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Sammanfattning 
Inledning: Alger betraktas idag på många håll som ett av framtidens livsmedel. 

Problematiken är dock att alger i många länder forfarande förknippas som havets ogräs, 

osmakligt eller oätligt. Däremot tyder faktorer på att synen börjar förändras, varav fler börjar 

få upp ögonen för dess gastronomiska potential. 

Syfte: Syftet med denna studie var att genomföra en sensorisk analys på tre olika oljor 

smaksatt med färsk eller torkad tryffeltång.  

Metod och material: Studien utfördes genom affektiva konsumenttester med hjälp av 

analysmetoderna CATA, JAR och LIKING, vilket utfördes via EyeQuestion®. 

Resultat: Resultatet visade på signifikanta sensoriska skillnader (p<0,05) mellan oljor 

smaksatt med färsk samt torkad tång. Det visade sig även att typen av olja påverkade dess 

sensoriska egenskaper samt gav skillnad i preferens. Samtliga oljor smaksatt med tryffeltång 

visar på sensoriska egenskaper av kål, tryffel, smör, nötighet samt umami. 

Slutsats: Oljor med torkad tång utgav mest smak av tryffel samt umami, vilket även 

resulterade i ett högt gillande. Solrosolja med torkad tång utmärkte sig i preferens.  

 

Nyckelord: Tryffeltång, Vertebrata lanosa, alger, tång, sensorik, smaksatta oljor 
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Förord 
Stort tack till handledare Johan Swahn, för all positiv feedback och givande kritik, vilket har 

lett studien framåt. Även stort tack till de hjälpsamma studenter som läst igenom och gett 

givande kommentarer under arbetets gång. I högsta mån vill jag tacka företaget Lofoten 

Seaweed som har försörjt studien med dess innehåll av material, samt delat med sig tidigare 

kunskap och erfarenhet. Slutligen vill jag även nämna de andra som har lyft intresset under 

studiens gång såsom köksmästare Shinichiro Takagi med en bred kunskap om tång och alger i 

Japan samt Sofia Olsson som delat med sig av tidigare kunskaper och erfarenheter om tång 

och alger i Norden.  
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Inledning 
Tång och alger har sedan länge använts som livsmedel, främst i asiatiska länder såsom Japan 

och Kina, där de även klassas som en essentiell del av kosten (Johansen et al., 2013). I många 

delar av världen är dock kunskaper om dess olika egenskaper och användningsområden 

fortfarande okänt (Ibid.). Idag finns ett överflöd av olika sorters ätbara alger och sjögräs som 

växer fritt i haven, varav de visat sig ha breda diversiteter i både textur, struktur och 

sensoriska egenskaper (Beaulieu, Rioux & Turgeon, 2017). Dess outforskade områden gör att 

det finns stora potentialer för nya gastronomiska innovationer, vilket idag börjat 

uppmärksammats på flera olika håll (Johansen et al., 2013).  

 

Forskning visar på algers potential som ett av framtidens livsmedel (Chapman et al., 2017), då 

de visat sig ha positiva egenskaper i både näringsynpunkt och miljöhänsyn (Brawley et al., 

2017). För en ökad efterfrågan på sjögräs och alger krävs dock att dess sensoriska egenskaper 

anses som tilltalande (Mouritsen, 2016). Att utveckla ett sensoriskt språk för främmande 

produkter, har visat sig vara betydelsefullt för konsumentens val (Swahn, 2011), vilket 

belyser vikten för sensoriska analyser av olika typer av alger och tång.  

 

Denna studie utgör en sensorisk analys på tre olika oljor (rapsolja, olivolja samt solrosolja) 

smaksatt med färsk eller torkad tryffeltång- Vertebrata lanosa. Studien är ett sammarbete med 

företaget Lofoten Seaweed som jobbar med att plocka, lagra och produktutveckla råvaror på 

tång och alger med ett hållbart tänk. Tryffeltången är intressant då den utgetts som en ny 

nordisk lyxprodukt, vars sensoriska egenskaper utges efterlikna tryffel (Mauseth, S., 2016, 21 

december). Sedan dess sensoriska upptäckt har den bland annat blivit tilldelad som 

obligatorisk råvara i kocktävligen Bocuse d’Or Norge (Bocuse d’Or Norge. 2017). Den 

används även utav ett flertal restauranger som ingår i Guide Michelin samt som smaksättning 

av olika produkter såsom choklad och ost (Andreas Viestad, 2016). I denna studie underöks 

tryffeltångens sensoriska karaktärisering som smaksättning i olja. Studien kan ligga som 

grund för vidare produktutveckling samt utvecklande av sensoriskt språk för tryffeltång. 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Syftet med måltidskunskap och värdskap är att binda ihop de olika kunskaperna inom 

vetenskap, praktisk erfarenhet och estetik (Örebro universitet, 2015). Sensorik innefattar 

vetenskapliga metoder som tar fram information om våra sinnesförnimmelser (Gustafsson et 
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al., 2014). Den sensoriska förståelsen är en essentiell del för utvecklingen av det praktiska 

hantverket, vilket ligger till grund för måltidsupplevelsen (Örebro universitet, 2015).  

 

Det sensoriska språket har sedan länge använts inom dryckeskunskap för sensoriska 

beskrivningar, marknadsföring och produktutvecklande (Swahn, 2011). Däremot är det 

sensoriska språket för livsmedel idag inte lika utbrett (Ibid.). Sensoriska beskrivningar av nya 

produkter har visat sig betydelsefullt i konsumentens val (Ibid.). Då alger har visat sig ha 

potential som ett av framtidens hållbara livsmedel (Chapman et al., 2017), utgör sensoriska 

studier ett viktigt redskap för en ökad förståelse och efterfrågan (Swahn, 2011), vilket gör 

studien högst relevant till ämnet måltidskunskap och värdskap. 

 

Teoretisk bakgrund 
 
Algers fysiologi och innehåll 
Definitionen av alger är tvetydigt, vilket beror på dess breda diversitet som kan variera i form 

av reproduktion, färg, biokemisk struktur, storlek och levnadssätt (Giordano & Raven, 2014; 

The Seaweed Site, 2018). Utifrån ett bredare perspektiv kan man säga att alger är 

fotosyntetiserande primärproducenter, vilket betyder att de upptar sin egen näring, binder kol 

via upptag av koldioxid och släpper ifrån sig syre (Gliessman, 2015; Giordano & Raven, 

2014). Alger klassificeras ofta i tre huvudgrupper; grön-, röd- och brunalger (Johansen, 

Mouritsen & Mouritsen, 2013). På grund av dess olika levnadsförhållanden har de utvecklat 

cellväggar som innehåller mycket geléliknande ämnen, vilket ger dem styrka, flexibilitet och 

skydd mot uttorkning vid lågvatten (McGee, 2004). Hur många olika sorters alger som finns, 

är fortfarande inte helt fastställt men man beräknar ungefär 35- 50 000 stycken, varav största 

delen är ätbara (Johansen et al., 2013). Algers existens utgör en betydande roll för det globala 

ekosystemet då de ansvarar för 90 % av all syretillverkning som finns i atmosfären samt utgör 

80 % av allt organiskt material på jorden (Ibid.).  

