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Sammanfattning 

Bakgrund: 

Jag har en lång erfarenhet och det som i akademiska sammanhang brukar kallas 

förförståelse (Thurén, 2007 s. 58) för det område jag kommer att beskriva i den här 

uppsatsen. Under mina år som kock har jag hanterat många olika typer av fisk och i 

stor mängd. Jag minns så väl när jag arbetade på en 2 stjärnig restaurang i Spanien där 

vi fick fiskleveranser varje dag, max 12 timmar gamla. Många gånger gick de inte att 

stycka fisken i och med att den var likstel.  Detta medförde det var svårt att filea och 

pinnbenen gick inte att dra ut. Fisken användes ändå och ingen funderade på om det 

gick att hantera fisken på ett annat sätt för att öka den sensoriska kvalitén. 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt lagring av fisk kan påverka den 

sensoriska upplevelsen av fisk. 

 

Uppsatsen är en studie om lagrad fisk och ett experiment om hur sensoriska 

egenskaper av lagrad fisk uppfattas, jag har använt mig av analytisk metod och ett 

skillnads test.  

 

Jag har gjort en sammanställning för att öka förståelsen i vilka faktorer som påverkar 

fisken under lagringen. Efter provningen visar resultaten (se Tabell 2) att min 

förförståelse som kock stärks, framför allt på sjötunga så har vi en topp vid 23 dagars 

lagring, på rödingen är det inte lika tydligt, höga smak värden ges efter 4 och 9 dagar. 

 

Under rätt förhållande så kan en lagring av fisk ge en förändrad smakupplevelse. 

Kan vi kontrollera fångsten och slakten eller låter fisken vila efter fångst för att sedan 

kanske slaktas med den japanska tekniken iki jime eller annan modern slakt teknik 

kommer en större del av glykogenet finnas kvar vilket skulle innebära längre tid som 

fisken befinner sig i rigor mortis och högre halter av ATP som kan omvandlas till IMP. 

Detta ger också en längre hållbarhet samt en bättre textur. Högre halter av IMP ger en 

djupare smakupplevelse som Umami så tydligt ger 

 

Nyckelord: Fisk, umami, glykogen, smak, lagring, sensorisk,  
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1. Inledning 
Att lagra fisk är en metod för att höja smaker, det kan också ses som en ny metod som 

kanske kan minska matsvinnet.  Alla fiskar har sin egen varierande lagringstid. Vitling 

och makrill är de fiskar som har kortast hållbarhet/lagringstid, eftersom de redan 

dagen efter fångsten tappar kvalitet i smak och konsistens. Torsk, kolja och kummel 

har heller inte så lång lagringstid. Torsk som är den vanligast förekommande i svenska 

kosthåll har i mannaminne ”strösaltats”, dvs. man strödde lite salt på torsken, därmed 

blev den hållbarare och smakrikare efter en, två, eller tre dagar. Plattfisk, som 

rödspätta och bergtunga skall inte tillagas samma dag som den fångas, de vinner i smak 

om de lagras en dag. Sjötunga, hälleflundra, slätvar, piggvar bör mogna några dagar 

före anrättningen (Östlund, 2013). 

 

 

2. Teoretisk bakgrund  
Jag har en lång erfarenhet och det som i akademiska sammanhang brukar kallas 

förförståelse (Thurén, 2007 s. 58) för det område jag kommer att beskriva i den här 

uppsatsen. Under mina år som kock har jag hanterat många olika typer av fisk och i 

stor mängd. Jag minns så väl när jag arbetade på en 2 stjärnig restaurang i Spanien där 

vi fick fiskleveranser varje dag, max 12 timmar gamla. Många gånger gick de inte att 

stycka fisken i och med att den var likstel.  Detta medförde det var svårt att filea och 

pinnbenen gick inte att dra ut. Fisken användes ändå och ingen funderade på om det 

gick att hantera fisken på ett annat sätt för att öka den sensoriska kvalitén. Men dessa 

erfarenheter i minnet har jag fört informell dialog med en av Sveriges främsta kockar 

(Ek, 2010) angående lagring av fisk. Något senare läser jag en artikel i tidningen 

Gourmet (Bjerke, 2009 s. 46-55.) där det beskrivs att tonfisken i Japan ibland lagras 

tills den anses vara bäst och att det inte behöver innebära att färskats är bäst. Artikeln 

tar även upp att sjötunga har lagrats förr i tiden i Sverige. Jag har inte funnit historiskt 

material om lagring av fisk som är av vetenskaplig kvalité det vill säga jag har inte 

funnit några vetenskapliga artiklar eller forskning just runt lagring av fisk. Därför gick 

jag vidare och tog kontakt via e-post med fiskgrossister, museiintendenter och kockar 

för att ta reda på om det fanns någon erfarenhetsbaserad kunskap som inte är 

nedtecknad. 
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Äldre fiskare säger att fisk som säljs idag inte är färsk p.g.a. långa lagringstider och att 

den fisksort man som fiskare uppskattade som bättre kvalitet för hantering och 

konsumtion i lagrat tillstånd är just sjötunga. Utan lagring smakar den bara som 

en ”neutral fisk” efter lagringen pratas det om syrligare toner eller att det smakar mer 

(Magnusson, 2013). En fiskgrossist säger att ” vi säljer aldrig Sjötunga som är lagrad 

mindre än en vecka” detta för att smak och konsistens inte lever upp till standard innan 

den lagringstiden har uppnåtts. Han berättar även om en upplevelse ut över det vanliga 

med smak mjölksyra och mustighet när fisken sjötunga har legat riktigt länge (Jonsson, 

2013). 

