syra har en positiv inverkan på intensiteten av umami i buljonger baserade på 

mjölmask respektive syrsa. Proverna som baserats på syrsa påvisar en högre intensitet av umami än 

buljong baserad på mjölmask.  
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Summary 

Background: Insects are part of millions of people's diets but have not been implemented in the 

western world for a variety of reasons.  Among other things, there is no long tradition entomophagy 

(eating of insects) which is often considered as something disgusting and primitive. Insects have 

interesting nutritional qualities and are a good alternative to other animal products.  An important part 

for acceptance of the consumption of insects in the western world is the development of the sensory 

language. Today there is very little research on the characteristics and taste of insects. Studies available 

show that several insect species have a strong perceived taste of umami. 

Purpose: The purpose with this study is to compare broth based on cricket and mealworm focusing on 

the intensity of umami. Furthermore the study aim to identify acid and salt effects on the broths linked 

to the perceived intensity of umami together with flavour profiles for each broth.   

Method: Using an experimental design, 18 broth samples were prepared where salt and acid were 

added in various concentrations and combinations. The intensity of umami in the samples was 

assessed by comparing the samples against references of umami solutions. The taste profile was 

assessed by a consensus analysis.  

Results: The results show that there are differences in taste, smell and appearance among the samples 

based on crickets or mealworm, containing different amounts of salt and acid. Several differences in 

the samples are significant regarding the intensity of umami.  

Conclusion: Salt and acid have a positive effect on the intensity of umami in broths containing 

mealworms or crickets. The samples containing crickets show a higher intensity of umami than the broth 

containing mealworm.  
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Ordförklaring 
 

Attribut – Utmärkande egenskaper eller kännetecken.  

Entomofagi – Ätande av insekter. 

Grundsmaker – De fem smaker (sött, salt, surt, bittert, umami) som människan kan känna 

med hjälp av receptorer på tungan.  

ISO standard – Globala standarder som används för kvalitetssäkring inom flera områden. 

 

Maillardreaktion – En kemisk reaktion mellan kolhydrater och aminosyror, vilket ger en 

brun färg och nya smak- och aromföreningar bildas. 

 

Sensorik – Sensorisk analys är en vetenskaplig disciplin som mäter, analyserar och tolkar 

reaktioner på egenskaper hos livsmedel och andra material som de upplevs med våra sinnen: 

syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Denna ofta citerade breda definition av sensorisk analys 

innefattar både kvalitativa och kvantitativa angreppssätt, samt mätning med både konsumenter 

och tränade bedömare 

 

Sensoriska egenskaper – En produkts utseende, doft, konsistens, munkänsla och smak som 

mäts genom sensorisk analys.   

 

Smakförstärkare – Ingredienser eller tillagningsmetoder som bidrar till intensivare smaker 

och förhöjer smakupplevelsen.  

 

Smakprofil – En kombination av de smaker som upplevs i en måltid/ råvara eller i ett 

livsmedel. 

 

Receptor – Celler vars uppgift är att fånga upp och överföra signaler utifrån eller från 

kroppens inre.  

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolhydrat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aminosyra
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Förord 
Detta arbete är det avslutande examensarbetet på Gastronomiprogrammet inom huvudområdet 

mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Genom arbetets gång har vi fått 

användning av både praktiska och teoretiska erfarenheter från utbildningen. Arbetet har 

bedrivits i samarbete med Solina Sweden AB under våren 2020.  

 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Karin Wendin för vägledning, stöd 

och inspiration. Vi vill även tillägna ett stort tack till Peter Andersson på Solina som bidragit 

med råvaror men även gett oss mycket inspiration och kunskap under projektets gång. Vi riktar 

även ett tack till Gastronomiprogrammet för användning av lokaler och för råvaror. Sist men 

inte minst vill vi tacka alla medstudenter och lärare som medverkat under studien och bidragit 

med åsikter, utan er hade inte arbetet varit möjligt att genomföra!  

  



 

1. Inledning  

En analys av trender i Sverige visar att allt fler konsumenter söker efter alternativ till 

konventionella animaliska produkter (Fransson, 2019). Samtidigt visar studier kring 

insektsätande i Europa, i de länder där insekter som livsmedel är legaliserat,  att det finns en 

ökad trend av produkter innehållande insekter bland konsumenter (Jansson & Berggren, 2015). 

Fem olika insektsarter förväntas bli godkända livsmedel i Sverige år 2020. Syrsa och mjölmask, 

som arbetet kommer att behandla, är två av dem (Livsmedelsverket, 2020)  

 

Insekter har intressanta kvaliteter avseende miljöpåverkan, näringsinnehåll och hälsa. Insekter 

har  lägre klimatpåverkan jämfört med andra animaliska produkter så som fläsk- och nötkött 

samtidigt som de innehåller en hög andel protein och omättade och fleromättade fettsyror (Van 

Huis et al., 2013). Det finns goda möjligheter och potential att odla insekter som människoföda 

i Sverige (Boqvist, 2019). Insekter är en del av miljontals människors kost men har inte kommit 

att implementerats på samma sätt i västvärlden. Bland annat på grund av att det inte finns någon 

lång tradition av insekter som mat och att entomofagi (insektsätande) ofta anses som något 

äckligt och primitivt (Van Huis et al., 2013). Produkter med nermalda insekter, till exempel 

mjöl, blir allt mer populära och nermalda insekter kan vara ett bra sätt att introducera nya 

produkter på marknaden (Hartmann, Shi, Giusto, & Siegrist, 2015). Ett insektsmjöl kan med 

fördel tillsättas i exempelvis en buljong. Insekterna blir på så sätt mer eller mindre dolda i 

produkten samtidigt som de behåller en hög proteinkvalitet (Lammers, Ullmann, Fiebelkorn, 

2019).    

Det finns idag begränsad forskning kring insekters karaktär och smak. Smakprofiler som tagits 

fram för olika insekter är få då forskningen kring insekter idag sällan fokuserar på sensoriska 

egenskaper och attribut. Dock finns ett par studier som påvisat att flera insektsarter upplevs ha 

en intensiv smak av umami (Albrektsson, 2017; Evans. et al., 2017). Denna studie fokuserar 

på mjölmask och syrsa och deras sensoriska egenskaper. Målet med studien är att undersöka 

insekternas smak av umami när de används som ingrediens i en buljong och huruvida det går 

att framhäva och förhöja smaken av umami. Mer specifikt vid framställningen av två olika 

typer av insektsbuljonger där salt och syra tillsätts i olika koncentrationer. Framställningen av 

två buljonger baserade på syrsa respektive mjölmask möjliggör även att jämföra smak, doft och 

användningsområden samt undersöka kvaliteter hos de båda.  



 

2. Syfte 

Syftet med studien är att jämföra buljonger baserade på syrsa respektive mjölmask med fokus 

på intensiteten av umami. Ytterligare syfte är att identifiera syra och sältas inverkan på 

buljongerna kopplat till den upplevda intensiteten av umami och att ta fram smakprofiler för 

respektive buljong. 

3. Bakgrund  

3.1 Insekter som alternativ proteinkälla 

Vikten av att finna alternativa proteinkällor som har låg miljöpåverkan har under de senaste 

åren ökat drastiskt förklarar Van Huis et al (2013). Olika livsmedels effekt på klimatet är något 

som länge varit omdiskuterat, vilket i sin tur har ökat medvetandegraden hos konsumenter, 

forskare och livsmedelsföretag som nu söker efter hållbara alternativ till kött, fisk och fågel. 