 

Forskning visar på att många alger innehåller en mängd viktiga näringsämnen och kan även i 

vissa fall ha medicinska och läkande egenskaper (Brown et al., 2014). En studie av Eilertsen, 

Elvevoll, Maehre & Malde (2014) visar att de flesta alger kan täcka människors behov av 

essentiella aminosyror och även att en del innehåller en hög andel omega 3 fettsyror. Algers 

komposition av kalorier, proteiner, fett, mineraler, vitaminer och fibrer varierar i hög grad 

mellan olika sorter, vilket gör det svårt att ge en generell bedömning av dess näringsinnehåll 
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(Johansen et al., 2013). Studier har även visat att algers egenskaper, innehåll och 

sammansättning varierar beroende på habitat, mognad och miljön (Ames, Girón, Koutsidis & 

Peinado, 2014). Det har även visat sig kunna förändras efter skörd, beroende på hur den blivit 

lagrad och tillagad (Johansen et al., 2013). 

 

En studie av Almela, Algora, Benito, Clemente, Devesa, Súñer & Montoro (2002), visar att 

alger har en förmåga att ackumulera ämnen från havet till dess vävnad, vilket är en av 

anledningarna till algers höga innehåll av mineraler. Detta gör dock att de även kan 

ackumulera farliga ämnen såsom tungmetaller, arsenik, kvicksilver (Ibid.). Man har däremot 

kunnat se att olika typer av alger har olika förmåga att ta upp dessa gifter (Brawley et al., 

2017). Man har även kunnat se att vattnet innehåll av farliga ämnen utgör en betydande roll 

för dess innehåll (Johansen et al., 2013; Brawley et al., 2017). 

 

Tryffeltång är ett av många tilltalsnamn för det latinska Vertebrata lanosa, vilket är klassad 

som en rödalg (Algaebase, 2018). På engelska kallas tången ”Wrack Siphon Weed” (MACOI, 

2018) och växer längst norra Atlantkusten, norra Amerika och Europa (Algaebase, 2018). 

Dess formation liknar tätt packade buskiga grenar som blir upp till 75 mm långa, varav 

färgerna är mörka med röda, lila, bruna och svarta toner (The Seaweed Site, 2018). De växer 

oftast på andra sorters tång såsom Ascophyllum nodosum eller Fucus vesiculosus, och aldrig 

direkt på sten (Ibid.).  

 

Algers användning som livsmedel 
Alger och sjögräs har sedan länge odlats för livsmedelsanvändning, men även för användning 

som tillsatser, kosmetika, foder och gödsling (McHugh, 2003). I Japan uppskattar man alger 

till minst 10 % av det dagliga näringsintaget och en viktig basföda i kosten (Johansen et al., 

2013). I länder såsom Japan och Kina använder man alger i både färskt, torkad och 

pulverform som sedan används som bland annat smaksättning eller ingrediens i olika 

maträtter samt te (Johansen et al., 2013; The seaweed site, 2018). Alger och sjögräs har även 

traditionellt använts i många andra länder såsom Hawaii, Skottland, Färöarna och Island som 

livsmedel, mat och medicin, dock inte i lika stor utsträckning (Johansen et al., 2013). 

Användningsområdena för alger är mångsidiga, varav de flesta går att ätas både råa, tillagade, 

bakade, rostade, pureade, torkade, malda eller friterade, som smaksättning, huvudråvara eller 

användas som konsistensgivare (Ibid.).  
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Forskning visar på många fördelar med att införa alger som en större del av kosten, i både 

näringssynpunkt och miljöhänsyn (Brawley et al., 2017). Matvanor är dock oftast kulturellt 

förknippade, varav alger tidigare inte haft någon speciellt utbredd roll i den västerländska 

kosten (Chapman, Stévant, & Larssen, 2015). Däremot har fler efterfrågor på lokala råvaror 

med hänsyn till miljön gjort att fler börjat diskutera dess potentiella etablering på marknaden 

(Beaulieu et al, 2017). Många kockar har sett potentialen i alger som livsmedel på grund av 

dess smak, textur och utseende (Johansen et al., 2013). De har även visat sig ha egenskaper 

som har kunnat ersätta användningen av kött, ägg och mejeriprodukter, både som 

konsistensgivare och smaksättare av umami (Beaulieu et al, 2017). Flertal välkända Michelin 

restauranger såsom Noma i Köpenhamn, The Fat Duck i England och Maaemo i Norge har 

upptäckt dess unika sensoriska egenskaper och börjat experimentera med alger och tång på 

deras menyer (Johansen et al., 2013). På Nordic Food lab i Köpenhamn, använder man bland 

annat olika alger som smaksättning i ostar, buljonger, glass och smör (Nordic Food Lab, 

2018), vilket tyder på att ett ökat intresse börjat sprida sig.  

 

Tryffeltången- Vertebrata lanosa användning är idag inte så utbredd, men används en del i 

hälso- och skönhetsprodukter (Ibid.). Då den var med som obligatorisk råvara i kocktävlingen 

Bocuse d’Or Norge 2017 (Bocuse d’Or Norge, 2017) serverades den bland annat som 

smaksättning i curd, emulsioner eller som ingrediens i blomkålskräm (Holt, 2017, 13 

september). Detta serverades som tillbehör i rätter som innehöll fisk, krabba eller lamm 

(Ibid.). Den har även använts som smaksättning av flera produkter såsom ost och choklad 

(Andreas Viestad, 2016). 

 

Algers sensoriska egenskaper 
Alger innehåller en mängd olika salter och aminosyror såsom glutaminsyra (McGee, 2004), 

vilket i sin tur ger upphov till smaken av umami (Ikeda, 2002). Umami, är den femte 

grundsmaken, vilket på japanska betyder ”välsmakande” och som kan relateras till smaken av 

buljong och kött (Ikeda, 2002). Hur mycket umami och andra sensoriska egenskaper som 

utger sig, skiljer sig dock markant mellan olika sorter (Beaulieu et al, 2017).  

 

En studie av Ames, Girón, Koutsidis & Peinado, (2014) gjord på fem olika brunalger, visade 

likheter med algers smakprofil och dess sammansättning i form av fettinnehåll, 

saltkoncentration och glutaminsyra (Ames et al., 2014). Andra ämnen såsom aldehyder, som 

kommer ifrån omättade fettsyror, bromfenol och dimetylsulfid, är föreningar som kan hittas i 
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olika typer av alger vilket också påverkar de sensoriska egenskaperna (Beaulieu et al, 2017). 

Aldehyder är ett ämne som påminner om smakaromerna grönt te eller fisk, men som man 

också kan finna i tryffel (McGee, 2004). Dimetylsulfid och bromfenol, som alger utsöndrar är 

den lukten många associerar till hav (Ibid.).  