 

Östlund (2013) berättar ” Jag är född vid kusten och har undervisat i matlagning sedan 

år 1956 i Bohuslän. Hushållningssällskapet i Bohuslän hade en pråm, där jag under tre 

somrar ordnade matlagningskurser för invånarna på öarna. Jag fick fisk direkt från 

fiskebåtarna när de på eftermiddagen kom i hamn. Även på landbacken har 

matlagningen ofta kretsat kring fisken. Vitling och makrill är den fisk som har kortast 

hållbarhet, redan dagen efter fångsten tappar den i smak och konsistens. Därefter 

kommer torsk, kolja och kummel. Torsk som är den vanligast förekommande har i 

mannaminne " strösaltats". d.v.s. man strödde lite salt på torsken, därmed blev den 

hållbarare och smakrikare efter en, två, tre dagar. Oftast koktes den då och serverades 

med äggsås och kokt potatis. Även huvud och lever koktes. (Det gör jag fortfarande !) 

(Östlund, 2013) menar att det godast är torskkinderna. Hon menar också att plattfisk, 

som rödspätta och bergtunga inte skall lagas samma dag som den fångas, eftersom den 

vinner i smak om den lagras en dag. Likaså menar hon att sjötunga, hälleflundra, 

slätvar, och piggvar bör mogna några dagar före anrättningen.  

2.1 Sensorisk kvalité 
Den sensoriska kvalitén påverkas av ett flertal olika ämnen. T.ex. bidrar myoglobin och 

hemoglobin till att göra viss muskelvävnad mörk. Av aromgivande ämnen bör speciellt 

nämnas de kvävehaltiga extraktivämnena. Det är vattenlösliga, låg-molekylära 

kvävehaltiga föreningar som inte är proteiner, också kallat NPN-fraktioner.  NPN står 

för non protein nitrogen, det är de ämnen som innehåller kväve men ändå inte 

innehåller protein. Proteinerna innehåller annars nästan allt kväve som finns i 

livsmedel (Andersen, 1993 s. 193). 
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De vanligaste ämnena här är: 

• Trimetylamioxid (TMAO) 

• Flyktiga baser som ammoniak, samt mono-,di- och trimetylamin, 

benämns  MMA, DMA och TMA som ger den fräna ”fisklukten” 

(Jonsson, 2007 s. 261-262) 

• Guanidin och imidazolderivat som kreatin, carnosin och anserin 

• Fria aminosyror 

• En blandad grupp, bl.a. urinämnen, purinderivat och liknande, t ex 

innehåller fisk med mycket mörkt kött fritt histidin och skaldjur 

mycket arginin. 

 

NPN-innehållet i muskelvävnad är ca 1g per 100g för benfiskar, ca 3gr per 100g för 

broskfiskar och upp till 5 gr per 100gr för skaldjur (Andersen, 1993 s. 189). Enligt 

(Jonsson, 2007) spelar TMAO stor roll för hållbarheten hos fisk. Det förekommer i 

ganska stora mängder i saltvattensfisk men finns inte alls i sötvattensfisk. Den högsta 

halten av TMAO finns i broskfiskar, hälften så mycket torsk och rödspättor, medan 

halten i sill och makrill är ännu lägre. Mängden TMAO inom dessa fiskgrupper varierar 

dock mycket, bl.a. beroende på arten, platsen och årstiden. 

2.1.1	  Enzymatisk	  nedbrytning	  

Större fiskar som torskfiskar, tonfisk, lax och liknande rensas innan de isas, medan 

mindre fisk som sill och makrill och viss sötvattensfisk oftast isas direkt. Eftersom det i 

dessa fiskars tarmkanal ibland finns många proteinspjälkande enzymer, kan man råka 

ut för så kallad buksprängning. Det innebär att fiskens egen matsmältningskanal och 

bukvägg bryts ned, och följs av en nedbrytning av muskelvävnaden. I perioder med 

stort näringsintag och därmed hög enzymaktivitet i matsmältningskanalen kan 

buksprängning hos fisk som sill och makrill ske inom några få timmar efter fångst 

(Jonsson, 2007 s. 260). 

2.2 Definition av en grundsmak 
En grundsmak måste enligt Tabell 1 smaka helt olikt någon annan grundsmak, och 

smakkvalitén måste vara generell i råvaror överlag. Ämnen med en väldigt speciell 

smak, utan att vara generell kan inte beskrivas som en grundsmak. Smaken ska vara 

verifierbar med neurofysiologiska bevis att den smakar helt olikt de andra 

grundsmakerna (Ninomiya, 2002). 
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Tabell 1. Definition av grundsmak enligt Ninomiya  

 

(1) It has to be a taste clearly different from any other basic taste. 

