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Sammanfattning                                                                         . 
Inledning: Terroir beskriver alla naturliga faktorer som påverkar ett vins karaktär. Begreppets 

betydelse är omstritt och delas upp mellan den nya och den gamla vinvärlden. Terroir anses ge 

vinet terroirtypisitet vilket är en unik smak och ton som särskiljer ett vin från en 

grannvingård.

Bakgrund: Terroirs betydelse delas in i geologi, hydrologi, klimat, solljusexponering, 

topografi samt vattenstress. Alla dessa enheter påverkar och påverkas av varandra, och mer 

eller mindre druvan, samt ligger till grund för det slutgiltiga vinet. Dock påverkas 

konsumentens syn av historia, nedärvd kunskap och landskapet. Terroirtypisitet kan inte få 

smak ifrån marken. 

Syfte: Författarna avsåg att undersöka om det är möjligt, del 1: för erfarna vinkännare att 

känna  terroirtypisitet i ett vin,  samt ta reda på, del 2: erfarna vinkännares allmänna 

uppfattning om terroir. För att besvara syftet delades studien in i två metoder. För att besvara 

del 1 gjordes en sensorisk analys och del 2 besvarades genom en fokusgruppsintervju. 

Resultat: Deltagarna kunde inte särskilja vinerna åt och ingen speciell utmärkelse kunde göras 

för den sensoriska analysen. Däremot visade fokusgruppen att begreppet terroir var diffust, 

men trots detta hade deltagarna relativt lika åsikter. Detta framkom tydligt när jordmånen 

ansågs viktigast. Terroirvin hade ett högt värde och ansågs viktigt. 

Slutsats: Terroirvin urskiljer sig inte från ett vanligt vin men ansågs ha ett högt värde då de 

betraktades vara unika, naturliga med särpräglad smak och doft. Terroir ansågs vara viktig 

beroende på vintillverkning, kvaliteten samt individen. 

Nyckelord: geologi, klimat, typisitet, vin, terroir och jordmån
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1 Inledning
 

Terroir1 är enligt Mouton (2006) alla de naturliga faktorerna i vingården som påverkar vinet: klimat, 

altitud, latitud, sjö, hav, jordmån, sten och bergart m m. Terroirs betydelse är splittrad i två läger. 

Den ena gruppen, framför allt vinodlare från gamla vinvärlden2 menar att den är oumbärlig, att 

terroir ger vinet dess själ och utan terroir förlorar vinet sitt värde. De menar att endast vissa platser i 

världen kan ge viner med en ursprungstypisitet, att det går att härleda exakt var vinet kommer ifrån. 

Dessa speciella karakteristiska drag påstås kunna särskilja en vingård från en grannvingård. Det kan 

enligt Johnson & Robinson (2007) exempelvis vara en ton av rökighet i rieslingvinerna från de röda 

jordarna kring det tyska Rheinhessen, paprikaton från cabernet sauvignonvinerna från den röda 

Terra rossa jordmånen i det australienska Coonawarra, eller den ”ståliga” syran och mineraliteten i 

viner från det franska Chablis. Däremot står vinodlarna från den nya vinvärlden3  på den andra sidan 

och viftar på händerna. De menar att naturen visserligen har en inverkan på vin, men genom 

utomordentlig vintillverkning går det att också skapa säregna viner som istället berättar om 

vintillverkaren. Är terroir viktigt? Det är en svårdefinierad fråga. De naturliga faktorerna påverkar 

vinet, men frågan är till vilken grad. Känner man av terroir i ett vin och har vinerna en så kallad 

terroirtypisitet?4 Det vill säga den smak och doft från vinets härkomst. Eller är terroir endast ett 

tomt begrepp och saknar betydelse? Vilket i så fall skull betyda att terroirvin5 inte är viktigt samt 

inte har något värde.   

1”Terroir är alla de naturliga faktorer som påverkar druvan och således det slutgiltiga vinet (Mouton, 2006).”

