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Sammanfattning 

Svamp har konsumerats av människor i tusentals år. Trots detta är svampen ett relativt nytt 

födoämne i Sverige. Svampars smakämnen har undersökts utförligt i kemiska analyser medan 

det sensoriska forskningsområdet är tämligen outforskat. Denna studie strävar efter att 

uppmärksamma egenskaper som är karakteristiska för svamp och således påbörja arbetet med 

att initiera ett språk som illustrerar svampens karaktärer med ord.   

 

Syftet med studien är att utföra beskrivande sensorisk analys av tre matsvampar 

 

Metoden utfördes som en generell beskrivande analys med en tränad panel, där egenskapsord 

togs fram och intensitetsbedömdes för de tre svamparna. 

 

Resultatet visade på att det existerade skillnader i svamparna och det gick därigenom skapa 

beskrivande text till dessa. Den dominerande smaken i samtliga svampar var umami, som 

bedömdes högt i samtliga prover.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Svamp, Sensorik, Smakbeskrivning, Sous vide, Lentinula edodes, Pleurotus 

ostreatus, Agaricus bisporus   
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Förord 

Denna studie är inspirerad av vårt personliga intresse för svamp i samband med behovet att 

öka diversiteten av klimatvänliga livsmedel. Svampar är inte bara matglädje, de är också 

nödvändiga för naturens näringskretslopp och bidrar med diverse ekosystemtjänster.  

Vi vill tacka alla som har bidragit till att färdigställa detta arbete och lyssnat och läst om vår 

fascination över dessa spännande organismer.  

Ett stort tack Åsa Sandberg, för din otroliga hjälp i att införskaffa material och för att du har 

stöttat oss genom arbetet. Johan Swahn förtjänar också ett tack, för din handledning och ditt 

högst personliga slagord “Kill Your Darlings” som effektivt men frustrerande har följt oss 

genom skrivandets gång. 

Vi vill även ge ett stort tack till alla studenter i panelen för ett väl genomfört deltagande. 

 

Paulina Jonesund & Erik Toverland
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Inledning 

Svamp är något som i Sverige kan relateras till höstdagar när en stor del av befolkningen ger 

sig ut i jakten på populära matsvampar. Det handlar främst om kantareller och 

karljohansvamp eftersom dessa är relativt säkra att plocka då risken att förväxla dem med 

giftsvampar är liten. Ett säkert sätt att införskaffa nya svamparter är att köpa dem från odlare, 

dock är svampodling relativt litet i Sverige och i dagsläget finns ett 20-tal i landet. De tre 

populäraste svamparna att både odla och konsumera i landet är champinjon, ostronskivling 

och shiitake. Detta kan ses i undersökningen av Hansson och Hansson (2014) som redovisar 

att det under år 2013 producerades 1,500 ton champinjon, 80 ton ostronskivling och cirka 10 

ton shiitake. Samma år importerades 7,500 ton färska och ungefär lika mycket konserverade 

champinjoner, 40 ton ostronskivling och 20 ton shiitake (Hansson & Hansson, 2014).  

 

Ostronskivling och shiitake som ingår i kategorin vednedbrytande svampar, benämns i 

matsammanhang ofta som gourmetsvampar till följd av sitt gastronomiska värde. Värdet 

återfinns även i det medicinska området eftersom vednedbrytande svampar många gånger 

besitter medicinska egenskaper och används som läkemedel (Chang & Miles, 2004; Stamets, 

2000; Tsivileva, Pankratov & Nikitina, 2012). Själva odlingen av vednedbrytande svampar 

kan anses fördelaktig eftersom de naturligt växer på träd och kan odlas på vedsubstrat som 

inte konkurrerar med övrig matproduktion (Chang & Miles, 2004). Dagens konsumtion av 

vednedbrytande matsvampar är dock liten om man jämför med champinjon men populariteten 

ökar med utvecklingen av Sveriges matkultur (Hansson & Hansson, 2014). Handelspriset 

visar på stor skillnad mellan vednedbrytande svampar och champinjon, vilket kan medföra ett 

visst tvivel hos konsumenten. Väsentligt kan därmed vara att förmedla gourmetsvamparnas 

sensoriska egenskaper i marknadsföring, för att göra produktens egenskaper mer attraktiv för 

konsumenten (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). I förhållande till 

forskningen som är utförd på medicinska egenskaper är det sensoriska området tämligen 

outforskat. Att förmedla sensoriska egenskaper för svampar kan vara fördelaktigt i skapandet 

av mer klimatsmarta konsumtionsval i Sverige. Därför har vi valt att göra en beskrivande 

sensorisk analys av Sveriges tre mest odlade matsvampar (Svenska Svampodlarföreningen, 

u.å.c) för att undersöka deras egenskaper och initiera ett sensoriskt språk för svamp.  

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?gG6fTL
https://www.zotero.org/google-docs/?RajVgd
https://www.zotero.org/google-docs/?RajVgd
https://www.zotero.org/google-docs/?RajVgd
https://www.zotero.org/google-docs/?RajVgd
https://www.zotero.org/google-docs/?vjyDgK
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Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Måltider har ett krav på att bli mer klimatvänliga för att möta utmaningarna som en växande 

världsbefolkning och klimatförändringar för med sig (Rockström et al., 2009). Ett sätt att 

utnyttja jordens resurser mer effektivt kan vara genom att minska konsumtionen av livsmedel 

som härstammar från djurriket, med anledning av animalieproduktionens utsläpp av 

växthusgaser (Röös, 2014). I klimatvänligare måltider behöver näringsresurser nyttjas till sin 

fulla potential och vara cirkulerande i kretsloppet (Chang & Miles, 2004). I förhållandet till 

den mark och de resurser som krävs för att producera animaliska livsmedel, finns indikatorer 

på att svampproduktionen har potential till att vara ett effektivt komplement i 

matproduktionen (Chang & Miles, 2004). Idag går mycket av näringsämnena från onedbrutet 

organiskt material till spillo, därmed kan svamp vara en resurs som ger mat med goda 

näringsämnen och återför organiskt material till jorden (Chang & Miles, 2004).  

Vi ser en potential i att undersöka svampars sensoriska egenskaper. Detta görs inom 

ramverket Five Aspects Meal Model (FAMM), vilket behandlar de fem aspekterna kring 

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

Johansson & Mossberg, 2006). I vår studie ligger fokus på produkten där sensorik behandlas 

som vetenskapligt område. Människors sinnen används som instrument för att avgöra vilka 

fysiska egenskaper som finns i produkten (Gustafsson et al., 2006) och därmed sätta ord på 

hur produkters egenskaper upplevs hos människor. Detta sker för att skapa ett underlag för 

eventuell framtida produktutveckling av vegetariska produkter.  