Samtidigt ökar populationen i världen, vilket resulterar i en högre efterfrågan på mat. Insekter 

konsumeras av miljontals människor i stora delar av världen men ses som en främmande källa 

till protein i västvärlden (Van Huis et al., 2013).  

Vid uppfödning av nöt, fisk och fågel finns det idag utmaningar kring stora utsläpp av 

växthusgaser, dels från användning av gödningsmedel och dels beroende på mängden foder 

och vatten som går åt för effektiv tillväxten hos djuren. Idag står animalieproduktionen för 15% 

av de totala utsläppen av koldioxid (Jordbruksverket, 2020). Eftersom insekter är kallblodiga 

varelser är de mindre känsliga mot värmeväxlingar, kräver mindre vatten och foder jämfört 

med nöt, fisk och fågel. För att framställa ett kilo insektsprotein krävs två kilo majs och soja 

jämfört med framställningen av ett kilo nötkött som kräver 20 kilo majs och soja (Van Huis et 

al., 2013). Att ersätta nöt, gris och fågel med insekter anses kunna ha en positiv inverkan på 

både klimat och hälsa. Detta beror bland annat på insekters låga påverkan av utsläpp som 

metan, koldioxid och kväveoxid (Elhassan, Wendin, Olsson & Langton, 2019).  Berg et al., 

(2017) menar att produkter innehållande insekter har en stor potential att snabbt etableras på 

marknaden och kan bli ett hållbart alternativ till konventionella animaliska livsmedel.  

 



 

3.2 Insekters näringsvärde och sensoriska egenskaper 

Insekter är goda källor till energi, protein, fett, mineraler och vitaminer. Mjölmask och syrsa 

är jämförbara med andra proteinkällor såsom kött, fisk och sojabönor. De innehåller båda en 

hög andel fett och protein. Per 100 gram torrsubstans innehåller syrsa ungefär 70 gram protein 

och 18 gram fett medan mjölmask innehåller 52 gram protein och 25 gram fett. Fettinnehållet 

består av en hög andel fleromättade fettsyror. Näringsinnehållet för insekterna varierar kraftigt 

och variationen beror främst på foder, miljö och i vilket utvecklingsstadie de skördats i 

(Zielińska, 2015; Van Huis, 2003).  

Baker et al. (2016) menar att det krävs god marknadsföring med noga utvalda beskrivningar 

för att normalisera entomofagi i framtiden. En betydande roll för acceptans av konsumtionen 

av insekter i västvärlden är framtagningen av det sensoriska språket (Gustafsson et al., 2006). 

McGee (2004), Caparros Megido et al. (2014) och Tan et al. (2015) menar att konsumenter är 

mer benägna att testa nya livsmedel om de har en relation till smakerna. Egenskapsord och 

smakprofiler kan därför ha en avgörande roll när det kommer till att implementera produkter 

innehållande insekter på marknaden. 

Det är inte enbart det goda näringsvärdet hos insekter som är relevant ur ett 

konsumentperspektiv, utan även de sensoriska egenskaperna. Därmed är det av stor vikt att 

utveckla de delarna för att konsumenter i västvärlden ska acceptera insekter som föda (Elhassan 

et al., 2019). Tidigare studier kring insekter och dess sensoriska egenskaper har bland annat 

gjorts av Evans et al. (2017) i sin bok “On Eating Insects” och Albrektsson (2017) i sin 

kandidatuppsats “It really bugs me”.  Evans et al. och Albrektsson beskriver att syrsa är mild 

och har en smak av umami, popcorn och kyckling. Vidare beskriver de att syrsa doftar buljong, 

nöt och spannmål med noter av trä. Syrsa har en intensiv smak av umami och grönsaker och 

har en tydlig ton av nötighet men en mindre tydlig ton av spannmålsprodukter och Maillard. 

Mjölmask har en intensiv doft av spannmål, nöt samt trä men har en mindre uttalad doft av 

buljong. Den har en intensiv smak av nötter, spannmål, umami och något mindre intensiv smak 

av grönsaker och Maillard (Evans et al. 2017; Albrektsson, 2017).                  

3.3 Grundsmaker 

Smak definieras av de grundläggande element som svarar på smakreceptorer som finns på 

tungan. Det finns fem grundsmaker: söt, sur, salt, besk och umami. Människor har 

receptorer/sinnesorgan på tungan som innehåller smakceller och kan därför urskilja var och en 



 

av de fem grundläggande smakerna. Vi känner grundsmak när smakmolekyler från ett 

livsmedel blandas med saliv och tränger in i tungans smaklökar. Där binder sig 

smakmolekylerna till en smakreceptor som skickar iväg nervsignaler till hjärnan. I hjärnan 

bearbetas och omvandlas signalerna till smakinformation (Chandrashekar, Hoon, Ryba, & 

Zuker, 2006). I denna undersökning behandlas grundsmakerna umami, syra och sälta som 

beskrivs mer ingående nedan. 

3.3.1 Umami 

Umami är den så kallade femte grundsmaken och upptäcktes redan 1908 av den japanske smak 

forskaren Kikunae Ikeda. Det var inte förrän under sent 1900-tal som receptorväggar för umami 

hittades och kunde då bevisas vara en grundsmak. Ordet umami kommer från Japan och kan 

översättas till ”välsmakande”. Umami brukar beskrivas ha en buljong liknande eller köttig 

smak och återfinns bland annat i kött, tomat, svamp, soja, jästextrakt och ost (Yamaguchi, 

1998). Människor känner smaken av umami genom smakreceptorer som reagerar på glutamat 

(Chandrashekar, et al. 2006). Smaken framkallas genom aminosyrorna mononatriumglutamat 

(MSG) och asparaginsyra som ofta förekommer i proteinrika livsmedel. Glutamat är vanligt 

förekommande i köttbuljong och jästa produkter. MSG var den första molekylen som 

rapporterades ha smak av umami (Ault, 2004). MSG används ofta som smakförhöjare för att 

komplettera, förhöja eller avrunda smaken i många livsmedel (Kuninaka, 1981). MSG har en 

förmåga att samverka synergiskt och ger förstärkta och kvarvarande smakupplevelser och 

upplevs förbättra smak och munkänsla (Ault, 2004). 

3.4 Smakförstärkare 

För att höja och framhäva smak hos ett livsmedel kan smakförstärkare användas. Det finns flera 

olika faktorer som kan påverka smaken och hur vi upplever ett livsmedel (Notelid & Persson, 

2012). Nedan kommer några ämnen med smakförstärkande egenskaper beskrivas, och hur de 

på varierande sätt kan spela en betydande roll för hur vi uppfattar smaken i en produkt eller i 

en måltid.  

 
3.4.1 Salt 

koksalt, det vill säga natriumklorid (NaCl) är en kemisk substans som bland annat utvinns från 

havsvatten. Den kemiska uppbyggnaden hos salt bidrar till en stor mångsidighet inom 

matlagning. Salt består av kemiska föreningar mellan positivt- och negativt laddade joner vilket 

gör salt polärt. Polariteten gör att salt lätt binder till andra ämnen som är polära men salt kan 



 

även binda vatten, som är opolärt. När salt binder vatten förlorar vattnet sin förmåga att lösa 

upp smak- och aromämnen, detta beror på att vattnet blir mättat vid närvaro av salt. När 

aromerna inte blir bundna till vattnet kan de därför upplevas som starkare (McGee, 2004).  