2”Gamla vinvärlden är alla vintillverkande länder i Europa (Robinson, 2006,s. 476).”
3”Nya vinvärlden syftar på vintillverkande länder utanför Europa så som New Zeeland, Australien , Sydafrika, Chile,

Argentina, Amerika (Robinson, 2006,s. 476).”
4”Terroirtypisitet är de unika eller speciella drag vilket terroir tillför till vinet (Maltman, 2008; Robinson, 2006,s. 319)
5”Terroirvin är ett vin ansett innehålla terroirtypisitet (Fokusgruppintervju, 2012).”
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt redovisas tidigare skrivet material vilket ansetts relevant för studien: tidigare 

forskning kring huvudämnet terroir samt andra pålitliga källor som exempelvis böcker i ämnet. 

Bakgrunden ger läsaren en djupare förståelse av huvudämnet samt material jämförbart med 

studien.   

2.1 Vad är terroir

I en värld med rörliga marknader och där nya internationella aktörer tar plats måste företag urskilja 

sig och sina produkter för att ge ett mervärde till sina kunder. En strategi har varit att skapa grupper 

som är formella eller informella och  förknippas med kvalitet. De formella består av lagar som till 

exempel den europeiska kvalitetsbeteckningen ”PDO” som står för ”protected designation origin”. 

De informella består av bland annat ursprungsprodukter vilket står utanför systemet (Peterson & 

Jolibert, 1995; Verlegh & Seenkamp, 1999). En ursprungsprodukt anses vara typisk ifall produkten 

går att urskilja, identifiera och känna igen. Definitionen för en ursprungsprodukt som är typisk för 

regionen den härstammar ifrån består av tre faktor: historia, geografi och sensoriska faktorer. 

Cadota, Caillé, Samsonc, Barbeaua, & Cheynierb, 2009). Cadota, Caillé & Samsonc, m.fl (2009) 

menar att när ordet typisk placerares i ett vinsammanhang representerar den smaker i sin helhet 

vilket inkluderar sensoriska faktorer från teknik och omgivningen. Jackson (2009) menar att det är 

druvsort, vinstil och mognadskarakteristik som förklarar vinets typisitet. Doften och smaken delas 

in i tre kategorier: aromer vilket kommer från druvan och bouquet vilket kommer ifrån 

vinframställningen samt terroir vilket kommer från alla de naturliga faktorerna. 

 

Uttrycket "terroirprodukt” blev allt vanligare under början av 90-talet och härstammar från det 

franska begreppet produit de terroir.  Det är ett myntat begrepp vilket söker sig till härkomsten av 

produkten, ordet beskriver en produkt som är speciell för platsen den är ifrån. Terroir används i 

olika sammanhang tillsammans med vin, men även för ost och delikatesser. En vanlig definition av 

terroir är en produkt tillverkat av lokala råvaror, efter ett lokalt eller traditionellt recept med rykte, 

kultur och historia från platsen för produktionen, samt har det ursprungliga utseendet och storleken 

(Peterson & Jolibert, 1995). En produkt som fullgör alla kriterier ger en garanti om platsen och om 

6



förutsättningarna den skapats under (Verlegh & Seenkamp, 1999). Terroir är inlindad i denna vagga, 

men ter sig annorlunda i vinsammanhang.  Mouton (2006) menar att terroir är alla de naturliga 

faktorer som påverkar druvan och således det slutgiltiga vinet. 

 I Frankrike existerar vintermen Goût de terroir 6 vilket översatt och förklarat betyder 

”terroirtypisitet”. Denna benämningen beskriver terroirs inverkan på vinet samt de unika eller 

speciella drag  terroir tillför till vinet och som sedan kan härledas till just en specifik vingård. 

