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Sammanfattning 

Insekter betraktas idag som ett potentiellt nytt livsmedel utifrån ett klimat- och 

näringsperspektiv. Problematiken är dock att konsumera insekter som mat betraktas som ett 

obehag i många kulturer. Alltför ofta när insekter syns i olika matsammanhang kan inte någon 

beskriva ingående vad insekter smakar. Ett sensoriskt språk för insekter är en möjliggörare för 

att kunna förmedla en smakupplevelse, där senare skede kan leda till en ökad acceptans att 

konsumera insekter.  

 

Syftet med denna studie var att genomföra en beskrivande sensorisk analys av sju ätbara 

insekter där sensoriska egenskaper doft, smak och textur analyserades. 

 

Metoden i studien var en kvantitativ deskriptiv analys (QDA) som innefattade att en tränad 

panel använde profilbedömning som metod, för att bedöma intensiteten av sensoriska 

beskrivande egenskapsord för de sju insektsproverna.  

 

Studiens tester har tagit fram sensoriska profiler över de insektsprover som har använts i 

studien, detta för att sprida kunskap om vad insekter smakar. Smakegenskapsord som var 

dominerande bland proverna var bland annat nötighet, umami och spannmål. 

 

Nyckelord: entomofagi, ätbara insekter, QDA, sensorik, beskrivande profiler, smaklexikon.
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Förord 

Studiens grundtanke ligger i att insekter börjar lyftas fram utifrån ett ekologiskt hållbart 

livsmedel med godartade näringsriksprofiler. För att lyfta fram ett nytt livsmedel i en måltid 

räcker inte alltid argumenten; det är miljövänligt och näringsrikt utan det måste vara gott 

också. Men gott är subjektivt för varje människa. Därför var syftet med denna studie att ta 

reda på vad insekter smakar med objektiva beskrivande begrepp.  

 

Jag vill först och främst tillägna ett stort tack till min handledare Johan Swahn för all 

vägledning och inspiration dessa veckorna, med det återkommande citatet Kill your Darlings. 

Jag vill även ge ett stort tack till Asgeir Nilsen, biträdande handledare, för all handledning 

under den sensoriska träningen av panelen, hjälp med insamling och analys av data.  

 

Ett stort tack till alla medstudenter som medverka som sensoriska bedömare och alla de 

timmar vi la på träningen i det sensoriska labbet på campus Gryhyttan. Utan er hade studien 

inte varit möjlig. Speciellt tack till Wilhelm Tham och Felicia Fredriksson för feedback på 

text och formalia.  

Jag vill även tacka Nadia Nabdellah som ansvarade för projektet Innovativ miljö – 

Restaurang- och hotellhögskolan Campus Grythyttan, för ekonomiskt stöd till provmaterialet 

som har använts i den här studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
  

Innehållsförteckning 

1. Introduktion ........................................................................................................ 4 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap ........................................... 5 

3. Teoretiska bakgrund ............................................................................................ 6 

3.1. Det framtida livsmedlet insekter .................................................................................................. 6 

3.2 Entomofagi .................................................................................................................................... 8 

3.2.1 Entomofagi i västervärlden .................................................................................................... 9 

3.3. Sensorik ...................................................................................................................................... 11 

4. Syfte ......................................................................................................................12 

5. Metod och material ..............................................................................................12 

5.1 Litteratur- och databasinsamling ................................................................................................ 13 

5.2 Material ....................................................................................................................................... 13 

5.2.1 Urvalsprocess och bortfall .................................................................................................... 15 

5.2.2 Provförberedelse .................................................................................................................. 15 

5.3 Sensorisk analys........................................................................................................................... 16 

5.3.1 Sensorisk panel ..................................................................................................................... 16 

5.3.2 Genomförande ..................................................................................................................... 18 

5.3.3 Statistisk bearbetning ........................................................................................................... 18 

5.4 Etiska regelverk ........................................................................................................................... 18 

6. Resultat ................................................................................................................19 

6.1 Variansanalys ............................................................................................................................... 20 

6.2 Principalkomponentsanalys ........................................................................................................ 22 

6.3 Sensorisk beskrivning .................................................................................................................. 23 

8. Diskussion av resultatet .....................................................................................24 

8.1 Doft .............................................................................................................................................. 24 

8.2 Smak ............................................................................................................................................ 25 

8.3 Textur .......................................................................................................................................... 26 

9. Metod- och materialdiskussion ..........................................................................27 

10. Forskningsetisk uppföljning .............................................................................28 

11. Slutsats ...............................................................................................................28 

12. Praktisk användning och vidare forskning .....................................................29 

13. Referenslista ......................................................................................................30 

Bilaga 1: Studiens prover 
Bilaga 2: Informationsblad 



4 
  

1. Introduktion 
År 2050 är det förutspått att jordens befolkning kommer uppnå nio miljarder människor (UN, 

2015). Med redan för högt tryck från människan på de begränsade naturresurserna och för hög 

klimatpåverkan, måste det ske förändringar (Rockström, et al., 2009). Tyvärr finns det ingen 

enskild universal förändring som kan lösa alla de här problemen. Det måste ske förändringar 

inom flera olika områden. Idag står animalieproduktionen för cirka 15 procent av världens 

totala utsläpp av växthusgaser (Jordbruksverket, 2017; Livsmedelsverket, 2017a). Delar av 

den västerländska populationen har i dagsläget en för hög konsumtion av kött 

(Livsmedelsverket, 2017a). Därför måste det bland annat lyftas fram fler alternativa 

proteinkällor, som till exempel insekter. Detta uppmärksammar projektet Käka syrsor; kittlar 

dödsskönt i kistan, från Örebro universitet som har samarbetat med olika aktörer från 

näringslivet i Örebro om hur man kan ta fram insektsproduktion i stadsmiljö (ORU, 2016). 

Projektet efterfrågar sensorisk analys på insekter och har lett till ett samarbete med författaren 

i den föreliggande uppsatsen. 

 

Att konsumera insekter kallas för entomofagi1. Insekter som ett potentiellt nytt livsmedel i 

västvärlden dyker upp i flertal samtal och vid olika matsammanhang (Van Huis, et al., 2013). 

Livsmedelsinnovatörer som Grub (UK), Entomo Farms (USA), Enorm (Denmark) och Kreca 

Ento-Food (Nederländerna) erbjuder bland annat frystorkade larver och syrsor och säljer in 

konceptet att detta är det nya animaliska proteinet i västvärlden som är klimatvänligt och 

näringsrikt. Men alltför ofta när insekter syns i olika sammanhang, till exempel i media, så 

ställs ofta frågan av novisen, ”vad smakar de egentligen”? Oftast besvaras frågan relativt vagt 

som till exempel; ”det var inte så äckligt”, ”ganska okej faktiskt, nästan gott”. Det är utifrån 

den aspekten med fokus på mat och måltider som frågan väcks, vad smakar egentligen ätbara 

insekter? Ett sensoriskt språk för insekter är en möjliggörare för att kunna förmedla en 

smakupplevelse, både utifrån ett marknadsförings- och måltidsperspektiv (Swahn, Mossberg, 

Öström, & Gustafsson, 2012) 

 

Idag konsumerar två miljarder människor medvetet någon sorts insekt dagligen som föda, där 

den västerländska befolkningen inte tillför en stor kvantitet (Van Huis, et al., 2013). För 

västvärlden har generellt negativa affekter gentemot entomofagi, många tycker det är äckligt 

och har inte någon måltidsrelation till insekter och därför blir det en psykologisk spärr (Looy, 

                                                 
1 Nationalencyklopedin, (2017), entomofagi [-gi:ʹ] (av grekiska eʹntomon ’insekt’ och phageiʹn ’äta’), ätande av 

insekter. 
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Dunkel, & Wood, 2014). Detta är en av de största barriärerna för att västvärldens skall 

acceptera insekter i sin måltidskultur. Hur förändrar man de negativa attityderna? Räcker det 

att informera om insekternas höga näringsvärde och låga miljöpåverkan för att nya 

konsumenter skall testa insekter? Tidigare studier visar på att man kan påverka människors 

affekter genom hur man presenterar produkten sensoriskt, med beskrivande ord som hen har 

en relation till (Halloran, Münke, Vantomme, Reade, & Evans, 2015; Caparros Megido, et al. 

2014; Tan, Fischer, Tinchan, Stieger, Steenbekkers, & van Trijp, 2015). Uppsatsens mål är att 

ta fram ett sensoriskt språk för insekter för att i ett senare skede introducera det för 

konsumenter med hjälp av beskrivande attributord. Uppsatsen kommer att klargöra vad 

insekter har för sensoriska profiler, vilket kan förbättra den låga preferensen som 

västerländska konsumenter känner för olika insektsprodukter.  

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap 

Insekter som mat existerar generellt inte i den västerländska måltidskulturen, därför har inte 

många konsumenter någon relation till hur insekter upplevs i en måltid. Ett tillvägagångsätt 

att problematisera konsumtion av insekter i en måltidsupplevelse är genom att använda 

redskapet Five Aspect Meal Model (FAMM). FAMM beskriver måltiden utifrån de fem 

aspekterna; rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet (Gustafsson, Öström, 

Johansson & Mossberg, 2006).  