 

3.4.2 Syra 

I matlagning är det vanligt att använda citronsyra, vinäger och ättika som klassas som svaga 

syror (HA) och är polära. När HA blandas med vatten (H2O), som är polärt, kommer syran 

delvis att protolyseras enligt formel (1) och bilda oxoniumjoner (H3O+) och anjoner (A-). På 

så sätt bildas fler H3O+ vilket gör att pH-värdet sänks i vattnet och blir surare, detta gör att 

vätskan upplevs som syrlig (McGee, 2004). Enligt Livsmedelsverket (2019) har syra i form av 

vinäger, ättika och citrus en förmåga att dämpa upplevelsen av sälta i mat. Tillförandet av både 

salt och syra i matlagning kan därför vara ett alternativ för att balansera smakerna.  

Formel 1 

 HA + H2O = H3O+ och A- 

 

3.4.3 Fett  

Det finns tre olika grupper av fetter, en av dem är triglycerider som finns i smör, olja och 

margarin. Triglycerider är uppbyggda av mättade, omättade- och/eller fleromättade fettsyror 

och alkoholen glycerol (Livsmedelsverket, 2019).  

Fettmolekylerna som är opolära har en förmåga att binda andra opolära ämnen som flera olika 

aromer. Detta kan göra att aromer dröjer kvar längre i munnen.  Eftersom fett stannar kvar i 

munnen en stund efter maten svalts bidrar detta till att aromerna uppfattas under en längre tid 

(McGee, 2004). Vid en reducering av exempelvis en buljong blir vätskan mer koncentrerad allt 

eftersom vatten förångas. Vid reducering förändras smakprofilen hos buljongen eftersom 

buljongen blir mer koncentrerad och nya ämnen bildas. Fettmolekylerna kan binda till 

nybildade aromer och buljongen kan få en rikare smakprofil (Aparicio, Cammarota, Graziani 

& Pellicano, 2008; McGee, 2004). 

 

3.4.4 Koktid 

Smakprofilen hos en buljong påverkas av koktiden. En längre koktid vid reduktion bidrar till 

en form av Maillardreaktion när temperaturen når upp till kokpunkt (100 ℃) (McGee, 2004). 

Temperaturen har även en signifikant påverkan på smaken vid reduktion. Stormkokning under 

lång tid kan ge en bitter smak medan en lägre temperatur under längre tid kan bidra till en 



 

kraftigare och mer komplex smakupplevelse (Förare Winbladh & Sandström, 2011; Snitkjær, 

Frøst, Skibsted & Risbo, 2010).  

 

För att ta fram en kraftig och mustig smak i en buljong menar McGee att det finns fördelar med 

att hacka ner aromatiska grönsaker som morot och lök. Han förklarar även att storleken på de 

hackade grönsakerna har inverkan på slutresultatet. För att få ut så mycket smak som möjligt 

är det är viktigt att grönsaksbitarna är små. Då kan molekylerna från grönsakerna snabbare 

lösas upp och bindas till vatten, salt och olja (McGee, 2004).  

3.5 Sensorik 

3.5.1 Sensorisk analys  

Under flera århundraden har människan använt sina fem sinnen doft, smak, känsel, hörsel och 

syn att bedöma mat och dryck med. De sensoriska analyserna har utvecklats och avancerats 

under de senare åren för att kunna skapa mervärde och öka kvaliteten bland produkter (Lawless 

& Heymann, 2010). Sensorisk analys är en vetenskaplig disciplin och används som ett redskap 

som mäter analyserar och tolkar reaktioner på egenskaper hos exempelvis livsmedel med hjälp 

av de mänskliga sinnena. Den används som ett strategiskt verktyg för att bland annat 

kvalitetstesta, produktutveckla och marknadsföra produkter (Albinsson,Wendin, Åström,  

2013).  

Sensorisk analys delas generellt in i två huvudgrupper, analytiska metoder och 

konsumentmetoder (Albinsson et al., 2013). Skillnaden mellan grupperna utgörs framför allt 

av vilken typ av bedömare som ingår i bedömningspanelen. Inom de analytiska metoderna 

gäller ISO-standard 8586 (General guidance for selection, training and monitoring for 

assessors, del 1 och del 2). ISO-standarden beskriver vilka krav som personerna i panelen ska 

uppfylla för att följa internationella standarder och på så sätt få resultat som är replikerbara. 

Bland annat bör samtliga i panelen ha goda lukt- och smaksinnen och felfritt färgseende. 

Panelen agerar som ett mätinstrument och analyserar likheter och skillnader. Det är viktigt att 

panelen är tränad för att resultatet ska bli tillförlitliga och för att testet ska gå att replikera. Vid 

rekrytering inför träning av en analytisk panel bör personer med en stor förmåga att använda 

sina sinnen väljas ut genom urvalstester. Ett urvalstest kan till exempel vara ett grundsmakstest 

där de utvalda personernas förmåga att känna grundsmaker testas. Lukttest, färgblindhetstest 

och test av repeterbarhet kan också utföras (Albinsson et al., 2013). Konsumentmetoder 



 

används för att mäta vad, hur mycket och varför konsumenter föredrar en produkt, tjänst eller 

företeelse. Vid konsumenttester är det konsumenter som ingår i panelen. Det är viktigt att 

urvalet av konsumenter är representativt för att kunna representera den aktuella målgruppen. 

Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till vid genomförandet av sensoriska tester är antalet prov 

som bedöms, provmängd, temperatur, instruktioner och tidpunkt på dagen som testet ska 

utföras (Lawless & Heymann, 2010). 

3.5.2 Sensoriska analysmetoder  

”Skillnadstester” och ”Beskrivandetest” är objektiva och analytiska metoder som kräver 

tränade paneler. I skillnadstest ska bedömarna i panelen fastställa om proverna är märkbart 

olika. I den beskrivande metoden är bedömarnas arbetsuppgift liknande men här ska de 

fastställa om proverna skiljer sig åt kopplat till specifika attribut som exempelvis smak eller 

färg. Sista metoden är “Gillandetest” som går ut på att bedömarna på ett subjektivt sätt bedömer 

huruvida de gillar/föredrar vissa prover och i vilken grad.  Alla tre metoder kan användas på 

varierande sätt och de finns undergrupper av metoder som tillhör de tre huvudgrupperna 

(Albinsson, et al. 2013).  

  

3.5.3 Konsensusanalys 

“Konsensusanalys” är en variant av flavour profiling som tillhör kategorin beskrivandetest.  

Det är en metod där en analytisk, tränad panel mäter intensiteten av särskilda attribut kopplade 

till en produkt på en skala. För att utföra denna metod krävs en panel med åtta till tio deltagare. 

Detta för att bedömningarna från varje bedömare ska styrkas och ses som tillförlitlig. Det är 

även avgörande att panelen bedömer likvärdigt. Konsensusanalys är en metod som kan 

användas vid skapandet av smakprofiler för specifika produkter (Lawless & Heymann, 2010). 

Först bedöms hela smakupplevelsen individuellt där bedömarna ska mäta och bedöma de 

sensoriska egenskaperna doft, utseende, smak och textur (Albinsson, et.al 2013). Därefter ska 

panelen tillsammans diskutera och konkretisera smakerna i den ordning som alla anser vara 

riktig med hjälp av skalor, förklarar Varela & Ares (2012). Efter ett flertal träningstillfällen blir 

bedömarna eniga i de olika attributens intensitet och kan genomföra tester på ett tillförlitligt 

sätt, denna metoden är därför dyr och tidskrävande (Lawless & Heymann, 2010). 