(Maltman, 2008; Robinson, 2006,s. 319). Jackson (2009) anser att Goût de terroir är en term som 

beskriver doft och smak som kommer från jorden. Vanligtvis beskrivs det med ord som”flintig” 

eller ”kalkig”. Maltman (2008) och Jackson (2009) menar däremot att smak och doft inte kan 

komma från jordmånen, men att det finnas ett samband. Vidare menar Maltman (2008) att 

jordmånen  inte kan påverka aromer som exempelvis en mineralton från en kalkrik jordmån eller en 

nässelton från en vingård med mycket nässlor planterad. Det hade inneburit att plantan tar upp 

näring som förvandlas till smaker i druvan, vilket inte är fysiskt möjligt. 

 

Maltman (2008) menar dock att det finns en skillnad mellan vinerna från olika terroirer, att det finns 

ett samband mellan en vingårds terroir och de karakteristiska smakerna från vingårdens viner samt 

att vinet blir särpräglat från en bra terroir. De flesta viner innehåller ingen särprägel, typiska drag av 

terroir och det är endast de bästa exemplaren som är ”rena” nog att vara igenkännliga (Maltman, 

2008). För vinkännare krävs det en stor erfarenhet för att kunna känna igen de speciella dragen. 

Genom en lång erfarenhet skapas en stor minnesbank  i hjärnan där doft och smakminnen lagras, 

dessa kan vinkännare sedan använda för att kunna koppla ihop ett speciellt vin med en specifik 

region (Jackson, 2009, s. 304). Terroir påverkas av alla de naturliga faktorer som påverkar 

vinstocken, vindruvorna och således den slutgiltiga kvaliteten på vinet. Minsta skillnad i klimatet 

kan påverka vinrankan och således vinet (Mouton, 2006). 

I regionen Yorkville Highlands, Mendocino Kaliforninen, går en klippa på 900 meter upp över 

vingårdarna vilket gör klimatet både varmare och torrare då kustbrisen inte kan komma in (Johnson 

&  Robinson, 2007, s 294). 

6”Goût de terroir syftar på de smaker som kommer från terroir, översatt betydelse blir således terroir typicistet 

(Robinson, 2006,s. 319).”
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Regionen Casablanca i Chile ligger närmare det svala havet som sänker temperaturen med 10 

grader, vilket förlänger mognadsperioden med en månad (Johnson &  Robinson, 2007, s. 327 ). 

Novello & Palma (2006) anser att terroir sammanfattas av de ekologiska, geologiska, och 

biologiska faktorer som interageras med vinrankan och påverkar vinets kvalitet.  Mouton (2006) 

menar att varje vingård har, mer eller mindre, en speciell terroir vilket oftast återspeglas i vinerna. 

Terroir är indelat i fem olika delar: klimat, solexponering, topografi, geologi och hydrologi 

(Schlosser, Reynolds, King & Cliff, 2004;Mouton, 2006). Klimatet  påverkar och påverkas av alla 

kategorier (Mouton, 2006). De olika kategorierna beskrivs genom att mäta och iaktta olika faktorer: 

klimatet baseras på temperatur och regnfall, solexponering baseras på solstrålar per enhet av 

landyta, topografi baseras på altitud och sluttning, geologi baseras på jordens fysiska och kemiska 

egenskaper och hydrologi baseras på relationen mellan jord och vatten (Robinson, 2006, s. 693-

695).

2.2 Vikten av terroir     

 

Enligt Leeuwen, Friant, Jaeck, Kuhn, & Lavialle (2004) fungerar terroir som ett ekosystem med 

interaktiv mening. Klimatet påverkar druvornas sammansättning, tillsammans med andra faktorer 

som jordmånen (Leeuwen, m.fl, 2004). Jordmånen påverkar temperaturen vilket påverkar druvornas 

mognadsprocess. Temperaturen påverkar även hydrologin som anses vara en viktig 

kvalitetsbidragsgivare och faller under ämnet geologi (Mounton, 2006). De mänskliga faktorerna 

som tradition, ekonomi och vinodling påverkar vinbusken och har således en betydelse på det 

slutgiltiga resultatet (Leeuwen & Seguin, 2006).  

