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Sammanfattning 

Honung är en naturlig produkt och en viktig del av hållbara måltider. Detta eftersom bins 

pollinering utgör en essentiell del i bevarandet av den biologiska mångfalden och 

matproduktionen. Honung är dessutom en smakrik produkt, vars sensoriska egenskaper, 

precis som ett vin, påverkas av naturliga förutsättningar såsom flora, plats och klimat.  

 

I flera länder finns en större medvetenhet och forskning kring nationella honungssorters 

smakskillnader. Dock är smakkännedomen om honungens smak begränsad i Sverige. Språket 

för att beskriva vad olika svenska honungssorter smakar och vad som utmärker dem 

smakmässigt är inte alls utvecklad.  

 

I denna studie utfördes sensoriska bedömningar med metoden Repertory Grid Methodology 

för att ta reda på om otränade paneler kunde identifiera smakord och skillnader mellan olika 

svenska sorthonungar. För att studera honungens status och användning i ett större perspektiv 

utfördes även två kvalitativa intervjuer med en biodlare och en kock, som båda arbetar på en 

konferensanläggning i Sverige med egen biodling och som använder sin egen honung i 

restaurangen.  

 

Resultatet visar att även otränade bedömare kan urskilja smaker som beskriver vad olika 

svenska sorthonungar smakar, samt att kunskap finns om hur honungen på olika sätt kan 

användas i matlagning, däremot är kunskapen ännu inte allmänt känd. I takt med att fokus allt 

mer läggs på ursprung, hållbarhet, smak och kvalité när det kommer till trender inom 

restaurangbranschen är däremot detta något som håller på att förändras.  

 

Nyckelord: Smak, bin, honung, sorthonung, sensorisk analys, Repertory Grid Methodology.
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Förord  

Genom denna uppsats har vi fått möjligheten att sätta oss in i ett område som är relevant för 

framtida studier inom ämnet måltidskunskap och värdskap. Det har även väckt ett starkt 

engagemang och intresse från vår sida när det gäller biodling och honung. Vi vill tacka vår 

handledargrupp för bollande av idéer och intressanta diskussioner, samt givande opponeringar 

som bidragit med inspiration och gjort det möjligt för oss att driva vårt arbete framåt. Vi vill 

också tacka vår handledare Inger M. Jonsson som gett oss värdefull vägledning i skrivandet. 

Vi riktar även ett stort tack till vår bihandledare Magnus Westling som gav oss mycket hjälp, 

tips och vägledning vid utförandet och bearbetningen av resultatet av den sensoriska analysen.  

 

Vi tackar dessutom Österlen Honung och Lovö Honung som bidragit med honung till den 

sensoriska analysen, om det inte vore för er hade bedömningen av sorthonung inte blivit av. 

Vi tackar även Rundgren som bidrog med mjöd. Vi tackar dessutom varmt den 

konferensanläggning vi besökte i samband med två intervjuer, samt alla respondenter som 

deltagit i vår studie. 

 

 

Introduktion 

Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn och Öström (2014) konstaterar att det numera finns 

oändliga mängder smakbeskrivningar för drycker såsom vin, kaffe och whiskey. När det 

gäller ett vin, exempelvis baserat på druvan Sauvignon blanc, förknippas druvan generellt 

med toner av grön paprika, sparris, krusbär och fläder (Robinson & Wine and Spirit 

Education Trust, 2005). Beroende på var druvan odlats finns kännedom att smakprofilen kan 

variera från aromer av passionsfrukt och svartvinbärsblad till rostat bröd, lakrits och vanilj 

(ibid.). Detta tyder på en välutvecklad kunskap om viners smaker. Terroir är ett begrepp som 

vinmakare känt till under en lång tid, nämligen vetskapen att omgivningens förutsättningar 

påverkar smaken (McGee, 2004). Nyligen har det upptäckts att även honungens smak 

påverkas av naturen, men i nuläget finns inte mycket forskning kring i vilken omfattning 

terroir påverkar honungens egenskaper (Marchese & Flottum, 2013; Stolzenbach, Byrne & 

Bredie 2011). Gustafsson et al. (2004) påpekar att språket för hur produkter smakar 

fortfarande är begränsat. 
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De klassificeringar som finns för honung i Sverige är baserade på årstid eller växtkälla (Allt 

om Honung, 2015). Det kan uppges ifall honungen är tidig sommarhonung, högsommar eller 

hösthonung, samt vilka växter bina antas ha samlat nektar från baserat på säsong eller 

pollenmätningar (Allt om Honung, 2015). Det uppges ibland att urvalet av växter påverkar 

honungens smak (ibid.). Det framkommer dock sällan konkreta ord för vad svensk honung 

smakar. Till skillnad från strösocker är honung mycket smakrikt (McGee, 2004). Sorthonung, 

som till stor del består av nektar från en specifik växt, har ofta unika smakkaraktärer som 

skiljer dem från andra sorter (McGee, 2004).  

 

Efter litteratur- och artikelsökning upptäcktes att det i flera länder finns en större medvetenhet 

kring vad honung smakar och hur olika honungssorter skiljer sig åt sensoriskt (Kaskoniene, 

Rimantas, Venskutionis & Ceksteryte, 2008; Persano Oddo, Piana, Bogdanov, Bentabol, 

Gotsiou, Kerkvliet & Von Der Ohe, 2004; Stolzenbach et al., 2011). I USA finns det 

utvecklade smakbeskrivningar för olika sorters lokalproducerad honung samt olika 

amerikanska sorthonungar (Marchese & Flottum, 2013). Det finns även professionella 

honungsprovningar i Italien (Marchese, 2015). Gastronomiska egenskaper talar om hur något 

smakar, samt syftar till producentens, konsumentens eller kockens sätt att beskriva hur en 

produkt upplevs (Öström & Westling, 2015). Med en djupare kunskap om smakformulering 

kan exempelvis kocken i restaurangköket välja produkt baserat på smak och på så sätt 

tillfredsställa gästerna genom nya smakupplevelser (Öström & Westling, 2015). Med detta i 

åtanke ansågs det värdefullt att ta reda på vad olika svenska sorthonungar kan smaka, samt 

undersöka intresset och nyttan för smakbeskrivningar av svensk sorthonung i 

restaurangbranschen.  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Gustafsson (2004) menar att kocken som bjuder på en måltidsupplevelse bör vara insatt och 

kunnig i processen om produkten som ligger till grund för måltiden. Vidare anser Gustafsson 

(2004) att kocken utvecklar kunskap genom erfarenhet, reflektion och jämförande, för att 

fördjupa sin teoretiska och praktiska kunskap. Denna kunskap använder kocken för att förstå 

och förklara när en produkt är optimalt tillagad samt sensoriskt tilltalande (Gustafsson, 2004). 

För skapandet av en måltidsupplevelse krävs därför kunskap om produkten (Gustafsson, 

2004), vilket stämmer överrens med stjärnkocken Mathias Dahlgrens filosofi att råvaran, 
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produkten, är den viktigaste delen i matlagning (Samuelsson, 2012). I denna uppsats studeras 

produkten honung. 

 

Bin utgör genom sin pollinering av växter en essentiell roll för bevarandet av den biologiska 

artrikedomen, dock minskar antalet bin kraftigt i Sverige och många arter av bin är hotade 

(WWF, 2014). Då pollineringen har en avgörande roll inom lantbruk samt frukt- och 

bärodling är det viktigt med ökad kunskap om ett hållbart livsmedelssystem, för säkerställning 

av framtida måltider (Jordbruksverket, 2014, Oru, 2014). Ur denna aspekt får 

forskningsämnet måltidsekologi relevans för uppsatsen. Måltidsekologi är ett samarbete med 

forskningscentrum Människa-teknik-miljö vid Institutionen för naturvetenskap och teknik 

samt Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan vid Örebro universitet (Örebro universitet, 

2014). Samarbetet innebär en mång- och tvärvetenskaplig forskning som syftar till förståelsen 

om ekologiskt hållbar matproduktion och servering av säkra, hälsosamma samt goda måltider 

(Oru, 2014). Det finns gränsvärden för en rad problem inom miljö och klimat som inte bör 

överstigas (ibid.). Detta eftersom det kan leda till oåterkalleliga konsekvenser (Oru, 2014). 

Den biologiska mångfalden är ett av de gränsvärden som uppmärksammats och därför är det 

betydelsefullt att främja biologisk mångfald (Oru, 2014). Honung är en naturlig produkt 

(McGee, 2004) och en viktig del av den biologiska mångfalden (WWF, 2014). Av denna 

anledning faller honung in i den hållbara måltiden. Uppsatsen behandlar även honung utifrån 

ett sensoriskt perspektiv inom ramarna för måltidskunskap och värdskap.  

  

Sensorik är läran om vad som uppfattas med hjälp av sinnena (Gustafsson et al, 2014). Det 

handlar därmed om att med de fem sinnena lära sig känna hur något smakar, doftar och på 

andra sätt upplevs, samt att sätta ord på detta (Gustafsson et al, 2014). Sensorik används ofta 

inom livsmedelsindustrin, exempelvis i syfte att underlätta marknadsföringen av en produkts 

sensoriska egenskaper (Gustafsson et al, 2014). Sensoriska vokabulärer tydliggör smakerna 

och genom framtagandet av dessa kan samtal kring produkten uppstå vid måltider, vilket ökar 

intresset och uppskattningen av produkten (Spendrup, 2009). Genom denna typ av utveckling 

av mat och måltider menar Öström och Westling (2015) att produkterna värderas högre, 

sortimentet blir bredare och uppfyller bättre olika önskemål. Detta menar Öström och 

Westling (2015) i sin tur skapar värde för exempelvis kocken, som därmed kan välja produkt 

baserat på smak och ändamål.  
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Inom forskningsämnet måltidskunskap och värdskap bedrivs forskning kring olika aspekter av 

måltiden (Gustafsson, 2004). Ämnet kombinerar hantverk och praktisk kunskap med 

vetenskap och estetik, vilket gör forskningen till mångvetenskaplig samt samverkande med 

andra forskningsområden (Oru, 2015). Forskningen skapar förutsättningar för kreativitet och 

tänkande som uppmuntrar till tolkning av måltiden utifrån ett helhetsperspektiv (Oru, 2015). 

FAMM, (The Five Aspects Meal Model), är en modell inom måltidskunskap och värdskap 

som består av delarna rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet (Gustafsson, 

2004). Rummet är platsen där måltiden äger rum medan mötet pekar på interaktionerna som 

sker mellan människor (ibid.). Produkten är maten och drycken som intas och dessa tre 

aspekter utgör tillsammans stämningen (ibid.). Samtliga aspekter hålls ihop av styrsystemet, 

som är den ekonomiska ramen (ibid.). Dessa delar utgör den helhetsupplevelse som 

kännetecknar och omsluter måltiden (ibid.). Honung som produkt ingår därför i ämnet 

måltidskunskap och värdskap samt har förankring i ämnet måltidsekologi.  

 

 

Teoretisk bakgrund 

Honung är en naturlig råvara som sedan urminnes tider samlats och brukats av människan 

(McGee, 2004). Gruvmålningar i Spanien som dateras cirka 10000 år bakåt i tiden tyder på 

tidig kännedom av honung och redan bland de tidigaste skrifter framstod honungen som något 

njutningsfullt att förtära (ibid.). Honungen var fram till 1600-talet den viktigaste källan till 

sötma, men i takt med att sockerröret blev allt vanligare framställdes strösocker i större grad 

(McGee, 2004). Trots detta uppskattas honungen än idag av människan, numera kanske 

främst för dess smak (McGee, 2004).  

 

Honung, en naturlig produkt 

Honung har sitt ursprung från växters nektar och dagg och det är bina som letar upp, samlar in 

samt omvandlar det till honung (Crane, Fries & Roos, 1985). Det är honungsbiet som 

framställer större delen av världens honung (Crane et al., 1985). Ett bisamhälle är uppbyggt 

på likadant sätt världen över, det finns alltid en drottning, flera tusen arbetsbin, drönare, larver 

och ägg (Crane et al., 1985). Bin samlar in nektar via olika växter och har på sin kropp en så 

kallad honungsblåsa där nektarn förvaras under flygningen till bikupan (Crane et al., 1985). 
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Biodling är en stor del av det svenska jordbruket då det är en viktig pollineringsmekanism för 

växter (Jordbruksverket, 2013). Globalt sett är en tredjedel av människans föda beroende av 

pollinerande insekter och 85 procent av dessa utgörs av honungsbin (Jordbruksverket, 2013). 

Bin är sannolikt de mest effektiva pollinerare bland insekter, detta beror på att bin är trogna 

till sin blomma (Crane et al., 1985). Med det menas att de rör sig mellan samma växtart och 

därför möjliggör pollenöverförning inom dessa (ibid.). Det är enligt Marchese och Flottum 

(2013) denna arttrogenhet som möjliggör framställning av sorthonung. 

 

Nektar samlas in, torkas och lagras av bina i vaxkakor i form av honung (Bergfeldt & 

Eriksson, 2010). Pollen är proteinrikt och innehåller vitaminer samt mineraler, dock varierar 

näringsvärdet från olika växter, exempelvis är pollen från sälg, klöver och maskros 

näringsrikare än barrträdspollen (Bergfeldt & Eriksson, 2010). Innehåller honung en 

pollenhalt över 30 % från en specifik blomsterart får det nämnas på etiketten att honungen 

smakar exempelvis ljung och innehåller den mer än 50 % av samma växtkälla får honungen 

kallas ljunghonung, vilket är definitionen av vad sorthonung är (Allt om honung, 2015). I 

Sverige är klöver-, maskros-, ljung-, hallon-, lind- och rapshonung vanliga sorthonungar (Allt 

om Honung, 2015). Viss honung går att identifiera genom dess arom, färg, kristallisation eller 

genom en kombination av dessa (Crane et al., 1985). För att säkerställa ursprung av honung 

sker en pollenanalys, då skickas exemplar av honung till ett laboratorium (Crane et al. 1985; 

Stolzenbach et al., 2011). Detta kan ske då en liten del av pollenkornen följer med in i nektarn 

och honungen (Crane et al., 1985). Pollenanalyser gjorda av Stolzenbach et al. (2011) 

tillkännagav tydligt vilka typer av växter bina samlat nektar från. Dock består exempelvis 

lindhonung inte bara av nektar från lindblom, men inslaget av lindblom är så pass märkbart 

vid provning (Biodlarna, u.å.). Generellt är försommarhonung ljusare i färgen och har mildare 

smak, medan sensommarhonung och hösthonung är mörkare i färgen och är smakrikare 

(Biodlarna, u.å.). 