 

Algernas sensoriska egenskaper kan även förändras beroende på hur de har blivit tillagade 

eller förvarade (McGee, 2004). Torkad och lagrad kombu-alg har exempelvis en bättre 

förmåga att överföra sina fria glutaminsyror i varmt vatten, vilket påverkar smaken och 

resultatet av dashi (Bjerregaard et al., 2012). Alger har även visat sig kunna utsöndra bittra 

ämnen vid uppvärmning över en längre tid (Johansen et al., 2013). I torkade rödalger har man 

kunnat utmärka smakaromer av svavel, metan, blommor och svart te, medans den i stekt och 

friterad utger smakaromer av bacon (McGee, 2004). Rödalgen Palmaria palmata, också kallad 

Dulce, kan i dess torkade form utge smakaromer av lakrits och rök medans vid rostning kan 

den istället utge nötiga aromer (Bjerregaard et al., 2012). 

 

Oljor som smakbärare 
Oljor har länge använts som smakförhöjare och smaksättare (Baiano et al., 2016). Detta är på 

grund av att fett har en förmåga att förhöja och absorbera smakaromer och göra att 

smakupplevelserna stannar kvar längre på tungan (McGee, 2004). Att infusera smaker i olja 

har använts för att förlänga hållbarheten på smakaromerna som utvinns från den smakbärande 

rårvan (Ibid.).  

 

Vid smaksättning av olja finns flera faktorer som påverkar slutresultatet såsom 

smakkaraktären av den ursprungliga oljan, kvalitet och egenskaper av smaksättning och 

mängd (Baiano et al., 2016). Sensoriska studier har visat att oljor som är utvunnet från fröer 

har en längre intensitet av både smak och lukt i jämförelse med olivoljor (Aparicio et al., 

2008). Detta kan förklaras med att olivoljor innehåller en mycket högre andel flyktiga 

aromämnen som ger olivolja dess smakkaraktärer (Ibid.).  

 

Rapsolja har oftast smakkaraktärer som upplevs nötiga, träiga varav vissa innehåller bi-

smaker som härsket, fruktigt, jästig eller bittert, beroende på hur oljan blivit framställd (Brühl 

& Matthäus, 2003). Solrosolja kan innehålla aromer som upplevs nötiga, fruktiga varav vissa 

träiga, sträva och bittra, beroende på framställning, typ av frö samt värmehantering (Ibid.). 

Olivolja visar ofta på aromer som fruktiga, bittra, gröna och skarpa aromer (Dias et al., 2018). 
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Hur mycket smaker som extraheras från den smakbärande produkten till oljan, beror på 

faktorer såsom framställning, tid, mängd och temperatur (McGee, 2014). Uppvärmning av 

olja kan göra att mer smaker utvinns, men värmen kan även förändra de aromatiska ämnerna 

(Ibid.). 

 

Tryffel och tryffelolja 
Tryffel är en av världens mest exklusiva produkter, varav vit tryffel har en kilokostnad på 

flera tusentals euro (Buegger, Pritsch, Splivallo, & Wernig, 2017). Tryffel har en distinkt 

smak och skiljer sig beroende på säsong, habitat och sort (McGee, 2004). Kvaliteten och 

aromerna av tryffel försämras redan tio dagar efter skörd (Buegger et al., 2017). De flyktiga 

tryffelaromerna förvinner och försämras även vid smaksättning av olja, vilket är orsaken till 

varför tryffelolja enbart är smaksatt av tryffelaromer och inte äkta tryffel (Ibid.). Tryffel 

innehåller en hög andel olika glutaminsyror, vilket ger upphov till smaken umami (Cheah, 

David, Naidu, Phan, Sabaratnam & Wang, 2017). De sensoriska egenskaperna mellan svart 

och vit tryffel är relativt skilda där svart tryffel är relativt subtil och jordig, vilket beror på 

dess innehåll av olika alkoholer samt aldehyder och svavelföreningar, varav vit tryffel 

innehåller en skarpare smak som kan sammanliknas med vitlök (McGee, 2004)  

 

Sensorisk upplevelse och analys 
Sensorik handlar om läran om våra sinnen och våra sinnesintryck (Gustafsson et al., 2014; 

Lawless, 2010). Grunden inom sensoriken handlar om att skapa en förståelse och kunna dra 

kopplingar till vad vi upplever och varför (Gustafsson et al., 2014). Vi uppfattar de fem 

grundsmakerna sött, salt surt, beskt och umami med hjälp av receptorer på tungan (Meilgaard, 

2007). Hur vi uppfattar och identifierar aromer såsom kryddor och örter utvecklas däremot 

genom erfarenhet (Ibid.). Hur vi upplever smakerna kan även påverkas av många 

kringliggande faktorer såsom andra lukter eller närliggande miljö (Swahn, 2011). Även 

genetiska faktorer kan ge upphov till olika typer av känslighet och upplevelser (Meilgaard, 

2007). 

 

Sensoriska analyser har tagits fram för att på ett vetenskapligt förhållningssätt kunna mäta, 

analysera och tolka sensoriska uppfattningar av en produkt eller råvara (Meilgaard, 2007). 

Resultaten av testerna ger sedan ett värde i form av kvalitetsindikatorer, produktutveckling 

men också marknadsföring i form av sensoriskt språk och produktbeskrivning (Gustafsson et 
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al., 2014; Meilgaard, 2007). Sensoriska studier som tidigare gjorts på alger, visar att det finns 

stora skillnader mellan sort, tillagningsmetod samt lagring (Beaulieu et al, 2017; McGee, 

2004). Detta gör ämnet brett och tyder på många outforskade områden.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att genomföra en sensorisk analys på sex tre oljor (solros-, raps- 

och olivolja) smaksatt med tryffeltång- Vertebrata lanosa. Vidare är målet att utveckla en 

sensorisk beskrivning för respektive olja samt analysera vilken/vilka som urskiljer sig i 

preferens och varför. 

Frågeställningar:  

- Vilken typ av olja (solros-, raps- eller olivolja) framhäver mest smak av tryffel? 

- Framhäver färsk eller torkad tryffeltång mest smak av tryffel? 

- Vilken smaksatt olja utmärker sig i preferens och vilka sensoriska egenskaper 

resulterar i ett högt gillande? 

 

Metod och material 
Studien utfördes genom kvantitativ forskning, vilket innebär insamling av data som går att 

läsa av genom siffror och statistik (Bryman, 2011). Insamlingen av materialet till studien har 

gjorts utifrån sensoriska konsumenttester. Testerna utformades enligt metoderna Check-all-

that-apply (Lawlor, 2015), Just-about-right (Meilgaard, 2007), och Liking (Lawless & 

Hayman, 2010) vilket genomfördes via det web-baserade frågeformulär och analysverktyget 

EyeQuestion®. 