(2) The taste quality should be universal in general foods. Substances, which 

have a very specific taste but without being universal, should not be 

described in terms of the basic tastes. 

(3) The taste should be verifiable on the basis of neurophysiological evidence 

showing that it is a unique taste clearly differentiated from the other basic tastes. 

Källa: (Ninomiya, 2002 s. 3.) 

2.2.1	  Umami	  /	  MSG	  /	  natriumglutamat/IMP	  =	  inosinsyra	  

Definitionen och godkännandet av umami som en av grundsmakerna (salt, sött, beskt, 

surt, umami) och tillsammans med ny forskningen gör att man kan vidhålla att umami 

är en grundsmak (Ninomiya, 2002). David Chang (Chang, 2011), kock och ägare till 

flera framgångsrika restauranger i U.S.A. lyfter ämnet under MADFOOD, ett 

symposium för intresserade inom mathandel (Foodtrade). Han vill också betona att vi 

måste vara öppnare till just att det att Umami, MSG (monosodium glutamate) 

natriumglutamat, IMP (inosine monophosphate) är en och samma molekyl, och dess 

tydliga betydelse som smakgrund.  Samtidigt vill han öppna upp för att det inte finns 

några bevis för att MSG skulle vara hälsovådligt, vilket också belyses av (Geha, 2000) 

(Winbladh Förare, 2011, 52).  

 

Samtliga författare pekar på att det dock finns människor som kan uppvisa intolerans 

mot MSG. Detta beskrivs i litteraturen som ”Chinese restaurant syndrome” (McGEE, 

1984, 342) Glutamatnivåerna i fisk, t.ex. i makrill med 36mg/100g, vilket är relativt 

lågt jämfört med Kombu sjögräs, vilket innehåller 2240mg/100. Som jämförelse kan 

nämnas att parmesan innehåller 1200mg/100g och lax, 20mg/100 (Coultate, 1996 s. 

293).  Hos skaldjur är MSG värdet dock högre och pilgrimsmusslor har 140mg/100g 

(Ajinomoto North America, 2004-01-16) framför allt på hösten då de har ätit upp sig 

och lagrat stora halter av glykogen (Jonsson, 2007, 251-270).   

2.3 Fiskens uppbyggnad 
Fisken uppbyggnad är av betydelse om man vill lagra och Fiskar är precis som däggdjur 

uppbyggda med ett skelett som är fäste för muskler och till skydd för inre organ. 

Fiskarna har liksom alla ryggradsdjur en ryggrad som går från huvud till stjärt. 

Revbenen utgör skydd mot de inre organen och gällocksbenen. Fiskarna är försedda 
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med fenor som tjänar som rörelse och styrorgan. Fenorna består av spröt (brosk eller 

ben) med utspänd hud mellan och är förankrade i muskelvävnaden med fenstrålar. 

Antalet fenor och placeringen av dem varierar från art till art. Av de inre organen är det 

speciellt blodomloppet och gälarna som är karakteristiska för fiskar. Hos däggdjur är 

det hjärtats arbete som driver runt blodet, medan hjärtat hos fiskar endast uppehåller 

ett tryck som skickar blodet till gälarna. När blodet passerar gälarna faller trycket. I 

venerna är det muskelrörelser och ett ventilsystem som sörjer för blodtransporten. 

Detta har en teknisk betydelse i samband med avblodningen efter avlivning. Hjärtat 

kan i sig inte tömma de öppna ådrorna (Andersen, 1993). Därför är det viktigt att 

eventuell avblodning sker under eller strax efter avlivningen, medan det ännu finns lite 

rörelse kvar i musklerna, detta för att få fiskköttet så rent från blod som möjligt för att 

öka hållbarheten och minska risken för att fisken härsknar (Richards, 2002) 

2.3.1	  Musklernas	  uppbyggnad	  

Den kontraktila och tvärstrimmiga muskulaturen består av ett stort antal muskelfibrer 

som är samlade i skikt (myomerer) och som skiljs åt av epimysiet, bestående av 

bindväv, främst kollagen. Varje fiber är liksom hos däggdjurs kött uppbyggda av 

tunnare fibriller bestående av de myofibrillära proteinerna aktin och myosin. 

Fiskmusklerna består av två typer av muskulatur, Ljus och mörk muskel. Dessa är hos 

fisk helt separata från varandra. Den mörkare muskulaturen hos fiskarna finns samlad 

under skinnet längs sidolinjen skriver Poul Andersen i livsmedelsteknologi 3 (Andersen, 

1993). Skillnaden mellan mörk och ljus muskulatur är att i den mörka muskulaturen är 

tillförseln av blod och näringsämnen stor, och fetthalten högre. Metabolismen är aerob 

och utnyttjar främst fett som energi källa. I ljus muskulatur är nedbrytningen av 

glykogen anaerob. Mörk muskulatur används till oavbruten muskelrörelse som 

konstant simning, medan ljus muskulatur används till de snabba rörelserna vid jakt 

och flykt och det är därför som en stor del av glykogenet kan förbrukas vid slakt om inte 

man är varsam. De pelagiska fiskarna(makrill, sill, m.fl.) är det fiskar som har mest 

mörk muskulatur, ibland ända upp till 50 % (Andersen, 1993, 165-227). 