  

Från nektar till honung 

Insamlandet av nektar sker från växter så länge de står i blom, dock är vissa växter viktigare 

nektarkällor så kallade dragväxter (Bergfeldt & Eriksson, 2010). Några exempel på dessa är 

maskros i maj, hallon i juni, vitklöver i juli, lin i augusti samt ljung i september (Crane et al., 

1985). Maskros är en av de första växterna som bin samlar nektarn från för säsongen och kan 

därför tillföra ett överskott av honung till biodlaren (Biodlarna, u.å.). Raps odlas i stor 
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utsträckning för framställning av rapsolja och eftersom rapsen blommar på våren är det en 

vanlig nektarkälla i försommarhonung (Persano Oddo, Piro, Bruneau, Guyot-Declerck, 

Ivanov, Piskulová & Ruoff, 2004). Sockervärdet i en blomma är den mängd socker i 

milligram (s/mg) som en blomma utsöndrar per dygn och det är konstant (Crane et al., 1985). 

Det pekar på hur attraktiv en blomma är som nektarkälla för bin (Bergfeldt & Eriksson, 2010). 

Vidare påverkar även faktorer såsom lång blomningstid och hur många blommor det finns per 

yta (ibid.).  

 

För att skörda honung krävs att den är mogen, vilket den är när vattenhalten avdunstat till 20 

procent eller mindre (Crane et al., 1985). Vidare skriver Crane et al. (1985) att biodlaren 

märker när honungen är redo att skördas genom att bina täcker honungskakorna med vax och 

honungsramen är täckt med två tredjedelar. För ett hållbart resultat är det bra att skörda ett 

flertal gånger under sommaren i Sverige, i takt med olika växters blomningsperiod (Bergfeldt 

& Eriksson, 2010).  

 

Efter skörd av honung slungas den, vilket med fördel sker snabbt då honungen fortfarande är 

varm och rinnig (Bergfeldt & Eriksson, 2010). Dock måste kakorna avtäckas vilket betyder att 

vaxlagret som finns ovanpå kakorna avlägsnas innan slungning sker (Ne, 2015). Det som 

inträffar under slungningen är att honungen pressas ut ur kakorna med hjälp av 

centrifugalkraften (Ne, 2015). Efter slungning silas honungen ren från vax och andra 

främmande partiklar, detta sker dock endast för kommersiellt bruk (Crane et al., 1985). Under 

silningsprocessen silas även pollen bort vilket gör att en pollenanalys inte går att genomföra 

(Crane et al., 1985). Efter denna process är honungen fortfarande flytande (ibid.). För att 

erhålla honung med högre viskositet och tjockare konsistens krävs det att honungen börjar 

kristallisera, vilket sker naturligt tack vare fruktosen som finns i honungen (Ne, 2015). När 

honungen sedan är klar bör den inte värmas upp till över 45 °C, eftersom enzymer börjar 

förstöras (Bergfeldt & Eriksson, 2010). Om honungen har en för hög vattenhalt, alltså över 20 

procent, riskerar den att påbörja en jäsningsprocess (Bergfeldt & Eriksson, 2010). Dessutom 

bör honungen förvaras svalt, mellan 6-11°C, vilket minskar risken för jäsning (Bergfeldt & 

Eriksson, 2010).  
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Honungens sammansättning 

De komponenter som utgör störst del av honungens sammansättning är sockerarter och dessa 

är fruktos och glukos, som tillsammans utgör ca 70 procent, samt sackaros som utgör 10 

procent (Crane et al., 1985; Nylander, Jonsson, Marklinder & Nydahl, 2014). Dock är det inte 

dessa komponenter som avgör honungens karaktär (Crane et al., 1985). Honung innehåller 

även en liten mängd, proteiner, mineraler, vitaminer och enzymer (Crane et al., 1985) och det 

är dessa som påverkar honungens smak, färg och doft menar Nylander et al. (2014). När bin 

upptar nektar tillsätts ett enzym från foderkörtlarna som kallas invertas, detta förtunnar 

nektarn och spjälkar sackaros till glukos och fruktos (Crane et al., 1985). Vidare inverkar även 

två andra enzymer, diastas och glukosoxidas (Crane et al., 1985). Diastas bryter ner stärkelse 

och glukosoxidas omvandlar sackaros till glukonsyra vilket är den huvudsakliga syran i 

honung, som även har en desinficerande effekt på honungen (Crane et al., 1985). Halten av 

glukos och fruktos varierar beroende på sort av nektar och har stor påverkan på honungens 

egenskaper, såsom konsistens och kristallisering (Bergfeldt & Eriksson, 2010).  

 

Honung i matkultur 

Mästarkonditorn Jan Hedh menar att honung är en produkt han stött på överallt i världen när 

han jobbat som konditor på kryssningsfartyg (Lind Lewin, 2015). I Schweiz upptäckte han att 

honungen var en självklar ingrediens i bakverk, däribland Engadiner Nusstorte, ett bakverk 

med valnötter och honung som blivit berömt välden över (Lind Lewin, 2015). Vidare 

beskrivs Schweiziska biodlare som entreprenörer som bakar honungskakor, kokar 

honungskarameller samt har servering på sina bigårdar, vilket skapar ett större 

förädlingsvärde än att bara sälja honung (Lind Lewin, 2015). Nyligen besökte Jan Hedh New 

York och där har ett flertal delikatessbutiker egna bikupor och nyslungad honung till 

försäljning (Lind Lewin, 2015). Antalet bikupor på taken i New York ökar ständigt och 

honung är nu på framfart och i allt större fokus menar Hedh (Lind Lewin, 2015). Även 

Landberg (2015) konstaterar att den populäraste gör det själv-sysslan just nu i New York och 

London är att starta en egen biodling på taket eller bakgården.  

 

Marchese och Flottum (2013) menar att i takt med att honung uppskattas mer inom den 

kulinariska världen är det viktigt att förstå och uppskatta den bredd av smaker honungssorter 

erbjuder. Även kunskapen om hur honungens smak kombineras och lyfter smaker i mat anser 

Marchese och Flottum (2013) som ett steg i utvecklingen för honung. Enligt Marchese och 
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Flottum (2013) är ost en bra produkt i kombination med honung. Även torkade frukter, nötter, 

färska bär, frukter, grönsaker, bröd och olika kryddor går att para ihop fördelaktigt med 

honung så att smaker förhöjs (Marchese & Flottum, 2013). Exempelvis är lindhonung och 

grön melon en passande kombination då lindhonungens omogna, gröna toner passar till 

syrligheten i grön melon (Marchese & Flottum, 2013).  

 

Honung i svensk matkultur 

I Sverige bedrivs biodling i liten skala och mest som hobby (Jordbruksverket, 2013). År 2015 

finns det omkring 12 000 biodlare i Sverige som tillsammans producerar cirka 3500 ton 

(Landberg, 2015; Statistiska centralbyrån, 2012). Honungen som säljs i matvarubutiker i 

Sverige är en kommersialiserad produkt där honung från hela Sverige blandats ihop till en 

rikshonung, detta på grund av handelns krav på en vara som är sig lik gällande smak, doft och 

utseende oavsett år (Allt om Honung, 2015). Enligt SCB (2012) låg konsumtionen av honung 

i Sverige på 0,7 kilogram honung per person under år 2010, vilket kan upplevas som en 

blygsam siffra. I snitt ligger den årliga inkomsten i Sverige från honung och vax på 50 

miljoner kronor (Bergfeldt & Eriksson, 2010). I takt med att hög kvalité, närproducerat och 

ekologiskt blivit mer eftertraktat har dock smakskillnader mellan honung från olika områden 

och olika växter nått större uppmärksamhet, eftersom dessa erbjuder unika smakupplevelser 

(Allt om honung, 2015; Marchese & Flottum, 2013). Jordbruksverket har ett nationellt 

honungsprogram som stödjer utvecklingen av den svenska biodlingen samt bidrar med stöd 

för utveckling av honungsprodukter, vilket sker i samarbete med olika biodlingsorganisationer 

(Jordbruksverket, 2013).  

 

Webbsidan Allt om honung skapades i syfte att sprida kunskap och öka efterfrågan för 

svensk, närproducerad honung och andra biprodukter (Allt om Honung, 2015). Gårdsnära är 

enligt dem själva Sveriges största söktjänst på nätet för att hitta lokalproducerad mat och 

dryck (Gårdsnära, 2015). Både Gårdsnära och Allt om Honung underlättar mötet och utbytet 

mellan konsument och biodlare (Gårdsnära, 2015, Allt om Honung, 2015). Enligt Nylander et 

al. (2014) kan honung användas som sötningsmedel till varma drycker, efterätter, vid bakning 

eller vid smaksättning i salta rätter. Lindhonung används ofta inom förkylningskurer och 

ljunghonung används som sötning i varma drycker och bakning (Biodlarna, u.å.). Rapshonung 

har fast konsistens, vilket gör att den passar bra som exempelvis smörgåspålägg (Biodlarna, 

u.å.). 
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Jan Hedh använder honung mycket, vilket kan ses i hans kokböcker där honung används i 

bland annat bakning, karamellkokning och glasstillverkning (Lind Lewin, 2015). Vidare 

använder Jan Hedh lokalproducerad honung och förklarar att honung har samma kemiska 

spjälkning som glukos, vilket gör att den kan användas istället för glukos i många 

sammanhang för att undvika sockerkristaller och skapa saftighet (Lind Lewin, 2015). Honung 

går att använda till många olika saker, men personliga favoriter enligt Jan Hedh är honung i 

kombination med valnötter, syltade apelsinskal, vaniljkola och i jordgubbssorbet (Lind Lewin, 

2015). Marchese och Flottum (2013) förklarar att riktigt bra honung erbjuder mängder av 

smaker som inte går att hitta i någon annan typ av sötningsmedel. 

 

Mathias Dahlgren har på sin tvåstjärniga restaurang Matsalen serverat dekonstruerat iste med 

lokalproducerad honung (Samuelsson, 2012). Krögaren Paul Svensson, årets konditor 2014 

Sara Aasum Hultberg samt ekokocken Rune Kalf-Hansen tillhör några av de framgångsrika 

och kända kockar i Sverige som aktivt väljer att använda honung i sin matlagning (Svenska 

bin, 2014). För samtliga är användandet av svensk honung självklart då det stöttar svensk 

biodling och bidrar till den biologiska mångfalden i Sverige (Svenska bin, 2014). De använder 

honungen som en naturlig smaksättning och ersättning för socker (Svenska bin, 2014). Sara 

Aasum Hultberg har bland annat gjort honungsglass med honungsknäck och Paul Svensson 

har exempelvis lagat päroncarpaccio med grönmögelost och honung (Svenska bin, 2014).  

 

Svenska bin är ett initiativ som skapar samarbete mellan kockar och svenska biodlare 

(Svenska bin, 2015). Under våren 2015 startade Paul Svensson bland annat en egen biodling 

hemma i sin trädgård, där honungen kommer användas på hans restaurang (Svenska bin, 

2015). I Sverige arbetar också företaget Bee Urban för att få företag att satsa på bikupor på 

tak, terrasser och innergårdar i städer och på så sätt sprida kunskap om bland annat biologisk 

mångfald (Bee Urban, u.å.). Det finns numera även honungsprovningar runtom på flera 

platser i Sverige, bland annat i Vadstena och Hässelby (Landberg, 2015). Widing (2014) 

menar att det inte är någon tillfällighet att många svenska restauranger i toppklass idag 

använder sig av allt fler svenska produkter och verkar för att sätta det kulinariska Sverige på 

kartan. Intresset för hantverk, smak och ursprung är oerhört stort (Widing, 2014). Samtidigt 

erbjuder många svenska producenter ärliga, unika och lokalproducerade produkter av hög 

kvalitét, vilket möter den snabbt växande efterfrågan (Widing, 2014). Mathias Dahlgren 
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påpekar att dialogen mellan producent och kock är viktig inom matlagning (Samuelsson, 

2012). 

 

Sensorik 

Som nämnt handlar sensorik om hur människan med hjälp av sina sinnen upplever något, 

samt förmågan att formulera dessa intryck med ord (Gustafsson et al., 2014; Ne, 2015). Ur 

gastronomisk synvinkel innefattar smak inte bara smaksinnet utan även luktsinnet i form av 

aromer, det mekaniska känselsinnet i form av konsistens, temperatursinnet i form av varmt 

och kallt samt smärtsinnet som uttrycker sig som hetta i maten (Ne, 2015). Med sensorisk 

analys är det möjligt att ta reda på hur en produkt uppfattas av konsumenter (Gustafsson et al., 

2014). Denna kunskap kan i sin tur vara viktig i utvecklingen och marknadsföringen av 

produkter, då kunskapen ger en förståelse för hur produkter kan göras mer attraktiva för 

konsumenter (Gustafsson et al., 2014; Wansink, Painter & Van Ittersum, 2001).  

 

Sensorisk analys av honung 

När mat beskrivs målande, exempelvis med ord som saftig och fruktig, menar Wansink et al. 