 

Litteratur och databasinsamling 
Vetenskaplig litteratur och databasinsamling har gjorts för att ta fram tidigare vedertagen 

kunskap och tidigare forskning kring området. Detta har gjorts för att ta reda på vad som 

redan är känt inom området, begrepp som är relevanta, metoder som tidigare tillämpats, finna 

viktiga motsättningar samt frågeställningar som ännu inte är besvarade (Bryman, 2011). För 

att stärka trovärdigheten på det utforskade området har kriterier för inklusion och exklusion 

gjorts i samband. Se bilaga 3 för sökmatris samt inklusion- och exklusion kriterier. 
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Metodval 
Check-all-that-apply (CATA) användes som metod för att urskilja beskrivande attribut till de 

olika produkterna (Lawlor, 2015). Bedömaren blev då tilldelad en lista av beskrivande ord 

eller fraser som den själv kunde välja vilka attribut som stämde in på produkten (Gustafsson 

et al., 2014). Metoden användes för att konsumenten snabbt och lätt skulle kunna hitta 

beskrivningar till produkten, utan särskild kognitiv ansträngning (Lawlor, 2015). Bedömaren 

fick även chans att skriva till ett eget svarsalternativ (Gustafsson et al., 2014). 

 

Metoden Liking användes för att undersöka konsumentens personliga grad av gillande 

(Lawless & Hayman, 2010). Proverna bedömdes på hedonisk sju gradig skala med 

påståenden, såsom “tycker mycket illa om”, till ”tycker mycket bra om” (Gustafsson et al., 

2014).  

 

Vidare användes Just-about-right (JAR) där konsumenten rangordnade de fem olika 

sensoriska attributen; tryffelintensitet, havssmak, beska, umami samt sötma (Meilgaard, 

2007). Just-about-right, vilket kan också översättas som helt rätt- eller lagom skalan 

(Gustafsson et al., 2014), användes för att ta reda på konsumentens tyckande om specifika 

egenskaper av produkten, varav attributen mättes i en femgradig intensitetskalan, varav lagom 

var placerat i mitten (Lawor, 2015). 

 

Material 
Materialet till studien bestämdes utifrån företaget Lofoten Seaweed som tog fram sex stycken 

olika oljor varav tre oberoende variabler; raps-, oliv- samt solrosolja. Dessa smaksattes 

därefter med de två beroende variablerna färsk samt torkad tång. Se tabell nedan för 

beskrivning av samtliga oljors innehåll.  

 

Tabell 1. Beskrivning av innehåll av de 6 olika proverna. Tabellen visar procent i förhållande 

till vikt.  

Prov Olja Torkad tryffeltång  Färsk tryffeltång 

1 Rapsolja 10 % 0 % 

2 Olivolja 10 % 0 % 

3 Solrosolja 10 % 0 % 

4 Rapsolja 0 % 7 % 
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5 Olivolja 0 % 7 % 

6 Solrosolja 0 % 7 % 

 

Oljorna tillreddes den 30 mars 2018 i Lofoten. Torkad tryffeltång var mald till ett fint pulver, 

vilket sedan mixades med respektive olja. Den färska tryffeltången tvättades och blandades 

med respektive oljor och mixades sedan med en handmixer. Proverna fick stå 5 dagar i 

rumstemperatur för infusion. Efter 5 dagar silades oljorna som var tillredda med färsk 

tryffeltång genom en finmaskig sil. Olja med den torkade tryffeltången silades aldrig. Oljan 

med den färska tryffeltången ändrade färg vid mixning och blev grumlig, detta försvann dock 

efter att oljan silades. 

 
Förberedelser 
Inför genomförandet den sensoriska analysen togs sensoriska attribut av produkten fram. 

Detta gjordes genom ett fokusgruppseminarium, där två studenter från Restaurang- och 

hotellhögskolan Grythyttan, som tidigare studerat sensorik tog fram sensoriska egenskapsord. 

Inför smaktestet fick studenterna del av en lista med egenskapsord av alger som tagits fram 

från tidigare studier (Chapman, Stévant, & Larssen, 2015).  Studenterna fick först smaka på 

varje prov, för att sedan kryssa i de egenskaper som fanns på listan som de ansågs kunna 

sammanliknas med proverna. Efter detta skrev studenterna ner egna egenskapsord som inte 

redan fanns med på listan. Egenskaperna jämfördes och de som valdes ut var de som 

studenterna var eniga om. Totalt togs 26 sensoriska attribut fram, varav 18 användes till den 

sensoriska analysen. För att säkerställa att frågeformuläret var väl utformat gjordes 

pilotstudier på 5 stycken representativa personer för urvalet (Bryman, 2011). Detta gjordes för 

att justera eventuella oklarheter (Ibid.). 

 

Urval och plats 
Urvalet av medverkande i studien gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att 

alla som var på plats och ville delta i testet, kunde göra detta (Bryman, 2011). Urval och plats 

bestämdes i mån av att få så många deltagande i studien som möjligt samt för att nå en bred 

målgrupp. För att få folk att delta i studien gjordes muntliga förfrågningar samt inlägg på 

sociala medier som skulle nå de studenter som var på plats. Enligt Delarue, Lawlor, & 

Rogeaux (2015) bör en undersökning med metoden CATA inte vara färre än 50 stycken 

medverkande. I denna studie deltog 100 personer och 99 stycken genomförde hela testet. Data 
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inhämtades på tre olika platser på Örebro universitet, vid tre olika tillfällen mellan den 25-27 

april 2018. Byggnaderna som valdes ut var NOVA-huset, Bildbergska samt Musikhuset. 

Platserna där testet utfördes var belägna avskilja ifrån höga ljudnivåer och folkmassor, för att 

deltagande i största möjliga mån skulle kunna fokusera på testet (Gustafsson, 2014).  

 

Genomförande 
Proverna utfördes individuellt via en länk till testet som utfördes via EyeQuestion®. Länken 

skickades till bedömarnas personliga mobil, dator eller Ipad. Bedömarna blev tilldelade en 

egen stol vid ett uppdukat bord med vattenglas (FIXA Glas 25 cl) fyllt med kranvatten, samt 

servett och neutralt smörgåsrån (Göteborgs Kex Smörgåsrån). Syftet med smörgåsrånet var att 

neutralisera smaken mellan de olika proverna. Det fanns även tillgång till en kopp med 

tryffelolja (Zeta olivolja vit tryffel) som var smaksatt med tryffelarom. Detta gjordes för att 

bedömare som var osäkra på begreppet tryffel skulle kunna få en tydligare uppfattning och 

jämförelse på attributet tryffel. Information om utförandet av testet meddelades personligen 

till varje bedömare innan genomförande. Före varje test skakades flaskorna med oljorna för 

att bli homogena. Oljorna serverades i rumstemperatur i små plastskålar. De olika oljorna 

anonymiserades genom tresiffriga koder skapade av EyeQuestion® varav varje skål märktes 

med det nummer som gavs för respektive olja med en randomiserad serveringsordning. För att 

smaka på oljan användes plastskedar (FIXA kaffesked). Bedömarna informerades att inte 

prata vid genomförande av testet, de fick dock ställa frågor under testets gång om någonting 

var oklart som inte handlade om själva bedömningen i sig. 