 

 

Teoretisk bakgrund    

Generellt om Svamp 

I svampriket finns över 75.000 kända svamparter, varav 3.000 är garanterat ätbara (Chang & 

Miles, 2004; Hawksworth, 2001). Svampriket är uppdelat i tre ekologiska grupper beroende 

på hur svampen tillgodogör sig näring, mykorrhiza, parasitistiska och saprotrofer. Svamp kan 

till skillnad från växter inte tillgodogöra sig energi från oorganiska källor utan lever på 

organiskt material från naturen (Chang & Miles, 2004). Största delen av matsvamparna ingår i 

gruppen saprotrofer och lever på död växt- och djurvävnad (Chang & Miles, 2004). Svampens 

mycel tränger in mellan materialets cellväggar och utsöndrar enzymer som bryter ned stora 

https://www.zotero.org/google-docs/?evW2qJ
https://www.zotero.org/google-docs/?evW2qJ
https://www.zotero.org/google-docs/?evW2qJ
https://www.zotero.org/google-docs/?f72vyA
https://www.zotero.org/google-docs/?LVvO8R
https://www.zotero.org/google-docs/?LVvO8R
https://www.zotero.org/google-docs/?3Q5yV2
https://www.zotero.org/google-docs/?3Q5yV2
https://www.zotero.org/google-docs/?3Q5yV2
https://www.zotero.org/google-docs/?DPIfiq
https://www.zotero.org/google-docs/?DPIfiq
https://www.zotero.org/google-docs/?SjiayC
https://www.zotero.org/google-docs/?SjiayC
https://www.zotero.org/google-docs/?SjiayC
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molekyler till mindre ämnen (Stamets, 2000). Detta faktum gör svampen oumbärlig för 

kompostering av dött material och därmed essentiell för naturens kretslopp av näringsämnen 

(Stamets, 2000).  

 

Människans svamphistoria  

Människans relation till svampar sträcker sig bakåt till den paleolitiska tidsåldern (Stamets, 

2000). Hur relationen har utvecklats beror till stor del på vilken kultur som behandlar 

svampen. I vissa kulturer har människan fruktat att äta svamp, med rädsla för förgiftning, 

medan andra kulturer har haft ett öppet sinne för svampen i både matlagning och för diverse 

medicinska åkommor (Stamets, 2000). Sveriges befolkning hade under lång tid en aversion 

mot att äta svamp, då de ansåg att det var djurfoder och inte något som folk ville äta (Egardt, 

1954). Under 1900-talet började aversionen lätta, men primärt var det kantareller som kunde 

användas i matlagning. Enligt Egardt (1954) blev svamp en statusmarkör för stadsfolk, vilka 

var de enda som kunde tänkas äta svamp i Sverige. Detta lever kvar än idag enligt Hirell 

(2013), som lyfter att statistiken säger att mängden svamp som konsumeras är relaterat till 

inkomst och utbildning.  

 

Svampodling  

En betydande anledning till att öka konsumtionen av inhemskt producerad svamp är 

möjligheten att göra svampproduktionen både resurseffektiv och miljövänlig (Chang & Miles, 

2004). Chang och Miles (2004) menar att produktionen kan ske i exempelvis gamla gruvor 

eller oanvända lokaler, vilket inte skulle konkurrera med redan befintliga resurser. Eftersom 

svampar är kemotropha får de sin näring via nedbrytandet av kolföreningar, vilket ger 

svampen helt andra förutsättningar än grödor som är fototropha. De fototropha grödorna som 

dominerar jordbruket använder istället solljus som de omvandlar till kolföreningar. Detta 

betyder att det redan hårt ansträngda jordbruket inte behöver konkurrera med 

svampproduktion om åkerareal.  

På den svenska marknaden är shiitake och ostronskivling de mest kända vednedbrytande 

matsvamparna. Samtidigt har Sveriges svampodlare börjat odla nya arter, som bland annat 

igelkottstaggsvamp (Svenska Svampodlarföreningen, u.å.a). Kvantiteten av odlad 

vednedbrytande svamp är dock marginell i jämförelse med den kommersiellt dominerande 

https://www.zotero.org/google-docs/?h3JZZq
https://www.zotero.org/google-docs/?8cXdGg
https://www.zotero.org/google-docs/?oYhZLE
https://www.zotero.org/google-docs/?oYhZLE
https://www.zotero.org/google-docs/?ej2cza
https://www.zotero.org/google-docs/?ej2cza
https://www.zotero.org/google-docs/?OkO1PA
https://www.zotero.org/google-docs/?OkO1PA


8 

 

champinjonen (Hansson & Hansson, 2014). I Sverige finns idag ett 20-tal svampodlare, men 

den inhemska produktionen är bara en liten del av det som konsumeras inom landet (Hansson 

& Hansson, 2014).  

 

Vednedbrytande svamp 

En fördel med vednedbrytande svampar är att de kan odlas på substrat gjort på rester från 

skogsindustrin (Chang & Miles, 2004). Att nyttja dessa resurser bidrar till en ökad 

näringscirkulation, samtidigt som Sveriges inhemska produktion av svamp växer (Svenska 

Svampodlarföreningen, u.å.c). Odling på restmaterial är även något som Chang och Miles 

(2004) lyfter som en möjlighet för att möta populationsökningen som sker i världen.  

Shiitake odlades under lång tid endast i Asien, men är idag spridd över hela världen (Pegler, 

2003). Traditionellt odlades denna på stockar av ädelträd som inkuberades med mycel från 

svampen, men numera används sågspån berikat med ris som odlingssubstrat (Pegler, 2003). 

Ostronskivling är en svamp som odlas med ökande omfattning eftersom tekniska framsteg 

och effektivare sortval har gjort odlingar av svampen kommersiellt lönsam (Chang & Miles, 

2004). Stamets (2000) lyfter svampens adaptionsförmåga som en faktor till framgången, 

samtidigt som han förklarar att svampen har förmågan att växa både på ved och andra 

substrat.  

 

Champinjon 

Champinjon har en längre historia i Europa än övriga matsvampar och började odlas redan 

under 1700-talet i Frankrike (Chang & Miles, 2004). Produktionen av champinjon skiljer sig 

mot vednedbrytande svamp då den odlas på en blandning av komposterad gödsel och halm 

(Chang & Miles, 2004). Enligt Svenska Svampodlarföreningen (u.å.b) sker komposteringen i 

tre faser där den första fasen bryter ned halmen och Chang och Miles (2004) förklarar att 

momentet syftar till att frigöra sockerarter ur halmens cellulosa. I fas två pastöriseras 

odlingssubstratet för att döda oönskade bakterier och göra odlingsmediet anpassat för 

champinjonproduktion (Svenska Svampodlarföreningen, u.å.b). I fas tre blandas svampmycel 

med odlingssubstrat och efter två veckor har champinjonen bildat tillräckligt med mycel för 

att levereras till odlare (Svenska Svampodlarföreningen, u.å.b). Enligt Svenska 

Svampodlarföreningen (u.å.b) skördas champinjon oftast i ett tidigt stadium av tillväxtcykeln, 

om de utvecklas fullt ut säljs de istället under handelsnamnet portabella.   

https://www.zotero.org/google-docs/?SDDmLe
https://www.zotero.org/google-docs/?SDDmLe
https://www.zotero.org/google-docs/?HF6Bk9
https://www.zotero.org/google-docs/?HF6Bk9
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Svamp som livsmedel 

I förhållande till de resurser som krävs för att driva jordbruk, indikerar svampproduktionen 

potential för att komplettera matproduktionen med näringsrika livsmedel som har mindre 

belastning på miljön (Chang & Miles, 2004). Svamp består till 90% av vatten (Nylander, 

Jonsson, Marklinder & Nydahl, 2014), men Chang och Miles (2004) menar ändå att svamp är 

en relativt god källa för mineraler, vitaminer och omättade fetter. McGee (2004) lyfter främst 

innehållet av vitamin B12 som värdefullt eftersom vitaminen främst existerar i animaliska 

produkter. Svampens protein är enligt Nylander et al. (2014) av bättre kvalitét än det i 

vegetabilier, men andelen protein i färsk svamp är relativ låg.  