(2001) att förväntningarna ökar och maten upplevs som godare. När mat presenteras utifrån 

sensoriska egenskaper föreställer gästen lättare sig själv köpa produkten och njuta av den 

(Wansink et al., 2001). Sensorisk analys kan i många områden etablera en organoleptisk1 

profil för diverse olika produkter som sedan kan användas som information till 

konsumenterna (Piana, Persano Oddo, Bentabol, Bruneau, Bogdanov & Declerck, 2004; 

Stolzenbach et al., 2011). Sensorisk analys är ett viktigt redskap inom honungsbranschen, det 

kan vägleda insamlingen och bearbetningen av honung i syfte att bevara den färska 

honungens smak och arom (Ferreira, Lencioni, Benassi, Barth & Bastos, 2009; Piana et al., 

2004). Vidare kan sensorisk analys användas till klassificering och prissättning av honung 

från olika botaniska ursprung samt identifiering av förfalskad honung (Ferreria et al., 2009).  

 

Att livsmedel skiljer sig åt smakmässigt är inget okänt, men ofta beskrivs en produkt utifrån 

subjektiva åsikter som att det smakar gott, eller ospecificerade termer som att det smakar 

honung (Spendrup, 2009; Gustafsson et al., 2014). För att undvika detta krävs ett språk som 

möjliggör en definition och formulering som lyfter fram de egenskaper som är unika för 

                                                 
1 Läran om det systematiska användandet av sinnesorganen vid bestämning av livsmedels och andra varors 

kvalitet (Ne, 2015). 
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produkten (Gustafsson et al., 2014). Semantiska ramar är ett hjälpmedel för kategorisering av 

smakord efter betydelse och grad av specifikation (Gustafsson et al., 2014). Exempelvis kan 

fruktighet delas in i detaljerade kategorier såsom tropisk frukt, torkad frukt och citrus, vilket 

ytterligare kan delas in i termer såsom citron och grapefrukt, beroende på hur specificerat det 

går att identifiera smakerna (Gustafsson et al., 2014). Många författare poängterar betydelsen 

och behovet av sensoriska analyser för identifiering och möjlighet att skilja honungssorter åt 

baserat på ursprung och kvalité (Stolzenbach et al., 2011). Spendrup (2009) menar att 

människor i allmänhet är mer intresserade av sådana saker det finns ord för. Ju större 

ordförråd vi har för att beskriva våra upplevelser av till exempel det vi konsumerar, desto 

intressantare blir måltiden eller produkten. (Spendrup, 2009). Vidare menar Piana et al. 

(2004) att moderna sensoriska analystekniker behöver skapas, för utveckling av 

honungsbranschen framåt. 

 

Flera studier har fokuserat på analysering av honungens fysikaliska och kemiska egenskaper 

för identifiering av olika honungssorters geografiska och botaniska ursprung (Stolzenbach et 

al., 2011). Få sensoriska analyser har gjorts och Stolzenbach et al. (2011) menar att tidigare 

sensoriska bedömningar varit alltför övergripande i sin värdering av honungens egenskaper 

och innehållit få beskrivande kännetecken. Ferreira et al. (2009) utförde en sensoriska analys 

på honung från stingless bin. I undersökningen användes fyra olika exemplar av honung 

framställd av olika sorters bin, Melipona bin, Scaptotrigona bin, Tetragonisca bin och Apis 

Mellifera bin (Ferreria et al., 2009). En ytterligare undersökning gjord av Galán-Soldevilla, 

Ruiz-Pérez-Cacho, Serrano Jiménez, Jodral Villarejo & Manzanares, (2005) syftade till att 

utveckla en sensorisk vokabulär för blomsterhonung från södra regioner i Spanien. De smaker 

som uppkom grupperades in i huvudkategorier och subkategorier, dessa var blommig; fruktig: 

syrlig, mogen och torr; vegetabilisk: grönt gräs, trä/kåda/vax; rostade: godis/söt/socker, 

bränt/rökig; animaliskt: stall/ladugård, läder och annat; fermentation (Galán-Soldevilla et al., 

2005). Några subkategorier upptäcktes inte, vilka var smak av syrlig frukt, torkad frukt, 

stall/ladugård och fermentation (Galán-Soldevilla et al., 2005). Dock var dessa redundanta, 

vilket betyder att informationen redan var etablerad, så ingen ny information upptäcktes 

(Galán-Soldevilla et al., 2005). Smaker som upptäcktes i honung producerad av Apis 

Mellifera var sött, surt, alkohol, fruktig kokosnöt, fruktig druva, söt försmak, bivax, kärv, 

mögel och härsken (Ferreria et al., 2009). Några av de aromer som upptäcktes var sött, surt, 

träig, apelsinblom, blommig, honung, alkohol, druva, kokosnöt, godis, ananas och 
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urin (Ferreria et al., 2009). Honung från Melinpona subnitida beskrevs smaka karaktäristiskt 

av honung och Scaptotrigona depilis och Melipona scutelaris beskrevs båda två producera 

honung med smaker som normalt inte upptäcks, exempelvis smaker som vin, kokosnöt, druva, 

mögel och fermenterad (Ferreria et al., 2009).  

 

Terroirens betydelse för honungens sensoriska egenskaper 

Forskning visar att odlingsplats har betydelse för grödors doft, konsistens och smak (Smaka 

Sverige, 2015). Med lokal, sensorisk säregenhet menar Stolzenbach et al. (2011) sensoriska 

kvalitéer i en produkt som är karaktäristiska för ett visst område. I vinvärlden har det länge 

funnits ett begrepp för detta, nämligen terroir, då det visat sig att olika årgångar och 

varierande naturliga förutsättningar där druvorna växer leder till viner med olika egenskaper 

(McGee, 2004). Terroir syftar till de omgivande faktorer som kan påverka; däribland 

geografisk plats, höjdskillnader, lutning, jordens mineralinnehåll och mikroklimat (McGee, 

2004). Nyligen har det upptäckts att terroir även har betydelse för sensoriska kvalitéer i té, 

kaffe, choklad och honung (Marchese & Flottum, 2013). I Italien finns professionella 

honungsprovare som är tränande och kan upptäcka vilka växtkällor och vilket område olika 

honungssorter kommer från (Marchese, 2015). Vidare menar Marchese (2015) att bedömning 

av honung liknar det sätt en sommelier bedömer ett vin.  

 

Enlig Stolzenbach et al. (2011) är honung ett utmärkt exempel som illustrerar den påverkan 

lokala förhållanden kan få för hur en produkt i slutändan blir. Honungens karaktär varierar till 

följd av flera faktorer, däribland floran och klimatet i området där nektarn insamlas 

(Stolzenbach et al., 2011). Olika årstider innebär klimatförändringar som i sin tur påverkar 

vilka växter som frodas och även detta får därför en betydelse för honungens sensoriska 

egenskaper (Stolzenbach et al., 2011). Utöver detta menar Anklam (1998), Aparna & 

Rajalakshmi (1999), Marchese och Flottum (2013) och Stolzenbach et al. (2011) även att 

honungens smak kan variera från år till år, oavsett om bina samlar nektar från samma gröda 

och på samma plats varje år. Både smak och skördemängd påverkas av årets förutsättningar, 

därför kan vissa år ge bättre förutsättningar än andra (Marchese & Flottum, 2013). 

 

Bland de växtarter i Europa som kan ge sorthonung har de flesta enbart lokalt anseende menar 

Persano Oddo et al. (2004) och Stolzenbach et al. (2011). Stolzenbach et al, (2011) menar att 

växter har en betydande roll för platsen, eftersom platsens förutsättningar påverkar floran. 
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Dock påpekar Stolzenbach et al. (2011) att vidare forskning om en rad faktorer krävs, 

exempelvis om solljusets och jordens betydelse för honungens karaktär. 

 

Marchese och Flottum (2013) förklarar att även biodlaren har en viktig roll för hur honungens 

sensoriska kvalitet blir. Marchese och Flottum (2013) menar att kommersiell, massproducerad 

honung genomgår många och omständiga processer innan den hamnar på burk. Till skillnad 

från honung som kommer direkt från biodlaren tappar massproducerad honung mycket av sin 

smakkaraktär då flyktiga smakämnen försvinner när honungen bearbetas under en längre tid 

(Marchese & Flottum, 2013). Smak är enligt Aparna och Rajalakshmi (1999) den viktigaste 

sensoriska kvalitén i honung och smaken speglar honungens botaniska ursprung och äkthet.  

 

Smakord på honung 

Genom att smaka olika honungssorter kan smaksinnet tränas att upptäcka och identifiera fler 

smaker (Marchese & Flottum, 2013). Utöver dess klart söta smak belyser McGee (2004) 

syrlighet och den mängd komplexa aromatiska ämnen som påträffas i honung. Dessa smaker 

kan enligt McGee (2004) vara blommiga, fruktiga, smöriga, karamelliga eller kryddiga med 

en ton av exempelvis vanilj. Smakord som Stolzenbach et al., (2011) identifierade hos olika 

danska honungssorter var russin, soltorkade fikon, soltorkad aprikos, malt, bivax, humle, 

rökighet, mentol, vanilj, läkemalva, anis, parfym, blommighet, fläder och citron. 

 

I boken The Honey Connoisseur (Marchese & Flottum, 2013) presenteras detaljerat hur trettio 

olika amerikanska honungssorter smakar. American Honey tasting society har skapat ett 

detaljerat smakhjul som användas vid honungsprovning, några av huvudkategorierna är varm, 

växtlighet och trä, som vidare exempelvis delas in i mer detaljerade ord som brända toner, 

mejeri, grön, torr och kryddig, vilka ytterligare kan specificeras till exempelvis peppar, 

ingefära och choklad (American Honey tasting society, 2015). 

 

Klöverhonung beskrivs exempelvis som vegetabilisk och blommig med noter av varmt bivax, 

torkat hö, gräs, kanel samt påminner om smör och vanilj (Marchese & Flottum, 2013; 

Biodlarna, u.å.). Även Honey Traveler (2015) nämner nyklippt gräs, hö och kanel som 

smakord för klöverhonung, men tillägger smak av plommon samt att klöverhonung generellt 

är mild men aromatisk. Allt om Honung (u.å.) benämner vitklöverhonung som mild, men inte 
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aromatisk. Marchese och Flottum (2013) menar att beroende på läge kan klöverhonung få 

toner av smörkola, karamell och toffee. 

 

Enligt Biodlarna (u.å.) ger lindblom en honung utan utpräglad arom, dock med frisk smak. 

Däremot menar Beekeeping (2015) att lindhonung har en intensiv och unik smak som är 

utmärkande för sin sort, dock uppges det inte några specifika smakord. Vidare uppger Allt om 

Honung (u.å.) att lindhonung är extra smakrik och aromatisk. Lindhonung uppges ha ung och 

frisk smak (Allt om honung, u.å.; Biodlarna, u.å.; Honey Traveler, 2015; Marchese & 

Flottum, 2013). Vidare beskriver Marchese och Flottum (2013) att toner av gröna bananer, 

kiwi, grön melon och smörkola går att finna. Honey Traveler (2015) beskriver i sin tur att 

lindhonung smakar trä, mynta, mentol, balsamico och kamfer. Wild Bee (u.å.) benämner att 

lindhonung har lång eftersmak samt toner av gröna frukter.  

 

Biodlarna (u.å.) beskriver maskroshonung som både frisk och mild i smaken. Däremot 

sammankopplar Honey Traveler (2015) och Wild Bee (u.å.) maskroshonung med intensiv 

smak och maskroskaraktär, dock påpekar Honey Traveler (2015) att då maskros ger en 

sorthonung med stark smak kan en honung med så låg pollenhalt av maskros som 5% 

klassificeras som maskroshonung. Allt om Honung (u.å.) beskriver maskroshonung som 

smakrik och aromatisk. Honey Traveler (2015) nämner även ammoniak, kamomill, vinäger 

och animaliskt. Vare sig Beekeeping (2015) eller Marchese och Flottum (2013) benämner 

några smakord för maskroshonung. Enligt Allt om Honung (u.å.) är rapshonung mild och inte 

aromatisk. Vidare uppger Beekeeping (2015) att rapshonung smakar senap och har en viss 

beska. Dock tar varken Marchese och Flottum (2013), Honey Traveler (2015) eller Wild Bee 

(u.å.) upp smakord för rapshonung. 

 

Beekeeping (2015) benämner hallonhonung som välsmakande och mild, i likhet med Allt om 

Honung (u.å.) som beskriver den som smakrik men inte aromatisk. Varken Marchese och 

Flottum (2013), Honey Traveler (2015) eller Wild Bee (u.å.) uppger smak för hallonhonung.  

 

Ljunghonung är en smakrik och aromatisk honung med stark karaktär (Biodlarna, u.å.; Allt 

om honung, u.å.). Vidare beskriver Marchese och Flottum (2013) ljunghonung som intensiv, 

med rik smak och toner som är jordiga, träiga och påminner om bränt socker samt karamell. 

Även Honey Traveler (2015) beskriver ljunghonungens smak som skarp och mogen med 

toner av trä, samt tillägger rökighet, färsk frukt, viss beska och blommighet som påminner om 
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ljungblommor. Varken Beekeeping (2015) eller Wild Bee (u.å.) uppger smakord för 

ljunghonung. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka förståelsen kring honung genom att studera sensoriska 

smakegenskaper och användningsområden. Frågeställningarna är: 

- Finns det sensoriska smakskillnader mellan olika svenska sorthonungar? 

- Hur kan honungens sensoriska smakegenskaper appliceras in i dagens samhälle och 

restaurangkök?  

- Finns medvetenhet kring honungens inverkan för miljö och klimat? 