 

Statistisk bearbetning och dataanalys 
Data från den sensoriska bedömningen sammanställdes genom det webbaserade 

analysverktyget EyeQuestion®. För att skapa tabeller, diagram och figurer av det 

sammanställda resultatet, användes Word, Excell och EyeopenR®. För den statiska 

bearbetningen användes variansanalys (ANOVA), för att få fram medelvärde, varians och 

signifikans (se bilaga 2). Resultatet i denna studie presenteras med en signifikans-nivå med p-

värde <0,05, vilket indikerar att det är 95 % sannolikhet att slumpen inte avgjorde resultatet 

(Lawless & Heyman, 2010). Den sensoriska beskrivningen i resultatet togs fram utifrån 

svarsfrekvensen av de sensoriska egenskapsorden i CATA, varav de attribut som beskrivs 

som ”tydlig” har en svarsfrekvens mellan 30-50, ”en viss” har en svarsfrekvens mellan 20-30 

och ”inslag” har en svarsfrekvens mellan 14-20.  
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Etisk planering för studiens genomförande 
För att deltagande i studien inte skall komma till skada följs de fyra forskningsetiska 

principerna som beskrivs enligt Bryman (2011). Dessa fyra etiska principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). Utförandet av testerna följer samtyckeskravet, vilket innefattar att individen har rätt att 

själv bestämma om den vill delta i studien (Ibid.). För att individen skall kunna avgöra om 

den är villig att delta i studien följs även informationskravet, vilket innefattar att individen blir 

tydligt informerad om studien innan utförandets gång (Ibid.). Ett informationsblad kommer att 

finnas på plats där deltagande kan läsa information om studien samt få kontaktuppgifter till 

författaren och dess handledare (Davidsson & Patell, 2011). Det kommer även att uppmanas 

att deltagande kommer att kunna få ta del av information som rör resultatet av studien. 

Konfidentialitetskravet kommer att uppfyllas genom att information om deltagande inte ges ut 

till obehöriga (Bryman, 2011). Informationen om deltagande kommer även följa 

nyttjandekravet vilket innebar att informationen enbart används i forskningsändamål (Ibid.). 

Det finns även en viss forskningsetik att ta till beaktning vid samarbete av ett vinstdrivet 

företag (Bryman, 2011), vilket bland annat handlar om ett bakomliggande intresse över 

studiens utformning. Materialet till studien är framtaget i syfte för produktutveckling till 

företaget. Däremot är utformningen av studien och dess bearbetning framtagen av författaren 

med handledning ifrån Restaurang och Hotellhögskolan i Grythyttan. 

 

Resultat 
Bedömare för den sensoriska undersökningen bestod av 100 individer, varav 99 stycken 

svarade på hela enkäten. Av de som deltog var 37 kvinnor och 63 stycken män. 62 % av 

deltagande var 18-24 år och 30 % var 25-36. Den största andelen av deltagare (77 %) hade 

ingen erfarenhet av sensorik och 83 % av de som deltog hade aldrig ätit alger, eller mindre än 

1-2 gånger per halvår. Signifikansnivån som nämns i texten nedan tyder på p<0,05.  

 

Gillande 
För att undersöka gillande, fick bedömarna ange graden av gillande totalt, varav medelvärde 

presenteras i figur 1. Resultatet visade på relativt högt totalt gillande för torkad tång i 

solrosolja (medel= 4,79), olivolja (medel= 4,75) och rapsolja (medel= 4,55) med signifikant 

skillnad i jämförelse med färsk tång; solrosolja (medel= 4,11), olivolja (medel= 4) och 
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rapsolja (medel= 3,67).  Samtliga oljor med torkad tång gav även högst gillande av utseende 

med signifikant skillnad i jämförelse med färsk tång, varav rapsolja med torkad tång 

bedömdes högst med ett medelvärde på 5,47.  

 

Solrosolja med torkad tång visade på högst gillande av konsistens (medel= 5,7) med 

signifikans i jämförelse med samtliga oljor smaksatt med färsk tång. Rapsolja med torkad 

tång (medel= 4,79) visade en signifikant skillnad i jämförelse med rapsolja med färsk tång. 

Olivolja med färsk tång (medel=4,97) visade signifikanta skillnader i jämförelse med rapsolja 

samt olivolja med färsk tång. 

 

 
Figur 1. Jämförande diagram över resultat av gillande, utseende och konsistens. Resultatet 

visas i en hedonisk skala varav sju är högsta möjliga gillande.  

 

CATA 
För metoden CATA presenterades 18 sensoriska egenskapsord, varav bedömaren fick fylla i 

ord som ansågs passa in på oljans sensoriska profil. Det fanns även utrymme för bedömaren 

för eget svarsalternativ. Egenskapsordet ”tryffel” skiljde sig signifikant för solrosolja med 

torkad tång samt olivolja med torkad tång i jämförelse med resterande oljor. Dessa två oljor 

skiljde sig även (p<0,05) utifrån egenskapsordet umami gentemot rapsolja med färsk och 

torkad tång. Resultatet presenteras med en sensorisk beskrivning i tabell 2. För ett mer 

detaljerat resultat, se bilaga 2.  
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Tabell 2. Sensorisk beskrivning utifrån svarsfrekvens av egenskapsord i CATA  

Smaksatt olja Sensorisk smakprofil 

Rapsolja med torkad tång En tydlig smak av kål nötighet och smör, varav en viss karaktär av 

skog och tryffel med inslag av söt rotfrukt.  

Solrosolja med torkad tång En tydlig smak av tryffel, kål, nötighet och smör, varav en viss 

karaktär av skog med inslag av umami och jordighet  

Olivolja med torkad tång En tydlig smak av tryffel, smör och nötighet, varav en viss karaktär av 

kål och skog med inslag av umami, pepprighet och sötma.  

Rapsolja med färsk tång En tydlig smak av kål varav en viss karaktär av nötighet, smör, skog, 

söt rotfrukt och jordighet. 

Solrosolja med färsk tång En tydlig smak av kål och smör, varav en viss karaktär av tryffel och 

nötighet med inslag av sötma och skaldjur 

Olivolja med färsk tång En tydlig smak av smör och kål, med inslag av nötighet, skog, sötma 

och tryffel. 

 

Just-About-Right 
De attribut i metoden JAR som visade signifikanta skillnader (p<0,05) var ”tryffelintensitet”, 

”umami” samt ”beska”.  

 

I figur 2 presenteras resultatet för JAR tryffelintensitet. Solrosolja med torkad tång ansåg flest 

bedömare ha en lagom intensitet av (52,5 %). Den olja som flest ansågs innehålla för låg 

intensitet av tryffel var solrosolja med färsk tång. Totalt ansåg flest bedömare att oljor med 

torkad tång innehöll en lagom smak av tryffel (40–53 %) i jämförelse med de oljor som 

bestod utav färsk (26–30 %).  
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Figur 2. Diagram för svarsfrekvens i procent för JAR tryffelintensitet.  

 

Oljor med torkad tång ansåg majoriteten av bedömare, 62-72 % hade en beska som ansågs 

vara lagom. De oljor som var smaksatt med färsk tång ansåg 52-57 % att beskan var lagom. 