Näringsämnena varierar dock mellan olika svamparter och påverkas av tillagning (Nylander et 

al., 2014). I en studie av Roncero-Ramos, Mendiola-Lanao, Pérez-Clavijo och Delgado-

Andrade (2017) undersökte man hur olika tillagningsmetoder påverkade näringsämnen i 

shiitake, champinjon, ostronskivling och kungsmussling. Studien testade att koka, grilla, 

micra och fritera svamparna och kom fram till att tillagningsmetoderna påverkade svamparna 

och näringsvärdet sjönk hos samtliga vid tillagning (Roncero-Ramos et al., 2017). 

Tillagningen av svamp ska enligt McGee (2004) ske med låg temperatur, under längre tid och 

utan vätska. Detta för att ge enzymer i svampen tid att aktiveras innan de bryts ned av värmen, 

vilket ska maximera svampens smak (McGee, 2004). McGee (2004) lyfter även att svampens 

höga vatteninnehåll späder ut smakämnen och därför bör detta reduceras ned. Svampars 

cellväggar inte är lösliga i vatten och kan därmed tillagas under lång tid utan att bli 

övertillagad (McGee, 2004). 

Då svamp till största delen består av vatten samtidigt som den behåller en hög aktivitet även 

efter skörd, är lagringsförhållandet kritiskt för att bevara kvalitén (McGee, 2004). McGee 

(2004) förklarar att aktiviteten leder till förlust av enzymer som gör att svampen förlorar sin 

fräscha smak och genom att förvara svampen kallt, mellan 4-6°C hämmas metabolismen. 

Hansson och Hansson (2014) lyfter även vikten av dragfri förvaring för att hindra uttorkning, 

samtidigt som svampen behöver ventileras. Ventileringen gör att svampen inte blir fuktig när 

den respirerar, vilket förhindrar skador orsakade av fukt (McGee, 2014).  

 

Smakämnen i svamp 

Svampens karaktäristiska arom skapas från octenol som uppstår från enzymatisk process när 

celler i svampen skadas (McGee, 2004). McGee (2004) lyfter att många svampsorter har 
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fördel av att tillagas varsamt, gärna torkas, för att maximera den enzymatiska processen som 

startar när cellväggar skadas. En hastig tillagning ger generellt en sämre aromutveckling, med 

undantag för bland annat kantareller och ostronskivling (McGee, 2004). 

Smaken från svamp kommer från natriumglutamat samt fria aminosyror, 5´nukleotider, 

lösliga socker- och sockeralkoholarter (Litchfield, 1967). Dessa ämnen bidrar till att ge 

svampen dess unika smak. Det som karaktäriserar svampsmaken är innehållet av 

umamiämnen som gör svamp till en bra smakförstärkare (McGee, 2004). I en undersökning 

av Phat, Moon och Lee (2016) undersöktes umami i 17 olika svampar, där studien visade ett 

samband mellan 5’nukleotider och upplevd umamismak. Detta samband togs fram genom att 

både undersöka svamparna med elektronisk tunga samt med en sensorisk panel, specialiserad 

på umami. Den svamp som ansågs mest umamirik av panelen var ostronskivling, medan 

champinjon och shiitake uppfattades innehålla lägre andel umami (Phat et al., 2016). Detta 

visar på en skillnad mellan analyserna eftersom den kemiska analysen av Phat et al. (2016) 

visade att champinjon innehöll mer umamiämnen.   

I en finsk studie av Manninen, Rotola-Pukkila, Aisala, Hopia och Laaksonen (2018), 

undersöktes aminosyror och nukleotider i nordiskt förekommande svampar. Detta kopplades 

till vilka smaker de bidrog med och i studien lyfts att aminosyror bidrar till umami, sötma och 

bitterhet (Manninen et al., 2018). Innehållet av dessa ämnen i shiitake och ostronskivling har 

undersökts i en studie av Yang, Lin och Mau (2001), där resultatet visade att shiitake innehöll: 

1,93 umami-, 7,77 sötma- och 2,53 bitterämnen per mg/g-1 svamp. Innehållet i ostronskivling 

mättes till: 0,84 umami-, 2,25 sötma- och 0,78 bitterämnen per mg/g-1 svamp (Yang et al., 

2001). En liknande studie av Pei et al. (2014) visade att champinjon har ett innehåll av: 9,0 

umami-, 6,42 sötma- och 23,3 bitterämnen per mg/g svamp. Dessa studier ger ett underlag till 

vilka grundsmaker som finns i svamparna men behandlar inte hur dessa smakämnen upplevs 

av människan. Svamp har forskats på i många områden som behandlar kemisk 

sammansättning som nämnt ovan, hur förvaring påverkar den sensoriska upplevelsen, samt 

hur odlingssubstrat påverkar smaken (Ares, Parentelli, Gámbaro, Lareo & Lema, 2006; Liu, 

Vijayakumar, Hall, Hadley & Wolf-Hall, 2006). Dock finns det en brist på heltäckande 

sensoriska studier av svamp, något som även Aisala, Laaksonen, Manninen, Raittola, Hopia 

och Sandell (2018) nämner i sin studie om nordiska matsvampar. De studier som finns idag är 

riktade mot specifika egenskaper (Aisala et al., 2018), dock saknas sensoriska beskrivningar 

riktade mot konsumenter. 

 



11 

 

Sensorik 

Sensorik är ett vetenskapligt område som syftar till att förklara vad människan upplever med 

sina fem sinnen (Gustafsson et al., 2014). Det sensoriska området berör ämnen som 

psykologi, psykofysik, sinnenas anatomi, samt fysik och statistik (Gustafsson et al., 2014). 

Sensoriken bygger på att man med ord beskriver sinnenas upplevelse. En sensorisk analys 

förklaras av Stone och Sidel (2004) som en vetenskaplig metod vilken mäter, analyserar och 

tolkar reaktioner på egenskaper hos produkter, som upplevs med sinnena. Sensoriska analyser 

fungerar därmed som ett verktyg inom flertalet verksamheter som arbetar med 

produktutveckling, marknadsföring och kvalitetskontroll (Lawless & Heymann, 2010). Det 

finns flertalet metoder som används i sensoriska analyser vilka delas upp i två huvudgrupper, 

analytiska och affektiva metoder (Ares & Varela, 2017). Lawless och Heymann (2010) menar 

att analytiska metoder syftar till att mäta produktens egenskaper på ett objektivt sätt, medan 

affektiva metoder utvärderar upplevelsen av produkten genom gradering av gillande. 

 

Sinnen 

Människans uppfattning av omgivningen styrs av förmågan att samla sinnesintryck och tolka 

informationen genom kunskap från tidigare erfarenheter (Gustafsson et al., 2014). 

Bearbetningen benämns som perceptionsprocessen och är en blandning av perception och 

kognition (Gustafsson et al., 2014). Gustafsson et al. (2014) förklarar att människan med hjälp 

av perceptionsprocessen kan utvärdera kvalitét och ätbarhet på ett födoämne genom att se, 

känna, lukta och smaka. Större delen av alla upplevelser registreras av synen (Nylander et al., 

2014). Detta påverkar perceptionen varav Lawless och Heymann (2010) skriver att en produkt 

vars färg är mörk ofta uppfattas som mer smakrik, något som Zellner och Kautz (1990) även 

relaterar till doftintensitet.  