 

 

Metod och material 

I denna studie har kvalitativ intervjumetod använts samt sensoriska panelbedömningar. Nedan 

följer en beskrivning hur litteratur till uppsatsen sökts, hur metoderna i uppsatsen utförts samt 

beskrivning av materialet som använts för att erhålla data.  

 

Litteratur- och databasinsamling  

För sökande av vetenskapliga artiklar användes ett flertal databaser, dessa var Google 

Scholar, FSTA och Summon. Information till den teoretiska bakgrunden hittades i Summon 

och Google Scholar. Sökorden som användes har främst varit på engelska för att få en bred 

sökning, dock har sökningar även skett med användning av svenska ord. Dessa har sedan 

kombinerats med varandra för att smalna av sökningen. Följande sökord har använts: honung, 

smak, biodling, sensorik, honey, taste, flavour, sensory, culture, bee culture, apiculture, bee 

socitey, kitchen uses, evaluation, panel (se bilaga 4). Vidare användes även litteratur i form av 

böcker som informationskälla till den teoretiska bakgrunden och till metodavsnittet. 

 

Urval 

Artiklarna valdes ut efter hur väl de kopplade till syftet och den teoretiska bakgrunden. Av de 

artiklar som hade en intressant rubrik lästes sammanfattningen och om denna var intressant 

lästes hela artikeln. Artiklar söktes på varsitt håll i gruppen och sedan togs beslutet 
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tillsammans om vilka artiklar som passade och var relevanta för denna studie. Dessutom har 

vissa artiklar använts som inspirationsläsning samt bidragit med information hur skapandet av 

en sensorisk smakmall för honung går till. 

 

De inklusionskriterier som artiklarna behövde uppfylla för att anses brukliga till denna 

uppsats var följande: artiklarnas relevans till syfte och bakgrund, de skulle vara granskade 

(peer-reviewed), samt komma från en trovärdig källa. De böcker som användes behövde 

uppfylla att deras innehåll var relevant till syftet och bidrog med fördjupad kunskap till den 

teoretiska bakgrunden samt metodavsnittet. Uppsatsförfattarna valde att exkludera de artiklar 

som var publicerades innan år 1990 och artiklar som inte gick att få tillgång till fulltext. Inga 

exklusionskriterier krävdes för böcker. 

 

Metodval  

Som metoder till denna studie har kvalitativ intervjumetod samt sensoriska panelbedömningar 

använts. Panelbedömningarna skedde enligt metoden Repertory Grid Methodology (RGM), 

vilket innebär att de skedde med en otränad panel (Gustafsson et al., 2014). Nedan följer en 

beskrivande text om intervjumetod som teknik samt sensorisk panelbedömning.  

 

Kvalitativa forskningsmetoder 

Enligt Trost (2005) utmärker sig kvalitativa intervjuer genom att ställa enkla frågor och 

tillbaka få komplexa och innehållsrika svar, som leder till ett rikt material där frågeställaren 

efter hårt arbete med transkribering kan finna intressanta åsikter, mönster och svar. Med detta 

i åtanke valde uppsatsförfattarna att intervjua två olika respondenter på samma anläggning. 

Detta för att erhålla en djupare förståelse för honungens roll i anläggningens vardag. Precis 

som Trost (2005) skriver är kvalitativa intervjuer en metod som bidrar med förståelse hur 

respondenten tänker och känner. Viktigt att ta i beaktning enligt Trost (2005) är att 

intervjuerna bygger på konfidentialitet, att föra forskningsämnet framåt samt att lära sig av det 

samhälle som människan lever i (Trost, 2005). I denna studie har låg grad av standardisering 

använts, vilket menas att intervjuerna skett på olika sätt för att få variation på svaren (Trost, 

2005). Då en låg standardisering använts kunde frågorna ställas i olika ordning och 

följdfrågor formuleras under intervjun (Trost, 2005). Vidare valde uppsatsförfattarna att 

använda sig av en semistrukturerad intervju, vilket innebär att uppsatsförfattarna skapade två 

frågescheman utifrån ämnet honung med anpassning till respondenterna (Trost, 2005; 
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Bryman, 2013). Detta för att respondenterna inte skulle börja tala om andra saker samt att det 

skulle vara möjligt att ha viss kontroll över hur intervjuerna fortlöpte (Trost, 2005). 

Frågescheman följdes inte korrekt under intervjuerna, vilket Trost (2005) skriver inte är 

nödvändigt utan snarare är det mer lämpligt att intervjuerna sker i den ordning som faller 

lämpligast. Vidare valde uppsatsförfattarna att använda sig av öppna frågor, eftersom detta 

leder till fördjupande svar från respondenterna (Bryman, 2013).  

 

För att skapa rätt förutsättningar inför intervjuer bör frågeställaren planera intervjun i god tid 

samt skapa ett frågeschema (Trost, 2005). Under intervjun är det av största vikt att 

frågeställaren lyssnar aktivt och frågar utan att vara ifrågasättande, då innebörden av vissa 

frågor kan te sig obetydliga till en början, men efter analysering kan visa sig vara mer 

komplexa (Trost, 2005). Båda intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats, den 

ena i ett ostört rum och den andra i köket under förberedelserna för lunchen. Var intervjun 

sker har påverkan på resultatet (Trost, 2005). Att tänka på enligt Trost (2005) är att intervjun 

sker i en miljö där respondenten känner sig trygg och i en ostörd och lugn miljö. Köksmiljön 

kan ha påverkat resultatet, detta var dock inget uppsatsförfattarna kunde påverka. Intervjuerna 

genomfördes av två frågeställare, där den ena ställde frågor och den andra antecknade samt 

skötte inspelningsapparaturen. Detta för att undvika att respondenten hamnade i underläge, 

vilket enligt Trost (2005) kan ske när två frågeställare deltar.  

 

De båda intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon med funktionen röstspelare, 

denna provades innan för att se att den fungerade korrekt. Fördelen med att spela in 

intervjuerna var att frågeställarna i efterhand kunde gå tillbaka och lyssna på intervjuerna. Då 

kunde olika tonfall och ordval åter spelas upp, vilket bidrog med mer relevant fakta och 

trovärdighet till resultatet och analysen (Trost, 2005). Dessutom var inspelningarna ett bra 

komplement till anteckningarna som fördes under intervjuerna. Dock måste det tas i beaktning 

att inspelning kan ha en negativ påverkan på respondenterna, då de kan känna sig besvärade, 

nervösa och hämmade (Trost, 2005). Detta var inget som uppsatsförfattarna lade märke till, 

utan båda respondenterna upplevdes vara lugna och avslappnande. För att lätta upp 

stämningen och skapa en avslappnad miljö berättade frågeställarna syftet med studien och 

ställde några enkla uppvärmningsfrågor. Det stämmer överens med hur Trost (2005) tycker att 

en intervju ska inledas. 
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Sensorisk analys 

Då uppsatsförfattarna ville ta fram beskrivande smakord för olika svenska sorthonungar 

ansågs en beskrivande sensorisk test lämplig. Gustafsson et al. (2014) förklarar att 

beskrivande sensoriska tester är passande att använda då målet är införskaffandet av en 

djupare kunskap om produkters sensoriska egenskaper och hur olika produkter skiljer sig åt. 

Metoden som valdes var Repertory Grid Methodology (RGM), som bygger på metoden Free 

Choice Profile (Gustafsson et al., 2014). Till skillnad från andra beskrivande tester utförs 

bedömningarna med hjälp av en otränad panel, vilket inte kräver lika mycket tid och pengar 

(Gustafsson et al., 2014). Något som behöver tas i beaktning är att tränade paneler utvecklar 

ett väldefinierat vetenskapligt språk för beskrivandet av produkter, medan en otränad panel 

använder vardagligt språk (Lawless & Heymann, 2010). Vid sensoriska analyser genomförda 

av Larsson, Öström, Gustafsson och Swahn (2010) framkom det dock att både en tränad panel 

och en otränad konsumentpanel genererade liknande resultat och smakbeskrivningar. Enligt 

Gustafsson et al. (2014) är RGM en lämplig metod för framtagandet av sensoriska egenskaper 

för olika livsmedel. Då uppsatsförfattarna ville finna smakord för olika sorthonungar samt ta 

reda på hur dessa skiljer sig åt smakmässigt valdes denna metod. 

 

RGM utförs i tre steg (Gustafsson et al., 2014). I det första är målet att få deltagarna känna sig 

avslappnade och trygga med situationen, så att de förstår vad undersökningen går ut på och att 

medverkan är frivillig (Gustafsson et al., 2014). De ska också förstå att arbetet de utför är 

viktigt för undersökningen (Gustafsson et al., 2014; Bryman, 2013). I det andra steget får 

bedömarna smaka på prover för att ta reda på vilka dofter och smaker de kan upptäcka 

(Gustafsson et al., 2014). Proverna serveras tre i taget, i så kallade triader (ibid.). Möjligheten 

att jämföra olika produkter med varandra samtidigt tydliggör vilka skillnader som finns och 

underlättar identifieringen av så många smaker som möjligt (Gustafsson et al., 2014; 

Marchese & Flottum, 2013). I det tredje steget serveras ett prov i taget och respondenten 

använder de beskrivande orden från föregående del för att nu bedöma intensitetsgraden för 

den upplevda smaken i varje prov (Gustafsson et al., 2014).  

 

Gustafsson et al. (2014) redogör att i RGM diskuterar försöksledaren antingen med varje 

deltagare för sig eller i grupp vilka ord som ska användas i nästa steg, en procedur som kan 

vara tidsödande. I Free choice profiling däremot fyller varje deltagare i ett individuellt 

protokoll (Gustafsson et al., 2014). Då uppsatsförfattarna ansåg en allt för tidskrävande och 

omständig process inte skulle vara möjlig att genomföra inom ramarna för detta arbete togs 
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beslutet att låta varje respondent själv fylla i ett eget protokoll. Av samma anledningar, samt 

ekonomiska begränsningar, valdes en otränad panel för denna undersökning. Gustafsson et al. 

(2014) belyser att individuella protokoll kan se olika ut och bedömarna kan använda olika ord, 

men detta såg uppsatsförfattarna inte som något stort problem då det inte ansågs svårt att i 

efterhand gruppera snarlika ord till ett samlat begrepp. Ett ytterligare problem menar 

Gustafsson et al. (2014) är att varje respondent baserar resultatet på sina egna personliga 

tolkningar. Med detta i åtanke kan det klargöras att denna undersökning bygger på ett samlat 

resultat från 26 bedömare. De smakord som framkommit har sedan kategoriserats av 

uppsatsförfattarna för att redovisa vilka smaker och skillnader denna panel upptäckte på de 

sorthonungar som användes. Resultatet bör därmed inte generaliseras för sorthonung i 

Sverige, då både panelen och sorthonungen utgör ett urval.  

 

Genomförande av sensorisk bedömning 

Bedömningarna utfördes i tre steg i enlighet med metoden RGM, men protokollen fylldes i 

personligen av varje respondent istället för i samråd med forskningsledarna. Varje sensorisk 

bedömning började med en presentation av hur bedömningen skulle gå till och syftet med 

provningen. Deltagarna behövde inte uppge några personuppgifter på formuläret, det enda 

viktiga var att säkerställa så att inte olika deltagares papper kunde förväxlas med varandra. 

Detta visade sig inte vara något problem då deltagarna antecknade exempelvis ett påhittat 

namn på sina papper. Deltagarna försäkrades om att det insamlade materialet skulle behandlas 

med konfidentialitet och att all data skulle anonymiseras när den bearbetades.  

 

Innan provningen av honung började erbjöds respondenterna att få smaka på små kvantiteter 

av tre olika sorters mjöd. Det uppmärksammades att mjöden var alkoholhaltig och varje 

respondent fick en spottkopp. Vid provningstillfället på Pihlskolan erbjöds ingen av 

deltagarna mjöd eftersom panelen, med undantag för en vuxen person, bestod av minderåriga 

gymnasieelever. Syftet med mjöden var inte att den skulle bedömas sensoriskt, utan att den 

skulle sätta igång smaklökarna och förmedla en förnimmelse av honungssmaker till 

respondenterna.  

 

I det andra steget serverades sex små koppar med en tesked av varje sorthonung i. Proverna 

kodades A, B, C, D, E och F eftersom provningen utfördes blint. Bedömarna fick ett blankt 

papper, penna och ett glas vatten. I detta moment skulle respondenterna var och en smaka på 
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honungen och försöka identifiera så många ord som möjligt för att beskriva smakerna. I det 

avslutande steget serverades en ny omgång av samma sorthonung, men denna gång var 

proverna kodade med siffrorna 743, 162, 823, 492, 567 och 334. Deltagarna fick sex likadana 

formulär, en för varje sorthonung, som var kodade på samma sätt som honungssorterna. I 

detta moment skulle respondenterna använda de smakord som framkommit i förra steget, sätta 

in dem i formulären och bedöma intensiteten för varje smakord.  

 

Material  

Inför den sensoriska bedömningen av honung köptes sex olika sorthonungar in direkt från två 

biodlare. Valet av vilka sorthonungar som skulle ingå i den sensoriska analysen styrdes i mån 

av tillgång, dock hade uppsatsförfattarna speciella önskemål om att ha med sorthonungar som 

enligt muntliga och skriftliga källor ansågs speciellt aromatiska eller avvikande i smaken. 

Uppsatsförfattarna kom i kontakt med en person som var kunnig om honung och gav tips om 

utmärkande sorthonungar, exempelvis maskros- och ljunghonung som ansågs speciellt 

aromatiska och skulle kunna vara möjliga att erhålla (Rundgren, personlig kommunikation, 

2015). Enligt Crane et al. (1985) är vissa honungssorter lättare att urskilja smaker på då dessa 

oftast är dominanta i sin smak. Dessa menar Crane et al. (1985) är maskros, raps, lind samt 

ljung. Därför valdes dessa olika sorthonungar för studien. Dessutom krävde metoden, RGM, 

att minst sex olika honungssorter prövades för att jämförelse och skillnader lättare skulle 

kunna upptäckas (Westling, personlig kommunikation, 2015). Då denna studie ofrivilligt 

genomfördes under våren var det svårt att erhålla sorthonung. Dels för då det inte var säsong 

för honungsslungning och dels då det inte fanns många biodlare som hade sorthonung kvar 

från förra årets skörd, men slutligen hittades två biodlare som hade sorthonung. 