2.3.2	  Fiskköttets	  sammansättning	  

Enligt (Andersen, 1993 s. 186) påverkas fiskköttets sammansättning bl. a av fiskens 

ålder, kön och uppehållsplats samt av säsongen. Dessutom finns förstås allmänna 

variationer mellan individerna. Variationerna är genomgående större hos feta än hos 

magra fiskar. Det är huvudsakligen muskelvävnaden som utnyttjas som föda, för vissa 

fiskar även rom och lever. Mellan 50 % och 65 % av fisken utgörs av rent fiskkött.  
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Fett 

Fetthalten varierar beroende på många faktorer, t ex individ, art, föda, salthalt och 

årstid. I samband med lektiden sjunker fetthalten. De olika faktorerna samverkar till 

att variationerna kan bli mycket större, fetthalten för t ex sill kan vara allt mellan 4-

3+%. Utifrån fetthalt delar man in magra(0,5-0,8%), halvfeta (2-6%), och feta ( 10-

20%) fiskar, röding har 9,4 g och sjötunga 0,5 g. (Svenskfisk, 2007) Fettet hos magra 

fiskar ger 5-10% energi% halvfeta 40-30 energi% och feta 50-75 energi%. 

Fettsyrasammansättningen hos fisk avviker ganska mycket från den i däggdjur. 

Hos det flesta andra fetter är palmitinsyra den vanligaste mättade fettsyran, och 

oljesyra den vanligaste enkelomättade fettsyran, men för dessa två grupper är halten i 

fisk förhållandevis låg. Det karakteristiska för fisk är den höga halten Omega-3 

fettsyror. I fisk utgörs dessa nästan uteslutande av EPA och DHA. 

Förhållandet mellan EPA-eikosapentaensyra och DHA-dokosahexaensyra varierar och 

har troligtvis betydelse (Andersen, 1993 s. 186). 

 

Kolhydrater 

Kolhydrathalten är ännu lägre än hos däggdjur, under 0,3 % och finns som glukos eller 

som reservnäringsämnet glykogen i lever och muskler. 

2.3.3	  Förvaringen,	  lagringen	  

Det är det kalla vattnet som är till nackdel för fiskens hållbarhet. En av två faktorer är 

att fisken måste ha enzymer som fungerar på låga temperaturer, det gäller även de 

bakterier som bor och lever på fisken. Detta medför att vanlig kylförvaring inte stoppar 

bakterietillväxten därför håller fiskar från exotiska vatten nästan dubbelt så länge. 

Den andra är att fisken måste använda sig av omättade fettsyror som är flytande i låga 

temperaturer och de molekylerna bryts lätt ner av syre till fragment som luktar unket. 

(McGEE, 1984s. 189). Temperaturen vid förvaring av fisk är därför väldigt viktig och 

man måste sträva efter att ligga så nära 0°C som möjligt. En användning av en mix av 

vatten/is och 2% salt gör att temperaturen sjunker under 0°C ungefär -2°C utan att 

fisken fryser (Andersen, 1993, Jonsson, 2007). 

 

(Bjerke, 2010 s. 44) beskriver hur det i Japan även förkommer att fisken rimmas lätt 

eller marineras i vinäger för att höja smakerna innan fisken lagras och i väntan på att 

den ska bli bäst. Vilket innebär att en del av kunskapen är att veta när varje art, varje 

detalj är som godast, inte färskast. Generellt kan man säga att fisken ska lagras så kallt 

som möjligt 0- -2°C. Man kan med fördel blanda salt 2%, vatten 1 del och is 2 delar för 

att nå -2°C utan att fisken fryser, viktigt är dock att vätskan inte kommer i kontakt med 
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fisken. Fisken ska även hållas fuktigt genom att alltid vara täkt med plastfilm eller lock 

(Jonsson, 2007 s.251-270). 

2.4 Fisken efter fångsten 
När fisken dött inträder en rad förändringar som leder till dödsstelheten, Rigor mortis. 

Så snart blodomloppet och därmed syretillförseln stannar, upphör också 

energiproduktionen i den intermediära ämnesomsättningen. De bindningar som bildas 

mellan myosin och aktin bryts så länge ATP finns tillgängligt, Men när glykogenet tar 

slut (vilket går ganska fort med tanke på de små mängderna), produceras inte något 

nytt ATP. Bindningarna mellan myosin och aktin kan då inte lösas upp utan musklerna 

stelnar: dödsstelheten inträder (rigor mortis). Så småningom upplöses dödsstelheten 

på grund av att proteinerna i musklerna bryts ner av protelytiska enzymer, s.k. 

katepsiner, vilka finns i tio gånger högre halt i fiskkött än i däggdjurskött (Jonsson, 

2007). 