Doft är kopplat till hjärnans minnescentrum och kan därigenom återkalla både känslor och 

minnen (Gustafsson et al., 2014). Lawless och Heymann (2010) lyfter dock att det finns en 

problematik med att sätta ord på källan till doften trots att den är välbekant. Detta beror enligt 

Gustafsson et al. (2014) på att luktsinnet har en svag koppling till språkcentrat, vilket kräver 

referenser i minnet som kopplar till doften. Meilgaard, Civille och Carr (2007) menar dock att 

problematiken kan kvarstå trots träning, då exempelvis doften förknippas med en liknande 

dofts namn. Vidare uttrycker Lawless och Heymann (2010) att människan har en begränsad 

förmåga att urskilja dofter i komplexa sammansättningar och att det många gånger är enklare 

att reagera på doften som god eller ej.   

https://www.zotero.org/google-docs/?VDBfBF
https://www.zotero.org/google-docs/?VDBfBF
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Textur och munkänsla uppfattas av det haptiska sinnet som uppfattar motstånd och 

uppbyggnad av födoämnet (Gustafsson et al., 2014). Preferensen för textur och munkänsla 

påverkas beroende på råvara och i en studie av Swahn, Öström, Larsson och Gustafsson 

(2010) om äpplen, lyfts specifika attribut beroende på vad som förväntas av olika sorters 

äpplen. För svamp lyfts fastheten som en markör för färskheten av svampen (Mohapatra, Bira, 

Frias, Kerry & Rodrigues, 2011) och är då en preferens för texturen i svamp.  

Grundsmakerna upplevs genom bindningen mellan födoämnets molekyler till receptorer på 

tungan (Lawless & Heymann, 2010). Samtidigt som smakaromer samverkar med luktsinnet 

(Nylander et al., 2014). Smakpreferensen är individuell, men evolutionen har styrt människan 

mot att uppskatta söta och feta livsmedel på grund av deras näringstäthet (Gustafsson et al., 

2014). Redan som spädbarn uppmuntras denna preferens med söt och fet modersmjölk. 

Gustafsson et al. (2014) lyfter dock att smaker som är sträva och beska ofta till en början 

upplevs med aversion eftersom de naturligt signalerar oätbarhet. 

 

Profilering och smakbeskrivning  

För att profilera och beskriva en produkts sensoriska egenskaper används olika variationer av 

analytiska metoder (Gustafsson et al., 2014). I utförandet av beskrivande analyser används 

oftast en panel av deltagare som mätinstrument för att ta fram och intensitetsbedöma olika 

egenskaper (Murray, Delahunty & Baxter, 2001). Panelen kan vara tränad eller ej, beroende 

på genomförandets syfte. Träningens syfte är att kalibrera panelen i att kunna utföra en 

reproducerbar bedömning (Meilgaard et al., 2007). I en studie av Ares och Varela (2017) 

drogs slutsatsen att en tränad panel i regel har större kompetens att finna och beskriva olika 

egenskaper, medan en icke tränad panel kan bidra till upptäckten av unika egenskapsord. Det 

finns ett intresse för att skapa ett sensoriskt språk som beskriver produkten för konsumenten 

vid mer än produktnamn. Det finns liknande studier som behandlar det sensoriska språket. 

Dessa är dock för äpplen (Swahn et al., 2010) och potatis (Nilsen & Öström, 2010). Aisala et 

al. (2018) uttrycker en avsaknad av tidigare studier kring profilering på svamp. Eftersom 

gourmetsvamp kan anses vara en relativt kostsam produkt bör resultatet av profileringen vara 

användbart vid försäljning för att skapa intresse hos konsumenten.  

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?fyQCL5
https://www.zotero.org/google-docs/?fyQCL5
https://www.zotero.org/google-docs/?L9pZC0
https://www.zotero.org/google-docs/?L9pZC0
https://www.zotero.org/google-docs/?L9pZC0
https://www.zotero.org/google-docs/?UmTEZu
https://www.zotero.org/google-docs/?HBUw53
https://www.zotero.org/google-docs/?fyQCL5
https://www.zotero.org/google-docs/?fyQCL5
https://www.zotero.org/google-docs/?zCmIoI
https://www.zotero.org/google-docs/?zCmIoI
https://www.zotero.org/google-docs/?zCmIoI
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Syfte  

Syftet med den här studien är att ta fram sensoriska profiler av doft, smak och textur för 

matsvamparna shiitake (Lentinula edodes), ostronskivling (Pleurotus ostreatus) och 

champinjon (Agaricus bisporus). 

 

 

Metod och Material 

Litteratur och databassökning 

Litteraturgenomgången strävade efter att lyfta information kring varför studiens syfte var 

intressant att undersöka, samt för att komplettera studiens syfte med tidigare forskning inom 

området. Som ett första steg skapades en överblick i forskningsområdet genom att använda 

review artiklar. Därefter övergick sökningen till att finna forskningsartiklar, med kravet att 

artiklarna skulle vara peer reviewed. Detta utfördes dels genom referenserna som tidigare 

lästa reviewartiklar använt, samt databassökning via Örebro universitets databaser. 

Sökverktyget Primo användes som den huvudsakliga källan för litteratur, eftersom det är en 

samlingsdatabas för samtliga av universitetets databaser.  

Fristående databaser som tillämpats var; Web Of Science, Agricola och ScienceDirect. Som 

komplement har litteratur från både biblioteket vid Örebro universitet och Restaurang- och 

Hotellhögskolan använts, då böcker visat sig vara en stor källa för generell information om 

svampar. Ytterligare har Google Scholar använts för att finna sekundärkällor från tidigare 

studiers referenser. För att få tillgång till den finska svampstudien av Aisala et al. (2018) 

mejlades författaren direkt, eftersom den endast var tillgänglig via fjärrlån.  

 

Material 

Svamp 

Shiitake och ostronskivling inhandlades från en väletablerad råvarugrossist, dessa svampar 

var ekologiskt odlade. Champinjoner inhandlades i dagligvaruhandeln, med ursprung från en 

lokal champinjonodlare i Örebro län.   
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Provförberedelse  

Förberedelser skedde i Kalastorgets kök på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. 

Svamparna förvarades i en grönsakskyl (4°C) under 48 timmar tills dess att tillagningen 

utfördes. Svampen rensades från smuts och delades därefter i 1-2 cm stora bitar, vilka 

placerades i ett singellager i värmetåliga vakuumpåsar, 100g per påse. Tillagningen utfördes i 

vakuumpåsar för att minimera skillnaden mellan proverna och behålla vätskan som svampen 

släpper ifrån sig vid tillagning. Inställningen på vakuummaskinen testades fram till ett 

åtslutande, men ej ihoppressat läge för att svampen ej skulle förstöras. Vakuummaskinen var 

av modell Lavezzini jolly 12100 med slutgiltlig inställning på softvacc, intensitet 7.  

Enligt kunskapssökning från tidigare studier beslutades att proverna skulle tillagas i sous vide 

på 80°C 10 minuter. Metoden användes av Aisala et al. (2018) för sensorisk analys av svamp. 

Dock uppnåddes ej tillräcklig temperatur med den sous vide cirkulator som fanns att tillgå, 

varpå svampen tillagades med ångfunktion i förvärmd Rationallugn (Self Cooking Center, 

SCC 61) i 80°C i 10 minuter. Proverna placerades utbredda i gastronomkantiner för att sous 

videas i ånga. Ugnen förvärmdes i fem minuter för en effektiv tillagning utan lagtid. Direkt 

efter tillagningen kyldes proverna i en blaster (IRiNOX -MF25.1), med inställningen standard 

strong mode frys -20°C. Därefter förvarades svampen i frys (-22°C) under cirka en vecka.  

Svamparna tinades i kylskåp (4°C) ett dygn före analysen för att sedan värmebehandlas 

ytterligare en gång i 70°C ånga under 10 minuter. Proverna delades i mindre bitar (kuber av 5 

mm) och homogeniserades för att därefter delas in i lika stora portioner. Detta gjordes för att 

olika delar av svampen skulle blandas i varje skål och för att panelen inte skulle kunna känna 

igen vilken svamp de provade, eftersom det kunde påverka perceptionen under analysen.  