 

För de sensoriska bedömningarna bidrog Rundgren även med mjöd som är en jäst 

honungsdryck, likt ett vin fast gjord på honung istället för druvmust (Rundgren, personlig 

kommunikation, 2015). Rundgren menar nämligen att mjöd, då en stor del av sockret 

försvunnit i jäsningsprocessen, ger en möjlighet att uppleva honungssmak utan en alltför 

påträngande sötma, därför fick panelbedömarna smaka mjöd, som en inspiration för vad 

honung utöver sötma kan smaka. Vid de sensoriska panelbedömningarna på restaurang- och 

hotellhögskolan erbjöds tre olika sorters mjöd gjord på äppelblomshonung, vitklöverhonung 

och hallonblomshonung. 
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De sorthonungar som beställdes och ingick i provningen var raps-, maskros-, lind-, vitklöver-, 

vildhallon- och ljunghonung (se tabell 1). Ljunghonungen kom från en lokal biodlare på 

Lovön i Stockholm och resterande honung kom från en lokal biodlare på Österlen i Skåne. 

Tre av fyra bedömningar ägde rum i lokaler på restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, 

medan en bedömning genomfördes på Pihlskolan i Hällefors.  

 

Honungsort Nektarkälla Beskrivning Biodlare 

Rapshonung Rapsblom, skördas tidigt 

på säsongen. 

Vit till färgen.  

Fast konsistens, 

krämig och bredbar. 

Österlen Honung 

Maskros Maskrosblom Saknar beskrivning Österlen Honung 

Lindhonung Lindträd, skördas i juli. Söt med frisk smak av 

mint. 

Fast konsistens. 

Österlen Honung 

Vitklöverhonung Vitklöverblom, skördas 

juni och juli. 

Somrig smak av 

sötma. 

Gul, vit till färgen. 

Fast konsistens.  

Österlen Honung 

Vildhallon Vildhallonbuskar Saknar beskrivning Österlen Honung 

Ljunghonung Ljungblom Saknar beskrivning Lovö Honung AB 

Tabell 1, visar de sorthonungar som ingick samt information från respektive biodlare. 

 

Rekrytering av panel  

Inför de sensoriska bedömningarna skedde frivillig rekrytering muntligt och via sociala 

medier. De som rekryterades var till allra största del studenter vid restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Uppsatsförfattarna upptäckte att intresset för deltagandet var 

tämligen svalt trots att bedömningarna inte skulle ta mer än två timmar, vilket var 

oroväckande då metoden RGM krävde ett deltagande på 26-30 personer (Öström & Westling, 

personlig kommunikation, 2015). Problematiken kan till stor del antas bero på att 

bedömningarna var tvungna hållas under veckor då många studenter vid restaurang- och 

hotellhögskolan var upptagna med sina egna studier. För att få tag på fler respondenter 

kontaktades Pihlskolan, där en provning hölls för 7 gymnasieelever och en kökslärare. Totalt 

hölls fyra bedömningstillfällen för att antalet respondenter skulle nå upp till 26 stycken. 
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Analys av data 

För att skapa en tillförlitlighet och trovärdighet till denna studie valdes triangulering av två 

metoder, vilket enligt Bryman (2013) ger mer kontroll över resultatets relevans. De två 

metoder som användes till denna studie analyserades var för sig, detta för underlättning av 

processen. Enkäterna som erhölls från de sensoriska bedömningarna fördes över till ett 

Exceldokument för underlättande av bearbetning av data. Vid de sensorriska 

panelbedömningarna uppkom 104 olika smakord på de sorthonungar som undersöktes. Dessa 

delades in och kombinerades med varandra när snarliknade ord framkom (se bilaga 5). De 104 

smakorden kategoriserades och de ord som framkom mer än fem gånger uppfyllde kravet för 

att inkluderas i redovisningen av resultatet (Swahn, 2011). Undersökningen resulterade i 21 

smakord, dessa var söt, bivax/kåda, blommig, parfymig, syrlig, fruktig, citrustoner, tropiska 

frukter, äpple, kryddig, beska/bitter, smörkola, smör, skog, florsocker, umami, torkade 

frukter, muscovadosocker, röda bär, örtighet och friskt/fräscht.  

 

För analysering av data från de sensoriska panelbedömningarna användes programmen Excel, 

EyeQuestion och Panelcheck där metoden Principal component analysis (PCA) användes. 

Flera program användes och resultaten kontrollerades ett flertal gånger, detta för att 

säkerställa studiens reliabilitet och visa på hur pålitliga och tillförlitliga de uppmäta värdena 

är (Ne, 2015). PCA användes för identifiering av variationer och möjliga korrelationer mellan 

de olika sorthonungarna, där axlar visar var variationen finns. Vidare användes även 

medelvärdet för de olika smakorden, där ett medelvärde som överstiger 3 ansetts som hög. 

Detta eftersom det högsta uppmätna medelvärdet för denna studie låg på 6, 14. För att se om 

signifikant skillnad uppkom mellan olika sorthonungar och smakord skapades även en tabell 

med hjälp av programmet EyeQuestion.  

 

De två intervjuer som genomfördes transkriberades, vilket är vanligt förekommande enligt 

Kvale (1997). Även om transkribering förenklar bearbetningen av intervjun kan det enligt 

Kvale (1997) medföra en rad metodiska och teoretiska problem. Dels utgör den skriftliga 

intervjun en konstruktion av originalet, men betraktas som ett pålitligt empiriskt datamaterial 

(Kvale, 1997), vilket uppsatsförfattarna tog hänsyn till när resultatet bearbetades. Dessutom 

transkriberades de två intervjuerna av varsin uppsatsförfattare, vilket kan ha påverkat studiens 

validitet, då olika tolkningar kan ha gjorts av uppsatsförfattarna. 



 

24 

 

 

Det som skiljer sig mellan kvantitativa- och kvalitativa metoder är att vid kvalitativa metoder 

eftersträvas inte konstans, eftersom intresset för förändringar mellan intervjuerna är det som 

efterfrågas (Trost, 2005). Objektivitet innebär i kvalitativa sammanhang att vid läsning av den 

transkriberade intervjun skall läsaren kunna ta ställning till om hen uppfattar ett svar eller ett 

resonemang annorlunda än respondenten (Trost, 2005). Precision innebär säkerställande att 

frågeställaren förstår och kontrollerar att denne förstått intervjuns mening (Trost, 2005). Även 

kongruens förekommer vid kvalitativa metoder då ett antal frågor om samma företeelse ställs 

för att förstå alla dess nyanser (Trost, 2005). Även dessa faktorer har tagits i beaktande när 

data bearbetats.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

I denna studie har hänsyn tagits till grundläggande etiska förhållningssätt som gäller för bland 

annat svensk forskning, däribland principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2013). Informerat samtycke är enligt 

Kvale (1997) att information går ut till respondenterna om studiens syfte, hur 

undersökningarna är upplagda samt vilka risker och fördelar det finns som involverar 

respondenterna. Detta stämmer väl överens med vad Bryman (2013) förklarar att 

informationskravet innebär, nämligen att berörda personer ska bli informerade om syftet med 

studien och vilka moment undersökningen består av. De ska också veta att deras deltagande är 

frivilligt och att de därmed kan avbryta sin medverkan om de vill och att detta kan ske när 

som helst under studiens gång (Bryman, 2013).  

 

Samtyckeskravet handlar om att varje deltagare har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan i forskningen och konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska hanteras 

och förvaras med största möjliga försiktighet (Bryman, 2013). Vidare påpekar Trost (2005) att 

konfidentialitetskravet innefattar att uppsatsförfattarna har tystnadsplikt. Anonymitet innebär 

att andra inte ska kunna koppla intervjuerna och materialet till de respondenter som har 

deltagit (Trost, 2005). Dock är det viktigt att ta i beaktning att respondenterna inte är totalt 

anonyma i denna studie eftersom uppsatsförfattarna känner till deras identitet (Trost, 2005). 

Nyttjandekravet förklarar Bryman (2013) handlar om att det insamlade datamaterialet enbart 

skall användas i forskningens syfte. 
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Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultat från de två metoder uppsatsförfattarna använt, intervju och 

sensorisk analys.  

 

Intervjuer 

Nedan presenteras resultatet från de två intervjuer som utförts. Observera att respondenterna 

har anonymiserats. Hädanefter refereras den intervjuade biodlaren och fastighetsskötaren som 

Törnqvist och den intervjuade kocken som Lindqvist. Törnqvist och Lindqvist arbetar på en 

konferensanläggning i Mälardalsområdet utanför Stockholm i Sverige. Anläggningen är 

miljömärkt, svanenmärkt samt fokuserar på närproducerade råvaror. De har egen biodling och 

får därmed egenproducerad honung, en produkt de är mycket stolta över berättar både 

Lindqvist och Törnqvist.  

 

Naturens påverkan för honungens smak 

Törnqvist skördar honungen två gånger under säsongen, vilket ger en ljusare vår- och 

sommarhonung med maskros i och en högsommar- och sensommarhonung som är 

blommigare samt innehåller mycket ljung. Törnqvist berättar att bin samlar nektar från de 

källor som är lättast och närmast tillgängliga, därför beror honungens karaktär mycket på 

vilken natur som ligger i närheten av kuporna. Om det finns mycket lind eller exempelvis en 

hallonodling i närområdet är det stor chans att bina hämtar nektar därifrån och att honungens 

egenskaper präglas av detta. ”Honungen ändrar karaktär beroende på vilken tidpunkt den 

skördas, eftersom olika blommor och träd blommar vid skilda tidpunkter” (Törnqvist, muntlig 

uppgift, 2015). Vidare förklarar hen att maskros är en stark källa, rik på pollen och nektar. Då 

floran i omgivningen runt Törnqvists bikupor är varierande påverkas honungen av detta. 

Törnqvist tror att de som vill få fram sorthonung slungar oftare och när en specifik växt 

blommat klart. Lindqvist tillägger att när nektarn kommit från lavendel kan lavendelsmaken 

upplevas i honungen.  

 

Törnqvist har inte funderat på om det finns smakskillnader mellan olika årgångar av honung, 

men belyser att inget år är det andra likt gällande väder och växtlighet. ”Ett år blommade 



 

26 

 

mycket gran och ett annat år odlade grannbonden raps. Det resulterade i två helt olika 

honungssorter” (Törnqvist, muntlig uppgift, 2015).  

 

Honungsslungning som event och ökad uppmärksamhet 

Sedan två år tillbaka erbjuder anläggningen ett event med honungsslungning för 

konferensgäster berättar Törnqvist. I eventet förklarar Törnqvist teorietiskt om biodling och 

honung, därefter är gästerna med när honungen slungas, får fylla upp sin egen burk och ta 

med hem. Törnqvist tror att deras anläggning är den enda i Sverige som i dagsläget erbjuder 

honungsslungning som konferensevent. Törnqvist och Lindqvist är eniga om att gästerna som 

tagit del av aktiviteten uppskattat den mycket. Törnqvist säger att eventet uppmärksammats på 

ett roligt sätt på mässor och Lindqvist menar att det lockat fler gäster. Törnqvist tillägger att 

på ett öppet hus de haft med honungsslungning och biodlare var det många som kom och var 

intresserade.  

 

”Tidningarna börjar intressera sig och skriva allt mer om biodling och honung och folk blir 

mer medvetna” (Törnqvist, muntlig uppgift, 2015). Hen berättar också att de funderar på att 

flytta upp några av bikuporna närmre matsalen så att gästerna kan se kuporna och på så sätt 

uppmärksamma biodlingen mer. Lindqvist håller på att skriva en kokbok tillsammans med en 

annan närproducent där det kommer att finnas ett avsnitt om deras honung. ”Honungen tillför 

mycket för resterande verksamhet, exempelvis får trädgårdsmästaren hjälp av bina och vi får 

ersättning i form av honung, cirkeln blir sluten” (Lindqvist, muntlig uppgift, 2015). Både 

Lindqvist och Törnqvist tycker att den egna biodlingen skapar mervärden. Lindqvist menar att 

många gäster blir imponerande av att de har egna bikupor och honung.  

 

Pollineringens betydelse och situation 

Törnqvist belyser att pollineringen bina bidrar till är viktig för matproduktionen. Törnqvist 

uppger att den kritiska situation som råder, att antalet bin minskat kraftigt och att det finns 

flera hot som gör framtiden osäker, gör att hen blir allt mer engagerad i ämnet. Törnqvist 

menar att människan orsakat mycket av skadan, exempelvis genom drastiska förändringar av 

binas naturliga miljö, samt spridning av allvarliga sjukdomar som kan plåna ut hela 

bisamhällen. ”Människan har en viktig roll för att stoppa problemen. Bina kan inte själva 

skydda sig” Törnqvist, muntlig uppgift, 2015). I framtiden tror Törnqvist att de positiva 

effekter pollineringen innebär kommer tas i större anspråk inom jordbruket. ”Bönder har blivit 

mer medvetna om att honungsbinas pollinering leder till att deras skörd kan öka med runt 20 
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%” (Törnqvist, muntlig uppgift, 2015). Framöver kanske det därför blir så att även bönderna 

blir biodlare, eftersom det gynnar matproduktionen så mycket menar Törnqvist.  