 

2.2.1 Klimatet

 Maltman (2008), Robinson (2006) och Leeuwen & Seguin (2006) menar att för en specifik 

vinregion går klimatet inte enbart att mäta genom temperatur och solexponering när det kommer till 

terroir, utan att även andra faktorer spelar in. Exempelvis kan en mindre sjö som går igenom en 

vingård höja temperaturen under kvällarna, likaså kan svarta stenar hålla värmen under natten 

(Leuwen & Seguin. 2006). I ett varmare klimat kan en vingård bara några kilometer närmare havet 

få helt andra förutsättningar, då havsbrisarna kyler ner processen (Leuwen & Seguin. 2006). 

Klimatet influeras av faktorer som:  hav, vind, dimma, nederbörd, temperatur, luftfuktighet, 

jordmån och topografi. Det finns tre typer av klimat: makroklimat, mesoklimat och mikroklimat 
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(Mouton, 2006). Makroklimatet syftar på faktorer som påverkar klimatet på distriktsnivå, 

mesoklimatets storlek varierar från litet som en vingård och upp till regionsnivå, medans 

mikroklimatet syftar på den individuella rankan (Skelton, 2009, s. 26). 

Det är en stor skillnad mellan olika makroklimat (Skelton, 2009, s. 26). Exempelvis har 

vinregionerna Bordeaux och Bourgogne i Frankrike stora skillnader i klimatet och i faktorer som 

påverkar terroir (Johnson & Robinson, 2007, s. 54-55 och 82-83). Det kan liknas med de stora 

skillnaderna mellan klimaten i regionerna Uppland och Värmland i Sverige (Tradgard, 2009). 

Makroklimatet influeras av hav, sjöar, bergskedjor, altitud och latitud (Mouton, 2006). Havet 

influerar temperaturen genom att det blir svalare på vissa platser i nya vinvärlden då vatten håller 

kvar värme bättre än marken, vilket i sin tur gör att luften ovanför marken blir varmare. Den varma 

luften stiger och den kalla luften blåser in från havet. I gamla vinvärlden blir det tvärtom, där höjer 

havet temperaturen eftersom vinden som drar in är varmare (Mouton, 2006). Bergkedjor kan stoppa 

dimma och regn eller skydda mot solexponering, vilket förändrar de klimatiska omständigheterna. 

Likaså kan dimma skydda mot solexponering, men ökar även luftfuktigheten. (Mouton, 2006). På 

högre altituder är det svalare jämfört med längre ner (Mouton, 2006). Mesoklimatet styrs av alla 

dessa faktorer men även av mindre sjöar, berg och vindar samt jordmånen, lutning och placering av 

vingården (Mouton, 2006). Mikroklimatet styrs av samtliga faktorer men även av människan genom 

vinodling. De mänskliga handlingen avgörs utifrån kulturella omständigheter och/eller trender inom 

vinodling (Mouton, 2006). Faktorer som påverkas av människan är: närheten mellan vinrankorna 

och radernas bredd, uppbindningsmetod, typ och höjd av spaljé, samt beskärning (Skelton, 2009, s. 

27).  

 

Klimatet påverkar vinrankans anpassningsmöjlighet till en viss miljö (Ubalde, Sort, Zayas, & Poc, 

2009). Vinrankan klarar av hårda och varierande klimat, den kan överleva i heta klimat upp till 30 

grader som i Sydafrikas inlandsklimat och i kalla klimat mellan -15 till -20 grader som i England 

(Leeuwen & Seguin, 2006). Däremot kan det vara problematiskt att producera kvalitativa viner i för 

varma klimat då terroir runt ekvatorn ger vinrankorna dåliga odlingsförutsättningar (Leeuwen & 

Seguin, 2006). Utanför den trettiofemte och femtionde breddgraden anses det omöjligt att producera 

kvalitativa viner (Leeuwen & Seguin, 2006). Mellan dessa breddgrader är klimatet mer anpassat till 

att odla druvor och utanför dessa breddgrader är det för kallt, rankorna kan inte överleva/tillverka 

tillräckligt med socker. Eller så är det för varmt, druvorna mognar för snabbt eller torkar ut 