 

Metod 

Sensorisk analys 

Eftersom studiens syfte var att utarbeta sensoriska profiler för doft, smak och textur, valdes en 

beskrivande analys med en tränad panel som metod. Enligt Stone och Sidel (2004) är en 

beskrivande analys användbar för att ta fram kunskap om en produkts olika egenskaper och 

skillnaden mellan dessa. Analyserna utfördes i sensoriska laboratoriet lokal K206, på 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, vilket uppfyller ISO Standard 6658:s krav på 

lokal för sensorisk analys (ISO, 6564). 
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Sensorisk Panel  

Rekrytering av panel påbörjades en månad innan den sensoriska analysen skulle utföras, 

genom personlig kontakt. Tre veckor innan utförandet av den sensoriska analysen lades ett 

rekryteringsmeddelande upp i Facebookgruppen “student i Grythyttan”. Urvalet baserades på 

tillgänglighet och motivation hos deltagarna, med krav på grundutbildning inom sensorik för 

att panelen skulle besitta viss erfarenhet av sensoriska tester. För att säkerställa att panelen 

skulle göra en god bedömning efterfrågades också att panelen skulle ha ett intresse för svamp, 

eftersom en positiv panel gör bättre ifrån sig (Meilgaard et al., 2007). Samtliga av de sex 

studenter som anmälde sig för deltagande var studerande vid Restaurang- och hotellhögskolan 

vid Örebro universitet och hade tidigare erfarenhet av sensoriska analyser.  

 

Träning av panel  

Inför den beskrivande analysen arrangerades två träningstillfällen, två timmar vardera. Vid 

första tillfället avsmakades samtliga svampar, för framtagning av sensoriska egenskapsord. 

Proverna kodades med bokstäverna A, B och C vilka serverades separat med 5 minuters 

tidsintervall för att deltagarna skulle fokusera på ett prov i taget. Panelen ombads att under 

tystnad undersöka proverna och skriva ner alla egenskapsord som uppfattades av doft, textur 

och smak för vardera prov. Därefter fördes en panelledarledd diskussion om egenskaperna för 

att föra panelens uttalanden till konsensus. Totalt samsades panelen om 29 stycken 

egenskapsord, 10 stycken för doft, 12 stycken för smak och 7 stycken för textur (se tabell 1-

3).  

Träningstillfälle två syftade till att kalibrera panelens uppfattning av egenskapsorden med 

hjälp av framtagna referensprover (se tabell 1-3). Som hjälpmedel för att finna referensprover 

till textur användes ISO-standard 5492, sensory analysis - vocabulary. Träningstillfället 

öppnades med en pilotomgång i det webbaserade sensorikprogrammet EyeQuestion för att 

pröva de utvalda egenskapsorden samt bedömarnas förmåga att upprepa bedömningar för 

samtliga egenskaper. Detta efterföljdes av en diskussion och korrigering av de egenskapsord 

som panelen tyckte var otydliga. Därefter utfördes en kalibrering av egenskapsorden med 

hjälp av utvalda referensprover (se tabell 1-3). Panelen ombads att intensitetsbedöma 

uppfattningen av doft, textur och smak hos referensproverna på en skala mellan 0-10, för att 

medelvärdet av dessa skulle användas som referenspunkter på intensitetskalan under analysen. 

Därefter hölls en diskussion kring referensproverna för att undersöka hur dessa uppfattades 

https://www.zotero.org/google-docs/?4RL5uF
https://www.zotero.org/google-docs/?4RL5uF
https://www.zotero.org/google-docs/?4RL5uF
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och om några otydligheter uppkom. De otydligheter som uppstod kring referensproven 

bearbetades till en slutgiltig version av formuläret i EyeQuestion.  

 

Tabell 1: Egenskapsord doft med definition samt referensprov 

Doft Definition Referensprov 

Jord Associerad till jord Torr jord 

Unket 

Associerad till lätt nedbrutet 

material Gamla potatisskal 

Friskt 

Associerad till syrliga, friska 

dofter   

Gödsel Associerad till sulfat/gödsel Naturgödsel 

Floral/gräs Associerad till ängsdoft Blandade gräs och örter 

Nötighet Associerad till div. nötter 

Hackade cashewnötter & 

mandel 

Skog & mossa Associerad till skogsdoft Mossa, en & granris 

Smör Associerad till smör Milda culinesse 

Spannmål Associerad till div. spannmål 

Grahamsmjöl, havregryn & 

rågflingor 

Peppar 

Associerad till den stickande 

känslan av peppar i näsan Hela vitpepparkorn 
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Tabell 2: Egenskapsord smak med definition samt referensprov 

Smak Definition Referensprov 

Sötma Smak av sötma (ISO 5492)   

Umami Smak av umami (ISO 5492)   

Sälta Smak av sälta (ISO 5492)   

Syrlighet Smak av syrlighet (ISO 5492)   

Beska Smak av beska (ISO 5492)   

Nötighet Smak associerad till nötter 

Neutrala cashewnötter och 

mandel 

Metall Smak associerad till metall Metallsked 

Mossa & Skog 

Smak associerad till mossa och 

skog Blancherad sojaböna 

Gräs & Hö 

Smak associerad till gräs och 

hö Sugarsnaps 

Sirap Smak associerad till sirap Ljus sirap 

Trä Smak associerad till trä Tandpetare 

 

Tabell 3: Egenskapsord textur & munkänsla med definition samt referensprov 

Textur & munkänsla Definition Referensprov 

Saftighet 

Mängd vätska som upplevs i 

munnen (ISO 5492) Äpple, Granny Smith 

Hårdhet 

Kraften som krävs för att 

sönderfördela produkten i 

munnen (ISO 5492) 

ICA basic oliv med 

paprikafyllning 

Gummi (Spänstighet) 

Ansträngningen som upplevs 

för att göra produkten sväljbar 

(ISO 5492) 

Hubba bubba bubbelgum, 

äpplesmak 

Lenhet (Strävhet) 

Upplevd textur av 

partikelstorlek i munnen (ISO 

5492) Päron Ancho 

Tuggmotstånd 

Kraften som krävs för tänderna 

att skära genom produkten Tutti frutti orginal 

Fett Upplevs känsla av fett i munnen Kallpressad Julita rapsolja 

Trådighet 

Upplevd form och organisation 

av partiklar i produkten (ISO 

5492) Apelsin 
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Design av genomförande 

Deltagarna tilldelades vattenkopp, spottkopp, plast sked samt osaltat smörgåsrån. Panelen 

instruerades att ta god tid på sig och rensa paletten med vatten mellan varje prov, samt vid 

behov tugga på ett osaltat smörgåsrån. Vidare instruktion var att vänta ett minimum om 15 

sekunder mellan varje prov. Samtliga prover serverades i keramikskålar för att bevara 

temperaturen (40-50°C) samt tolerera förvaring i värmeskåp (60°C) under genomförandet. 

Första provet serverades enskilt, därefter serverades två prover per servering. Detta för att 

minska störande moment för panelen, samt att värmeskåpet stod i annan lokal. Att servera 

första provet enskilt hade funktionen att identifiera vilken serie prover som skulle serveras till 

respektive paneldeltagare eftersom dessa var randomiserade genom EyeQuestion.  