 

Honungens status och användning i köket 

Innan den egna biodlingen fanns (2010) användes ekologisk honung från andra leverantörer i 

restaurangen menar Lindqvist. Törnqvist menar dock att honungen som köptes in var 

utländsk, eftersom det var utländsk honung grossisten hade då. När köket inte har tillgång till 

egen honung menar Lindqvist att en annan lokalproducerad honung samt Akaciahonung köpts 

in. Lindqvist är inte speciellt glad över att köpa honung som är producerad långt ifrån 

Sveriges gränser, men menar att Akaciahonungen alltid är flytande, vilket gör den enklare att 

använda i köket. Törnqvist tycker det är tråkigt att utbudet av utländsk honung är större än 

utbudet av svensk honung, och menar att på deklarationerna på kommersiellt framställd 

honung är urspungsbetäckningen otydlig. ”Att vi framställer och använder vår egen honung 

känns betydelsefullt” (Törnqvist, muntlig uppgift, 2015).  

 

Honungen säljs i receptionen, serveras vid frukost- och kaffebordet samt används i köket 

berättar Törnqvist. ”Vi använder honungen i bakning, vissa desserter och i salta rätter” 

(Lindqvist, muntlig uppgift, 2015). På bufféerna framgår det att honungen är deras egen 

menar Lindqvist. Dock påpekar Lindqvist att vid presentation av menyn nämns sällan att 

honungen använts i matlagningen, förutom vid rätter där honungen märkbart förhöjer 

smakerna, exempelvis rostade morötter med honung. ”Honung har många potentiella 

användningsområden i köket, men utvecklingen har inte gått så långt än” (Lindqvist, muntlig 

uppgift, 2015).  

 

”Det är en spännande utveckling att stjärnkockar och exempelvis årets kock intresserar sig allt 

djupare för vad de använder och serverar” (Törnqvist, muntlig uppgift, 2015). ”Honung och 

biodling verkar vara en innegrej eftersom det är ett flertal restauranger som har bikupor” 

(Lindqvist, muntligt uppgift, 2015). Törnqvist tycker att utvecklingen i Sverige är spännande, 

det kommer allt mer krav, sigillmärkt och liknande. ”Urbanföretag börjar sätta upp bikupor på 

stadshuset och uppmärksamheten ökar” (Törnqvist, muntlig uppgift, 2015). Törnqvist tror 

detta kan leda till att statusen höjs och att honung kommer användas mer.  

 

”Lallerstedt eller någon liknande mästerkock använder honung i bröd, sylt och marmelader. 

Sockerkristallerna i honung är så speciella att de ger en annan struktur till exempelvis sylt” 
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(Törnqvist, muntlig uppgift, 2015). Törnqvist påpekar att strösockret kan till en del bytas ut i 

vanliga bakverk och menar att det resulterar i högre och finare kvalitet. Törnqvist bakar 

kanelbullar och honungsbullar där en viss del av strösockret byts ut mot honung. Lindqvist 

menar att strösocker kan bytas ut helt mot honung för att uppnå sötma i exempelvis desserter. 

Både Törnqvist och Lindqvist menar att eftersom honung är en naturlig produkt använder de 

hellre honung än raffinerat strösocker. Lindqvist tycker att desto naturligare en produkt är 

desto bättre är den. Törnqvist tycker att fler ska våga använda honung istället för strösocker, 

så att honung inte bara används i te. ”Eftersom honungens unika smak- och näringsämnen 

försvinner vid upphettning är det mest optimalt att använda honung kallt eller tillsätta när 

något svalnat en stund, så att honungen inte exponeras för hög värme” (Törnqvist, muntlig 

uppgift, 2015). ”Jag är själv inte så duktig på att använda honungen mycket i matlagning, men 

jag använder honung i bland annat salladsdressing, grillsåser, glaze och till frukostgröten” 

(Törnqvist, muntlig uppgift, 2015).  

 

Törnqvist berättar att hen försökt få köket att börja använda vaxkakor. ”Utomlands finns ofta 

en bit av vaxkakan med i honungsburken när den köps. Det förmedlar en känsla av äkthet” 

(Törnqvist, muntlig uppgift, 2015). Törnqvist menar att restaurangen skulle kunna servera 

vaxkakorna och honungen till exempelvis vaniljglass, så att känslan av färskhet och 

naturlighet kommer fram och honungen kan användas på ett exklusivare sätt. Användningen 

av honungen i restaurangen är dock inte något som Törnqvist diskuterar med kockarna. Köket 

har egna köksmöten som biodlaren själv inte är inblandad i, men båda anser att de kunde ha 

mer utbyte.  

 

Smakord och nytta för restaurangkök 

När det gäller att lyfta fram vilka smakkaraktärer och skillnader det finns mellan olika 

honungssorter tror Törnqvist att kunskap i vissa fall kan vara givande, men i andra fall lite för 

komplicerat för restauranger att ta till sig. På restauranger som inte använder så mycket 

honung idag och som kanske är mycket tidspressade tror Törnqvist att detaljerade 

smakbeskrivningar kan försvåra snarare än göra nytta, åtminstone till en början. För 

restauranger som kanske är mer vana vid att använda honung eller satsar mer på att förnya sig 

tror Törnqvist däremot att det kan vara bra att känna till vad honung smakar mera ingående. 

Smakprofiler på honung är något som Lindqvist tror att det finns ett intresse för, men då på 

exklusiva, lite mindre restauranger där råvarorna och produkterna har en speciellt viktig roll.  
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Törnqvist har inte reflekterat så djupt kring vad hens honungssorter smakar. ”Det är svårt att 

känna vilka smaker som finns” Törnqvist, muntlig uppgift, 2015). Lindqvist påpekar att hen 

märkt skillnader mellan olika honungssorter främst gällande konsistens och utseende. Vidare 

menar Lindqvist att hen inte uppmärksammat smakskillnader mellan försommarhonung och 

sensommarhonung, hen påpekar dock generellt bland honungar att vissa sorter haft mer 

karamellsmak än andra. Törnqvist har märkt skillnader på den egna honungens variation 

beroende på årstid, men varken Törnqvist eller Lindqvist kan på rak ärm säga vad deras 

honung smakar.  

 

Törnqvist vet att det finns en del lind i honungen som i kombination med flera andra växter 

påverkar och bidrar till smaken. ”Smakskillnader finns, men det är nog vanligt att folk 

använder en burk honung i taget och därför aldrig riktigt jämför olika sorter” (Törnqvist, 

muntlig uppgift, 2015). ”Om vi sparade en burk eller två och kunde jämföra skulle troligtvis 

smakskillnader märkas” (Lindqvist, muntlig uppgift, 2015). 

Även Törnqvist påpekar detta. ”Om olika sorter smakades samtidigt skulle smakskillnader 

antagligen upptäckas” (Törnqvist, muntlig uppgift, 2015). ”Jag tror inte att konsumenter 

reflekterar så mycket kring vad honung verkligen smakar och att smakerna kan skilja sig. Det 

är nog bara dem som är speciellt insatta och intresserade” (Törnqvist, muntlig uppgift, 2015). 

Tanken att undersöka vilka smaker och variationer som finns tycker Törnqvist är spännande. 

 

Sensorisk analys av sorthonung 

Resultatet som visas nedan erhölls från fyra sensoriska panelbedömningar. Medelvärdena som 

uppkom fördes in i ett spindeldiagram (se figur 1). Från spindeldiagramet går det att utläsa de 

smakord som uppkommit för varje sorthonung samt hur de olika sorthonungarna visar 

skillnader och likheter. Sammanfattningsvis ger spindeldiagrammet en överblick och kan 

bedömas utifrån följande; all sorthonung upplevdes som blommig, varav lindhonungen 

upplevdes som mest blommig. Ytterligare kan lindhonung ses som en sorthonung med 

smakkaraktär av äpple. En annan sorthonung som avvek från resterande sorter var 

ljunghonung, som upplevdes ha påtaglig karaktär av smörkola och muscovadosocker.  
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Figur 1. Spindeldiagram visar smakorden och sorthonung. 

Ytterligare gjordes en tabell där signifikansnivå mellan varje smakord och sorthonung visas 

(se tabell 1). Signifikansnivån som användes i denna studie var p<0.05. Smakordet söt visade 

inte en signifikant skillnad (se tabell 1), där lindhonung visade på ett medelvärde på 2,35. 

Smakordet bivax/kåda uppkom vid samtliga sorthonungar, dock var spridningen inte markant 

då ljunghonung hade högst medelvärde på 1,23 och raps- samt vildhallonhonung hade samma 

låga medelvärde på 0,77 (se bilaga 3). Lind-, vitklöver-, ljung- och maskroshonung var de 

sorter som upplevdes som mest blommiga, där p<0.05 (se tabell 1). Lindhonungen ansågs 

mest blommig, med ett medelvärde på 6,14 i jämförelse med vildhallonhonung som hade 3,83 

(se bilaga 3). Den mest parfymerade honungen var lind med medelvärdet 2,2, dock var det 

ingen signifikant skillnad mellan sorterna (se tabell 1).  

 

Smakordet syrlighet visade ingen signifikant skillnad (se tabell 1). Vitklöverhonungen var 

syrligast med medelvärdet 2,05 och minst syrlig var vildhallonhonung med ett medelvärde på 

1,49 (se bilaga 3). Lindhonungen var mest fruktig med medelvärdet 2,63, där det gick att 

utläsa en signifikant skillnad (se tabell 1). Detta då ljunghonungen visade medelvärdet 1,8 (se 

bilaga 3). Varken citrustoner eller tropiska frukter visade en signifikant skillnad (se tabell 1). 

 

För smakordet äpple uppstod det en signifikant skillnad mellan lindhonung och ljunghonung 

(se tabell 1). Vidare gick det att utläsa en signifikant skillnad på smakordet kryddig då 

lindhonung hade ett högt medelvärde på 1,19 (p<0.05) medan vildhallon visade medelvärdet 



 

31 

 

0,47 (se bilaga 3). Både smakorden beska och smör uppkom i låg grad vid bedömningarna 

och ingen signifikant skillnad gick att utläsa (se tabell 1). Ljung-, vildhallon- och 

vitklöverhonung var de sorter som smakade mest smörkola och då framförallt ljunghonung 

(p<0.05) med ett medelvärde på 1,44. Detta skiljde sig starkt från lindhonungens medelvärde 

som låg på 0,35 (se bilaga 3). Smakordet skog förekom vid samtliga sorter, dock uppstod 

signifikant skillnad mellan ljunghonung (p<0.05) och vildhallon (se tabell 1). Florsocker, 

umami, röda bär, örtighet och friskhet fick låga medelvärden för samtliga sorter och visade 

ingen signifikant skillnad (se tabell 1).  

 

Smakordet torkade frukter visade en signifikant skillnad, där ljung visade ett högre 

medelvärde på 1,39 medan rapshonungen hade minst karaktär av torkad frukt (se tabell 1). 

Smakordet muscovadosocker visade en signifikant skillnad, där ljung hade högst medelvärde 

1,65 och maskros lägst 0,53. Sammanfattningsvis gick det att utläsa smakskillnader mellan de 

olika svenska sorthonungarna, dock tyder resultatet på att skillnaderna inte var markanta (se 

figur 2).  

 

Sorthonung Lind  Raps Vitklöver Vildhallon Ljung Maskros 

       

Smakord       

Söt 2.35 2.67 2.63 2.61 2.63 2.78 
Bivax 0.82 0.77 1.17 0.77 1.23 1 
Blommig 6.14ͣ 3.85ͣ 5.25ͣ 3.83ͣ 5.01ͣ 4.86ͣ 
Parfymerad 2.2 1 1.02 0.96 1.4 0.9 
Syrlig 1.7 1.65 2.05 1.49 1.53 1.57 
Fruktig 2.63ͣ 2.39ͣ 2.5ͣ 2.36ͣ 1.8 2.11ͣ 
Citrus 1.95 1.91 1.42 2.2 1.49 1.72 
Tropiska 

frukter 
1.15 0.75 1.33 1.19 1.32 0.73 

Äpple 1.9ͣ 1.27 1.15 1.34 1.09ͣ 1.17 
Kryddig 1.19ͣ 0.72 0.98 0.47 1.1ͣ 1.05 
Beska 0.56 0.36 0.68 0.24 0.53 0.47 
Smörkola 0.35 0.48 0.67ͣ 0.78ͣ 1.44ͣ 0.6 
Smör 0.58 0.73 0.8 0.48 0.88 0.72 
Skog 0.78ͣ 0.46 0.48 0.2 1.11ͣ 0.44 
Florsocker 0.65 1.2 0.7 1.08 0.45 1.27 
Umami 0.5 0.25 0.36 0.45 0.87 0.48 
Torkade 

frukter 
0.78ͣ 0.39 0.54 0.93ͣ 1.39ͣ 1.07ͣ 

Muscovado 

socker 
0.68ͣ 0.72ͣ 0.65ͣ 0.79ͣ 1.65ͣ 0.53 

Röda bär 0.58 0.58 0.61 0.52 0.47 0.48 
Örtighet 0.76 0.55 0.19 0.81 0.52 0.26 
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Friskhet 0.95 1.27 1.3 0.73 0.23 0.8 
Tabell 2 visar signifikansnivå. De smakord som har bokstav a bakom sig visar på att p<0.05. 