Fördelar med beskrivandetest, som konsensusanalys, är att resultaten kan användas för att 

marknadsföra och ge rekommendationer för produkternas tillämpning genom smakprofiler. 



 

Metoden möjliggör en enklare väg att matcha produktutveckling efter konsumenternas ideal 

och önskemål genom förståelsen av effekterna på produkten från olika ingredienser eller 

tillverkningssteg. Följaktligen kan forskaren eller utvecklaren enkelt påverka den sensoriska 

perceptionen på slutprodukten. Således är det viktigt att följa upp och spåra förändringar i 

produktens utveckling (Varela & Ares, 2012).  

3.6 Försöksdesign  

En försöksdesign är en form av förberedelse och detaljerad plan vars syfte är att mäta en eller 

flera faktorers effekt på en slutprodukt. I en försöksdesign är syftet att hitta optimala 

förutsättningar eller villkor för ett antal faktorer. Faktorerna är parametrar som ställs in vid 

givna nivåer. Exempel på parametrar kan vara koktid, salt- och fetthalt. Faktorernas olika 

nivåer/intervall bildar forskningsdesignen (Dejaegher & Vander Heyden, 2011).   

4 Material och metod 

4.1 Litteratursökning 

Litteratur söktes via databaserna Google Scholar och Summon. Ämnesord vid sökning var: 

umami, taste and flavour, cricket, mealworm, broth, flavor profile, natrium, acidic och sensory 

analysis. 

4.2 Avgränsningar  

På grund av pandemin Covid-19 har begränsningar i arbetet gjorts. Restriktioner kring 

pandemin innebar bland annat att Högskolan Kristianstad gick över till digital undervisning 

och att endast ett fåtal studenter får vistas i högskolans lokaler med ett särskilt godkännande 

från programansvarig. För studien innebar detta att metoder var tvungna att modifieras och 

anpassas efter rådande situation. Bland annat kunde inga träningstillfällen ges till panelen och 

uppsatsskrivarna fick själva ta fram och definiera attribut som skulle bedömas i 

konsensusanalysen. Även antal deltagare för respektive test var begränsat. 

 

Ytterligare avgränsningar har gjorts vid utformandet av försöksdesignen. För att följa den givna 

tidsramen för arbetet och behålla kvaliteten har faktorer och parametrar som eventuellt kan 

komma att påverka upplevelsen av umami begränsats. Vidare har antalet prover vid bedömning 

begränsats.   

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0260877413005128#b0150


 

4.3 Försöksdesign 

Två likadana experimentella försöksdesigner togs fram, en för syrsa och en för mjölmask, som 

användes vid framställningen av buljongprover (figur 1). Försöksdesignerna ger 18 olika 

buljonger där salt- och syrahalten varierar. Nio av proverna innehöll mjölmask och resterande 

nio innehöll syrsa. För respektive design blandades lika mängd salt och/ eller syra i buljongerna 

med syrsa och mjölmask se tabell 1 nedan, enheterna i tabellen är procent. I tabell 1 anges 

förkortningar, som användas i resultat, där bokstäverna “n” står för neutralt prov, “s” är en 

förkortning av salt och “a” för syra (acid). Storleken på “s” och “a” varierar beroende på 

mängden salt och syra procenten i provet, stor bokstav används för “hög andel”, liten bokstav 

används för “låg andel”. 

 

Figur 1: Experimentell försöksdesign, punkterna symboliserar respektive prov.  

  



 

Tabell 1: Koncentrationer av salt-och syrahalt med förkortningar för varje prov.  

    Mask  Förkortning 

Mask neutral Mn 

Mask, låg salt 
(0,08%)  

Ms 

Mask, hög salt 
(0,15%)  

MS 

Mask, låg syra 
(0,02%) 

Ma 

Mask, hög syra 
(0,06%) 

MA 

Mask, låg salt, låg 
syra 

 (0,08%,0,02%) 

Msa 

Mask, hög salt, låg 
syra  

(0,15% 0,02%) 

MSa 

Mask, låg salt, hög 
syra  

(0,08%, 0,06%) 

MsA 

 

4.4 Mask- och syrsmjöl 

I denna studie användes ett färdigt finkornigt syrsmjöl från Thailand som producerats av 

företaget Global Bugs (2020). För att efterlikna syrsmjölet skapades maskmjöl från grunden 

utifrån en tidigare framtagen receptmall framtagen hos Solina och som beskrivs mer grundligt 

längre nedan. Målet var att skapa ett maskmjöl som var jämförbart med det befintliga 

syrsmjölet. Justeringar i receptet gällande temperatur och luftfuktighet i ugnen gjordes för att 

undvika kraftig rostning. 

Utifrån receptmallen kokades de hela färskfrysta mjölmaskarna i vatten (100 ºC) i fem 

minuter. Därefter lufttorkade maskarna på hushållspapper i cirka 30 minuter för att sedan 

torkas i ugn i 90°C i fem timmar med en luftfuktighet på 50 %. När maskarna fått svalna i 

cirka 1 timme i rumstemperatur (19–20°C) maldes de ner till mjöl i en mindre kryddkvarn.  

Syrsa  Förkortning 

Syrsa neutral Sn 

Syrsa, låg salt 
(0,08%) 

Ss 

Syrsa, hög salt 
(0,15%)  

SS 

Syrsa, låg syra 
(0,02%)  

Sa 

Syrsa, hög syra 
(0,06%)  

SA 

Syrsa, låg salt, låg, 
syra  

(0,08%,0,02%) 

Ssa 

Syrsa, hög salt, låg 
syra  

(0,15%, 0,02%) 

SSa 

Syrsa, låg salt, hög 
syra 

(0,08%, 0,06%) 

SsA 



 

4.5 Receptutveckling 

Första steget i receptutvecklingen var att ta fram en bas i form av en grundbuljong där lika 

mängd insektsmjöl adderades för att ge lika förutsättningar för respektive insekt.  Mängden 

insektsmjöl provades fram till en koncentration där insektsmjölet blev den mest framträdande 

egenskapen hos buljongen. Grundbuljongen bestod av morötter, palsternacka, rotselleri, 

purjolök, gul lök och rapsolja recept återfinns i bilaga 1. Eftersom målet med 

receptutvecklingen var att skapa en smakrik buljong användes aromgivande grönsaker. 

Kryddor undveks för att skapa en bas med en så neutral buljongsmak som möjligt.  

Tio liter grundbuljong förbereds och delas upp i två grytor (fem liter i varje gryta). Därefter 

tillsattes 80 gram maskmjöl i en av grytorna och 80 gram syrsmjöl i den andra grytan för att 

sen värmas upp till 90°C. Buljongerna silades genom en finsiligsil och portionerades ut 18 kärl 

med lika mängd i varje. Alla kärl var kodade med en tresiffrig kod skapade i Eye Question som 

representera alla de 18 proven (nio syrsa och nio mjölmask). Citronsyra och salt adderades i 

olika koncentrationer enligt försöksdesignen (figur 1), med en koncentration för varje kodat 

kärl enligt design (tabell 1). Avslutningsvis förslöts varje kärl med plastfolie och förvarades i 

kyl (4°C) över natten.  