 

Hos isad fisk inträder dödsstelheten några timmar till ett dygn efter fångsten. Den 

upplöses igen efter ett eller ett par dygn. Vid högre temperatur går det betydligt 

snabbare. Som nämnts innebär vissa fångstmetoder att fisken genomgår en dödskamp 

som tär på glykogenreserverna. Detta medför snabbare inträde och upplösning av 

stelheten. Är fisken filead före rigor mortis kan musklerna dras samman mycket 

kraftigt, med upp till 50 % förkortning av mörka och 15 % förkortning av ljusa muskler. 

Vid höga temperaturer (15-20°C) kan sammandragningen bli så våldsam att 

vävnaderna sprängs (Jonsson, 2007 s. 259). Detta och att det under själva dödstelheten 

kan vara svårt att filea fisken, gör att man normalt filéar post rigor, vilket ger fisk som 

skall frysas bättre kvalité.  

 

Nyare studier visar att även pre rigor filéer kan producera utan att drabbas av 

sammandragningar.  (Veiseth-Kent et al., 2010) Den låga glykogenhalten medför att en 

mindre sänkning  av pH än hos däggdjur (från 7,0-7,2 till 6,2-6,5). Glykogenhalten 

beror på fiskens art, storlek, kondition och hur utmattad fisken blivit under fångsten. 

Generellt kan sägas att pH-sänkningen är något mindre för små aktiva fiskar som sill. 

Extremt lågt ligger hälleflundra med något större glykogenreserv, men med ph omkring 

5,4. Högre pH ger sämre hållbarhet. Detta är orsaken till att fiskkött håller sämre än 

kött från däggdjur. Vidare betyder ett högre pH ökad löslighet hos muskelproteinerna 

och därmed bättre vattenbindningsförmåga hos köttet. Bindväv ger ett högre pH en 

bättre styrka, vilket kan sättas i samband med den ovan nämnda sprängning som beror 

på brott i epimysiet.  



11 

 

 

I fisk sker den postmortella nedbrytningen av ATP (se figur 1) IMP bildas snabbt, inom 

loppet av ett dygn. Men nedbrytningen till hypoxantin sker långsammare (Coultate, 

1996 s. 292). IMP framhäver smakintryck, goda som dåliga, medan hypoxantin smakar 

bittert, vilket ger fisken en gammal tråkig smak (Nilsson, 2012 s. 105). Även om vissa 

fiskar som torsk blir mindre aptitliga med stigande hypoatinhalt, finns det en viss 

skepsis mot att använda hypoxantinhalten som ett kvalitetskriterium. Nedbrytningen 

till hypoxantin är också väldigt olika från art till art. Hur fisken förstörs när rigor 

mortis upphört beror på många faktorer, t ex fiskköttets sammansättning, närvaron av 

syre, temperatur och den mikrobiella floran på fisken. Detta gäller speciellt 

förändringar i NPN-föreningarna, förutom normal nedbrytning av kolhydrater, fett och 

protein (Andersen, 1993 s. 191). 

Vi kan här se varför det i stor utsträckning är möjligt att lagra fisk, framför allt fisk som 

har ett högre glykogenvärde vilket just plattfiskar har. Glykogenet bidrar till processen 

då PH värdet sjunker (Andersen, 1993 s. 191). Vi måste då skapa så bra förutsättning 

som möjligt för att behålla det lilla glykogen som finns vilket vi kan genom en 

skonsammare hantering innan och under slakt (Jonsson, 2007 s. 259).

 

 

Figur 1. Mjölksyrabindning och ATP figur efter (Nilsson, 2012 s. 102) 
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2.4.1	  Den	  japanska	  slaktmetoden	  Iki	  jime	  

För att skapa så bra förutsättning för lagring som möjligt är det viktigt att välja en 

slaktmetod som inte stressar fisken. En metod kan vara att slakta med den japanska 

metoden Iki jime (se figur 2). Där man vid fångst slaktar fisken genom att ryggraden 

kapas precis bakom huvudet. Snittet görs genom att lyfta på gälbenet och med ett 

kraftigt skär kapa ryggraden. Detta snitt kallas för blodsnittet (blodcutt)och hjälper till 

vid avblodningen. (Andersen, 1993 s. 191). Avblodningen är en viktig del för 

hållbarheten och gör att inte fiskköttet härsknar (Nilsson, 2012 s. 102). Viktigt att man 

inte skär så man skadar buken och på så sätt utsätter fiskköttet för bakterier eller 

proteinspjälkande enzymer (Richards, 2002). Direkt där efter skärs ett snitt strax 

ovanför stjärtfenan, och med ett lätt hugg kapas också ryggraden men inte helt igenom 

hela stjärten. Där efter viks stjärten åt sidan och för att blotta ryggmärgskanalen. En 

ståltråd eller styv vajer sticks in i kanalen hela vägen för att ta bort ryggmärgen 

(Jonsson, 2007 s. 260). 

  

 

Figur 2. Den japanska metoden Iki jime (Arnold, 2009).  
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Som beskrivits tidigare förbrukas en stor del av glykogenet vid normal fångst och slakt 

genom kvävning, på grund av stress och även vid bedövning med co2 innan fångst/slakt 

kan man uppmäta flyktaktivitet (FAO, 2001). 