Majoriteten av bedömare ansåg att solrosolja med torkad tång innehöll en lagom intensitet av 

umami, varav olivoljan smaksatt med färsk tång var den som flest ansåg innehålla för låg 

intensitet av umami. Se figur 3 för resultatet över umami och figur 4 för resultat för beska.  

 

 
Figur 3. Diagram för svarsfrekvens i procent för JAR umami 
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Figur 4. Diagram för svarsfrekvens i procent för JAR beska 

 

Användning 
Vid sista delen av bedömningen fick bedömarna svara på om de skulle vilja använda oljan 

samt vad de i såna fall skulle vilja använda oljan till. Nedan följer beskrivning på resultatet av 

respektive oljor. Bedömarna fick även fylla i egna kommentarer, varav en del nämns i texten 

nedan. I figur 5 visas ett diagram över svarsfrekvens av resultatet. För med information, se 

bilaga 2.  

 

Provet som visade på störst användning var olivolja med torkad tång med svarsfrekvens på 

61,62 %. Därefter kom rapsolja med torkad tång (60,61 %) samt solrosolja med torkad tång 

med 60 %. En signifikant skillnad visade sig mellan de oljor som var smaksatt med torkad 

tång i jämförelse med färsk. 
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Figur 5. Diagram som visar svarsfrekvens i procent för frågan ”skulle du vilja använda oljan”. 

 

De oljor med torkad tång fann flest användning för, varav smaksätta pasta samt smaksätta 

sallader fick högst svarsfrekvens. För mer detaljerad information, se figur 6.  

 

Rapsolja med torkad tång fick högst svarsfrekvens som smaksättning till sallader, varav 

signifikant i jämförelse med oljor smaksatt med färsk tång.  Positiva kommentarer som hade 

skrivits om oljan var ”God, tydlig smak av tryffel. Trevligt utseende” samt ”Jordig och god”.  

Även negativa kommentarer såsom ”äcklig” fanns med.  

 

Solrosolja med torkad tång visade högst användning för smaksättning till pasta, signifikant i 

jämförelse med oljor smaksatt med färsk tång. Den fick även högst svarsfrekvens som 

ersättning av tryffelolja. Bedömarna gav ett flertal positiva kommentarer såsom ” God olja 

med trevligt utseende”, ”Tydlig tryffelsmak” samt ” Fyllig och jättegod”. Varav en negativ 

kommentar: ”Gillade inte eftersmaken”.  

 

Olivolja med torkad tång bedömdes näst högt som smaksättning till pasta, signifikant i 

jämförelse med oljorna smaksatt med färsk tång. Den fick även näst högst svarsfrekvens för 

ersättning av tryffelolja. Positiva kommentarer som gavs var; ”smakar tryffel” varav exempel 

på negativa ”Lite för fiskig och besk”, ”härsket och tunn i smaken”.   

 

De oljor smaksatta med färsk tång fick lägst svarsfrekvens i användning för samtliga 

användningsområden förutom svarsalternativet ”till fisk” varav solrosolja med färsk tång fick 
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näst högst svarsfrekvens. Positiva kommentarer som gavs till oljorna var kopplat till 

uppskattning av dess ”milda, söta och havslikande smaker”. Negativa kommentarer som gavs 

var ” Mycket smak av hav”, Gillar inte att den är grumlig”, ”extrem havssmak”, ”svår att 

föreställa den i matlagning”, ”obehaglig, stark och lite härsken smak av tång/hav”, ”mild”, 

”smaklös”, ”smakar som en billig olivolja”.  

 

 
Figur 6. Diagram för svarsfrekvens på användningsområden.  

 

Resultatdiskussion 
Samtliga prover visade på en hög svarsfrekvens av attributen kål, smör och nötighet. 

Resultatet visar att oljor smaksatt med torkad tryffeltång- Vertebrata lanosa utgör signifikanta 

skillnader i högre grad av gillande totalt samt utseende i jämförelse med färsk. Flest bedömare 

ansåg att oljor smaksatta med torkad tång innehöll en lagom intensitet av tryffel, beska samt 

umami, i jämförelse med färsk. Även vid användning av oljan, visade det sig att oljor 

smaksatt med torkad tång gav signifikant bättre resultat än färsk. Då vissa aromatiska ämnen, 

såsom glutaminsyra har visat sig lättare kunna frisläppas efter torkning och lagring av olika 

alger (Bjerregaard et al., 2012), kan en viss förklaring ges till skillnaden mellan färsk och 

torkad tång.  

 

Den sensoriska beskrivningen som gjordes utifrån CATA, visade på skillnader mellan de 

olika smaksatta oljorna. Tidigare studier visar på att alger kan utge sensoriska skillnader 

beroende på i vilken form de är (Bjerregaard et al., 2012), vilket även stämmer överens med 
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resultatet mellan oljor smaksatt med torkad och färsk tång. Då smakkaraktären på den 

ursprungliga oljan även påverkar slutresultatet (Baiano et al., 2016), kan även detta haft en 

betydande effekt.  

 

Egenskapsordet ”tryffel” skiljde sig signifikant i metoden CATA för solrosolja samt olivolja 

med torkad tång, i jämförelse med resterande oljor. Dessa två oljor skiljde sig även (p<0,05) 

med egenskapsordet ”umami” gentemot rapsolja med färsk samt torkad tång. Fria 

glutaminsyror ger upphov till smaken umami (Ikeda, 2002), vilket även kan kopplas till 

smaken av tryffel (Cheah et al., 2017). Dessa två oljor var även de som fick högst gillande, 

vilket tyder på att umami och tryffelsmak var önskvärda egenskaper. Umami på japanska 

betyder ”välsmakande” och sägs kunna förhöja smaker och smaksensationer, vilket även 

stämmer överens med resultatet (Ikeda, 2002; Johansen et al., 2013).  

 

Solrosolja med torkad tång var den olja som visade på relativt höga värden vid samtliga tester 

då den gav högst resultat i både gillande totalt, konsistens samt ett relativt högt värde för 

utseende. Den fick även bäst resultat på JAR- tryffelintensitet samt umami. Många bedömare 

ansåg även att de skulle vilja använda oljan, då den fick en signifikant högre svarsfrekvens i 

jämförelse med oljor smaksatt med färsk tång. Det var också den oljan som fick flest positiva 

kommentarer såsom ”Fyllig”, ”jättegod” samt ”tydlig tryffelsmak”.  

 

Att resultatet skiljde sig mellan de tre olika oljorna kan bero på karaktären på den 

ursprungliga oljan (Baiano et al., 2016). Då oljor, utvunna av fröer generellt sett har en längre 

smakintensitet än olivolja (Aparicio et al., 2008), kan en möjlig förklaring till resultatet vara 

att den neutrala och milda smaken av solrosolja passar bättre i kombination med tryffeltången, 

utan att låta andra smaker överträda. Olivolja med torkad tång fick däremot även höga värden 

för gillande och attributet ”tryffel” i CATA och JAR. Däremot fick oljan många negativa 

kommentarer såsom ”fiskig”, ”besk”, ”härsken”, vilket kan kopplas till olivoljans 

ursprungliga smaker som ofta kan visa på aromer som bittra, gröna och skarpa aromer (Dias 

et al., 2018).  