 

Genomförande 

Under den sensoriska analysen intensitetsbedömde paneldeltagarna provernas egenskaper på 

en ograderad skala med värde mellan 0-10 i EyeQuestion. För att underlätta bedömningen för 

panelen nyttjades referenspunkter på den ograderade skalan, där panelens medelvärde av 

intensitet för referensprover från träningstillfälle två styrde placeringen på skalan. Syftet med 

detta var endast att panelen skulle kunna associera referenspunkten till träningstillfället med 

referensprover och därmed göra dem tryggare i bedömningen. Analysen utfördes enskilt, 

under tystnad och paneldeltagarna instruerades att efter varje avslutad bedömningsrunda, 

räcka upp handen för att serveras en ny omgång.  

 

Statistisk bearbetning 

Analysen skedde genom EyeopenR som är en del av EyeQuestion. Ur programmet hämtades 

data från den sensoriska bedömningen (tabell 4-6). Statistiska analysen skedde genom en 

tvåvägs ANOVA med TUKEY HSD (Honestly Significant Difference). Vilket är en 

variansanalys av statistiska signifikanta variabler (Meilgaard et al., 2007). Det är en analys 

som kan ge signifikansen mellan valda egenskaper och prover (Meilgaard et al., 2007), 

signifikansnivån lades på p=<0,05.  

 

Beskrivande text av svamp 

Den beskrivande texten av svamp utformades genom att använda signifikanser från tvåvägs 

ANOVA med TUKEY HSD (tabell 4-6) samt principalkomponentanalys (PCA) som visas i 

https://www.zotero.org/google-docs/?WHVUdV
https://www.zotero.org/google-docs/?WHVUdV
https://www.zotero.org/google-docs/?WHVUdV
https://www.zotero.org/google-docs/?sT0YOd
https://www.zotero.org/google-docs/?sT0YOd
https://www.zotero.org/google-docs/?sT0YOd


19 

 

figur 1. PCA visar på samband mellan egenskaper och prover och underlättar genom att 

visuellt visa samband som uppstår i rådatan. För att skapa en beskrivande text som var riktad 

mot konsumenter döptes egenskapen unket om till jordkällare.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Syftet med forskningsetiken är att i största möjliga utsträckning skydda medverkande 

personer från att fara illa, men intresset ligger även i att skydda forskningens rykte (Stafström, 

2017). Etiska frågor återkommer vid upprepade tillfällen under en forskningsprocess och det 

är under forskarens ansvar att rätta sig efter de regler och riktlinjer som ska respekteras 

(Stafström, 2017). De grundläggande principerna som används för att uppnå god 

forskningsetik kan sammanfattas i fyra krav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentalitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2018), vilka alla är relevanta att nämna 

för denna studie. Informationskravet syftar till att informera studiens deltagare om syfte, 

utförande och frivillighet till deltagande, samt deltagarnas rätt till att avsluta sitt deltagande 

(Bryman, 2018). Informationen gavs till deltagarna genom ett formulär (se bilaga 1) och 

förändringar i utförandet klargjordes muntligt vid första träningstillfället. Samtyckeskravet 

berör deltagarnas rättighet att själva bestämma över sin medverkan och är beroende av 

informationskravet (Bryman, 2018). Samtliga deltagare i denna studie anmälde sig frivilligt 

vid rekryteringen, efter tillhandahållande av information om studiens utförande och 

provmaterial. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter som ingår i studien ska 

behandlas i förtroende till de deltagande och hållas hemliga (Bryman, 2018). Med hänsyn till 

det, beslutades att samtliga analyser skulle ske med anonyma bedömare. Nyttjandekravet 

reglerar användandet av den personliga data som samlas in till att enbart användas i den 

aktuella studien (Bryman, 2018). Detta var inte aktuellt för studien eftersom det inte fanns 

personlig data att hantera. 

 

 

Resultat 

Den sensoriska analysen resulterade i 16 signifikanta egenskaper (p<0,05) av de 29 

egenskaper som bedömdes. 
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Doftegenskaper  

Den upplevda doftintensiteten av egenskaperna jord, floral/gräs, nötighet, spannmål och 

peppar visade sig likartad mellan samtliga prover (se tabell 4). Shiitake upplevdes besitta en 

unken doft som var kraftigare jämfört med både ostronskivling (p<0,01) och champinjon 

(p<0,05), samt en intensivare doft av gödsel (p<0,05) än champinjon. Ostronskivling 

upplevdes inneha en intensiv doft av smör (p<0,01) som var tydligare än hos både 

champinjon och shiitake. 

  

Tabell 4. Doftegenskaper genom tvåvägs ANOVA med Tukey HSD. Tabellen visar på medelvärden och 

signifikanser från panelbedömningen för provernas doftegenskaper. Varje prov har en bokstav och 

bokstäver i tabellen visar på att signifikans som uppstått i testet. 

 Doftegenskaper Champinjon(A) Ostronskivling(B) Shiitake(C) 

Jord 5.13 4.91 5.15 

Unket 4.81 4.49 5.77a-B 

Frisk 3.53 3.82 3.71 

Gödsel 2.61 3.25 3.96a 

Floral/Gräs 4.62 4.7 4.97 

Nötighet 2.95 3.21 3.4 

Skog/mossa 4.45 4.35 5.68a'-b' 

Smördoft 3.79 5.29A-C' 3.07 

Spannmål 2.95 2.81 2.73 

Peppar 2.24 2.13 2.88 

Signifikansnivå (Tukey): (A'=p<0,001) ; (A=p<0,01) ; (a=p<0,05) ; (a'=p<0,1). 

 

Smakegenskaper 

Bedömningen av provernas smakegenskaper visade att ostronskivling och shiitake hade en 

intensivare smak av umami (p<0,01) än champinjon. Samtidigt som champinjon upplevdes 

sötare (p<0,001) än ostronskivling och hade en tydligare arom av sirap än både ostronskivling 

(p<0,01) och shiitake (p<0,05). Ostronskivling ansågs vara mer besk (p<0,05) än shiitake och 

hade en mer intensiv arom av gräs och hö (p<0,05) än champinjon. Bedömningen av övriga 

egenskapers medelvärden visade att många smakegenskaper uppfattades av panelen, men utan 

att visa signifikanta (p<0,05) skillnader mot varandra (se tabell 5).   
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Tabell 5. Smakegenskaper genom tvåvägs ANOVA med Tukey HSD. Tabellen visar på medelvärden och 

signifikanser från panelbedömningen för provernas smakegenskaper. Varje prov har en bokstav och 

bokstäver i tabellen visar på att signifikans som uppstått i testet. 

 Smakegenskaper Champinjon(A) Ostronskivling(B) Shiitake(C) 

Umami 5.98 7.14A 7.02A 

Sötma 5.28B'-c 3.62 4.38b' 

Beska 3.61 4.66a'-c 3.3 

Syra 4.51 4.53 4.43 

Sälta 1.96 1.77 2.09 

Nötsmak 4.93 5.46 5.13 

Metallsmak 3.21 3.04 3.03 

Skog/mossa smak 3.61 4.22 4.09 

Gräs/Hö smak 4.84 5.87a 5.42 

Sirap 4.69B-c 2.54 3.09 

Träsmak 4.27 4.87c' 3.87 

Jordsmak 2.88 3.85a' 3.31 

Signifikansnivå (Tukey): (A'=p<0,001) ; (A=p<0,01) ; (a=p<0,05) ; (a'=p<0,1). 