 

Kunskapen kring mat, dryck och dess kombinationer lyfts upp i aspekten produkten 

(Gustafsson et al., 2006). Författarna trycker på att en måltidsprodukt behöver 

hantverkmässighet, vetenskap och estetisk kunskap för att i sin tur ge en optimal 

måltidsupplevelse för en gäst. Ett vetenskapligt tillvägagångsätt är att beskriva och utvärdera 

produkten med disciplinen sensorik (Gustafsson et al., 2006). Genom sensoriska analyser 

används människans sinnen som mätinstrument, resultatet blir en bättre förståelse i länken 

mellan produkten och människan (Martens, 1999). Denna metod kan användas som verktyg 

för att ta fram ett sensoriskt språk för insekter. Där språket skall kunna användas som en 

byggsten till att skapa en helhet med kunskap runt den måltidsupplevelsen som Gustafsson et 

al. (2006) talar om. 

 

För att människor inte har en relation till insekter i en måltid behövs livsmedlet 

kommuniceras på rätt sätt för att folk har en skepticism i stora delar av världen (Baker, Shin 
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& Kim, 2016). Här behövs det verktyg i form av en vokabulär av sensoriskt beskrivande ord 

för att introducera insekterna för nya målgrupper. Den som introducerar insekter behöver 

kunskap om det för att sälja in det kontroversiella livsmedlet. Detta tydliggör Gustafsson, et 

al. (2006) med aspekten mötet från FAMM. Vikten i själva mötet som innefattar interaktionen 

mellan två parter kan påverka den ena partens val och uppskattande (Gustafsson, et al., 2006).  

 

År 2016 var det tre stycken examensarbeten vid institutet Restaurang och hotellhögskolan 

(RHS) i Grythyttan som studerade insekter inom området måltidskunskap och värdskap 

(Töyrä & Jansson, 2016; Berke, & Toorell, 2016; Gustafsson, & Andrén, 2016). Uppsatserna 

fokuserade på konsumenters attityd gentemot insekter. Att studera attityder gentemot insekter 

är även ett av det mest utforskade området gällande insekter kopplat till måltiden. Den 

negativa attityden gentemot insekter är ett av de största hindren för att västvärlden skall börja 

konsumera insekter. En slutsats presenterad av Tan, van den Berg, och Stieger (2016) var att 

det finns en bristande kunskap gällande tillagning av insekter. För att tillaga något på en högre 

gastronomisk nivå måste man ha en förståelse och kunskap för ingrediensen (McGee, 2004). 

Följande studie skall arbeta med en sensorisk metod där syftet är att ta fram beskrivande 

attributord på ett flertal olika insekter gällande smak, doft och textur. Detta för att få en större 

kunskap gällande de nya råvarorna.  

 

3. Teoretiska bakgrund 

Med ett ökat tryck från människans påverkan på klimatet som innefattar bland annat 

jordbruksmarken, vattenresurser och biodiversiteten behövs det förändringar (Rockström, et 

al., 2009). Ett förhöjt behov av näringsämnen och förnybar energi är förutsagt och därför 

behöver det ske förändringar i vårt sätt att hantera jorden (Alexandratos och Bruinsma, 2012). 

En förändring är insekter som en alternativ proteinkälla; insekter av olika slag ses som 

potentiella hållbara livsmedel på grund av dess effektiva omvandlingshastighet av foder till 

biomassa (Premalatha, Abbasi, Abbasi & Abbasi, 2011). 

 

3.1. Det framtida livsmedlet insekter 

En storskalig insektproduktion av bland annat syrsa eller mjölmask har en lägre 

klimatpåverkan än flertal animalieproduktioner, med undantag för kycklingproduktion 

(Oonincx, van Itterbeeck, Heetkamp, van den Brand, van Loon & van Huis, 2010). En av de 
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största skillnaderna mellan insekter och annan animalieproduktion är att en uppfödning av 

insekter inte nödvändigtvis är beroende av samma landyta och inte behöver samma friyta för 

en utökad produktion (Van Huis, et al., 2013). Det kan ge möjligheter att bygga upp 

produktionssystem för insekter i städer. Detta skall dock beaktas att specifika insekter enbart 

har signifikanta skillnader gällande lägre miljöpåverkan om de massproduceras i effektiva 

system (Van Huis, Dicke & Van Loon, 2015).  

 

Utöver en animalisk produkt med låg klimatpåverkan har insekter generellt ett högt protein-

och fettinnehåll, speciellt insekten hussyrsa (Oonincx, et al., 2010; Van Huis, et al., 2013). 

Vilket är en av de insekter som västvärlden ser en potential i att massproducera (Oonincx, et 

al., 2010; Van Huis, et al., 2013). Näringsinnehållet i insekter varierar lika mycket som det 

finns arter (Rumpold & Schlüter, 2013a). Andra faktorer inom samma art kan även påverka 

varje individs näring, exempelvis: vilket foder insekterna utfodras med, vilket 

utvecklingsstadium de skördas i och den miljö insekten har befunnits i (Anderson, 2000; Van 

Huis, 2003). Trotts detta har övervägande antal insektsarter liknande näringsprofiler som 

nötkött, fläsk och kyckling (Rumpold & Schlüter, 2013b). Köttet från olika djurslag har unika 

sensoriska egenskaper och aromer (McGee, 2004). En viktig del i köttets karaktär utgörs av 

djurets muskelfibrer och aromer från fettvävnaden.   

 

För en mer hållbar framtid för måltiden diskuterar Evans, Flore, Pedersen och Frøst (2015) att 

ett viktigt nyckelord är diversitet. Eftersom livsmedelsdiversitet kan ge ett kretslopp mellan 

ekologi, behov och aptit samt att en enskild råvara inte kan fylla alla näringsbehov vi 

människor efterfrågar. Diversifiering av livsmedelskällor främjar både ekologisk resiliens 

(förmågan att återhämta sig och motstå olika störningar) och näringsrika livsmedelssystem 

(Jaenicke & Höschle-Zeledon, 2006). I dagsläget utgår 75 procent av människans föda från 

enbart tolv växter och fem djurarter (Jaenicke et al., 2006). Därför bör det tas fram fler 

kreativa alternativ till råvaror som vi inte har som bas idag i vår måltidskultur. För att nå ett 

hållbart livsmedelssystem behövs en diversitet i både ekologiskt (för klimatet), socialt 

(måltidskulturen) och ekonomiskt (producenterna) perspektiv (Jordbruksverket, 2012). Vissa 

sorter av insekter uppfyller de här olika perspektiven och därför utgör de potentiellt framtida 

livsmedel i västvärlden (Van Huis, et al., 2013).  
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3.2 Entomofagi 

Praktiken om att konsumera insekter som mat kallas för entomofagi. Detta är inget nytt 

koncept i många delar av världen, det är beräknat att två miljarder människor konsumerar 

insekter dagligen (Van Huis, 2013). Dock är människor i västvärlden (Europa och delar av 

Nordamerika) ett undantag. Många kulturer har en stor breddgrad av insekter i sina kök, 

speciellt länder i Afrika, Asien och Latinamerika (Van Huis, et al., 2013; Mlcek, Rop, 

Borkovcova, & Bednarova, 2014). Maträtter med insekter ses inte enbart som en energikälla i 

dessa kulturer utan även som en smakrik delikatess (Bukkens, 1997; Hanboonsong, 2010; 

Luo, 1997; Nonaka, 2009). Exempel på rätter är Escamole från Mexico, en rätt baserade på 

stekta myrägg (Van Huis, Van Gurp, & Dicke, 2014). Marknaden i Thailand och Filippinerna 

serverar hela uppkryddade och friterade gräshoppor och syrsor (Hanboonsong, 2010; Van 

Huis, et al., 2014).  

 

En beräkning av Jongema (2017) visar att det finns strax över 2000 ätbara insektsarter där de 

mest etablerade konsumerade arterna är Ceoleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Orthoptera, 

Hemiptera, Isoptera, Odonata och diptera (Tabell 1.) (Van Huis, et al., 2013). Den breda 

variationen av ätbara insekter ger en stor diversitet i både smakkombinationer och 

tillagningstekniker (Van Huis, et al., 2013; Evans, Roberto, Bom Frost, 2017). Konsumtion 

kan ske i olika varianter, hel intakt insekt som är förekommande i Asien och Afrika (Martins 

& Pliner, 2006). Pulvriserad form eller extraktion av diverse näringsämnen är mer 

förekommande i västvärlden och en mer bekväm produkt att nå ut till konsumtion (Verkerk, 

Tramper, Van Trijp, & Martens, 2007; Meyer-Rochow, 2010). Med alla tillagningsmetoder av 

mat (exempelvis, kokning, torkning och frystorkning) sker det omvandling och förändring av 

näringsinnehållet och de sensoriska attributen hos livsmedlen, både smakmässigt och textur 

(McGee, 2004; Van Huis, et al., 2013). I den västerländska marknaden säljs insekterna 

frekvent som torkade eller frystorkade produkter (Van Huis, et al., 2013). Detta för att 

underlätta säljbarheten av insektsprodukter som kan ha en hög fukthalt (Ghaly & Alkoaik, 

2009). Processen frystorkat ger även fördelen att smaken bibehålls så färsk som möjligt 

(McGee, 2004). 
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Tabell 1. Konsumerade insektsarter i världen. Med latinska namn, exempel på svenska och antal procent som 

konsumeras. (FOA, 2013) 

Ordning (Latin) Exempel  Procent 

Coleoptera Skalbaggar och deras larver 31% 

Lepidoptera Fjärilslarver  18% 

Hymenoptera Bi, getingar och myror  14% 

Orthoptera Gräshoppor och syrsor 13% 

Hemiptera Halvingar, bärfisar 10% 

Isoptera, Odonata, diptera med flera Termiter, trollsländor, flugor med flera. <3% 

 

3.2.1 Entomofagi i västervärlden 

Trots det stora antalet människor som konsumerar insekter i många olika praxis, ses 

entomofagi för den generella populationen i västvärlden som något kulturellt olämpligt och 

till och med äcklande (Nonaka, 2009). Under jägar- och samlartiden var konsumtion av 

insekter helt naturligt världen över, det sågs som vilken föda som helst (Anderson, 2014). 