(Leeuwen & Seguin, 2006). terroir är beroende av ett svalt klimat där druvorna mognar långsamt 
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vilket ger tydliga aromer till vinet (Leeuwen & Seguin, 2006). På grund utav den gamla vinvärldens 

svalare klimat och långa vinhistoria har de bättre vinregionerna allt eftersom etablerats på svalare 

platser (Leeuwen & Seguin, 2006). Ett exempel är den franska regionen Chablis i Bourgogne 

(Robinson, 2006, s. 693-695). Vinmakare i nya världen har upptäckt nya regioner med svalare 

klimat och har således hittat platser som kan lämna en beskrivning till vinet (Leeuwen & Seguin, 

2006). Regionen Carneros i Kalifornien och Marlbourght i Nya Zeeland är exempel på svalare 

regioner med särpräglade viner, vilket kan sägas inneha terroirtypisitet (Leeuwen & Seguin, 2006).  

Klimatet påverkar vinets struktur på så sätt att viner från varmare regioner får en högre sockerhalt 

och en lägre syranivå medan vinerna från svalare regioner får lägre sockerhalt men högre syranivå 

(Maltman, 2008; Novello & Palma, 2006).

 

2.2.2 Topografi

Topografin påverkar klimatet genom faktorer som höjd över havet, läge och sluttning. Dessa 

faktorer är speciellt viktiga i svala klimat där druvorna kan ha svårt att mogna (Leeuwen & Seguin, 

2006). I exempelvis Europa placeras vinrankorna på sydsluttningar, där ökar solexponeringen och 

druvorna får således en längre mognadsperiod (Robinson, 2006, s. 693-695). I svalare klimat som i 

exempelvis vinregionen Mosel i Tyskland är det svårare att uppnå maximal druvmognad (Leeuwen 

& Seguin, 2006). De flesta regionerna i Tyskland har ett varierande inlandsklimat med kalla vintrar 

och varma somrar (Robinson, 2007, s. 309). För att få en tillräcklig hög mognad planteras druvorna 

på sydsluttningar där de får fler soltimmar samt solljus. Olika druvor behöver olika mycket solljus 

för att mogna men en gemensam faktor är att en lång mognad bidrar med komplexa aromer 

(Maltman, 2008). En hög altitud sänker temperaturen vilket kan sakta ner mognadsprocessen vilket 

är viktigt i nya vinvärlden där vädret annars kan vara för varmt (Leeuwen & Seguin, 2006).  En 

högre höjd  kan i somliga fall försämra för vinodlaren. Vinregionen Hautes-Cotes i Frankrike som 

ligger på en högre altitud jämfört med andra regioner i närheten, får en 10 dagars senare skörd 

vilket i sin tur kan förhindra druvorna från att mogna helt. En för kort mognad försämrar kvalitén på 

vinerna (Leeuwen & Seguin, 2006). Landmassans form påverkar vindens flöde och hur den tar sig 

fram, vilket påverkar vinrankan genom att exempelvis förhindra uppkomsten av moln. Minskad 

molnighet ger fler soltimmar som ger en högre mognad (Maltman, 2008).  

2.2.3 Geologi 

Ämnet geologi hanterar jorden och dess olika beståndsdelar vilket i sin tur påverkar kvaliteten på 

druvan och således det slutgiltiga vinets kvalitet och karaktär. Jordmånar har olika kemisk 
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sammansättningar och skiljer sig i: pH, färg, temperatur, struktur och jorddjup (Mouton, 2006). 