Nakayama (1996) och Lager (2012) menar båda att om vi kan vi kontrollera fångsten 

eller låter fisken vila efter fångst för att sedan slaktas med den japanska tekniken iki 

jime kommer en större del av glykogenet finnas kvar vilket skulle innebära längre tid 

som fisken befinner sig i rigor mortis och högre halter av ATP som kan omvandlas till 

IMP. Och ett lägre pH som också ger än längre hållbarhet samt en bättre textur.  

2.5 Livsmedelssäkerhet  
Vid eventuell lagring är det viktigt att tänka på de faror som kan uppkomma. I fisk kan 

det förkomma parasiter så som fiskbinnikemask och anisakis. Dynt (ett förstadium till 

fiskbinnikemask) kan förkomma i rå eller lättgravad fisk och påträffas främst i 

sötvattensfisk så som abborre och gädda, men har även blivit vanligt i sik. Dynten syns 

tydligt som små ”finnar” i köttet och då bör fisken värmebehandlas (+60°C 1 min), 

frysas (-18°C 3 dygn)eller kasseras (Bra ̈nna ̈s, 2007). I fisk från Östersjön kan det finnas 

spiralmask eller torskmask. Det är främst om fisken ska konsumeras rå som parasiter 

är aktuella. 

 

Histamin kan även bildas ur den fria aminosyran histadin med hjälp av bakterier som 

producerar enzymet histidin dekarboxylas. Detta kan ske om fisken hanteras felaktigt 

och bakterier får växas till t.ex. vid bruten kylkedja. Histaminet är termostabilt. Högsta 

tillåtna halt av histamin i fisk är 200mg/kg. (Jonsson, 2007 s.277) 

Botulism bakterier (Clostridium botulinum) som växer i matsmältningskanaler på icke 

kyld fisk förkommer vanligast i dåligt producerad rökt fisk, bakterien som är anaerob 

bildar ett bakteriegift, toxin som är det starkaste man känner till (Andersen, 1993). 

Däremot behöver man inte frysa odlad lax (Salmo salar), eftersom risken för att den ska 

innehålla parasiter är ytterst liten.  Det kan också finnas odlad fisk av andra arter som 

inte behöver frysas. I så fall ska det stå på paketet att fisken har odlats på ett sådant sätt 

att den inte innehåller parasiter (Smittskyddsläkarföreningen, 2011-11-08 ). Det är 

viktigt att förstå vikten av god hygien under hela processen, samt att fisken ifråga är 

frisk, framför allt om den ska konsumeras rå. Att under lagringen kunna garantera en 

låg temperatur och byta ut isen när det behövs. 

Och vid filétering efter lagringen vara noggrann att fiskköttet inte kommer i kontakt 

med fjäll och skinn (Lindblad, 2012). 
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3.Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt lagring av fisk kan påverka den 

sensoriska upplevelsen av fisk.  

3.1 Frågeställningar 
• Vad händer i muskelvävnad före, under och efter slakt?  

• Hur påverkar fiskens biologiska uppbyggnad lagringen? 

• Vad finns det för risker vid lagring och konsumtion?   

• Vilken sensorisk analysmetod ska jag använda? 

• Påverkas den sensoriska kvalitén av lagring? 

 

4. Metod och material  
 

Denna uppsats är en studie (Andersen, 1993) om lagrad fisk och ett experiment om hur 

sensoriska egenskaper av lagrad fisk uppfattas, jag har använt mig av analytisk metod 

och ett skillnads test (Ejvegård, 2009). För bakgrunden har jag sökt information om 

lagring av fisk mera allmänt i Google Scholar.  Några träffar var artiklar i vetenskapliga 

tidskrifter, Fischeries Science och Food Reviews International. Det har varit till stor 

hjälp att läsa igenom artiklarnas referenslistor för att hitta andra artiklar som kan ge 

mig information som jag söker. Det var framför allt i början som jag hade svårigheter 

att hitta sökord men genom att läsa artiklarnas referenslistor fann jag de ord och 

senare de artiklar som hjälpte mig, som t.ex. shelf life, storage, fish, ATP, ikijime, 

umami, post mortem, rigor mortis, etc. Den information som jag funnit är från 

intervjuer och e-post korrespondens med fiskare, grossister, och museiintendenter Se 

tabell 2. samt från artiklar och vetenskapliga magasin. Det har varit svårt att hitta 

material som direkt relaterar till ämnet, E-posten från Barbro Östlund (Östlund, 2013) 

har varit mycket viktig för att visa att kulturen/tekniken har funnits. 

 

E-post intervjuer/intervjuer, tabell 2    

Intervjuade Utskick Svar Relevant 

information 

Fiskare 1 1 Ja 

Grossister 2 2 Ja 
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Musei-intendent 2 2 Ja 

Kock 2 1 Ja 

Total 7 6 Samtliga  

 

Jag har valt att arbeta med:  

Sjötunga (solea vulgaris vulgaris/solea solea) 

Röding (salvenius alpinus)  

Sjötungan är vald som referens och för att vi kan koppla den till historian runt lagring. 