Detta beteende förändrades dock när jordbruket utvecklades, vilket gav en högre prioritering 

av de domesticerade däggdjuren (Van Huis, et al., 2013). Dessa djur gav fler fördelar som 

bland annat: större mängd kött, värme, transportmedel, produkter som mjölk, läder och ull. 

Insekter kunde inte erbjuda alla dessa fördelar och sållades därför bort med undantag för 

honung från bi och silke från silkesmask (Van Huis, et al., 2013). Insekternas frånvaro i 

västerländska kulturen har börjat förändras, då det har börjat dyka upp anläggningar som 

anpassar en produktion av insekter till mänsklig konsumtion (Entomo Farms och Kreca Ento-

Food). 

 

Hindret för att Sverige inte har en konsumtion av insekter är för att det klassas av European 

Food Safety Authority (EFSA) som novel food2 (Livsmedelsverket, 2017b). EFSA anser att 

insekter skall betraktas som ett nytt livsmedel och därför bör varje insektsort riskbedömas för 

att det skall klassas som livsmedel (EFSA, 2015). Riskbedömningen innefattar analyser av 

potentiella biologiska och kemiska faror, allergiframkallande ämnen samt vilka miljöfaror 

som kan kopplas till insektproduktionen (EFSA, 2015). Verhoeckx et al. (2014) och 

Broekman, Knulst, den Hartog Jager, Gaspari, de Jong, Houben, och Verhoeckx (2014) har 

visat att mjölmaskar kan ge reaktion för kräftdjursallergi.  

 

                                                 
2Novel Foods – Nya livsmedel, är ett begrepp för livsmedel och livsmedelsingredienser som vi inte ätit i någon 

större utsträckning inom EU efter 15 maj 1997.” (Livsmedelsverket, 2017b). 



10 
  

De senaste åren har en trend bland kockar varit att utöka diversiteten av ingredienser och 

tekniker med inspiration från andra kulturer, för att skapa nya måltidsupplevelser (Halloran, et 

al., 2015). Här har insekter lyfts fram i den västerländska matkulturen i olika gastronomiska 

situationer på grund av dess rikliga tillgångar av variation i smaker, texturer och dess visuella 

karaktärer. Kockar och andra gastronomiska ledare med högt inflytande i restaurangvärlden 

har haft en väsentlig roll för att förändra perceptionen av ätbara insekter, och introducerat dem 

som en utsökt ingrediens (Halloran, et al., 2015). Exempelvis den exklusiva restaurangen 

NOMA i Danmark där kocken René Redzepi har serverat den lokala röda skogsmyran 

(Formica rufa) (Van Huis, et al., 2014). Evans et al. (2017) beskriver smaken på den röda 

skogsmyran (Formica rufa) som rak och skarp syrlighet med aromer av karamelliserad 

citronskal, medan den blanksvarta trämyran (Lasius fuliginosus) har en lättare syrlighet och 

aromer av citrusfrukten papeda.  

 

För att normalisering av entomofagi ska ske i framtiden krävs en noggrann uttänkt 

marknadsföring och en god produktpaketering samt beskrivning (Baker, et al., 2016). Studier 

på olika tillvägagångsätt för att introducera samt lyfta fram entomofagi i västvärlden 

demonstrerar att acceptansen kan öka beroende på vad för sorts insekter som serveras och hur 

de presenteras (Caparros Megido, et al. 2014; Tan, et al., 2015). Ett tillvägagångsätt är att 

servera rätter som konsumenten har en familjär relation till och att insekten inte serveras 

intakt (Van Huis, Van Gurp, & Dicke, 2014). Exempel på sådana produkter är tortillabröd 

som är berikad med nermald mjölmask och vetebullar innehållande termit (Aguilar-Miranda, 

López, Escamilla-Santana & Barba de la Rosa, 2002; Kinyuru, Kenji, & Njoroge, 2009). Tan, 

Tinchan, Steenbekkers, Lakemond och Fischer (2014) lyfter fram att det inte enbart räcker att 

kommunicera om de funktionella positiva faktorerna för insekter, utan även fokusera på vilka 

produkter insekter kan kombineras med för att uppnå de förväntningar som finns inom den 

kulturella kontexten. Därför behövs det mer kunskap inom komponering av maträtter som är 

mer anpassad till västerländska konsumenter för att nå en ökad acceptans (Caparros Megido, 

et al. 2014; Tan, et al., 2016; Halloran, et al., 2015). En betydande roll för acceptans av en 

konsumtion av insekter i västvärlden är en framtagning av det sensoriska språket, precis som 

Gustafsson, et al. (2006) framhäver i FAMM om produkten. Att både en hantverksmässig och 

en vetenskaplig kunskap utökar måltidsupplevelsen.  
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3.3. Sensorik 

Sensorik är ett tvärvetenskapligt område där läran om våra sinnen (syn, smak, lukt, känsel och 

hörsel) står i fokus (Martens, 1999). Vetenskapens filosofi förlitar sig på empiriska och 

teoretiska bidrag från professioner såsom psykologi, psykofysik, sinnens anatomi, fysiologi 

och statistik. En sensorisk analys är en vetenskaplig disciplin som innefattar mätning, tolkning 

och förståelse av mänskliga reaktioner som tolkas av de fem sinnena, för att få uppfattning av 

en produkts egenskaper (Stone, Bleibaum & Thomas, 2012). Vid användningen av en 

sensorisk analys bör man beakta att mätinstrumentet är människor som har olika perceptioner 

(Meilgaard, Carr & Civille, 2006). Varierad respons av samma stimuli kan uppstå på grund av 

att individer kan ha olika känslighet av stimulus som exempelvis brist på kunskap kring dofter 

och smaker och hur man uttrycker känslorna i ord.  

 

Att kommunicera med sensoriska kvalitéer för livsmedel förekommer mer frekvent bland 

producenter, i detaljhandel och hos konsumenter på dagens marknad (Gustafsson, Jonsäll, 

Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Genom att objektivt beskriva en produkt med sensoriska 

egenskaper kan den marknadsföras med en mer korrekt presentation av produkten och väcka 

positivt köpbeteende hos gästen eller kunden (Gustafsson, et al., 2014). Till exempel 

demonstrerar en studie av Wansink, van Ittersum och Painter (2005) att marknadsföring av 

sensoriskt deskriptiva begrepp kan ge upphov till en signifikant ökad konsumtion, 

tillfredställelse och villighet att betala mer för produkten.  

 

Frekvent kommer det mer forskning om sensoriska smaklexikon3 för olika 

livsmedelsprodukter och detta kunskapsområde växer; exempelvis har det tagits fram flera 

olika smaklexikon för ost och sojasås med metoden kvantitativ deskriptiv analys (QDA) 

Larráyoz, Mendía, Torre, Barcina & Ordóñez, 2002; Cherdchu, Chambers & Suwonsichon, 

2013). Denna metod används allmänt för att ta fram ett sensoriskt språk för produkter (Stone, 

Bleibaum, & Thomas, 2012). Smaklexikon för insekter är sällsynta, ett undantag är en studie 

av Evans, Müller, Jensen, Dahle, Flore, Eilenberg, och Frøst (2016). Deras studie utförde en 

beskrivande sensorisk analys på olika utvecklingsstadier av drönarlarver från bi från olika 

områden. Beroende på utvecklingsstadium och utbredningsområde kunde en sensorisk 

skillnad påvisas. Studien tog fram ett antal olika deskriptiva ord för proverna, där bland annat 

nötighet och umami var återkommande.  

                                                 
3 Smaklexikon: Uppsättning av ord för att beskriva smaken av en produkt 
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Smaken nötighet är en distinkt, tilltalande och mångsidig smak. Där karaktärer av lite sötma, 

lite fet och rostat med ett djup uppkommer (McGee, 2004). Författaren McGee skriver att 

smaken kan kombineras med en stor variation av olika komponenter, allt från fisk till choklad. 

Exempel på olika nötter är hasselnötter, valnötter, cashewnötter, pistaschmandlar och 

pinjenötter (McGee, 2004). 

 

Ett annat exempel är grundsmaken umami som väcker en igenkännande reaktion i 

smakcellerna av aminosyror.  (Chandrashekar, Hoon, Ryba & Zuker, 2006). Smaken 

framkallas genom aminosyrorna mononatriumglutamat (MSG) och aparaginsyra. Livsmedel 

med höga halter av de här aminoryrorna är ofta proteinrika livsmedel som kött och ost, men 

kan även förekomma i mindre proteinrika som tomat och svamp (Gustafsson, et al. 2014). 