4.6 Förberedelser inför sensoriska analyser 

Inför intensitetstestet gjordes ett frågeformulär i programvaran Eye Question (version 4.11.20, 

Nederländerna) (bilaga 3 och 4) som var speciellt anpassat för denna studie. Fyra olika 

koncentrationer av de starkaste MSG-lösningarna togs fram enligt schema (bilaga 5) för att 

användas som referenser vid intensitetstestet. Samtliga kärl togs ut och 36 buljongprover, 18 x 

2 (duplikat) packades i mindre plastbägare med lock, hälften var syrsa och andra hälften 

mjölmask. Varje bägare innehöll 15 milliliter prov (bilaga 2). De olika proverna var 

rumstempererade och anonymiserade genom de tresiffriga koderna inför testet. Varje 

provbägare märktes med sitt tillhörande nummer. Bedömarna informerades att inte prata vid 

genomförande av testet. De fick lov att ställa frågor under testets gång men inte som inte 

handlade om själva bedömningen i sig. 

Inför genomförandet av konsensusanalysen togs sensoriska attribut  på buljongerna fram av 

uppsatsskrivarna i form av egenskapsord. Vid framtagning av egenskapsord med tillhörande 

definition, fanns tillgång till en lista på egenskapsord för insekter, framtaget  av tidigare 



 

forskning från Evans et al. (2017) i sin bok “On Eating Insects” och Albrektsson (2017) i sin 

kandidatuppsats “It really bugs me”.  Samtliga 18 prover testades och genom att titta, dofta, 

smaka och diskutera kunde åtta sensoriska egenskapsord med tillhörande definition väljas ut 

och användas under konsensusanalysen (bilaga 6).  

4.7 Etiska överväganden 

För att genomföra en etisk försvarbar studie har den här studien utgått från vissa etiska riktlinjer 

(Stafström, 2017; Vetenskapsrådet, u.å). Bedömarna blev informerade om studiens syfte och 

om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst fick välja att avbryta sin medverkan. 

Deltagandet var anonymt och all rådata som samlades in användes och bearbetades endast av 

uppsatsskrivarna. Data som låg till grund för studiens publicerade resultat var anonymt.  

Skriftligt samtycke gavs där bedömarna godkände förtäring av insekter och bekräftade att de 

inte var skaldjursallergiker (bilaga 7). Eftersom insekter inte är godkända som livsmedel i 

Sverige, blev bedömarna informerade om att testerna utförs på egen risk och att insekterna som 

användes i proverna har köpts från företag som har anpassat produkterna för konsumtion. 

4.8 Genomförande  

Testet utfördes vid Högskolan Kristianstads sensoriska laboratorium som är utformat enligt 

ISO 8589–2010. Paneldeltagarna utgjordes av sex personer, tre kvinnor och tre män. 

Majoriteten av deltagarna hade erfarenhet inom praktisk sensorisk bedömning medan (20%) 

inte hade någon erfarenhet. Samtliga bedömare hade varit i kontakt med och konsumerat 

insekter vid tidigare tillfällen.  

4.8.1 Intensitetsmätning 

Sammanlagt fick varje bedömare prova totalt 36 prover, 18 x 2 (duplikat) (figur 1). Varje 

bedömare satt i ett separat bås, där proverna presenterades genom en lucka. Framför sig hade 

varje bedömare en datorskärm, när testet startade fick bedömarna tillgång till frågeformuläret 

genom en länk på datorn. Formuläret innehöll en fråga kring intensiteten av umami kopplat till 

det aktuella provet samt en intensitetsskala mellan 1–4. Även instruktioner om hur testet skulle 

genomföras. Exempelvis att bedömarna skulle skaka proverna innan de bedömde eftersom 

buljongproverna hade en tendens att separera. Varje bedömare hade fyra olika koncentrationer 

av MSG-lösningar (referenser) framför sig i vita plastmuggar. En bricka med rån av märket 

(Göteborgs Kex Smörgåsrån), en pappmugg med vatten och en spottkopp. MSG-lösningarna 



 

var rumstempererade och kodade från vänster till höger med siffrorna 1, 2, 3 och 4 varav 1 

representerade den svagaste koncentrationen och 4 den starkaste. Testet utfördes genom 

frågeformuläret där varje bedömare fick bedömda intensiteten av umami utifrån MSG-

lösningarna, ett prov i taget. Sedan fick de ett nytt prov enligt en randomiserad 

serveringsordning skapad genom Eye Question. Bedömarna smakade och jämförde proverna 

med de fyra referenserna för att sedan välja den referens de upplevde bäst överensstämde med 

provet.   

4.8.2 Konsensusanalys  

Testet utfördes genom att alla bedömarna hade en dator som var uppkopplad till ett Zoom-

möte.  Bedömarna fick muntliga instruktioner innan testet och frågor kunde ställas och redas 

ut innan testet startade. De blev sedan tilldelade ett papper i taget med ett specifikt attribut som 

nötighet, brun färg, syra och sötma (8 attribut bedömdes). På pappret fanns 18 skalor för alla 

de 18 prov (kodade) som skulle bedömas, se exempel i bilaga 8. Uppgiften var att varje 

bedömare först bedömde samtliga prover individuellt. Därefter diskuterades ett attribut i taget 

i helgrupp. När alla bedömare tillsammans kommit överens om intensiteten av attributet, 

placerade panelledaren ut en magnet på en stor skala med en specifik tresiffrig kod för varje 

prov, se bilaga 9. Skalan var tillgänglig för alla bedömarna via zoom-mötet i datorn. Attributen 

diskuterades i följande ordning: utseende, doft och smak. Genom diskussion uppnådde panelen 

konsensus kring alla de åtta utvalda sensoriska attributen på proverna, utifrån de värden som 

sammanställdes från panelens beslut kunde ett medianvärde tas fram för respektive prov och 

attribut.  

 

4.9 Statistik och databearbetning  

Genom analysverktyget Eye Question sorterades data från intensitetstestet i tabellform. Utifrån 

konsensusanalysen sammanställdes data från panelens gemensamma skala.  Resultatet från 

konsensus presenteras i tabellform med medianvärde för samtliga attribut och prover.  Eftersom 

värdena placerades ut på en skala 0–100 blev spridningen mellan lägsta och högsta värdet från 

de individuella bedömningar (pappersform). Därmed användes median för att få med hela 

spridningsmåttet. Efter sammanställning av rådata från båda testerna överfördes samtliga 

värden över till Excel för vidare bearbetning. Utifrån värdena ritades spindeldiagram baserade 

på resultaten från konsensusanalysen. Utöver detta gjordes statistiska beräkningar av data från 



 

intensitetstestet med hjälp av t-test och diagram och tabeller ritades. Signifikansnivån var p 

<0,05. Detta indikerar på att resultaten från det sensoriska testerna med 95% sannolikhet inte 

berodde på slumpen (Lawless & Heymann, 2010).  

5. Resultat 

5.1 Intensitetstest  

Resultat från t-test på de nio prover baserade på syrsa i figur 2 nedan visar tre signifikanta 

skillnader mellan proverna. I figuren kan det avläsas att prov Ssa och SSA med det högsta 

medelvärdet (m=3), skiljer sig mot prov Sn med det lägsta värdet (m =2.3). En hög andel salt 

visar sig ha en positiv inverkan på intensiteten av umami i buljongerna baserade syrsa. Även 

en balans i kombinationen mellan salt och syra tyder på en högre intensitet av umami.  

 

Figur 2: Figuren presenterar intensitet av umami i buljong baserad på syrsa med MSG referens 1–4. 