Dessa egenskaper påverkar i sin tur jordens förmåga att hålla vatten och bevara näringsämnen. Flera 

forskare är eniga om att kapaciteten att hålla vatten är en viktig faktor för kvalitet då det balanserar 

skillnaden mellan bra och dåliga år (Mouton, 2006). Jordmånen har en stor påverkan på färgen, 

fenoler och tanniner i druvan samt påverkar tillsammans med klimatet druvans egenskaper som 

sockerhalten och syranivån (Ubalde, Sort, Zayas & Poc, 2009;Morlat & Bodin, 2005). Maltman 

(2008) anser även att jordmånens färg påverkar temperaturen. Ljusa jordar reflekterar solljuset 

vilket sänker temperaturen i vingården medan mörka jordar absorbera solljuset vilket ökar 

temperaturen; de mörka jordarna håller även värmen under natten vilket förhindrar uppkomsten av 

frost under kyliga kvällar. Jordmånen påverkar temperaturen vid plantan då torra jordmånar är 

varmare jämfört med blötare jordar (Ubalde, m.fl, 2009). Temperaturen är avgörande för 

sockerhalten vilket i sin tur påverkar druvans kvalitet. Sockerhalten påverkas av druvsort till 37 % 

och en årgångsvariation på 13 %, sockerhalten är hög under torra år och låg under regniga år 

(Leeuwen, m.fl, 2004).

Det finns flera bergstyper som innehar samma egenskaper därutav finns det ingen specifik bergstyp 

som är bättre än en annan. Exempelvis anses kalkrika jordmånar bättre, förslagsvis då den finns i 

klassiska vinregioner i Frankrike. En god egenskap med Kalk är att den har god dränering vilket 

många andra stentyper också besitter. Däremot skiljer sig kalk från andra jordarter genom att den är 

alkalisk7 dock finns det inget underlag för att det är till fördel för vinodling (Maltman, 2008). 

Jordmånen påverkar druvans kompensation på olika vis beroende på jord. Jorden har en lika stor 

effekt på druvan som årgångs variation  (Morlat & Bodin, 2005). Vilket enligt Leeuwen, m.fl, 

(2004) är 42 %. Dock har årgångsvariationen endast en liten effekt på jordmånen (Morlat & Bodin, 

2005) En mager jordmån är lämpad för odling av kvalitativa druvor vilket ger ett lägre skördeuttag, 

då näringen i jordmånen fördelas mildare i magra jordar. Vinrankan suger inte upp all näring den 

kommer åt utan fördelar näringen så den får lagom med växtkraft, således blir inte druvorna så stora 

samt färre till antal (Maltman, 2008; Morlat & Bodin, 2005) En vingård ämnad av odling för 

kvantitet kan däremot använda en rikare jordmån, desto mer näring vinplatan får desto mer 

växtkraft uppstår. Högre växtkraft gör vinrankan större och ger druvor med mindre koncentrerade 

aromer, detta då vinrankan inte koncentrerar sin energi på druvorna (Maltman, 2008; Morlat & 

Bodin, 2005). 

7 ”alkalisk  syftar på det engelska ordet Alkaline som är en salt med ett högt pH, högre än 7,3  (Wikipedia, 2012).” 
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2.2.4 Hydrologi 

Hydrologi är läran om jordens vattenstatus och ingår i ämnet geologi, faktorer som påverkar 

vattenstatusen är: klimatet, jordmånen och rankans uppbindning  Klimatet tillsammans med 

jordmånen påverkar vattentillgången till vinplantan (Robinson, 2006, s. 693-695).  

Ett varmare och torrare klimat har mindre vattenpotential8 i jorden och ett svalare och regnigare 

klimat har mer vattenpotential i jorden. (Leeuwen & Seguin, 2006) I de hetaste klimaten får 

vinodlarna således konstbevattna sina vingårdar och använda sig av en jordmån som behåller 

vattnet bra, som exempelvis lera. I de svalaste och regnigaste klimaten får vinodlarna istället 

använda sig av en jordmån som dränerar bra som exempelvis grus och sten (Leeuwen & Seguin, 

2006). Jordmånen fördelar även vatten till vinrankan i olika andelar, en bra jordmån  ger inte för 

mycket vatten under regniga perioder men samtidigt heller inte för lite under torra perioder 

(Leeuwen, m.fl, 2004). 