 

För ytterligare upptäckt av smakskillnader och likheter skapades även en bi-plot. Resultatet 

som går att utläsa från bi-plot (se figur 2) är skillnader och likheter mellan sorthonungar och 

vilka smaker som är karaktäristiska för varje sort. Gruppering mellan sorthonungarna går att 

utläsa från bi-plot. Lindhonung och klöverhonung ligger båda två till vänster om den lodräta 

axeln samt under den vågräta axeln och kan således antas ha liknade smakkaraktärer, dessa är 

blommig, parfymerad, äpple och syrlig. Dock framstår lindhonungen som blommigare än 

klöverhonungen samt klöverhonungen tyder på mer äppelkaraktär. Ljunghonung utgör en 

egen grupp och ligger till vänster i diagramet, där smakorden smörkola, muscovadosocker och 

torkade frukter beskriver ljunghonungens smakkaraktär. Vidare ligger både vildhallon-, 

maskros- och rapshonung till höger i diagramet längs den vågräta axeln och kan därför antas 

ha liknade smakkaraktärer, vilka är söt, citrus, florsocker, örtighet och friskhet. Dock finns 

det viss skillnad mellan dessa, vilket är att maskroshonung ligger närmre smakordet söt och 

därför antas smaka sötare än både vildhallonhonung och rapshonung. Vidare går det att utläsa 

att rapshonung innefattar mer citrus- och florsockertoner än maskroshonung och 

vildhallonhonung. 
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Diskussion av resultatet  

Nedanför ställs resultatet från intervjuerna och de sensoriska panelbedömningarna mot den 

teoretiska bakgrunden.  

 

Honungens inverkan på miljö och klimat 

Något som Törnqvist (intervju, 2015) belyser extra noga är bina och deras medverkan för 

matproduktionen, samt att den rådande situationen är ohållbar, vilket kan bekräftats då WWF 

(2014) påpekar att situationen är kritisk på grund av bins bortfall. Dock går utvecklingen 

framåt och pollinering är något som Törnqvist (intervju, 2015) tror kommer ha en betydande 

roll inom matproduktionen i framtiden. Jordbruksverket (2013) visar på detta i och med deras 

internationella honungsprogram.  

 

Precis som Törnqvist (intervju, 2015) berättar beror honungens karaktär till stor del på vilka 

växtkällor bin samlar nektar från. Vilket Marchese & Flottum (2013) och Stolzenbach et al. 

Figur 2, Bi-plot visar på sorter och smakord. De som ligger nära varandra kan relateras till varandra.  
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(2011) bekräftar då terroiren har betydelse för honungens smak. Vidare uppger Törnqvist 

(intervju, 2015) att honungens sensoriska egenskaper även beror på klimat samt vilken årstid 

honungen skördas, då olika växtkällor har olika blomningsperioder. Även Marchese & 

Flottum (2013) och Stolzenbach et al. (2011) klargör att klimat och årstid påverkar honungens 

karaktär. 

 

Precis som Crane et al. (1985) och Marchese & Flottum (2013) påpekar går framställning av 

sorthonung att genomföra tack vare bins arttrogenhet, vilket kan kopplas till Törnqvist 

(intervju, 2015) påstående om att bin väljer den växtkälla som ligger närmast bikupan. 

Törnqvist nämner att vissa år har en skillnad uppstått då en specifik växtart blommat rikligt, 

exempelvis när gran blommade under en period. Uppsatsförfattarna menar utifrån detta att 

framställning av sorthonung och honung med speciell karaktär är möjlig om biodlaren väljer 

att placera bikuporna utifrån floran och skörda efter specifika blomningssäsonger. Crane et al. 

(1985) och Stolzenbach et al. (2011) menar att pollenanalys kan användas för säkerställning 

av sorthonungens ursprung. Även om Törnqvist inte genomfört en pollenanalys tror 

uppsatsförfattarna att hen kan ha erhållit sorthonung vid något tillfälle, eftersom Törnqvist 

påpekar att hen upplevt markanta skillnader mellan olika honungsslungningar.   

 

Honungens smaker 

Det som framkommit i denna studie är att det finns svårigheter vid beskrivning av honungens 

smaker. Törnqvist (2015) menar att svårigheten ligger i att upptäcka smaker. Dock tror både 

Törnqvist och Lindqvist att om provning av flera sorter sker samtidigt skulle smakskillnader 

upptäckas. Vidare kan detta kopplas till Spendrup (2009) och Gustafsson et al. (2014) som 

menar att en produkt oftast beskrivs genom ett ospecificerat språk eftersom det inte finns 

något utvecklat språk, precis som Törnqvist (intervju, 2015) och Lindqvist (intervju, 2015) 

upplevde. Dock påpekar Marchese och Flottum (2013) att genom träning kan språket 

utvecklas. Det stämmer överens med resultatet från de sensoriska bedömningar som utfördes i 

denna studie. Vid de sensoriska bedömningarna uppstod ett språk även om det var en otränad 

panel, vilket pekar på att personer inte behöver vara insatta eller experter för att känna 

skillnader och kunna beskriva vad honung smakar. Precis som Stolzenbach et al. (2011) och 

Piana et al. (2004) påpekar finns behovet av skapande och utveckling av ett sensoriskt språk 

för honung. Detta för att underlätta produktprofilering gentemot gästens intresse (Gustafsson 

et al., 2014; Wansink et al., 2010; Piana et al., 2004).  
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I denna studie framkom 21 smakord och dessa går även att koppla till tidigare sensoriska 

studier om honung. Viktigt att ta i beaktning är att tidigare studier inte har gjorts på olika 

svenska sorthonungar, utan främst på olika honungssorter och då undersöktes inte enbart 

smak utan även konsistens och färg. Dock behövs det tas i beaktning att studien som 

genomfördes av Ferreria et al. (2009) gjordes på olika sorters bin och deras honung, vilket 

skiljer sig från denna studie. Tidigare studier har hittat smaker i olika honungssorter såsom 

exempelvis blommigt, fruktigt, syrlig, vax, stall, fermentation smörig, karamell, kryddig, 

torkade frukter, bivax, parfym, citrus, söt, kärv, mögel och härsken, (Ferreria et al., 2009; 

Galán-Soldevilla et al., 2005; Stolzenbach et al., 2011). Vissa av dessa smakord stämmer 

överens med resultatet från denna studie, dessa är bivax/kåda, blommig, syrlig, smörig, 

karamell, kryddig, torkade frukter, parfym, citrus, söt och fruktig. Utöver dessa framkom även 

ytterligare smakord i denna studie, vilka var äpple, tropiska frukter, skog, beska, florsocker, 

umami, muscovadosocker, röda bär, örtighet och friskhet. Detta kan enligt uppsatsförfattarna 

bero på att i denna studie provades sex olika svenska sorthonungar. Likheter och skillnader 

som uppstått beror troligen på att olika honungar har olika karaktärer, dessutom kan skillnader 

eventuellt förklaras med terroirens påverkan.  

 

Vidare går det att utläsa från resultatet i denna studie att honung visar på en tydlig sötma men 

även en syrlighet, vilket stämmer väl överens med McGees (2004) påstående. Enligt 

Marchese & Flottum (2013) har klöverhonung karaktäristiska smaker som vegetabilisk och 

blommig med toner av bivax, kanel, smör samt vanilj och dessa stämmer dels överens med 

resultatet från denna studie då det framkom att klöverhonungen som provades smakade 

blommig och parfymig (vanilj). Dock uppkom även smaker som syrlig, fruktig, äpple, beska 

och friskt, vilket kan berott på att honungen som provades i denna studie kom från Sverige 

och klöverhonungen som provades i Marchese & Flottums studie kom från Amerika. 

 

I denna studie framkom det att maskroshonung har smakkaraktär av sötma, örtighet, citrus 

och florsocker. Det resultatet stämmer inte överens med tidigare studier då exempelvis Honey 

Traveler (2015) beskrev maskroshonungens smakkaraktär med ammoniak, kamomill, vinäger 

och animaliskt. Vidare beskrevs maskroshonung som smakrik och aromatisk med intensiv 

smak enligt Biodlarna (u.å.), Honey Traveler (2015) och Wild Bee (u.å.), vilket inte stämmer 

överens med denna studie. Dock påpekar uppsatsförfattarna att smakrik, aromatisk och 

intensiv smak eventuellt går att koppla ihop med örtighet och citrus.  
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Enligt den sensoriska analysen i denna uppsats beskrevs lindhonung med smakorden 

blommig, parfymerad, äpple, syrlig, fruktig, beska och fruktig. Biodlarna (u.å.), Honey 

Traveler (2015) och Marchese & Flottum (2013) är eniga om att lindhonung smakar friskt. 

Marchese & Flottum (2013) menar att lindhonung kan smaka gröna bananer, kiwi, grön 

melon och smörkola. Utav dessa ord identifierades smakorden smörkola och friskt även i 

uppsatsens studie, dock inte tillräckligt frekvent för att kunna kopplas till lindhonung. Vidare 

menar Marchese & Flottum (2013) och Wild Bee (u.å.) att lindhonung smakar grön frukt, 

vilket eventuellt skulle kunna jämföras med smakordet äpple. Både Allt om honung (2015) 

och Beekeeping (2015) menar att lindhonung är speciellt smakrik, vilket stämmer överrens 

med uppsatsens resultat då lindhonungen var den sorthonung som bedömdes smaka mest 

blommigt, parfymerat, fruktigt, äpple och kryddigt bland de sorthonungar som provades, 

vilket kan tyda på smakrikedom.  

 

Rapshonung beskrevs ha smakkaraktär av söt, florsocker, citrus, friskhet och örtighet från 

resultatet av den sensoriska analysen. Dessutom var rapshonungens smakord inte utmärkande 

i intensiteten i jämförelse med de andra sorthonungarna, varpå rapsens smak kan anses vara 

mild, i enlighet med vad Allt om honung (2015) och Biodlarna (u.å.) sagt. Emellertid uppger 

Beekeeping (2015) smakkaraktär av senap och viss beska för rapshonung. Beska upptäcktes 

även i denna studie, men visade att intensiteten av beska var låg i rapshonung jämfört med 

andra sorthonungar.  

 

Ljunghonung var den sorthonung som avvek mest från de andra sorthonungarna i denna 

studie, då karaktäristiska smakord som smörkola, muscovadosocker, torkade frukter, skog, 

umami och bivax framkom. Detta stämmer överens med vad Marchese & Flottum (2013) och 

Honey Travler (2015) beskrivit, nämligen jordiga, träiga toner, bränt socker och karamell. 

Ljunghonung upplevs som smakrik och aromatisk enligt Biodlarna (u.å.) och Allt om Honung 

(u.å.). Detta framgår även i denna studie då ljunghonung visar på högst medelvärden på sina 

karaktäristiska smakord. 

 

Hallonhonung var den sorthonung som visade minst utmärkande smakkaraktär i denna studie. 

Vidare var hallonhonung den sorthonung som hade minst smakbeskrivningar från tidigare 

studier. De smakbeskrivningar som gick att finna var från Beekeeping (2015); välsmakande 

och mild samt från Allt om honung (u.å.); smakrik men ej aromatisk.  
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Uppsatsförfattarna till denna studie håller med Ferreria et al (2009) kring att information om 

sensoriska skillnader som uppstår mellan olika arter av bin och deras honung är viktigt att 

informeras till konsument. Dock vill uppsatsförfattarna vidarutveckla detta påstående 

eftersom sensoriska skillnader mellan all sorts honung bör informeras till konsumenterna, 

samt att en smakvokabulär kring honung bör finnas i enlighet med Spendrup (2009), 

Gustafsson et al., (2014) och Marchese & Flottum (2013) tidigare påståenden, eftersom det 

finns ett växande intresse och behov av smakord.  

 

Honungens användningsområden 

Både Törnqvist (intervju, 2015) och Lindqvist (intervju, 2015) är eniga om att anläggningens 

event om honungsslungning väckt positiv uppmärksamhet, vilket stämmer överens med den 

uppmärksamhet som bland annat plattformen Svenska bin (2015) skapat. Lindqvist (intervju, 

2015) belyser att honungen är viktig för anläggningen och skapar mervärde. I nuläget får dock 

anläggningens honung inte alltid uppmärksamhet då den exempelvis glöms nämnas vid 

menypresentationer (Lindqvist, intervju 2015). Vidare belyser Lindqvist att honung har en 

potentiell vidareutveckling när det gäller användningsområden i köket, men att utvecklingen 

inte har gått så långt. Dock har exempelvis Jan Hedh mängder av användningsområden och 

recept på honung (Lind Lewin, 2015). Därför antas det i denna studie att kunskap om 

användningsområden för honungen finns, dock måste kännedomen öka.  

 

Vidare anser både Törnqvist (intervju, 2015) och Lindqvist (intervju, 2015) att en smakmall 

för honung skulle vara av intresse och nytta för exklusiva och framåtsträvande restauranger 

med fokus på produkten. Redan nu finns det restauranger och kockar som använders sig av 

honung, exempelvis Mathias Dalgrens Matsalen (Samuelsson, 2012). Även kocken Paul 

Svensson är en av de kockar som visar öppet intresse för honung och samarbetar med Svenska 

bin (Svenska bin, 2015). Detta belyser enligt uppsatsförfattarna den status honung börjar få, 

vilket går att se i exempelvis New York, där flertalet butiker har egna bikupor och säljer egen 

honung (Svenska bin, 2015) Vidare beskriver Jan Hedh (Lind Lewin, 2015) schweiziska 

biodlare som entreprenörer inom honungsförädling, något som uppsatsförfattarna börjar se en 

utveckling på i Sverige, exempelvis Gothia Towers som har bikupor på taket och använder 

samt belyser honungen på sin restaurang.  
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Det går därmed att se ett ökat samarbete mellan kockar och biodlare samt att kockar väljer att 

starta egen biodling (Svenska bin, 2015). Detta kan enligt uppsatsförfattarna bero på det 

ökade intresset kring produkters kvalité och mathantverk, vilket precis som Widing (2014) 

skriver är en stark trend. Samtidigt menar Marchese & Flottum (2013) att förståelsen och 

uppskattningen av olika honungsorters unikhet behöver öka, vilket kan antas vara möjligt då 

Widing (2014) förklarar att intresset för produkters smak och ursprung är oerhört stort.  