 

Textur och munkänsla  

I resultatet som berör textur och munkänsla visar majoriteten av egenskaperna ingen 

signifikans mellan proverna (se tabell 6). Texturen i ostronskivling upplevdes dock som mer 

sträv (p<0,001) än hos både shiitake och champinjon. Fibrerna upplevdes tydligare och i 

större utsträckning i både ostronskivling (p<0,001) och shiitake (p<0,01) gentemot 

champinjon.  

 

Tabell 6. Textur/munkänsla genom tvåvägs ANOVA med Tukey HSD. Tabellen visar på medelvärden och 

signifikanser från panelbedömningen för provernas textur/munkänsla. Varje prov har en bokstav och 

bokstäver i tabellen visar på att signifikans som uppstått i testet.  

 Smakegenskaper Champinjon(A) Ostronskivling(B) Shiitake(C) 

Mjukhet 3.37 3.86 3.37 

Saftighet 2.51 3.04 3.19 

Gummi 5.61 5.44 5.56 

Tuggmotstånd 3.61 3.8 3.95 

Strävhet 1.7 4.01A'-C' 2.27 

Fett 4.26 4.4 3.69 

Fibrer 2.83 4.99A' 4.67A 

Signifikansnivå (Tukey): (A'=p<0,001) ; (A=p<0,01) ; (a=p<0,05) ; (a'=p<0,1). 
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Sensorisk beskrivande text av svamp 

I den beskrivande texten om svamparna användes PCA (figur 1) för att se samband till 

egenskaper som upplevdes starkare i produkten, kombinerat med de signifikanser som 

uppstod i ANOVA analysen (tabell 4-6). Egenskaper som kan ses placerades mitt mellan 

olika svampar i PCA (figur 1) var egenskaper som inte var intensiva eller upplevdes relativt 

jämt mellan prover.   

 

 

Figur 1: PCA biplot för svamparnas egenskaper och samband.  
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Tabell 7: Beskrivande text av svamparna, baserad på signifikanser från ANOVA och samband i PCA 

biplot.   

Champinjon 

(Agaricus bisporus) 

Champinjonen är övergripande mild i sin karaktär, med en tydlig sötma 

som har toner av sirap och en antydan av metall. Doften är svagt jordig 

och har ett visst inslag av spannmål. Svampen har en len textur med en 

antydan av trådighet.  

Ostronskivling 

(Pleurotus ostreatus) 

Ostronskivling har en komplex sammansättning med en tydlig doft av 

smör. Smaken är rik på umami och beska, med toner av gräs och hö 

samt en viss jordighet och inslag av nötter. Texturen är sträv och kan 

trots sin mjukhet upplevas som trådig.  

Shiitake 

(Lentinula edodes) 

Shiitake har en doft av källare och stall med tydligt inslag av mossa och 

peppar. Smaken är rik på umami med inslag av lätta toner av skog och 

mossa. Texturen är saftig och något trådig samt ger ett bra 

tuggmotstånd.    

 

 

Diskussion  

Dofter 

Resultatet visade att shiitake hade ett generellt högre medelvärde i bedömningen av 

egenskapernas doftintensitet, med signifikans i doft av unket och gödsel (tabell 4). En 

generellt högre bedömning av doftegenskaperna skulle enligt Zellner och Kautz (1990) kunna 

bero på färgen hos shiitake, vilken var mörkare än de två andra svamparna. Enligt McGee 

(2004) innehåller svamp octenol, vilket skapar den karaktäristiska doften av svamp. Att 

shiitake bedömdes signifikant högre i egenskapen unket kan visa på att den innehöll mer 

octenol än övriga svampar. Shiitake bedömdes även inneha en tydligare gödseldoft mot 

champinjon men inte mot ostronskivling, vilket kanske har ett samband med att octenol-

utvecklingen i svampar som får mogna är högre (McGee, 2004). Eftersom champinjon 

skördas i tidigt stadie utvecklas inte samma mängd av ämnet som hos portabella.  

Lawless och Heymann (2010) menar att det är utmanande att bedöma doftegenskaper i 

komplexa produkter. Mängden egenskapsord samt resultatets jämna medelvärden skulle 

kunna bero på att panelen haft svårigheter att urskilja specifika dofter i svampen. 
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Smaker 

Resultatet visade på att ostronskivling och shiitake hade högre andel umami än champinjon. I 

jämförelse med de kemiska analyserna utav Pei et al. (2014) och Yang et al. (2001) gjorda på 

svamparnas sammansättning följer inte vår bedömda intensitet av umami den kemiska 

uppbyggnaden. Enligt studien av Pei et al. (2014) skulle champinjonen vara mest umamirik 

eftersom den hade högst andel umamiämnen. Andelen korrelerar dock inte med den upplevda 

umamin. I Phat et al. (2016) studie visades liknande resultat och trots ett högre innehåll av 

umamiämnen i champinjon ansåg panelen att svampen inte var lika intensiv som 

ostronskivling och shiitake. De kemiska analyserna utförda av Pei et al. (2014) och Yang et 

al. (2001) var dock på råa svampar och värmebehandlingen kan ha neutraliserat umamiämnen.  

Ostronskivling upplevdes smaka mest beskt av proverna. Likt umami följde beskan i 

ostronskivlingen en liknande trend gentemot kemiska analyserna av Pei et al. (2014) och 

Yang et al. (2001). Ostronskivlingen med lägst innehåll av bittra ämnen var den svamp som 

upplevdes mest besk i sensoriska testet (tabell 5). Enligt McGee (2004) bör störst 

aromutveckling skett i ostronskivling eftersom dess aromämnen inte är lika känsliga för 

upphettning som shiitake och champinjon. Detta är dock inget som går att styrka med 

resultatet men det är möjligt att beskan maskerade andra smaker.  

Den sötaste svampen i testet var champinjon, som även hade en signifikant arom av sirap. 

Bedömningen av sötma visade även här skillnad mot den kemiska sammansättningen som Pei 

et al. (2014) undersökte. Enligt Gustafsson et al. (2014) är söta livsmedel generellt sett 

uppskattade hos konsumenter, vilket kan vara en faktor till varför champinjon är kommersiellt 

överlägsen både shiitake och ostronskivling (Hansson & Hansson, 2014).  

 

Textur och munkänsla 

I resultatet går det att se att ostronskivling innehar högst strävhet mot champinjon och 

shiitake. Både ostronskivling och shiitake visar på signifikant mer trådighet än champinjon, 

benämnt som fibrer (tabell 6). Champinjonen var minst sträv av de testade svamparna och 

hade minst inslag av trådighet. Detta kan vara en effekt av odlingssubstratet eftersom endast 

champinjonen i studien odlas på en gödselblandning och inte ett vedsubstrat (Svenska 

Svampodlarföreningen, u.å.b). En faktor som även kan ha spelat in är att champinjonen är 

skördad i ett tidigt stadie i sin utveckling (Svenska Svampodlarföreningen, u.å.b). Om denna 

får utvecklas fullt ut går den under handelsnamnet portabella. Fastheten lyftes av Mohapatra 
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et al. (2011) som en attraktiv egenskap för svamp, bedömdes likvärdigt för champinjon och 

shiitake (tabell 6), medan ostronskivling ansågs mjukare till sin textur.  

 

Smakbeskrivning av svamp 

De 29 bedömningsord som togs fram för att beskriva svamparnas egenskaper kunde varit ett 

resultat av att det inte finns ett vedertaget sensoriskt språk kring svamp. Som Gustafsson et al. 

(2014) skriver, bygger perceptionen på tidigare erfarenheter. Om erfarenheten inte existerar 

behövde troligtvis panelen improvisera sitt språk. Som Ares och Varela (2017) skrev kan 

dock begränsningarna i en otränad panel lyfta det sensoriska språket till att bli mer 

fritänkande i och med att panelen inte deltagit i en sensorisk analys av svamp tidigare.  