Många måltidskulturer använder umami till att förhöja den sensoriska kvaliteten till maträtter 

(Bellisle, 1999; Beauchamp, 2009). Mennella, Forestell, Morgan och Beauchamp, (2009) har 

en korrelation med att umami ökar preferensen av för smaken i rätter mellan olika 

åldersgrupper.  

 

Enligt tidigare studier (Swahn, et al., 2012; Wansink, et al., 2005; Gustafsson et al. 2014) kan 

ett sensoriskt språk i marknadsföringssyfte vara betydelsefullt vid introduktionen av ett nytt 

livsmedel på marknaden, som till exempel insekter (Halloran, et al., 2015). Caparros Megido, 

et al. (2014) och Tan, et al., (2015) tar upp att konsumenter visar större vilja att testa 

produkter med insekter, om det beskrivs med bekanta smak. Att beskriva insekter med 

attributord som konsumenter har en relation till kan förändra attityden gentemot insekter 

(Caparros Megido, et al. 2014; Tan, et al. 2017; Halloran, et al., 2015).  

 

4. Syfte 

Syftet med denna studie är att genomföra en beskrivande sensorisk analys av sju ätbara 

insekter där sensoriska egenskaper doft, smak och textur analyseras. 

 

5. Metod och material 

I avsnittet metod och material kommer litteraturgenomgången beskrivas, därefter följer 

presentationen av materialet. Tillvägagångsättet för den sensoriska analysen innefattande 
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träning av panelen, framtagandet av de sensoriska egenskaperna för smak, doft och textur, 

samt utförandet av den kvantitativa deskriptiva analysen. Avsnittet avslutas med de etiska 

reglerna gällande denna studie.  

 

5.1 Litteratur- och databasinsamling 

Litteraturgenomgången utfördes för att ta fram en förståelse för ämnet och ge den allmänna 

bilden av vad som har forskats kring området och dess kunskapsluckor (Bryman, 2011). 

Denna studies litteraturgenomgång var inspirerad från metoden narrativ litteraturgenomgång 

som Bryman (2011) beskriver. Eftersom studiens syfte var att sensoriskt analysera insekters 

smakprofiler, vilket är ett begränsat utforskat område valdes en sådan här litteraturmetod. 

Denna typ av sökning tenderar att vara mer ofokuserad och omfattande (Bryman, 2011). 

Metoden är mindre explicit gällande kriterier för att inkludera eller utesluta olika studier. 

Fortfarande har ett kritiskt tillvägagångsätt till källorna funnits för att hålla en god 

forskningsnivå. Studiens material samlades in från databaserna Primo, Summon, Web of 

Science, Food Science and Technology Abstracts (FSTA), Google Scholar samt tryckta 

källor. Sökningen av litteratur utgick från studiens syfte för att avgränsa sökningen till 

relevant litteratur (Patel och Davidson, 2003). För att navigera bland litteratur inom området 

och upptäcka relevanta källor för studien var referat i artiklar ett bra hjälpmedel.  

 

5.2 Material 

Alla analyserade insekter var anpassande för humankonsumtion. Sju olika varianter av ätbara 

insektsprover var studerade: vild svartmyra (Polyrhachis vicina), vandringsgräshoppa 

(Locusta migratoria), termit (Nasutitermes triodiae), hussyrsa (Acheta domesticus), 

buffelmask (Alphitobius diaperinus) och två olika prover av mjölmask (Tenebrio moliter) 

(Tabell 2). Insekterna var uppfödda och skördade i en kontrollerad produktion anpassat till en 

massproduktion med undantag för myror och termiter (Thailand Unique) som skördades vilt 

under kontrollerade former. Vandringsgräshoppa, hussyrsa, buffelmask och mjölmask var 

inköpt från en engelsk distributör (Crunchy crickers) och insekterna var uppfödda i en 

holländsk anläggning. Mjölmask 2 var uppfödd på en svensk produktionsanläggning 

(Nutrient).  
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Tabell 2. Insektsprov, ordning, producent, ursprungsland, uppfödning, foder, avlivning, behandling, förpackning och förvaring. 

Prov Ordning Distributör, 

producent 

Ursprungsland Uppfödd Foder Avlivning Behandling Förpackning Förvaring 

 

Vild svartmyra  

(Polyrhachis vicina) 

Hymenoptera Thailand 

Unique 

Kina Vilt * Frysning  

-21 °C 

Trycktkokta  

20 min 

Torkade 70°C 

12 h  

*** Mörkt 

Rumstemperatur 

Termit  

(Nasutitermes triodiae) 

Isoptera Thailand 

Unique 

Thailand Vilt * Frysning  

-21 °C 

Trycktkokta  

20 min 

Torkade 70°C 

12 h 

** Mörkt 

Rumstemperatur 

Mjölmask  

(Tenebrio moliter) 

Coleoptera Crunchy 

crickers 

Holland Anläggning Ekologiska 

spannmål 

och 

vegetabilier 

* Frystorkade 

* 

** Mörkt 

Rumstemperatur 

Mjölmask 2 

(Tenebrio moliter) 

Coleoptera Nutrient Sverige Anläggning Spannmål 

och 

vegetabilier 

Frysning  

* 

Torkade 65°C 

3 h 

Syreuteslutande 

plastpåse 

Mörkt 

Rumstemperatur 

Hussyrsa  

(Acheta domesticus) 

Orthoptera Crunchy 

crickers 

Holland Anläggning Ekologiska 

spannmål 

och 

vegetabilier 

* Frystorkade 

* 

** Mörkt 

Rumstemperatur 

Vandringsgräshoppa  

(Locusta migratoria) 

Orthoptera Crunchy 

crickers 

Holland Anläggning Ekologiska 

spannmål 

och 

vegetabilier 

* Frystorkade 

* 

** Mörkt 

Rumstemperatur 

Buffelmask  

(Alphitobius diaperinus) 

Coleoptera Crunchy 

crickers 

Holland Anläggning Ekologiska 

spannmål 

och 

vegetabilier 

* Frystorkade 

* 

** Mörkt 

Rumstemperatur 

*Företaget delgav inte information. 
** Syreuteslutande plastförpackning, fukt och syreabsorberande påsar. 

*** Syreuteslutande plastpåse, fukt och syreabsorberande påsar i en konservburk. 
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5.2.1 Urvalsprocess och bortfall 

De sju prover som valdes ut är enbart en liten mängd av samtliga insekter som konsumeras 

över hela världen. Dessa sju prover skördas både vilt i landsbygden och produceras 

kommersiellt på industriskala. Listan av urvalet för proverna representeras i nedanstående 

punkter: 

• Att de skall komma från de största insektsgrupperna som konsumeras av människor, 

(Tabell 1).  

• Proverna ska vara konserverade genom torkning eller frystorkning på grund av att 

minimera riskerna för mikrobiell tillväxt.  

• Ingen kryddsättning av proverna. 

• Proverna skall finnas tillgängligt kommersiellt, vilket betyder att de ska finnas en 

tillgänglighet för produkten.  

 

Dessa punkter representerades i urval av prover, dock ströks representanter från grupperna 

Lepidoptera och Hemiptera. Representanten från Lepidoptera var torkad bambularv, denna 

valdes bort av panelen för aptitliga skäl. Hemiptera representerades inte på grund av 

logistiska skäl.  

 

5.2.2 Provförberedelse  

Vid öppning av förpackning serverades proverna inom tre dagar, vilket rekommenderades av 

 försäljarna gällande samtliga prover förutom mjölmask 2. Proverna serverades vid 

temperaturen 22 °C. Proverna låg utanför förpackningen maximalt en timme innan de 

serverades till panelen. Samtliga prover serverades intakta förutom gräshoppan, där vingarna 

plockades bort på grund av aptitliga skäl. Gräshoppan var även nedbruten i tre bitar på grund 

av sin större storlek jämfört med de andra proverna. Proverna för smak- och 

texturegenskaperna serverades i varsin petriskål med en portionsstorlek på 1,5 gram, förutom 

provet myra som var 0,5 gram (Bilaga 1). Anledningen till portionsstorlekarnas variation var 

på grund av den feedback som gavs under övningstillfällena från panelen. Panelen tyckte att 

myrans portionsstorlekar kunde vara mindre, därför anpassades det utefter deras åsikt. 

Doftproverna serverades nermalda i ISO-vinglas (ISO, 3591) med portionsstorlek på 0,5 

gram. Petriskålarna och vinglasen markerades med en tresiffrig kod som var slumpvis utvald 

genom datorprogrammet Eyequestion® (2017).   
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5.3 Sensorisk analys  

Genomförandet av de sensoriska testerna skedde på RHS i Grythyttan, analyserna 

genomfördes i ett sensoriskt laboratorium som uppfyller ISO Standard 6658:s krav på lokal 

för sensoriska analys (ISO, 6658). Metoden i denna studie var kvantitativ deskriptiv analys 

(QDA) som identifierar och undersöker intensiteten av de sensoriska egenskaperna för de sju 

ätbara insekterna. Denna metod ger en definierad terminologi genom att beskriva och 

kvantifiera sinnesintryck så objektivt som möjligt (Meilgaard, Carr & Civille, 2006). Panelen 

bestod av tolv, nio män och tre kvinnor, tränade bedömare, ett rekommenderat antal bedömare 

utifrån Lawless och Heymann (2010).  