Resultaten från de nio buljonger baserade på mjölmask visar åtta signifikanta skillnader i dess 

intensitet av umami (figur 3). I figuren framgår det att prov MsA (m= 2.8) med det högsta 

värdet skiljer sig mot de proverna med lägsta värdena, Msa (m =1.7), Ma (m =1.9), Mn (m= 

2), Ms (m = 2.1) och MA (m= 2.2). Det framgår även i figuren prov MSa och MSA med 

(m=2.4) påvisar skillnader mot prov Msa (m=1.7) och MsA (m=2.8). Proverna baserade på 

mjölmask visar att en högre andel salt alternativt syra förstärker den upplevda intensiteten av 

umami.  



 

 

Figur 3: Figuren presenterar intensitet av umami i buljong baserad på mjölmask med MSG referens 1–4. 

Efter jämförandet mellan de två insekterna från intensitetstestet, påvisades 24 signifikanta 

skillnader från de 36 proverna. I tabell 2 kan man se de rödmarkerade proverna som påvisar 

signifikanta skillnader. Prov Mn (neutral) skiljer sig mot proverna Ss, SS, Ssa, SsA, SSa och 

SSA. Ma mot proverna Ss, SS, Ssa och SSA. MA skiljer sig mot SS, Ssa och SSA. Prov Ms 

skiljer sig mot Ss, SS, Ssa samt SSA. Msa skiljer sig mot SA, Ss, SS, Ssa, SsA, SSa och SSA. 

Skillnaderna mellan insekterna vid jämförelse genom t-test (tabell 2) visar att syrsa upplevs ha 

en intensivare smak av umami i förhållande till mjölmask.  

Tabell 2: Jämförandet av intensitet i upplevd umami mellan de två insekterna. Syrsa presenteras på den lodräta 

raden till vänster och mjölmask på den vågräta raden. Rödmarkerade fält visar prover med signifikanta 

skillnader. 

 

5.2 Konsensusanalys - umami   

Från resultatet av konsensusanalysen kunde medianvärdet för respektive prov tas fram. Värdet 

visar provets median-intensitet av umami på en skala 1–100 (figur 4).  

SA med hög salthalt (0.15%) har det högsta medianvärdet på 48 och påvisar en skillnad mot 

prov SsA med låg salthalt (0.08%) och hög syrahalt (0.06%) med det lägsta medianvärdet på 



 

33. Proverna SSa, SS, SSA och SA som alla har hög koncentration av salt (0.15%) visar högt 

medianvärde på 44, 45 och 48. Resterande fem prover SsA, Sa, Ssa, Ss och Sn med lägre 

salthalt (0.08%) påvisar alla lägre medianvärden, 33, 34, 36, 40 och 43.  

 

Figur 4: Figuren presenterar intensitet av umami i buljong baserad på syrsa. Resultaten presenteras med 

medianvärde på en skala från 0–100.  

I proverna på baserade mjölmask (figur 5) visar provet MS, med hög salthalt (0.15%), ett 

medianvärde på 49. Prov MS skiljer sig mot prov Ma som har en låg syrahalt (0.02%) och 

lägsta medianvärdet på 25. Resterande prover MSa, Mn, MSA, MA, Msa, Ms, MsA påvisar 

inga trender kopplat till mängden salt och syra. Resultaten från proverna med mjölmask 

varierar i stor grad. 

 

Figur 5: Figuren presenterar intensitet av umami i buljong baserad på mjölmask. Resultaten presenteras med 

medianvärde på en skala från 0–100. 



 

5.3 Konsensusanalys - smakprofiler  

Utifrån den insamlade datan från bedömarna, kunde två spindeldiagram presenteras för att visa 

smakprofilen för de samtliga 18 proverna, syrsa visas i figur 6 och mjölmask i figur 7. Doften 

bedömdes med attributen “nötighet”, “träspån” och “spannmål”. Färgen med “brunaktighet” 

och slutligen smaken med ”sälta”, “syra”, “sötma” och “umami”. Resultatet från intensitet av 

umami redovisas separat i figurerna 4 och 5 ovan. I figur 6 presenteras attributen hos syrsa och 

i figur 7 presenteras attributen hos mjölmask. Intensiteten för varje prov presenteras i 

medianvärden. Ett högre siffra i spindeldiagrammet visar en högre intensitet av attributet hos 

provet. Skalan i konsensusanalysen hade ett spridningsmått från 0-100 men högsta uppnådda 

medianvärdet ligger närmare 60, därav är diagrammet anpassat för att tydligare kunna avläsas  

 

Som visas i figur 6 har prov SA högst intensitet av syra med medianvärde 38. Prov SSA 

upplevdes vara mest brunaktig med medianvärde 52. Bedömarna tyckte att prov Ss hade mest 

intensiv doft av nöt med medianvärde 29. De prov som doftade mest spannmål var Ss och Ssa 

med medianvärde 40. Gällande sötma var prov Sn de som bedömdes vara sötast av proverna 

med medianvärde 37.  

 

Figur 6: Spindeldiagram av smakprofil för proverna baserade på syrsa utifrån medianvärde 0–100.  

 

I spindeldiagrammet för mjölmask är Mn det prov som bedöms vara mest brunaktigt med 

medianvärde 58. Inget av proverna med mjölmask bedömdes ha en intensiv doft av nötighet 

eller träspån, samtliga prover har medianvärde under 20. Proverna MA, MSa och MSA visades 

ha starkast doft av spannmål med medianvärden mellan 35, 46, 35. Resultaten för de prov som 

upplevdes ha den högsta smaken av sötma var MS, Ms, Ma och MA med medianvärden på 32, 



 

34, 34, 42. Proverna MS och MsA är de som upplevs ha mest sälta med medianvärde på 26 och 

25. Proverna MSA, MsA och MA upplevdes ha högst intensitet av syra med medianvärden på  

28, 31 och 34.  

 

Figur 7: Spindeldiagram av smakprofil för proverna baserade på mjölmask utifrån medianvärde 0–100. 

 

6. Diskussion  

Nedan kommer resultat av smakprofiler för insekterna att diskuteras och vidare följer 

diskussion kring val av metoder. 

6.1 Resultatdiskussion   

 

6.1.1 Intensiteten av umami och smakprofilen hos syrsa respektive mjölmask 

Evans et al. (2017) och Albrektsson (2017) beskriver i sina smakprofiler att både syrsa och 

mjölmask har en intensiv smak av umami vilket stämmer överens med den aktuella studiens 

resultat. Buljong baserad på syrsa hade en högre intensitet av umami än buljongen med 

mjölmask. Buljongerna baserade på mjölmask var snäppet högre i den upplevda intensiteten 

av umami i konsensusanalysen i det högsta provet men i övrigt likvärdig med syrsa. Att syrsa 

generellt visade en högre intensitet av umami i studiens resultat kan förklaras av insekternas 

olika näringssammansättning. Syrsa innehåller en mindre andel fett jämfört med mjölmask 

(Zielińska 2015). Fett fungerar som en smakförstärkare (McGee, 2004) men då en relativt hög 

andel fett i form av rapsolja adderades till buljongen (3%) och endast 0,16% insektsmjöl, kan 



 

insektens fetthalt spelat en mindre roll som smakförstärkare. Vid en mer djupgående analys 

kan insekternas näringssammansättning diskuteras som bidragande faktor till den upplevda 

smaken och intensiteten av umami.  