Röding har jag valt för att jag vill se hur resultaten blir på en odlad fisk.  

 

Jag har använt mig av sensoriska metoder, ett skillnadstest (Gustafsson, 2014 s. 104) 

med 12 respondenter som testpanel. Panelen var inte tränad specifikt för det här testet 

men kan anses som vana provare då det på institution är vanligt med sensoriska tester 

så som vinprovningar och matlaborationer. 

Det var 12 respondenter som genomförde provningen, 8 respondenter fullbordade och 

4 avbröt eller fyllde inte i dokumentet till fullo.   

4.1 Källkritik 
En stor del av informationen som jag har tagit fram är så kallade primärkällor. Artiklar 

från vetenskapliga magasin. Jag har försökt att använda mig av så ”färska” artiklar som 

möjligt. De böcker som jag har använt är skrivna av i ämnet kompetenta skribenter, 

kockar eller forskare. De intervjuer som jag gjort med fiskhandlare och författare är 

inte av vetenskaplig kvalité men ger en inblick hur det har varit och hur det är idag.  

 

5. Resultat och diskussion 
 

I resultatdelen presenteras dels resultaten från intervjuer och dels från frågor via e-

mail. Det gemensamma som framkommer via alla data är att sjötunga gärna kan ligga 

någon vecka och att fisk gynnas av att lagras (Gustafsson, 2014 s. 105) och dels 

resultaten från den sensoriska undersökningen. 

5.1 Smaktest - en sensorisk analys av röding och sjötunga. 
Här har jag gjort en beskrivning på den sensoriska analysen som gjorts. Jag valde att 

göra ett beskrivande test (Svenskfisk, 2007, Lager, 2012, Nilsson, 2012) där 

respondenterna fick kryssa i rutor men även fanns möjligheten att ge kommentarer. 
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Röding slaktad 25 november (Gustafsson, 2014 s. 105) och Sjötunga slaktad 20 

november 2013, (2013-11-25)båda av hög kvalité har lagrats i +-0°C upp till 27 dagar.  

 

Hantering/lagring: Rödingen delades vertikalt på mitten och förvarades under 

plastfilm i en plastback med rister för vatten avrinning. Sjötungan delades på längden 

där efter lades den i en plastback med rister för vatten avrinning. Var 4:e dag har en bit 

frysts in (- 24°) och märkts noggrant med datum när den blev fiskad, infrysningsdatum 

och art. Efter 18-27 dagar (skillnaden beror på att sjötungan är slaktad 5 dagar innan 

rödingen) så tinades fisken över natten i kylen (+2°C) för att sedan tillagas i 85°C ånga 

tills en inner temperatur på 45°C.  

 

Livsmedelshygien: Fisken fileades med så god hygien som möjligt, fiskköttet fick aldrig 

kontakt med skärbräda eller skinn eller fjäll. Skärbrädan diskades mellan varje 

exemplar.  

Tillagningsmetod: metoden är valt för att efterlikna en restaurangs kontext. Dock 

måste noteras att fisken inte blir pastöriserad. Fisken provades direkt efter att den 

kommit ut ur ugnen. Men under rådande omständigheter så blev fisken 

rumstempererad ganska snart. Detta är den temp som jag anger som temperatur vid 

smaktillfället.  

 

Sensorisk undersökning:  

A) Ett formulär med en skala på 1-5 ska doft, smak, odör, off flavour och umami 

har angetts. Umami, doft och smak är positiva, odör, off flavour är negativa. Det 

fanns även möjlighet att ange kommentarer.  

B) Där efter delades fisken i provbitar om 2x2 cm. Bitarna från varje provexemplar 

lades sedan på ½:a gastronombleck som numrerades från 1-7 på sjötungan och 

från 1-6 på röding. Proven ångades på 85°C till inner tempen var 45°C. Alla 

plåtarna placerades på en vagn som kördes till provningsrummet så låg 10 

meter ifrån köket. Provexemplaren lades sedan i en lång rad, röding för sig och 

sjötunga för sig i ingen speciell ordning på ett långt bord.  

C) Respondenterna tilldelades formulären (se bilaga 1) och fick 

rekommendationen att inte svälja utan att spotta ut provet.  

D) Respondenterna fick var sin sked i plast och en plastmugg för att spotta i. 

Respondenterna fick ta för sig själva med skeden från de bleck som fisken 

tillagats på. De fick prova i vilken ordning de ville.  



17 

 

 

Det var 12 respondenter som genomförde provningen, 8 respondenter fullbordade 4 

gjorde det inte. Under provningen hördes det en del starka kommentarer så som ruttet, 

surt, sopor, rörande de fiskar som lagrats längst. En respondent vågade inte smaka 

utan doftade bara pga. respondenten inte ville riskera att bli sjuk. Dock har det inte 

rapporterats några åkommor från de som provade.  De respondenter som inte 

genomförde hela provningen upplevde obehag eller kände att det var för kraftiga dofter 

eller smaker på de fiskar som hade lagrats längst.  Testet kändes relevant och vid vidare 

studier kommer troligtvis ett likande test att användas. 