 

5.3.1 Sensorisk panel 

Processen av uttagningen skedde genom en utlysning via sociala medier inom målgruppen 

studenter i Måltidskunskap och värdskap vid RHS i Grythyttan, Örebro universitet. Panelen 

var utvald baserad på studenternas tillgänglighet, motivation och de skulle vara allergifria mot 

skaldjur. Samtliga bedömare var studenter och hade avslutat en grundkurs i sensorik. Panelen 

utförde en grundsmaksuttagning som bestod av ett grundsmakstest enligt ISO 3972 (2011), ett 

PROP-test taget från Tepper, Christensen & Cao (2001) och ett dofttest. En 

grundsmaksuttagning medför en kvalitetssäkerhet av panelens förmåga att bestämma, 

upptäcka, diskriminera och identifiera smaker (Meilgaard, et al., 2007).  

 

Panelens träning innefattade 15 timmar, fördelat vid åtta sessioner under fyra veckor. Syftet 

med träningen var att kalibrera och utveckla de olika bedömarnas perception av produkternas 

smak-, doft- och texturegenskaper (Tabell 3) och för att de konsekvent ska kunna bedöma de 

givna egenskaperna i intensitetsskalorna. Panelledarens roll var att hjälpa panelen att 

diskutera och bestämma smakegenskaper och dess intensitet genom att bistå med olika 

referensprov (Meilgaard, et al., 2007). Vid de två första tillfällena brainstormade panelen 

individuellt fram egenskapsord för de olika proverna, därefter sammanställdes en lista för 

samtliga ord av panelledaren. Listan med egenskapsord reducerades genom att de begrepp 

som kom mer frekvent än andra, minst tre gånger, insamlades. De insamlade begreppen 

diskuterades med hela panelen för att få fram en konsensus för de olika egenskaperna, vilka 

skulle användas i genomförandet. Panelen tillsammans med panelledaren diskuterade fram en 

sammanslagning av de mer frekventa orden till kategorier, som tillexempel mörk svamp, 

buljong och köttigt fick ingå i gruppen umami. Valnöt, nötigt, sesam, mandel och cashewnöt 
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fick gå in i gruppen nötighet. Utöver det egenskapsord som framtogs via panelen inkluderades 

även grundsmakerna som inte var onämnda (sötma, beska), vilket är vanligt i sådana här 

tester. På detta sätt bildades en enighet kring de beskrivande ordens betydelse i panelen 

(Tabell 3). Egenskapsorden som beskrev textur delades in i egenskapsgrupperna som passade 

in i hårdhet, frakturförmåga och kornighet, dessa ord är tagna från ISO 5492 (1992). 

Träningen för att konsekvent använda intensitetskalorna genomfördes genom att bedöma 

egenskaperna från ytterpolerna: lite (1) till mycket (9).  

 

Tabell 3. Definitioner av de sensoriska egenskaperna användes för respektive referensprov vid den sensoriska 

träningen. 

Sensoriska egenskaper Definitioner 

Doft  

Nötighet Associationer av div. nötter doft 

Spannmål Doft av korn, råg, havre, vete grovt malda blanda i vatten.  

Trä Associationer av träflis, träspån doft 

Buljong Doft av grönsak-, svamp-, kött-, skaldjurbuljong. 

Sojasås Associationer av div. sojasås doft 

Frukt Associationer av div. frukter doft 

Bär Associationer av div. bär doft 

Smak  

Umami Smak av umami (ISO 5492) 

Syrlighet Smak av syrlighet (ISO 5492) 

Sälta Smak av sälta (ISO 5492) 

Sötma Smak av sötma (ISO 5492) 

Beska Smak av beska (ISO 5492) 

Spannmål Smak associerat av helt korn, helt råg, helt vete och havre 

Grönsak Smak associerat av div. grönsaker 

Nötighet Smak associerat av div. nötter  

Maillard Smak av karamelliserade och rostade söta toner 

Textur  

Hårdhet ”Mekanisk konsistensattribut relaterade till den kraft som krävs för att 

uppnå en given deformation eller penetration av en produkt.” (ISO 5492) 

Låg intensitet (mjuk), mellan (fast), hög (hårt) 

Frakturförmåga ”Mekanisk strukturattribut relaterade till sammanhållning och den kraft 

som behövs för att bryta en produkt i smulor eller bitar.” (ISO 5492) 

Låg intensitet (smulig), mellan (spröd), hög (skorpartad). 

Kornighet ”Geometriska texturattribut avseende uppfattning om storleken och 

formen av partiklar i en produkt.” (ISO 5492) 

Låg intensitet (grynig), mellan (kornig), hög (grov) 
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5.3.2 Genomförande 

Slutbedömningarna delades upp i tre tester med sju prover med ett replikat för varje test, 

fördelat över två dagar. Panelmedlemmarna satt i varsitt bås med spottkopp och vattenglas, 

för att skölja munnen och rensa paletten mellan proverna. Utförandet av datainsamlingen 

skedde genom att panelen fyllde i ostrukturerade linjeskalor med intensitet av varje egenskap 

i profilbedömningsprotokoll i dataprogrammet Eyequestion® (2017). 

 

5.3.3 Statistisk bearbetning 

Data från den sensoriska bedömningen analyserades genom variansanalys (ANOVA) för att 

bestämma om de observerade skillnaderna är statistiskt signifikanta, via en signifikantnivå på 

ett p-värde <0.05. Ett p-värde med 0,05 betyder att det finns en sannolikhet på 95 % att 

slumpen inte avgjorde resultatet. Därför har den här studien valt ett minimum för en 

signifikansnivå på p <0,05. ANOVA kan användas för att separera och bestämma skillnaden 

orsakad av variansen (Lawless & Heymann, 2010). För att separera den varians som är 

orsakad via förändring i den kontrollerade faktorn från variansen på grund av den 

slumpmässiga faktorn. Interaktionen mellan de kontrollerade faktorerna testades för att 

identifiera de sensoriska attributen som skilde mellan de olika proverna. Ett högt p-värde 

tyder på att slumpen är den största faktorn för resultatet medan ett lågt p-värde innebär ett 

pålitligt resultat; att bedömaren kan känna skillnader mellan de olika proverna (Meilgaard, 

Carr & Civille, 2006). Egenskapsorden behandlades som den kontrollerade variabeln, 

bedömarna som den slumpmässiga faktorn.  

 

Utvärdering av data gjordes för att identifiera och visualisera korrelationer mellan flera 

variabler (egenskapsord och prover) genom att principalkomonentanalys (PCA) används. 

Denna multivariabelsteknik förenklar samt beskriver den framträdande mönster i rådata och 

hittar samband hos variablerna baserat på panelens bedömningar (Lawless & Heymann, 

2010). Analyserna gjordes i dataprogrammet EyeopenR® (2017). 

 

5.4 Etiska regelverk 

Vid första tillfället delgav panelledaren deltagarna information gällande de etiska riktlinjerna, 

som gör en studie försvarbar. Bryman (2011) lyfter att trots att deltagarna medverkar frivilligt 

är det viktigt att informera om de etiska principer som gäller för en svensk forskningsstudie. 

Panelledaren informerade deltagarna vad den aktuella studien hade för syfte, de olika 
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momenten som ingick i studien samt att deltagandet var helt frivilligt, vilket innebar att de 

hade rätt att avbryta studien när som helst. Detta innefattade det etiska kravet, 

informationskravet. Det andra kravet är samtyckeskravet som innebar att deltagarna var 

medvetna om sin rätt att själv bestämma över sin egen medverkan i studien. För att studiens 

deltagare skall hållas anonyma enligt konfidentialitetskravet, behandlades alla personuppgifter 

med konfidentialitet som förvarades utom räckhåll för obehöriga. Det sista kravet är 

nyttjandekravet, vilket innebär att alla uppgifter insamlade från deltagarna under studien 

enbart kommer att användas för studiens ändamål. Varje bedömare fick ta del av ett 

informationsblad om studiens syfte och tillvägagångsätt (Bilaga 2). 

 

I dagsläget är insekter inte klassat som livsmedel i Sverige (Livsmedelsverket, 2017b). Därför 

ansöktes om ett godkännande från Miljökontoret i Örebro och Lindesberg för att utföra den 

här studien. Med argument att studies mål inte är marknadsundersökning, utan syftet är att 

fylla kunskapsluckor om vad insekter smakar. Ytterligare argument var att testerna skedde 

under kontrollerade former likt ett flertal tidigare studier på RHS Grythyttan. Vid sådana här 

moment behandlas inte proverna som en måltid, utan det sker enbart provsmakningar av 

proverna där panelen har möjlighet att spotta ut provet. 

 

Panelen blev informerade om att de insekter som ingår i testet inte är klassade som livsmedel i 

Sverige. Därför medverkade paneldeltagarna på egen risk. För att inte utsätta panelen för 

några potentiella allergirisker så fick paneldeltagare inte ha skaldjursallergier. 

Skaldjursallergiker har reagerat på några insektsarter (Verhoeckx et al., 2014; Broekman et 

al., 2014). Proverna till studien har köpts från företag som har anpassat insektsprodukterna för 

mänsklig konsumtion, gällande foder, hygien och hantering, detta för att säkerställa att 

insekterna är säkra för deltagarna. Proverna var antingen frystorkade, tryckkokta eller torkade, 

detta minskar risker för att det skall finnas potentiella mikrobiologiska risker (Klunder, 

Wolkers-Rooijackers, Korpela, & Nout, 2012). 