 

Vidare påpekar Aparna & Rajalakshmi (1999) att honungens smak är den viktigaste 

sensoriska kvalitén. Därför anser uppsatsförfattarna att en smakmall för olika sorters honung 

ligger i tiden och kan vara ett sätt att kommunicera ut honungens komplexa smaker. Detta 

stämmer även överens med Allt om honungs (2015) påstående om att konsumenter är mer 

produktmedvetna och eftertraktar olika sorters honung i större grad numera. 

 

 

Metod- och materialdiskussion  

Eftersom denna studie grundar sig på resultatet från två olika metoder, kvalitativa intervjuer 

och sensorisk panelbedömning, har en del problem uppstått. När studien påbörjades förstod 

uppsatsförfattarna inte bredden och djupet kring ämnet honung. Det visade sig vara ett ämne 

med en mängd olika intressanta perspektiv som går att undersöka. Detta bidrog med ovisshet 

hos uppsatsförfattarna vart fokus skulle hamna, dock erhöll uppsatsförfattarna en omfattande 

helhetsbild som genererade i den slutgiltiga studiens bredd, vilket ansågs positivt. 

 

Studien tog längre tid att genomföra eftersom två olika resultat från två metoder behövde 

bearbetas. Vidare uppstod även problemet med att finna tillräckligt med respondenter till 

studien, då 26-30 respondenter krävdes till Repertory Grid Methodology. Detta var något som 

uppsatsförfattarna först märkte av vid början av rekrytering av panelen. Dessutom drog 

panelbedömningarna ut på tid, eftersom fyra olika tillfällen behövdes för uppfyllnad av 

panelkvoten. När bedömningarna var genomförda tog även bearbetningen av materialet lång 

tid, eftersom varje svarsalternativ skulle att föras in i ett Excel dokument.  

 

Intervjuerna som genomfördes skedde i slutskedet av denna uppsats, vilket på ett sätt gav mer 

tid att förbereda uppsatsförfattarna. Dock gav det mindre tid för transkribering av 

intervjumaterialet, vilket visade sig ta längre tid än vad uppsatsförfattarna hade trott. Vidare 
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var bearbetningen av materialet från intervjuerna en mödosam process, eftersom 

intervjumaterialet resulterade i mycket data och svårigheterna låg i att gallra ut irrelevant 

information till denna studie. 

 

 

Forskningsetisk uppföljning  

Informationskravet uppfylldes i denna uppsats då respondenterna i både intervjuer och 

sensoriska analyser fick information om vad syftet med studien var, vilka moment som ingick 

och att deras deltagande var frivilligt. De som intervjuades fick ett skriftligt informationsblad 

i förväg skickat via mail (se bilaga 1) och därefter ytterligare information personligen i 

samband med intervjutillfällena. Deltagarna i de sensoriska bedömningarna fick information 

via sociala medier och i samband med bedömningstillfällena. Respondenterna bestämde själva 

över sitt deltagande då de frivilligt kom till bedömningarna, bestämde själva hur mycket de 

ville äta och dricka och fick gå när de ville. Däri uppfylldes kravet på samtycke.  

 

Respondenternas namn var de enda personuppgifter som samlades in i samband med studien, 

men namnen var inte relevanta att nämna i uppsatsen, därför anonymiserades samtliga 

respondenter. Inte heller namnet på intervjurespondenternas arbetsplats uppges i texten, detta 

för att personernas identitet inte ska kunna avslöjas. I samband med de sensoriska analyserna 

fick respondenterna själva välja om de ville uppge sitt namn på svarsformulären. Samtliga 

deltagares namn kodades när det insamlade materialet transkriberades, därmed var samtliga 

respondenter anonyma i fortsatt bearbetning av resultatet.  

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes då svarsformulär och transkriberad text hanterades med 

försiktighet och förvarades säkert av uppsatsförfattarna. Även tystnadsplikt togs i beaktande 

för att respektera respondenterna. Det insamlade materialet har och skall enbart användas i 

forskningens syfte, därmed uppfyller studien även nyttjandekravet. 

 

 

Slutsats  

De smakord som går att koppla med de sorthonungar som bedömdes i denna studie är söt, 

blommig, syrlig och fruktig. Vidare går det utläsa karaktäristiska smakskillnader mellan 

sorterna, även om dessa inte var markanta. De smakord som uppkom stämde till viss del 
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överens med tidigare studier. Avvikelsen antas kunna bero på terroirens påverkan på smaken, 

eftersom sorthonungen som bedömdes i denna studie endast var från två producenter i 

Sverige, då resultatet till största del ställdes mot utländska studier.  

 

Det framkom även tydligt att det finns svårigheter att förklara vad olika honungssorter 

smakar. Det växande intresset kring produkters äkthet, kvalité och smak verkar dock numera 

även gälla för produkten honung, som nu blir mer uppmärksammad inom den kulinariska 

världen. Det framkom att det finns ett växande intresse samt växande efterfrågan kring olika 

honungssorter då dessa alltmer uppskattas för deras unika egenskaper. En smakvokabulär för 

svensk sorthonung anses därmed vara något som behöver utvecklas eftersom kunskapen idag 

är begränsad. Vidare bör denna information finnas tillgänglig för att på ett okomplicerat sätt 

kommunicera ut honungens komplexa smaker. Denna studie bidrar inte med en detaljerad 

smakprofilering på sorthonung utan snarare en idé och upplysning om hur olika sorthonungar 

kan smaka. Om smakprofiler för svensk sorthonung vidareutvecklas är ambitionen att 

kunskapen kan hjälpa matkreatörer att förstå smakskillnader mellan sorthonungar och 

därigenom utöka användningsområden och uppskattning för sorthonung.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning  

Uppsatsförfattarna hoppas att denna uppsats ger förståelse, väcker intresse och inspirerar fler 

att reflektera över honungen som produkt, dess smak och användningsområden i Sverige. Det 

finns utländsk forskning om smak på honung, men den är begränsad och få publicerade 

artiklar tar upp sorthonung. I Sverige är forskningen nästintill obefintlig, därför behövs det 

vidare forskning kring vad svensk honung smakar, eftersom honungens unika smaker inte 

tycks kommuniceras ut till allmänheten. Vidare forskning bör fokusera kring fler sensoriska 

analyser på sorthonung och då från fler producenter och olika områden så att mer preciserade 

smakskillnader kan upptäckas. Smakorden som tagits upp i denna uppsats kan användas som 

underlag för att kommunicera ut vilka smaker och skillnader som kunde upptäckas utifrån de 

svenska sorthonungar som undersöktes. Detta i syfte att öka intresset, uppskattningen och 

nyttjandet av honungens unika smaker. 
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Intervjuguider 

Intervjuguide biodlare 
Några uppvärmningsfrågor; 

-Vad heter du?_____________________________________________________________ 

- Vad jobbar du med?________________________________________________________ 

- Hur länge har du jobbat på …..?_______________________________________ 

-Har du varit biodlare tidigare?__________________________________________________ 
Fråga 1, Hur går det till vid produktionen av 

honung? 

-Hur många bikupor? 

-Hur mycket tid lägger du ner i snitt i månaden? 

-Hur mycket honung blir det per år i snitt? 

- Skördar ni flera gånger per år? 

- Kommer honungen från olika nektar källor? 

-Får ni någon gång sorthonung? 

 

 

Fråga 2, Vad är dina tankar och idéer om 

honung? 

-Hur kom det sig att du började med biodling? 

-Hur tycker du att honungens utveckling har varit i 

Sverige? 

- Vad tror du om honungens framtid i Sverige? Mer 

stjärnstatus alt att allt blir kommersiellt framställd 

honung? 

 

 

Fråga 3, Finns det några svårigheter vid 

produktionen av honung? 
- Hur stor påverkan har klimat och miljö? 

- Producerar ni ekologiska honung?  

- Varierar den i smak och form från år till år? 

 

 

Fråga 4, Ert event som heter Slungning av 

honung, hur kom ni på den idén? 

-Är efterfrågan stor att delta i detta event? 

- Skulle ni vilja vidarutveckla detta event, kanske 

lägga till att dem får prova honungen. 

 

 

Fråga 5, Sammarbetar ni något med köket? 

- Hur ser ert sammarbete ut? 

- Har ni daglig kommunikation? 

- Sker det att ni tillsammans sitter ner och 

diskuterar er biodling och hur ni ska 

utveckla/komma på nya idéer?  

 

 

Fråga 6, Har du några tips på 

användningsområden för honung? 

- Exempelvis inom kall matlagning? 

- Varm matlagning? 

- Andra områden? 

 

Fråga 7, Om en smakprofil fanns om olika sorters 

honung, tror du att det skulle vara till nytta för 

restaurangbrancshen? 

- Har ni en smakprofil på er honung? Om inte, 

finns det ett intresse att skapa en? 
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Intervjuguide kock 
Några uppvärmningsfrågor; 

Vad heter du? 

Hur länge har du jobbat på……? 

 
Fråga 1, När började ni producera honung? 

-Har ni alltid använt eran honung i köket? 

-Sker det ibland att ni använder en annan honung? 

- Hur ser ni på lokalproducerade honung vs, 

kommersiellt producerad honung?  

- Är smaken på honung betydelsefull? 

 

 

Fråga 2, Vad är dina tankar och idéer om 

honung? 

-Är honungen en viktigt produkt i din matlagning? 

- Hur ser du på utvecklingen av honung ur ett 

historiskt perspektiv? Från egna erfarenheter. 

- Kommer ni att fortsätta att använda honung i köket?  

- Är det en produkt som ni vill utveckla mer? 

- Är det en produkt som ni är stolta över? Har er 

honungen en stjärnstatus hos er? 

 

 

Fråga 3, Sammarbetar du något med er biodlare? 

- Hur ser ert sammarbete ut? 

- Har ni daglig kommunikation? 

- Sker det att ni tillsammans sitter ner och 

diskuterar hur ni ska utveckla/komma på nya 

idéer?  

 

 

Fråga 4, Gör ni någon reklam för er honung? 

- Exempelvis, presenterar ni honungen för 

gästen om den ingår i en maträtt? 

- Hur presentera ni honungen? 

- Sker det någon marknadsförning? 

- Är er honung en produkt som ni vill betona i 

er restaurang?  

 

Fråga 5, hur använder ni honung i köket? 

-Använder ni den dagligen? 

- Har ni några speciella rätter där honungen är 

en huvudkomponent? 

- Hur sker era/din kreativa process vid 

skapandet av rätter med honung? 

- Har du några tips på olika rätter/ 

användningsområden? 

 

 

Fråga 6, Om en smakprofil fanns om olika sorters 

honung, tror du att det skulle vara till nytta för 

kockar? 

- Har ni en smakprofil på er honung? Om inte, 

finns det ett intresse att skapa en? 
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Medelvärdetabell 
 

Medelvärde Lindhonung Rapshonung Vitklöver Vildhallon Ljunghonug Maskroshonung 

Söt 2.35 2.67 2.63 2.61 2.63 2.78 

Bivax 0.82 0.77 1.17 0.77 1.23 1 

Blommig 6.14 3.85 5.25 3.83 5.01 4.86 

Parfymerad 2.2 1 1.02 0.96 1.4 0.9 

Syrlig 1.7 1.65 2.05 1.49 1.53 1.57 

Fruktig 2.63 2.39 2.5 2.36 1.8 2.11 

Citrus 1.95 1.91 1.42 2.2 1.49 1.72 

Tropiska 
frukter 

1.15 0.75 1.33 1.19 1.32 0.73 

Äpple 1.9 1.27 1.15 1.34 1.09 1.17 

Kryddig 1.19 0.72 0.98 0.47 1.1 1.05 

Beska 0.56 0.36 0.68 0.24 0.53 0.47 

Smörkola 0.35 0.48 0.67 0.78 1.44 0.6 

Smör 0.58 0.73 0.8 0.48 0.88 0.72 

Skog 0.78 0.46 0.48 0.2 1.11 0.44 

Florsocker 0.65 1.2 0.7 1.08 0.45 1.27 

Umami 0.5 0.25 0.36 0.45 0.87 0.48 

Torkade 
frukter 

0.78 0.39 0.54 0.93 1.39 1.07 

Muscovado 
socker 

0.68 0.72 0.65 0.79 1.65 0.53 

Röda bär 0.58 0.58 0.61 0.52 0.47 0.48 

Örtighet 0.76 0.55 0.19 0.81 0.52 0.26 

Friskhet 0.95 1.27 1.3 0.73 0.23 0.8 
Tabell 3 visar medelvärdet för de smakord som uppkom för varje sorthonung 
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Kategorisering av smak

Söt   

Bivax Kåda  

Blommig Fläder 

Vita blommor 

Ljung 

Maskros 

Rosor 

Tussilago 

Lavendel 

Viol 

Parfymerad Konstgjort godis 

Skumbanan 

Vanilj 

 

Syrlig Lime 

Apelsin 

 

 

Fruktig Vindruvor 

Krusbär 

Rabarber 

Ingefära  

Päron 

Citrus   

Tropiska frukter Persika  

Passionsfrukt 

Aprikos 

Exotiskt 

Ananas 

Äpple   

Kryddig Kryddpeppar 

Muskotnöt 

Lakrits 

Pomerans 

Fänkålsfrön 

Anis 

Kanel 

Teblad  

Beska   

Smörkola Karamell 

Kola 

 

Smör Messmör  

Skog Mossa 

Gran 

Äng 

Barr 

Gräs 

Jordigt 

Florsocker Strösocker  

Umami Mogen 

Jäst 

 

Torkade frukter Dadlar 

Russin 

 

Muscovadosocker Farin 

Sirap 

 

Röda bär Hallon 

Smultron 

 

Örtighet Harsyra 

Dragon Koriander 

Dill  

Krasse 

Friskhet Fräscht 

Ungt  
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