 

I enighet med Evans et al. (2017) och Albrektsson (2017) visade sig proven innehållande syrsa 

ha en starkare doft av nöt och spannmål med svagare noter av träspån än proverna som innehöll 

mjölmask. Mjölmask visade i enighet med tidigare studier på en intensiv doft av spannmål. 

Däremot visade denna studiens resultat på en mindre uttalad doft av träspån och nöt jämfört 

med tidigare studier.  De olika resultaten för studierna kan förklaras av att proverna i tidigare 

studier inte är jämförbara med denna studien. Genom att tidigare studiers prover har bestått av 

intakta insekter medan denna studies prover har bestått av insektsmjöl adderat i en buljong. 

Proverna i denna studien har påverkats i doft, smak och utseende från buljongen och dess 

aromgivande grönsaker.  

 

6.1.2 Inverkan av syra och salts på den upplevda intensiteten av umami  

Effekten av syra och salts påverkan på den upplevda intensiteten av umami visar sig i trender 

i resultatet. Enligt McGee (2004) förlorar vattnet (polärt) sin förmåga att lösa upp aromämnen 

när salt (opolärt) binder vatten, vilket gör att smaken från aromerna kan upplevas som starkare. 

Majoriteten av proverna i samtliga mätningar för högst upplevda intensitet av umami för syrsa 

och mjölmask innehåller en hög procentandel salt och/eller syra. Majoriteten av proverna som 

visade på en lägre upplevd intensitet av umami innehöll ingen eller en mindre procentandel salt 

och/eller syra. I intensitetstestet för syrsa kunde trender observeras där salt och syra i 

kombination tyder på en högre upplevd intensitet av umami i proverna. Enligt 

Livsmedelsverket (2019) har syra i form av vinäger, ättika och citrus en förmåga att dämpa 

upplevelsen av sälta i mat. Detta kan vara en anledning till att en kombination av syra och salt 

upplevdes ge en intensivare smak av umami i proverna. Resultatet för intensitetstestet för 

proverna baserade på syrsa visar även att en hög andel salt har en positiv inverkan på umami 

medan andelen syra i proverna med högst umami varierar. Resultatet för intensitetstestet för 

proverna baserade på mjölmask tyder på att en hög andel salt alternativt syra ger en högre 

intensitet av umami. Bland de högsta och lägsta proverna i intensitet av umami förekommer ett 

fåtal prover som inte tyder på samma trend. Detta kan bland annat förklaras av att bedömarna 

var otränade och att intensitettestet skedde i duplikat och inte triplikat. Resultaten för 

konsensusanalysen visar inte lika tydliga trender för salt och syras påverkan på den upplevda 



 

smaken av umami som intensitetstestet. Liknande trender som sågs vid intensitetstest kan 

observeras. Salt och syra påverkar umami men uppvisas mindre tydligt i resultaten för 

konsensusanalysen.  

6.1.3 Panelens påverkan 

Panelen har haft en stor inverkan på studiens resultat, dels på grund av att panelen var otränad 

och begränsad i sitt antal. En panel bör vara tränad och bestå utav åtta till tio deltagare för att 

ge tillförlitliga resultat. Panelen bör väljas ut med hjälp av urvalstest som säkerhetsställer att 

samtliga bedömare i panelen har goda lukt- och smaksinnen (Albinsson et al., 2013). Eftersom 

panelen agerar som ett mätinstrument blir träningstillfällen avgörande för att panelen ska 

bedöma likvärdigt (Lawless & Heymann, 2010). Det gjordes inga urvalstester, däremot valdes 

bedömare med tidigare erfarenhet av sensorisk analys. På grund av den rådande pandemin har 

antalet bedömare i panelerna begränsats och inga träningstillfällen har varit möjliga att ges. 

Detta har påverkat panelens förmåga att identifiera skillnader likvärdigt. 

 

6.1.4 Smakprofil vid marknadsföring   

Smakprofiler för buljongerna har tagits fram med beskrivande sensoriska egenskaper. Vid syfte 

att marknadsföra insekter i livsmedel kan egenskapsord som umami och nötighet vara värda 

att lyfta fram.  Konsumenter är mer benägna att testa nya livsmedel om de har en relation till 

smakerna (McGee, 2004; Caparros Megido et al., 2014; Tan, et al., 2018). Nötighet och umami 

som buljongerna är rika på, är två smaker som vi i västvärlden känner till och kan därför vara 

relevant att uppmärksamma vid marknadsföring. Därför kan de framställda smakprofilerna för 

respektive buljong, med bekanta smaker lyftas fram för att underlätta försäljning och etablering 

på marknaden (Baker et al., 2016). Umami anses dessutom vara en smakhöjare (Kurihara, 

2015) och ordet umami kan översättas till välsmakande (Yamaguchi, 1998). Produkter med 

nermalda insekter, där insekterna är mer eller mindre dolda, blir allt mer populära (Hartmann 

et al., 2015). Att applicera insekter i produkter i kombination med andra råvaror och smaker 

kan därför vara fördelaktigt för smakupplevelsen men också ett sätt att normalisera entomofagi 

i västvärlden. Produkter likt en buljong innehållande insektsmjöl kan dessutom bidra till 

minskning av den totala köttkonsumtionen samtidigt som den behåller en hög proteinkvalitet 

(Lammers, Ullmann, Fiebelkorn, 2019).  

   



 

6.2 Metoddiskussion  

 

6.2.1 Försöksdesign 

Som visas i figur 1 framställdes nio olika prover för respektive insektsbuljong utifrån den 

experimentella försöksdesignen. För att komma fram till de önskvärda koncentrationerna inför 

de två testerna varierade koncentrationerna av salt (0,08% - 0,15%) och syra (0,02% - 0,06%) 

mellan de 18 olika proverna i olika kombinationer se tabell 1.  

Enligt  Dejaegher et al. (2011) är syftet med en försöksdesign att identifiera vilka eventuella 

nivåer, av de oberoende variablerna (salt och syra) som påvisar det mest optimala förhållandena 

för att höja upplevelsen av den beroende variabeln (umami). Utifrån de resultat som utarbetats 

kan valet av de låga koncentrationsskillnaderna av salt och syra mellan proverna varit en stor 

faktor till de inkonsekventa resultaten som visas mellan testerna. Det kunde med fördel 

förekommit mer distinkta skillnader av koncentrationerna mellan proverna för att erhålla mer 

tydliga resultat. 

  

6.2.2 Intensitetstest och konsensusanalys  

Inom ramen för studien har de sensoriska analysmetoderna intensitetstest och konsensusanalys 

utförts vid ett tillfälle under samma dag. Då detta var första gången en del av bedömarna utförde 

sensoriska tester finns det risk för att de inte utförde testen med sådan exakthet som det gjorts 

för de med tidigare erfarenhet. Antalet prover i intensitetstestet kan även ha varit en faktor som 

påverkat den otränade panelens bedömningar, en tränad och erfaren panel brukar klara mellan 

30–40 prover vid ett och samma testtillfälle (Albinsson et al. 2013). Som en följd av att det inte 

fanns möjlighet för träning av panelen kan heller inte resultaten från de mer erfarna bedömarna 

räknas som helt tillförlitliga. Det finns därför en möjlighet att de resultat som presenterats i 

analyserna eventuellt hade sett annorlunda ut om testerna utförts med en tränad panel vid flera 

tillfällen.  