 

6. Resultat 

En beskrivande sensorisk analys genomfördes på sju olika ätbara insekter för att studera 

provernas sensoriska egenskaper och dess intensitet. Resultatet av intensiteten för de 19 

egenskaperna på de sju proverna kommer att presenteras i variansanalys, PCA, 
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spindeldiagram och i en sensorisk beskrivning. Resultatet avslutas med en smakbeskrivning 

för de olika proverna.  

 

6.1 Variansanalys 

Resultatet från variansanalys (ANOVA) visar att av de 19 sensoriska egenskapsorden visade 

17 stycken signifikanta skillnader (p <0,05) i dess intensitet mellan de sju proverna (Tabell 5), 

med undantag för smakegenskaperna sötma och beska (p >0,05). Testet visar att provet myra 

skiljde sig från de övriga proverna med en högsta intensitet för doftegenskaperna sojasås med 

medelvärde 6,54 och bär med medelvärde 4,96, både med en signifikans på p >0,001. Provet 

myra hade en högre intensitet på smakegenskapen syrlighet med 6,22 (p <0,001). Provet 

termit urskilde sig signifikant från de övriga proverna med ett högre medelvärde av 

smakegenskapen sälta 5,39 (p <0,001) och maillard 5,80 (p <0,01) (Tabell 5). 

Smakegenskaperna umami (p <0,05) och grönsak (p <0,05) särskilde proverna syrsa och 

gräshoppa från de övriga med dess högre medelvärde. Proverna termit, mjölmask, mjölmask 

2, syrsa, gräshoppa och buffelmask skiljde signifikant (p <0,001) mot provet myra med 

egenskaperna nötighet och spannmål. ANOVA-resultaten visade att proverna mjölmask 2, 

gräshoppa och myra var de som urskilde sig med en högsta intensitet för de olika 

texturegenskaperna (Tabell 4).  
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Tabell 4. Medelvärde och signifikansnivå för studiens sju prover av insekter och 19 sensoriska egenskaper från den tränade sensoriska panelen. Analysen av resultatet var 
bearbetat genom variansanalys (ANOVA). Varje prov är angett med en bokstav. Upphöjda bokstäver antyder det finns signifikanta gruppskillnader. 

Sensoriska egenskaper Myra (A) Termit (B) Mjölmask (C) Mjölmask 2 (D) Gräshoppa (E) Syrsa (F) Buffelmask (G) 

Doft        

Nötighet 3,19 5.06 A' 5.38 A' 4.87 A' 4.83 A' 4.91 A' 4.68 A' 

Spannmål 2,62 4.30 A' 5.71 A'B'f 4.79 A' 5.23 A' 4.56 A' 4.99 A' 

Trä 2,94 4.23 A 5.15 A' 4.20 A 4.88 A' 4.18 a 4.31 A 

Buljong 4,36 4,83 3,99 4,33 4,27 5.57 cg 4,09 

Sojasås 6.54 B'C'D'E'F'G' 4.22 CEG' 2,76 3,27 2,77 3,41 2,66 

Frukt 3,26 2,87 2,81 2,63 3.58 dg 3,11 2,65 

Bär 4.96 B'C'D'E'F'G' 3,02 2,26 2,49 2,79 2,63 2,30 

Smak        

Umami 3,85 4,29 5.05 a 4,89 5.58 A'B 6.38 A'B'CDg 5.22 A 

Syrlighet 6.22 B'C'D'E'F'G' 2,63 2,56 2,34 2,64 2,53 2,42 

Sälta 2,91 5.39 A'C'D'E'F'G' 2,83 2,76 3,21 3,38 2,99 

Sötma 2,76 2,82 2,84 2,64 2,77 2,73 2,69 

Beska 3,25 3,04 2,76 2,60 2,88 2,49 2,49 

Spannmål 2,86 4.14 A 5.06 A' 4.41 A' 4.76 A' 4.36 A' 4.77 A' 

Grönsak 3,04 3,16 4,08 3,79 5.32 A'B'cDg 5.73 A'B'CD'G 4,08 

Nötighet 3,34 4.90 A' 5.08 A' 4.81 A' 4.94 A' 4.84 A' 4.86 A' 

Maillard 5.18 f 5.80 C'E'F'G' 4,08 4,66 4,08 3,77 4,02 

Textur        

Hårdhet 5.34 FG' 4.72 g 4,33 6.37 BC'F'G' 6.81 aB'C'F'G' 3,48 3,26 

Frakturförmåga 6.38 cFG' 5,07 5,05 6.08 FG 7.09 B'C'F'G' 4,50 4,24 

Kornighet 6.11 cF'G' 6.04 cF'G' 4,36 4.97 F 5.50 F'G 3,15 3,54 
Signifikansnivå (p-värde): (A' = p<0,001); (A = p<0,01); (a = p<0,05).  
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6.2 Principalkomponentsanalys  

Genom principalkomponentsanalysen utläses en stor spridning bland proverna, de har grupperats i 

fyra olika kluster (Figur 1). Detta kan tyda på att proverna i grupperna visar ett samband och således 

har liknande egenskaper. Klustret för mjölmask, mjölmask 2 och gräshoppa visar ett mönster där 

doftegenskaperna nötighet och trä samt smakerna nötighet och spannmål är dominanta. Liknande 

förhållande visades hos buffelmask och syrsa med smakegenskaperna grönsak och umami (Figur 1), 

vilket resultaten i ANOVA bestyrkte. PC1 visade att det fanns ett mönster med smakattribut 

syrlighet på den högra sidan och nötighet och spannmålstoner på den vänstra sidan. PC1 visade 

också att texturattributen samlades i en grupp. Termit och myra utgjorde två separata grupper som 

skiljde sig från resterande prover. Provet myra urskilde sig mest från de övriga proverna på grund 

av att den ligger längst ut på högersida av x-axeln (Figur 1). Detta antyder att myran har en högre 

intensitet av dofterna bär och soja samt smaken syrlighet. Detta betyder att myran karaktäriseras 

minst med doftegenskaperna trä, nötighet och spannmål och smakegenskaperna spannmål, grönsak 

och umami. Detta visade även ANOVA; provet myra har lägre intensitet än de övriga proverna för 

de här egenskaperna (Tabell 5). Termiten utmärker sig med texturerna hårdhet, frakturförmåga och 

kornighet, det gäller även smakerna maillard och sälta. PCA-grafen utgår från PC1 och PC2, där 

PC1 redogjorde för 53% och PC2 för 15% av den totala variationen. 

 

 

Figur 1. PCA-biplot med förhållandet mellan de olika proverna till de beskrivande egenskaperna (doft=D_, smak=S_ och 

textur). Prover = symboler, egenskapsord = pilar. (PC1=53,1%, PC2=15,37%). 
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6.3 Sensorisk beskrivning 

Resultatet från studien presenteras i ett spindeldiagram (Figur 2); den här typen av diagram 

sammanfattar och visualiserar kvantitativa data grafiskt vilket underlättar tolkningen av rådata. Här 

kartläggs attributens intensitet presenterade som medelvärde för varje prov (EyeopenR®, 2017). Ett 

högre poäng i spindeldiagrammet desto mer intensiv var attributet hos provet, intensitetskalan var 

på ett intervall mellan 1 & 9. I spindeldiagrammet (Figur 2) har de viktigaste attributorden samlats i 

smakprofiler (Tabell 6). Varje insekt har fått varsin karaktärsbeskrivning. Den sensoriska 

beskrivningen utgick från attributordens intensitet, där en intensitet för smak- och doftegenskaperna 

som var över 4,5 ansågs högt, 4–4.5 ansågs vara påtaglig, 3–4 låga toner och under 3 ansågs för lågt 

för att uppmärksammas i den sensoriska profilen. För texturegenskaperna ansågs över 6 vara högt, 

och under 4 lågt. 

 

 

Figur 2. Spindeldiagram för beskrivande egenskaper doft (D_), smak (S_) och textur samt dess intensitet för proverna 

myra, termit, mjölmask, mjölmask 2, syrsa, gräshoppa, och buffelmask. 
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Tabell 5. Sensorisk beskrivning för de olika insekterna där attributorden är beskrivna i ordningen efter högsta till lägsta 

intensitet från Figur 2. 

Insektssort Sensorisk beskrivning 

Myra  

(Polyrhachis vicina) 
Svartmyran har en distinkt doft av sojasås och buljong, tydlig ton av bär och 

undertoner av frukt. Intensiv syrlig smak, med hög karaktär av maillard. 

Undertoner av umami, nötighet och beska. Skorpartad, grov kornighet och hård 

textur. 

Termit 

(Nasutitermes triodiae) 
Termiten har en tydlig doft nötighet och buljong med inslag av spannmål, trä 

och sojasås. Intensiv smak av maillard, sälta och nötighet. Med inslag av umami 

och spannmål. Även en relativt låg smak av grönsak. Grov kornighet och spröd 

textur. 

Mjölmask  

(Tenebrio moliter) 
Mjölmask har en intensiv doft av spannmål, nötighet och trä, med medeldoft av 

buljong. Intensiv nötighet-, spannmål- och umamismak. Med medelsmak av 

grönsak och maillard. Spröd textur. 