 

Resultatet från studien visar på att alger inte bara behöver betraktas som ett hälsosamt och 

miljövänligt livsmedel (Brown et al., 2014; Eilertsen et al., 2014), utan kan även klassas som 

välsmakande. Då tryffel är en produkt som klassats som en av världens mest exklusiva 

råvaror (Buegger et al., 2017), är det faktum att liknande aromer hittas i en tång som växer i 
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norden intresseväckande. Resultatet visade att solrosolja med torkad fick en relativt hög 

svarsfrekvens för att kunna ersätta tryffelolja. Då tryffel innehåller många flyktiga aromer 

som gör att de är svåra att konservera i olja (Buegger et al., 2017), skulle då solrosolja 

smaksatt med tryffeltång eventuellt kunna vara ett alternativ till detta.  

 

Ett relativt högt gillande gavs till samtliga oljor smaksatt med torkad tång, vilket tyder på 

dessa oljor skulle kunna ha potential som ett nytt livsmedel. Swahn (2011) visar på betydelsen 

av sensoriska beskrivningar för konsumentens val av produkt. De sensoriska beskrivningar 

som togs fram med hjälp av resultatet ifrån CATA skulle därmed kunna ge ett värde för både 

produktbeskrivning samt marknadsföring. Då matvanor oftast är kulturellt förknippat 

(Chapman et al., 2015), kan en koppling till en välkänd råvara som tryffel eventuellt ge en 

större förståelse och bättre uppfattning av dess sensoriska egenskaper.  

 

Diskussion av metod och material 
Studien har utgått ifrån affektiva metoder (Lawor, 2015), vilket ger information om 

konsumentens gillande av produkten. Metoderna som använts har varit till för att analysera 

konsumentens preferens av de olika produkterna samt för att kunna analysera vilka 

egenskaper som anses önskvärda. Delarue et al (2015) förklarar de positiva och negativa 

aspekterna med att använda hedonisk skala. Positiva aspekter är att metoden utgör en tidig 

inblick i produktens potential och respons, däremot betyder resultaten inte att bedömarna i 

slutändan kommer att köpa produkten (Delarue et al, 2015).  

 

För att ta fram sensoriska attribut till CATA gjordes ett snabbtest med två studenter som 

tidigare studerat sensorik. Metoden som användes avgjordes i mån av tid och tillgänglighet. 

Ett annat val av metod hade eventuellt hade kunnat ge andra resultat, vilket i sin tur hade 

kunnat påverkat testet och resultatet av studien. De sensoriska attributen som användes i 

CATA och JAR specificerades inte i form av smak eller lukt, vilket gjordes för att förenkla 

och generalisera genomförandet av testet. Detta hade däremot kunnat ge en tydligare bild över 

den sensoriska profileringen, vilket i sin tur hade kunnat ge en mer specificerad sensorisk 

beskrivning.  

 

Enligt Delarue et al. (2015), borde minst 50 personer delta i studien. Denna studie innefattade 

99 stycken deltagare, vilket tyder på att studien har en viss validitet. Däremot hade en större 
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undersökning, eventuellt kunnat ge tydligare och säkrare resultat. Urvalet gjordes utifrån ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), för att få så många deltagare i studien som möjligt, samt 

för att nå ut till en bred målgrupp. Beaktning bör tas till att få personer i studien hade tidigare 

erfarenhet inom sensorik. Resultatet hade därmed kunnat bli annorlunda vid en studie av 

tränad panel, då förmågan i att uttrycka sina sensoriska uppfattningar påverkas av tidigare 

erfarenhet och kunskap (Meilgaard, 2007).  

 

Då en del av bedömarna inte kunde urskilja smaken av tryffel, fanns en framställd tryffelolja 

för jämförelse, vilket var till hjälp för den sensoriska bedömningen av tryffel. Däremot bör 

hänsyn tas till att tryffeloljan som användes vid jämförelse, enbart innehöll smakaromer av 

tryffel, då tillgången till riktig tryffel inte fanns, vilket i viss mån skulle kunna ha påverkat 

resultatet.  

 

Materialet i studien framställdes av företaget Lofoten Seaweed, vilket var anpassat till 

studiens omfattning. Valet av materialet gjordes med syfte för produktutvecklande av en ny 

efterfrågad produkt. Oljorna framställdes på ett strukturerat vis, för att resultatet skulle kunna 

analyseras på ett tydligt sätt. Beaktning som bör tas i proverna var att den färska tången 

silades bort efter fem dagar, vilket skulle kunna vara en faktor som kan ha kunnat påverkat 

resultatet. Även kvaliteten av de oljor som användes till studien kan ha påverkat resultatet, 

vilket gör studien svår att ge en generell bild över smaksättning av raps-, solros och olivolja. 

Beaktning bör även tas till att mängden tång som användes till oljorna skiljde sig med 3 %, 

vilket gjordes av oklart syfte.  

 

Forskningsetisk uppföljning 
Deltagandet i studien gjordes frivilligt och hänsyn togs till de fem konfidentiella kraven som 

nämns i etisk planering och genomförande (Bryman, 2011). Samtliga deltagare fick ta del av 

informationsbladet (se bilaga 1), där information och syftet om studien samt kontaktuppgifter 

fanns med. Ingen personlig information om deltagarna användes i studien eller gick att utläsas 

utifrån den metod som användes, vilket även informerades till deltagande under studiens 

gång. Etiken som rör studier i samarbete med företag har tagits hänsyn till varav ingen 

information om resultat har tidigare granskats eller censurerats före publicering.  
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Slutsats 
Oljor smaksatt med tryffeltång- Vertebrata lanosa utger sensoriska karaktärer av tryffel, kål, 

smör, nötighet samt umami. Studien visade att oljor smaksatt med torkad tryffeltång utgav 

mest smak av tryffel samt umami. Resultatet visade även på signifikanta skillnader av 

gillande samt användning av olja smaksatt med torkad tång i jämförelse med färsk.  

 

De oljor som framhävde mest smak av tryffel enligt svarsfrekvensen för CATA var solros- 

samt olivolja med torkad tång, varav solrosolja med torkad tång även visade på bäst resultat 

för JAR-tryffelintensitet samt umami. Solrosolja med torkad tång fick även högst resultat för 

användning, gillande totalt samt konsistent. Resultatet tyder därför att denna olja utmärker sig 

i preferens. Kopplingar kan ges till att sensoriska egenskaper av tryffel samt umami var 

önskvärt för denna typ av olja, då det även resulterade i ett högt gillande.  

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Studien som genomförts har legat till del för utökad sensorisk kunskap om tryffeltången- 

Vertebrata lanosa. Studien har även bidragit med att utveckla ett sensoriskt språk som kan 

appliceras på tryffeltång. Även en ökad förståelse om hur smaksättningen av torkad eller färsk 

tryffeltång skiljer sig i kombination med tre olika typer av oljor har kunnat uttydas. Resultatet 

av studien kan därmed bidra med en betydande roll i dess framtida användning och 

produktutveckling.  