I smakbeskrivningen av svamparna kan ord som: mossa & skog, gräs & hö samt trä vara 

bidragande till att språket blir uttrycksfullt och målande. Troligtvis kan också dessa uttryck i 

smaksammanhang leda till oklarheter kring ordens objektiva betydelse, eftersom människan 

generellt sett inte konsumerar dessa produkter. Som Nylander et al. (2014) nämner samverkar 

dock smakaromer med luktsinnet, vilket gör att människan har möjlighet att associera ord som 

gräs & hö, mossa & skog och trä till en smak.  

 

 

Material- och metoddiskussion 

En faktor som kan påverkat resultatet av analyserna var svampens färskhet. Leveransen av 

ostronskivling och shiitake inföll en dag tidigare än avtalat, varav svampen lagrades färsk i 

kyl utan anpassad förvaring. Som Hansson och Hansson (2014) skriver är färsk svamp känslig 

för både uttorkning och för mycket fukt vilket gör att förvaringen behöver anpassas för att 

bevara kvalitén. Vid leverans var ostronskivlingen paketerad i en åtslutande plastpåse, vilket 

resulterade i att den var blöt och mosig. Shiitaken levererades i en öppen låda och var 

tvärtemot ostronskivlingen uttorkad. Som McGee (2004) skriver kan detta påverkat de 

enzymatiska processerna i svampen som avtagit, varpå svampen upplevdes ha en unken smak 

i bedömningen. Färskheten av champinjonerna kunde inte kontrolleras eftersom dessa 

inhandlades i dagligvaruhandeln, men vid visuell bedömning höll de en god kvalitét.  

Grundidén till studien var att behandla igelkottstaggsvamp och jämföra den mot champinjon, 

ostronskivling och shiitake. På grund av problem med skörden kunde inte svampen levereras 
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inom tidsramen för denna studie. 

  

Genomförandet 

Metoden som användes i vår studie hämtade inspiration från Aisala et al. (2018). För vår 

metod var det väsentligt att paneldeltagarna hade tidigare erfarenhet av sensorik eftersom 

tiden för träning var begränsad. Ares och Varela (2017) lyfter att en tränad panel generellt är 

mer exakta i sina skattningar än en oerfaren panel, även under en kortare träning. Men som 

Meilgaard et al. (2007) nämner, är träningen ändå nödvändig för att kalibrera 

paneldeltagarnas bedömning. Att rekrytera en panel med hög tillgänglighet var dock svårt 

eftersom testerna kolliderade med andra moment för studenter vid Restaurang- och 

Hotellhögskolan i Grythyttan. Följden av detta blev att ett planerat träningstillfälle ströks, 

vilket enligt Meilgaard et al. (2007), kan påverka panelens förmåga att reproducera sina 

bedömningar i analyser.  

 

Tillagningsteknik 

Enligt den egna litteratursökningen och enligt Aisala et al. (2018) är sensoriska 

undersökningar på svampar ett relativt litet forskningsområde. Det medför en problematik i 

vilken tillagningsmetod som är mest lämplig att använda. Möjligheten finns att vissa svampar 

lämpar sig bättre än andra för tillagning i sous vide. McGee (2004) anser att svamp bör torkas 

för maximal smakutveckling, med undantag för ostronskivling. Detta tillvägagångssätt ansågs 

dock inte relevant för denna studie eftersom resultatet ska relateras till färsk svamp. Beslutet 

att följa den metod som Aisala et al. (2018) använde, med en kortare sous vide tillagning 

skedde med anledningen att svampen skulle vara så obehandlad som möjligt. Metoden medför 

även som Aisala et al. (2018) skriver, en minimal skillnad i tillagningen mellan olika 

provomgångar. Vilket var en egenskap som eftersöktes eftersom svamparna skulle genomgå 

flera sessioner med den sensoriska panelen.  

Ronceor-Ramos et al. (2017) visade i sin studie att en snabb tillagning som grillning bevarar 

näringsämnen i svamp. Vilket medför ett dilemma i hur man tillagar svamp för att både 

bevara näring och gynna smak. Eftersom det inte finns sensoriska studier om skillnader i 

smakutveckling mellan olika tillagningstekniker om champinjon, shiitake och ostronskivling, 

kunde inte vår studie ta hänsyn till olika tillagningsmetoder.  
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Etisk reflektion om studiens genomförande 

Vid rekrytering av panelen meddelades samtliga deltagande om studiens syfte och vilka 

produkter som skulle testas samt vilka moment som skulle ingå i undersökningen. Vid första 

träningstillfället fick panelen en fullständig genomgång av momenten samt ombads att läsa 

och signera samtyckesformuläret (bilaga 1). Vid detta tillfälle klargjordes även förändringar i 

genomförandet då igelkottstaggsvampen uteblev. De kunde i enlighet med samtyckeskravet 

(Bryman, 2018) avsluta sin medverkan när som helst under testperioden. All data hölls 

anonym för att förhindra att någon paneldeltagare skulle kunna identifieras. Data behandlades 

endast av författarna till studien och användes endast för att besvara studiens syfte, i enlighet 

med konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2018). De blev även meddelade att 

slutgiltiga studien kommer att publiceras på DiVA.  

 

 

Slutsats 

Studien har undersökt sensoriska egenskaper hos champinjon, ostronskivling och shiitake 

genom en beskrivande sensorisk analys. Resultatet visade på totalt 16 signifikanser över 

egenskaperna: doft, smak och textur/munkänsla. Vilket visar på att det existerar skillnad 

mellan svamparna i studien. Resultatet visar att ostronskivling och shiitake har en intensiv 

smak av umami och att champinjon upplevs sötare än övriga svampar. Med hjälp av de 

signifikanta egenskaperna utvecklades en beskrivande sensorisk text för var svamp. Denna 

studie har påbörjat arbetet med att skapa ett sensorisk vokabulär för svamp, vilket lämpar sig 

för vidare studier inom området.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Studien har skapat en beskrivande text för champinjon, ostronskivling och shiitake. Texten 

kan vara användbar vid försäljning eftersom beskrivningen ger konsumenten ett underlag. 

Gustafsson et al. (2014) lyfter att dyrare produkter främjas av beskrivande texter för att 

attrahera konsumenten till köp.   

 

Vår studie har påbörjat ett vokabulär för svamp, detta skedde dock på de tre mest odlade 

svamparna i Sverige (Hansson & Hansson, 2014). I världen finns det totalt 3000 ätbara sorter 
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(Chang & Miles, 2004) och det existerar därmed ett stort urval av svampar som kan 

undersökas sensoriskt. Det finns även ett behov av att undersöka vilka sensoriska egenskaper 

som uppstår vid olika tillagningsmetoder. Roncero-Ramos et al. (2017) visade med sin studie 

att näringen skiljer sig i svampar beroende på tillagning, där snabb tillagning främjade 

näringen. McGee (2004) hänvisar till att smaker bäst framkommer med långsam och mild 

tillagning. Det lyfter problematiken med hur svamp bäst tillagas för att smaka mest samt 

behålla näringsämnen. För att lyfta svamp som livsmedel behöver den typen av studier göras 

för att finna metoder som lämpar sig för båda områden. Alltså finns behovet att kombinera 

näringsanalys och sensorik utfört med ett gott hantverk. Svamp har alltså områden som 

behöver studeras vidare, där sensorik kan vara stommen i forskningen för att lyfta framsteg i 

måltidskunskap och värdskap.    
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