Mjölmask 2 

(Tenebrio moliter) 
Mjölmask 2 har en tydlig doft av nötighet och spannmål, med medeldoft av trä 

och buljong, med underton av sojasås. Intensiv smak av umami, nötighet och 

maillard. Visst inslag av spannmål och undertoner av grönsak. Hård och 

skorpartad textur. 

Gräshoppa  

(Locusta migratoria) 
Vandringsgräshoppan har en intensiv doft av spannmål, trä och nötighet. Inslag 

av buljong och undertoner av frukt. Smaken har en intensiv umami- och 

grönsakkaraktär. Med hög karaktär av nötighet och spannmål. Med inslag av 

maillard och relativt låg sälta. Skorpartad, hård och grov textur. 

Syrsa 

(Acheta domesticus) 
Hussyrsa har en tydlig doft av buljong, nötighet och spannmål med ton av trä. 

Intensiv smak av umami och grönsak. Tydlig ton av nötighet, inslag av 

spannmål och undertoner av maillard och sälta. Smulig textur. 

Buffelmask 

(Alphitobius diaperinus) 
Buffelmask har en hög doft av spannmål och nötighet, toner av buljong. Intensiv 

smak av umami, nötighet och spannmål. Med medeltoner av grönsak och 

maillard. Smulig textur. 

 

8. Diskussion av resultatet 

Syftet med studien var att genomföra en beskrivande sensorisk analys av sju olika ätbara insekter, 

där de sensoriska egenskaper doft, smak och textur analyserades. Studien diskuteras med 

vetenskapliga artiklar som underlag. 

 

8.1 Doft  

Samtliga prover (termit, mjölmask, mjölmask 2, gräshoppa, syrsa och buffelmask) hade en 

signifikant högre doftintensitet av nötighet, spannmål och trä i jämförelse med myran (Tabell 4). 

Egenskapsorden nötighet och trä skiljde sig inte signifikant från varandra gällande de nämnda 

proverna. Gustafsson et al. (2014) förklarar att det är svårt att beskriva dofter med ord eftersom 

luktsinnet har en mycket svagare koppling till språkcentret. Detta skulle kunna förklara studiens 

resultat där egenskaperna nötighet och trä har likartade intensitet för de nämnda proverna. Panelen 

kan ha svårt att urskilja mellan de olika egenskapsorden och därför associerar de lika. McGee 

(2004) beskriver nötighet som tilltalande och sötaktig, utifrån studiens resultat kan möjligheten 

finnas att doftegenskapen trä har liknande associationer (Figur 2). Detta kan vara något intressant 

att eventuellt ta hänsyn till i framtida studier.  
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Provet myran som signifikant urskilde sig i dofterna (nötighet, spannmål och trä) från de övriga 

proverna bör uppmärksammas (Figur 1). Observationen av dess höga smak av syrlighet kan ha en 

möjlig koppling till att lägre intensitet av nötighet, spannmål och trä, och en högre intensitet av 

doften bär. Den höga intensiteten av doften sojasås kan även den härledas till den höga syrligheten i 

myrans smak, både doften sojasås och smaken syrlighet skulle kunna möjligtvis kopplas till en 

distinkt och skarp karaktär. 

 

Syrsan var den som fick högst intensitet av doften (Figur 2). Det kan finnas ett samband genom att 

syrsan fick den högsta intensiteten för doftegenskapen buljong på grund av att panelen förknippade 

doften med smakegenskapen umami. Detta resonemang grundar sig i att framtagningen av 

doftegenskapen buljong valdes ut av panelen som en kategori för bland annat begreppen umami, 

svamp och köttigt. Umami är i definition en grundsmak som registreras av smakcellernas receptorer 

i munnen, (Chandrashekar, et al., 2006; Gustafsson, et al., 2014). Doftupplevelser är i stor del 

baserat på metaforer av tidigare minnen (Gustavsson, et al., 2014). Köttig buljong kan vara ett av de 

bästa exemplen för karaktären av umami i en västerländsk matkultur enligt (Chandrashekar, et al., 

2006). Syrsan har både en hög intensitet med smaken umami och doften buljong.  

 

8.2 Smak 

Myran visade en signifikant dominans på egenskapen syrlighet (Figur 2), och kan tolkas som ett 

utstickande karaktärsdrag. Evans, et al. (2017) beskriver syrlighet som en av de dominerande 

egenskaperna för både den röda skogsmyran och blanksvarta trämyran. Evans et al. (2017) 

definierar beskrivande egenskaper på nordiska rödmyran som en mer skarp syrlighet med 

karameliserade toner medan den blanksvarta trämyran hade en citrusfruktsyra. Studiens myra gav 

en hög syrlighet, det hade varit intressant att gå vidare och definiera vad för karaktärsdrag den här 

syran har, när andra myror förknippas med citrussyra. Detta kan tyda på att olika myrarter kan ha 

olika karaktärsdrag av syrlighet.  

  

Studien testade två olika prover av insektsorten mjölmask, där ena var uppfödd på en holländsk 

anläggning och var frystorkad, medan det andra provet, mjölmask 2, var från en svensk produktion 

och prodekten var torkad (Tabell 3). Bearbetningen av proverna kan ha påverkat att resultaten 

skiljdes sig mellan proverna. En högre intensitet gällande de olika smakegenskaperna (förutom 

maillard) fanns för den frystorkade mjölmasken jämfört med den torkade mjölmasken (Figur 2). 

McGee (2004) förklarar att med frystorkning behåller det behandlade livsmedlet mer färsk smak 

och kan därmed ha lett till att det frystorkade mjölmaskprovet hade en högre smakintensitet. Detta 

motbevisades via att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan proverna (Tabell 4), därför kan 
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ingen direkt slutsats fastslås. Bearbetningen skulle kunna ha en påverkan men slumpen kan även ha 

avgjort resultaten. Detta är värt att göra ytterligare studier på eftersom frystorkningen av insekter är 

en dyr process (Van Huis, et al., 2013). Om det inte finns en signifikant skillnad mellan de olika 

smakegenskapers intensitet från olika bearbetningar, kan torkning vara en bättre process. 

  

Mjölmask, gräshoppa, syrsa och buffelmask hade en hög intensitet av smakegenskapen umami och 

nötighet (Tabell 5). Enligt den här studien tyder detta på att dessa egenskaper kan vara attribut som 

förekommer frekvent bland olika ätbara insekter. En tidigare studie med en sensorisk analys på 

drönarlarver från bi av Evans, et al., (2016) var frekventa attribut bl.a. nötighet och umami. Därför 

kan de här begreppen vara värda att uppmärksamma inför framtida sensoriska studier med insekter. 

Detta för att klargöra om attributen platsar in i ett omfattande smaklexikon för ätbara insekter, som 

det redan finns för flera andra livsmedel (Larráyoz, et al., 2002; Cherdchu, et al., 2013). 

 

Umami och nötighet kan vara egenskaper värda att lyfta fram i syfte för marknadsföring, där syftet 

är att sälja in insekter i en måltidssituation. Enligt Bellisle (1999) och Beauchamp (2009) används 

grundsmaken umami frekvent i flera olika kulturella kök för att öka preferensen av smaken i olika 

rätter. Den andra smakegenskapen som lyfts är nötighet, den är både tilltalande, mångsidig och 

välsmakande som har ett stort kombinationsområde enligt McGee (2004). Caparros Megido, et al. 

(2014) och Tan, et al. (2015) konstaterar att konsumenter har en större benägenhet att testa nya 

livsmedel om de ha en relation till smakerna. Attributorden nötighet och umami har konsumenter en 

relation till, vilket kan resultera till att fler blir villiga att testa insekter. De här egenskaperna kan 

vara en del i marknadsföringen för att normalisera insekter i en måltidssituation (Baker, et al., 

2016).  

 

8.3 Textur 

En skillnad i textur som uppmärksammades var mellan provet gräshoppa som hade hög intensitet 

för hårdhet, frakturförmåga och kornighet, till skillnad från buffelmask som hade låg intensitet för 

nämnda egenskaperna (Tabell 4). En påverkande faktor för skillnaderna mellan provernas textur 

kan möjligtvis vara provernas storlek, då provet gräshoppa var betydligt större i volym i jämförelse 

med prov buffelmask (Bilaga 1). Därför finns möjligheten att texturegenskaperna blir mer påtagliga 

för ett större prov än ett mindre. Ett motargument uppmärksammas med att provet myra och termit 

har höga texturvärden, dessa prover tillhör de minsta i storlek. En hypotes skulle därför kunna vara 

att gräshoppans tjocka skal kan leda till en högre hårdhet och frakturförmåga jämfört med de andra 

proverna.  
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Texturen skiljdes mellan de olika mjölmaskproverna sinsemellan, där mjölmask 2 hade en 

signifikant högre intensitet av texturegenskapen hårdhet än provet mjölmask (Tabell 4). Detta kan 

vara ytterligare stöd för att bearbetningsprocesserna ger olika sensoriska attribut för insekter. En 

studie av Klunder et al., (2012) såg skillnader i näringsinnehåll och mikrobiologisk tillväxt mellan 

olika konserveringsmetoder. Vilket kan relatera till att insekternas bearbetningsprocesser är en 

faktor som kan påverka de sensoriska attributen. Inga studier kunde identifieras via min 

litteraturundersökning om hur olika bearbetningsprocesser kan påverka insekter sensoriskt. En 

vidare studie skulle ge ytterligare bevis om olika bearbetningsprocesser kan förändra proverna 

sensoriskt.  