 

För att utöka kunskapen om tryffeltångens potentiella användningsområden är studier som 

innefattar näringsinnehåll samt förändringar av sensoriska egenskaper beroende på habitat, 

säsong, lagring och tillagning betydelsefullt. Ytterligare aspekter som kan vara av vikt för 

produktutveckling av olja smaksatt med tryffeltång är dess förändring av smak efter tid, 

mängd tryffeltång samt olika tillredningsmetoder såsom förändring av sensorisk profil vid 

upphettning.  

 

För att öka algers utbredning som livsmedel, krävs en större förståelse för dess olika 

sensoriska profiler. Även fler studier om alger och dess olika egenskaper och påverkan på 

miljön är även till stor vikt för vidare utveckling.  
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Bilaga 1 
 

Informationsblad 
Studien ligger till grund för examensarbete inom måltidskunskap och värdskap i Restaurang- 

och hotellhögskolan i Grythyttan. Denna syftar till att genom vetenskapliga sensoriska 

analysmetoder tillhandahålla en ökad förståelse inom det sensoriska språket och dess 

kopplingar till livsmedel.  Genom resultatet ifrån studien hoppas kopplingar kunna dra till nya 

nordiska livsmedel, såsom alger och tång, och dess potentiella utvecklande inom 

livsmedelsbranschen.  

 

Deltagande av undersökningen sker anonymt där inga personuppgifter kommer att lämnas ut 

till tredje part. Informationen som tas skall enbart användas i forskningssyfte, varav 

medverkande i studien inte kommer att kunna identifieras varken i insamlat material eller 

resultat.  

 

Deltagande är frivilligt, vilket betyder att du själv kan välja om du vill delta i studien eller 

svara på alla frågor som ställs. Vid intresse kan resultatet ifrån studien skickas till dig som 

deltar i undersökningen. Se kontaktuppgifter nedan.   

 

Tack för att ni deltar i undersökningen! 

 

 

 

 

Kontaktinformation 

Åsa Berglund    

Asaberglund54@gmail.com   

0707682488     

 

Handledare för studien 

Johan Swahn, Ph.D Sensory Marketing, Culinary Arts and Meal Science 

johan@diazswahn.com 

070 941 04 15 
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Bilaga 2 
Resultat 
Nedan följer resultat med ANOVA 

 
Resultat med svarsfrekvens av egenskapsord, CATA 

 

 
 

Resultat för användning  

 
 

Positiva kommentarer 
Rapsolja med torkad tång 

Panelist Remark 
A0032 God, tydlig smak av tryffel. Trevligt utseende 
A0067 God! 
A0095 Jordig och god 

 
Solrosolja torkad tång 

Panelist Remark 
A0032 God olja med trevligt utseende. Tydlig tryffelsmak. Om den ska användas som ersättning till 

tryffelolja hade jag önskat ännu mer tryffelsmak 
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A0034 Wow 
A0037 Väldigt rund och komplex. 
A0072 Fyllig och jätte god 
A0090 Smakar som tryffelolja 
A0095 Gott 

 
Olivolja torkad tång 

Panelist Remark 
A0090 Smakar tryffel 

 
Rapsolja färsk tång 

Panelist Remark 
A0095 Söt och god 

 
Solrosolja färsk tång 

Panelist Remark 
A0017 Stort användnigsområde pga den milda smaken 
A0034 Häftig och överraskande 

 
Olivolja färsk tång 

Panelist Remark 
A0033 lite mindre havssmak, det var bra 
A0034 Bra hav 
A0037 Mild och len 

 
Negativa kommentarer 
Rapsolja med torkad tång 

Panelist Remark 
A0018 Äcklig 

 
Solrosolja torkad tång 

Panelist Remark 
A0027 Gillade inte eftersmaken 

 
Olivolja torkad tång 

Panelist Remark 
A0033 smaken hav och tryffel ingen bra kombination 
A0044 Lite för ”fiskig” och besk för min smak. 
A0067 Härsket och tunn i smaken 
A0095 Ser läskig ut 

 
Rapsolja färsk tång 

Panelist Remark 
A0032 Mycket smak av hav. Gillar inte att den är grumlig 
A0033 Extrem havssmak, svårt att föreställa sig hur den skulle vara i matlagning 
A0070 Smakade inget 

 
Solrosolja färsk tång 

Panelist Remark 
A0055 Obehaglig, stark och lite härsken eftersmak av tång/hav 
A0072 Mild 

 
Olivolja färsk tång 

Panelist Remark 
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A0021 Smakar som en billig olivolja, mycket olivoljesmak med söt ton 
A0032 Grumligt utseende, lite för mycket hav-smak 
A0055 Stark unken eftersmak! 
A0067 Obehagligt utseende 
A0090 Klen smak 
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Bilaga 3 
 
Sökmatris 
 
Datum Databas Sökord Antal 

träffar 
Urval 1 
Lästa titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstract 

Urval 3 
Lästa 
artiklar 
fulltext 

Urval 4  
Artiklar 
använda i 
studien 

28/3 Primo Seaweed and 
“human health” 

847 40 5 2 1 

29/3 Primo Sensory,  Swahn 107 30 3 3 2 

2/4 Science direct "Nordic diet" 
Foods and 
nutrients 

9 9 2 1 1 

3/4 Web of 
science 

Norwegian 
seaweed 

45 45 3 2 2 

3/4 Web of 
science 

(Seaweed OR 
Algae) AND 
sensory 

72 50 2 2 1 

3/4 Web of 
science 

umami and 
(seaweed or 
algae) and 
sensory 

5 2 2 2 1 

4/4 Biomedcentral- 
flavour journal 

Seaweed 14 14 2 2 2 

9/4 Willey online 
library 

Sensory, 
rapeseed oil, 
flavouring 

39 3 3 2 1 

10/4 Science direct sensory, algae, 
seaweed 

100 10 5 2 1 

18/4 Willey online 
library 

Sensory, texture, 
effect 

40 3 3 2 1 

5/5 Flavour Seaweed, 
umami 

13 13 3 3 2 

8/5 Primo Truffle, sensory 76 15 2 2 2 

 
Andra söksätt:  

- Källor och vetenskapliga artiklar har även hittats med hjälp av referenslistor ifrån 
tidigare studier inom ämnet.  

- Nyckelord som använts har utgått ifrån tidigare studier inom ämnet.  
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- Vetenskaplig fakta och artiklar har även tagits fram ifrån referenslistan på boken 
“seaweed- edible, available and sustainable” av Johansen, M, Mouritsen, O. G. & 
Mouritsen, J. D. (2013). 

- Artiklar, böcker och andra källor som använts har även tagits fram med hjälp av 
handledare samt tips och råd ifrån andra kunniga inom området.  

 

Inklusionskriterier för vetenskaplig information 

• Vetenskapligt granskade. 

• Språk på engelska, svenska eller norska. 

• Relevant för ämnet. 

• Vara publicerade inom tidsramen 1990-2018. 

• Finnas tillgänglig i fulltext. 

 
Exklusionskriteriet var de artiklar som inte följde inklusionskriterierna.  
 