 

 

Nedan följer en sammanställning för att öka förståelsen i vilka faktorer som påverkar 

fisken under lagringen: Efter provningen visar resultaten (se Tabell 3) att min 

förförståelse som kock stärks, framför allt på sjötunga så har vi en topp vid 23 dagars 

lagring, på rödingen är det inte lika tydligt, höga smak värden ges efter 4 och 9 dagar. 

 

Tabell 3. Sammanställning av smak och doft 

 

 

Tittar vi på bismakerna så följer de en ganska tydlig kurva mot starkare lukt och smak. 

Odör och off flavour, se Tabell 4.  
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Tabell 4.  Sammanställning av Odör och off flavour. 

 

 

Att bismakerna följer en ganska tydlig kurva mot starkare lukt och smak styrker det 

som sägs i (Söderqvist, 2013) att ökad hypoxantinhalt ger mer bitter smak som 

uppfattas som tråkig smak. Imp, inosinsyra framhäver alla smakintryck vilket även 

innefattar bismaker där de till slut helt tar över se figur 5 och 6. 

 

Figur 5 . Röding, smak, umami, off flavour. 
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Figur 6.  Sjötunga, smak, umami, off flavour. 

 

 

5.2  Insamlade data från e-postintervjuer 
De fiskare som jag intervjuade säger att fisk som säljs idag inte är färsk p.g.a. långa 

lagringstider och att den fisksort man som fiskare uppskattade som bättre kvalitet för 

hantering och konsumtion i lagrat tillstånd är just sjötunga. Utan lagring smakar den 

bara som en ”neutral fisk”.  

Efter lagringen pratas det om syrligare toner eller att det smakar mer (Andersen, 1993 s. 

191). En fiskgrossist säger att ” vi säljer aldrig Sjötunga som är lagrad mindre än en 

vecka” detta för att smak och konsistens inte lever upp till standard innan den 

lagringstiden har uppnåtts. Han berättar även om en upplevelse ut över det vanliga 

med smak mjölksyra och mustighet när fisken sjötunga har legat riktigt länge 

(Magnusson, 2013) jag fick även kontakt med Barbro Östlund(ÅRTAL REF) som 

skriver i sitt mejl att vitling och makrill är den fisk som har kortast hållbarhet. Redan 

dagen efter fångsten tappar den i smak och konsistens. Därefter kommer torsk, kolja 

och kummel. Torsk som är den vanligast förekommande har i 

mannaminne ”strösaltats". d.v.s. man strödde lite salt på torsken, därmed blev den 

hållbarare och smakrikare efter en, två, tre dagar. Plattfisk, som rödspätta och 

bergtunga skall inte tillagas samma dag som den fångas, vinner i smak om den lagras 

en dag. Sjötunga, hälleflundra, slätvar, piggvar bör mogna några dagar före 

anrättningen (Jonsson, 2013).  
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5.3 Metoddiskussion 
Under det sensoriska provet framgick det tydligt att respondenterna behöver tränas i 

sensorik och att formuläret behöver kompletteras och gås igenom med panelen. När jag 

gick igenom formulären visa det sig att en respondent inte hade förstått vad jag menade 

med positivt och negativt på smakprofilerna, det visade sig genom att det stod 0 (noll) i 

alla fält på odör och off flavour. Det kan vara så att personer i fråga inte kände något 

men det är inte så troligt. En tränad panel kan öka mängden data då vi kan förklara 

tydligare vilka smaker som kan förekomma och vad de ska leta efter.  

Tillagningsmetoden var heller inte helt optimal. Jag tycker det blev olika tillagning på 

de olika plåtarna, tyvärr så var ugnen som vi använde inte av bästa kvalité så ångan 

cirkulerade dåligt mellan plåtarna i ugnen vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

6. Slutsats 
 

Under rätt förhållande så kan en lagring av fisk ge en förändrad smakupplevelse. 

Kan vi kontrollera fångsten och slakten eller låter fisken vila efter fångst för att sedan 

kanske slaktas med den japanska tekniken iki jime eller annan modern slakt teknik 

kommer en större del av glykogenet finnas kvar vilket skulle innebära längre tid som 

fisken befinner sig i rigor mortis och högre halter av ATP som kan omvandlas till IMP. 

Detta ger också en längre hållbarhet samt en bättre textur. Högre halter av IMP ger en 

djupare smakupplevelse som Umami så tydligt ger. Sjötungan gav tydligast resultat och 

de smaker som jag kände på det provet som var lagrat i 12 dagar var mycket fylliga. 

Rödingen hade inte lika hög smak och utvecklade sig tidigare och upplevdes som bäst 

redan efter 4 dagar.  

6.1 Vidare forskning 
Vidare laborationer och sensoriska analyser krävs samt säkerställa att man levererar en 

säker produkt. Vidare forskning skulle inbära utförligare sensorisk analys av lagrad fisk, 

större kontroll på fiskemetod och slakt samt kemiska analyser på vad som sker vid 

lagringen. 
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