 

9. Metod- och materialdiskussion  

Förmånen att använda sig av metoden QDA är att panelen tränas och kalibreras en period före 

sessionen då testerna utförs (Meilgaard, et al., 2006). En styrka i den här studien är att panelen 

utförde en grundsmaksuttagning som gör en sensorisk panel mer tillförlitlig (Gustafsson, et al., 

2014). I början av träningens gång förekom det spridda uppfattningar hos panelen gällande 

intensiteten för de olika egenskapsorden till samma prover. Människor upplever varierade 

sensationer med sina sinnesorgan, eftersom alla är olika känsliga för stimuli (Meilgaard, Carr & 

Civille, 2006). Vilket generar varierande sensationer eftersom varje individ har unika perceptioner 

(Gustavsson, et al., 2014). Detta har beaktats i studien, då träningens syfte var att få en konsensus i 

panelen, för att få en förståelse för hur intensitetskalorna är formade, att gemensamt förstå vad som 

är högt och lågt mellan proverna. 

 

Paneldeltagarna som medverkade i den här studien hade till en början näst intill ingen relation till 

insekter som mat, endast ett fåtal hade testat att konsumera insekter. Detta är inte förvånande för i 

den måltidskulturen som finns i västvärlden idag ses inte insekter som föda utan betraktat med 

obehag (Nonaka, 2009). Att introducera ett nytt livsmedel som inte är kulturells accepterat för en 

sensorisk panel, kan ha påverkat studiens resultat och bör beaktas. Detta kan ha påverkat det 

vokabulär som panelen skulle ta fram för proverna, speciellt under den första delen då panelen 

brainstormade fram egenskapsord till de olika proverna. Vid profilering av mer bekanta livsmedel, 

kan det räcka med färre tillfällen för att ta fram beskrivande ord, eftersom det finns tidigare studier 

som kan agera riktlinjer gällande egenskapsorden och för att panelen är vana vid livsmedlet. För 

deskriptiva sensoriska analyser där insekter skall analyseras bör längre process planeras.  

 

Insektsmaterialet i den här studien valdes ut från dess tillgänglighet och att det skulle representera 

de största konsumerande insektsgrupperna (Tabell 1), med undantag för Lepidoptera och 
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Hemiptera. Studiens presenterande data skulle kunna vara mer omfattande gällande 

uppfödningsmiljö och fodertyp för varje prov. Dessa faktorer kan påverka insekternas näringsvärde 

(Van Huis, et al., 2013) och näringsvärdet kan i sin tur ha en påverkan på livsmedlets 

smakegenskaper (McGee, 2004). Den information om provernas foder som delgavs var att det rörde 

sig om ekologiska vegetabilier och spannmål eller icke ekologiskt. Anledningen till den begränsade 

informationen om fodertyp är att företagen var konfidentiella med produktionsuppgifter. Eftersom 

begreppen vegetabilier och spannmål är väldigt breda, kan inte fodertypen identifieras och därför 

kan ingen koppling mellan foder och smak påvisas. 

  

10. Forskningsetisk uppföljning 

Vid första sessionen med panelen gick panelledaren igenom studiens syfte och de metoder som 

kommer att genomföras, för att uppfylla informationskravet. För att uppnå samtyckeskravet var 

deltagande under sessionerna i analysen helt frivillig för de medverkande; de blev även informerade 

om att de kunde avbryta sin medverkan om de så önskade. All insamlad rådata har enbart använts 

för studien och kommer inte brukas på annat sätt. Rådata förvarades utom räckhåll för obehöriga, 

detta för att uppfylla nyttjandekravet. Det är enbart deltagarnas namn som kan utläsas som 

personuppgifter från rådata, detta presenterades inte i studien för att hålla paneldeltagarna anonyma. 

Panelen blev informerad om att deras enskilda resultat inte kommer att redovisas i studien, utan 

enbart sammanslagningar och tolkningar. Deltagarna meddelades att studiens resultat har en 

möjlighet att användas till senare tillfällen, detta godkändes och därför uppfyllde en 

konfidentialitetsnivå.  

 

11. Slutsats 

Studien har tagit fram beskrivande sensoriska egenskaper (doft, smak och textur) på sju olika ätbara 

insekter genom en beskrivande sensorisk analys med en tränad panel. Resultaten visar att det finns 

skillnader mellan de olika insekterna gällande intensitet för de uttagna beskrivande egenskapsorden 

och en sensorisk beskrivning kunde framställas. Dominerande egenskaper för doft var nötighet, 

spannmål och trä. Smakegenskapsord som var dominerande bland proverna var bland annat 

nötighet, umami och spannmål. De texturegenskaper som bedömde proverna i den här studien var 

hårdhet, frakturförmåga och kornighet. Med den sensoriska beskrivning studien tagit fram för de 

olika insekterna är målet att sprida den här kunskapen för att utveckla fram en kulturell acceptans 

gentemot insekter som mat i de delar av världen där entomofagi inte förekommer. Studien visar att 

det finns en potential att lyfta insekter i en måltidssituation utifrån ett sensoriskt perspektiv.  

 

http://www.synonymer.se/?query=konfidentiell
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12. Praktisk användning och vidare forskning 

Den föreliggande studien har som syfte att bidra till att täppa till den stora kunskapsluckan kring hur 

insekter upplevs sensoriskt gällande smak, doft och textur. Att utveckla fram ett sensoriskt språk har 

en betydande roll för att kommunicera om ett livsmedel i en måltidssituation som Gustafsson et al. 

(2006) framhäver i FAMM. Mer forskningen inom sensorisk profilering av ätbara insekter 

efterfrågas, specifikt mjölmask och syrsa, som ses som två potentiella insekter för en västerländsk 

konsumtion (Van Huis, et al., 2013). Intressant hade varit med studier som fokuserar på hur 

nermalda insekter reagerar med andra komponenter i maträtter, då den här formen är mer 

förekommande och accepterad i västvärlden (Verkerk, et al., 2007; Meyer-Rochow, 2010). 

Dessutom behövs studier där det sker undersökningar om/hur foder och uppfödningsmiljö påverkar 

en insekts sensoriska attribut.  

 

Med den måltidskulturella normen som finns i dagsläget är en framtagning av det sensoriska språket 

för insekter inte den universella lösningen för att få den västerländska marknaden att direkt 

acceptera konsumtion av insekter. Tan et al. (2014) lyfter fram att det inte enbart räcker att 

presentera något positivt kring ett livsmedel för att acceptansen skall förändras gentemot den. Utan 

en hel måltidskultur behöver förändra dess åsikt kring insekter och sådant tar tid. Baker et al. (2016) 

lyfter fram att en noggrann marknadsföring är en av de sakerna som är viktigaste för att det skall bli 

en förändring i acceptansen. Den här studiens resultat är ett steg på vägen för att klara upp den 

kunskapsluckan som finns idag gällande vad insekter smakar och ett steg närmre till de begrepp 

som kan vara en del i marknadsföring. Insekternas smakprofiler kan vara ett hjälpmedel för kockar 

och dylikt, för att kombinera de rätta komponenterna med insekter (Tan, et al., 2014).  

 

Det sensoriska språket kan vara ett verktyg till ett lättare tillvägagångsätt för att få in insekter i 

redan befintliga maträtter, för att komponenter som insekter skall kunna appliceras in i nya 

kulturella måltidskontexter (Tan, et al. 2016). Genom att kommunicera med objektiva sensoriska 

begrepp kan detta öka villighet att testa de här nya produkterna (Gustafsson, et al. 2014). Detta kan 

den framtagna sensoriska beskrivningen bistå med. Detta för att ta fram fler alternativ till hållbara 

livsmedelsprodukter som har en potential till system med låg klimatpåverkan (ekologiskt), uppfyller 

en måltidsupplevelse (sociala) och en ny marknad som kan ge ekonomisk vinning (ekonomiska). 

Framförallt för att öka diversiteten gällande våra livsmedelsprodukter för att människan skall 

minska dess tryck på jordens resurser. 
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Tenebrio moliter. 

Prov 4. Mjölmask 2. 

Tenebrio moliter. 
Prov 5. Vandringsgräshoppa. 

Locusta migratoria. 

Prov 6. Hussyrsa. 

Acheta domesticus 

Prov 7. Buffelmask. 

Alphitobius diaperinus. 
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1. Omfattningen av den här studien 

Din uppgift som paneldeltagare är att bedöma och beskriva smak, lukt och textur av utvalda ätbara insekter. De flesta 

tillfällena kommer gå ut på att lära upp dig som paneldeltagare att beskriva insekterna med sensoriska begrepp. Under 

träningsperioden kommer vi även komma i kontakt med andra livsmedel. 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 

genomfört mikrobiologiska tester och 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. Studiens varaktighet 

Det kommer innefatta cirka 8 stycken tillfällen under veckorna 3–6, 2017. Varje tillfälle kommer vara i cirka 2 timmar. 

4. Viktig information 

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

5. Övrigt 

Studien är godkänd av Miljökontoret i Örebro och Lindesberg. 
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