Enligt Albinsson et al. (2013) kan sensoriska bedömningar ge subjektiva resultat och 

kvalitativa data. Sådan data kan eventuellt leda till en större risk för felkällor i form av 

missförstånd mellan de olika bedömarna. I denna studie kan felkällorna kopplas till de olika 

attributen, då inga referenser fanns närvarande under konsensusanlysen vilket kan ha försvårat 

bedömningen för panelen. Under konsensusanlysen skulle panelen tillsammans enas på flera 

punkter under kort tid. Det kan därför konstateras att intensitetstestet med referenser är ett 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S0260877413005128#b0150


 

säkrare sätt att mäta intensiteten av umami i förhållande till konsensusanlysen (Lawless & 

Heymann, 2010). Som en följd av en otränad panel i denna studie kan endast resultaten från 

båda testerna användas som ett första steg inför det fortsatta arbetet inom detta 

forskningsområde. 

 

6.2.3 Olika skalor  

De skiftande resultaten av intensiteten av umami i insekterna kan förklaras av de olika skalorna 

som används vid de olika testerna. Vid intensitetsmätningen användes referenser i form utav 

fyra MSG-lösningar med olika koncentrationer medan en skala från 0–100 användes vid 

utförandet av konsensusanalysen. Skalorna var anpassade efter testernas utformning (Lawless 

& Heymann, 2010). De olika skalorna försvårar möjligheten att jämföra resultaten och se 

resultaten som likvärdiga. Ytterligare faktor som försvårade jämförandet var den insamlade 

datan som sammanställdes i medianvärden respektive medelvärden för de olika testerna.  

 

Det kunde även underlättat för panelen och vid databearbetningen om det funnits fler och större 

skillnader mellan skalorna, exempelvis 2,4,6 och 8 istället för 1,2,3 och 4 som var de fyra 

koncentrationerna med högst intensitet av umami (bilaga 5). Detta hade möjliggjort ett bredare 

spann av alternativa svar för panelen, som hade möjliggjort mer precisa bedömningar.  

6.3 Ämnesrelevans för Mat och måltidsvetenskap  

Mat- och måltidsvetenskap innefattar praktisk erfarenhet, vetenskaplig utveckling, kreativitet 

och att främja hållbarhet inom miljön (Högskolan Kristianstad, 2020). Idag är det i många 

avseenden viktigt för att fundera på sina val kring vad, hur och när vi äter då detta inte bara 

påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Valen påverkar även vår miljö (Livsmedelsverket, 

2020). 

Bakom varje livsmedel och råvara finns många olika steg, beslut och processer som kan ha en 

mer eller mindre positiv eller negativ inverkan på vår miljö och hälsa. Genom att experter inom 

mat och måltidsområdet hjälper till att utveckla och presentera aptitliga och bra måltider som 

tillfredsställer konsumenternas önskan samtidigt som hållbart tänkande tas i beaktning finns 

det hopp om positiv utveckling för vår framtid (Högskolan Kristianstad, 2020). Gentemot alla 

fördelar som nämnts i bakgrunden kring insekter, är det höga näringsvärdet och dess låga 

klimatpåverkan särskilt värdefullt. Det är en av de viktigaste kvaliteterna som ligger till grund 

för att använda insekter som livsmedel till människor. Ett av målen med arbetet är att underlätta 



 

processen av att marknadsföra och normalisera framtida livsmedel innehållande insekter på 

marknaden. Genom att utveckla buljonger med tillhörande smakprofiler kan arbetet i framtiden 

bidra till grunden av en god och hållbar måltid. 

Genom detta kandidatarbete vävs många av de ovanstående punkter in för att nå en mer hållbar 

framtid som samtidigt kan möta konsumenternas syn gällande utseende, smak och doft hos 

produkterna. Sensoriken, som är en stor del i detta arbete, ligger till grund för att kunna 

tillgodose konsumenternas önskemål genom olika tester och mätningar (Albinsson et al., 

2013). Arbetet berör även produkt- och receptutveckling, professionell matlagning och 

hållbarhetsarbete. 

 

6.7 Framtida studier 

I vidare forskning kring insekter vore det intressant att undersöka insekternas intensitet av 

umami ytterligare. Det finns flera faktorer som kan ha en påverkan på den upplevda intensiteten 

av umami, exempelvis koktid, fettmängd och andra typer av syror. Ytterligare vore det 

intressant att mäta intensitet av umami med hjälp av fler och andra metoder, en tränad panel 

och vid fler antal tillfällen. Det vore även intressant att studera ytterligare insekter och jämföra 

sorterna som användes i studien mot insekter från andra uppfödare och som matats med annat 

foder, då foder och miljö har en stor inverkan på insekternas smak. Med vetskap om att insekter 

kommer introduceras i Sverige inom en snar framtid, kan det vara värdefullt med mer kunskap 

kring insekternas smak och karaktär. 

7. Slutsats  

Den här studien indikerar att salt och syra har en positiv påverkan på intensiteten av umami i 

buljonger baserade på mjölmask respektive syrsa.  Majoriteten av proverna baserade på syrsa 

påvisar enligt analyserna en något intensivare smak av umami jämfört med mjölmask. 

Insekterna påverkas olika av salt och syrakoncentrationen där syrsan upplevs ha en intensivare 

smak av umami vid närvaro av mindre salt och syra i förhållande till mjölmasken som kräver 

en högre koncentration. Resultatet för smakprofilerna visar att det finns skillnader i smak, doft 

och utseende mellan insektsbuljongerna. Buljonger baserade på syrsa har en mer påtaglig doft 

av nöt och träspån medan buljongerna baserade på mjölmask har en tydligare smak av sötma 

och doft av spannmål.   
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Recept buljong - ger ca 1,25 liter färdig buljong 

vatten 4 liter 

gul lök  136 gram  

purjolök 100 gram 

morot 290 gram 

palsternacka 100 gram 

rotselleri 240 gram 

rapsolja 42 gram 

1. Fräs alla ingredienser i cirka tio minuter i en 

djup kastrull tills löken blir genomskinlig (det 

ska inte brynas).  

2. Slå på fyra liter vatten och koka upp, låt 

sedan buljongen puttra på medelvärme i två 

timmar utan lock. 

 

Bilaga 2 

 



 

Bilaga 3 

 
 

Bilaga 4 

  

  

 

  



 

Bilaga 5 

 

 

 



 

Bilaga 6 

 

  



 

Bilaga 7 

Ansvariga panelledare                                  Handledare 

Louise Olsson & Ellinor Zalai                                                                     Karin Wendin 

1. Omfattningen av den här studien 

Din uppgift som paneldeltagare är att bedöma och beskriva smak, lukt och utseende av buljonger innehållande 

insektsmjöl. Insekter är idag i Sverige inte godkända som livsmedel, enligt Livsmedelsverket. Därför utför man 

den här studien på egen risk. Proverna till den här studien har köpts från företag som har anpassat produkterna 

för mänsklig konsumtion. 

2. Villkor för studien 

För att genomföra en etiskt försvarbar studie i Sverige skall den här studien utgå från vissa etiska riktlinjer. 

● Informationskravet, att forskaren måste informera sina deltagare om den aktuella studiens syfte och att 

deras deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

● Samtyckekravet, varje deltagare har rätt att själv bestämma över sin egen medverkan i studien. 

● Konfidentialitetskravet, Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. 

3. Viktig information 

Har du allergier för skaldjur får du inte delta i den här studien. Om du har andra allergier, informera 

panelledaren. 

Panelledares underskrift                        Paneldeltagare underskrift 

  



 

Bilaga 8 
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