Vinrankor vars druvor ska gå till kvalitativt vin borde få en optimal mängd vatten, vilket är en liten 

mängd så endast vinrankan klarar sig utan att torka ut. Med en perfekt vattennivå uppkommer 

vattenstress, vilket betyder att vinbusken skickar signaler från rötterna uppåt att vinbusken är på väg 

att dö. När vinplantan förbereder sig på att dö lägger den all energi på druvan. (Leeuwen & Seguin, 

2006). Vattenstressen minskar storleken på druvorna vilket ökar koncentrationen i druvorna som i 

sin tur ökar kvaliteten, vilket tydligast ses hos blå druvor. Det finns ett samband mellan vattenstress 

och terroirtypisitet, då de ger mer koncentrerade aromer som i sin tur är tydligare (Leeuwen & 

Seguin, 2006). Vattenstressen ökar även sockernivån i druvan (Morlat & Bodin, 2005). I de varmare 

vinregionerna kan de torraste vingårdarna få vattenstress naturligt ifall skörden är låg. Är skörden 

inte låg är det nödvändigt att ha en moderat vattennivå, detta då vinrankorna behöver mer vatten för 

att täcka alla druvornas vattenbehov, desto större skörd desto mer vatten krävs det för att täcka 

druvornas vattenbehov (Leuwen & Seguin. 2006). Nivån av vattenstress varierar från år till år och 

påverkas av årgångsvariation som influeras av sommarregn och av jordmånen som påverkas av 

vattenhållnings kapaciteten. I Bordeaux i Frankrike genomfördes en studie på skillnaden av 

vattenstressnivån som visade att torra år gav höga nivåer och regniga år gav lägre nivåer. (Leeuwen, 

m.fl, 2004). 

8”Vattenpotential syftar på mängden vatten som potentiellt kommer finnas  i jorden, räknat på nederbörd kontra 

temperatur, samt vinden som påverkar med att torka ut (Leeuwen & Seguin, 2006)..”
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Skillnaden mellan åren varierade med 42 %, vilket berodde på klimatet och vädret.  Jordmånen 

påverkade variationen med 39 % (Leeuwen, m.fl, 2004). Olika jordmåner fungerar olika och 

påverkar jordens kapacitet att hålla vatten: exempelvis kan en hög stressnivån aldrig uppstå i 

sandiga jordar då dessa absorberar och håller kvar vatten, medan stressnivån kan bli för hög på 

grusigare jordar då dessa dränerar bra. Jordmånen påverkar även när vattenstressen börjar samt hur 

stor påverkan vattenstressen har på vinrankan (Leeuwen, m.fl, 2004). 

2.4 Terroirs värde

 Novello & Palma (2006) menar att terroir är uppdelad i olika regioner i den gamla vinvärlden 

såsom Franska AOC 6 och Italienska DOC 7 områden.  AOC-systemet består av nedärvd kunskap, 

vintillverkning och vinodling, tillsammans med avgränsade geologiska regioner (Gade, 2004). I den 

franska Bordeaux regionen Ste Foy AOC  menar vinodlarna att de har gått ifrån det traditionella 

vinet som de en gång producerade. Således visas inte terroirs ursprung som de menar är unikt och 

identifierbart för regionen (Anthropology of food, 2007). AOC-systemet har tvingat många 

vinodlare att gå ifrån sitt ursprung för att optimera vinsten (Gade, 2004). Idag går det inte att 

existera på den internationella marknaden utan att sticka ut, vilket vinet kan göra med 

terroirtypisitet (Anthropology of food, 2007). Gade (2004) anser att vinjournalister och vindomare 

påverkar bilden av en vingård eller vinregion vilket gör det viktigt att inneha terroirtypisitet för 

dyrare viner. Exempelvis kan den känd franska vinregion Sancerre ta högre priser för sina viner 

jämfört med en okänd region strax utanför Sancerre (Fielden, 2009). Däremot anser Jackson (2009) 

att det är svårt att känna av terroirtyisitet, speciellt för icke vinkunniga. Caillé & Samsonc, m.fl 

(2009) menar vinkännare och vinmakare har svårt att känna skillnaden mellan viner från mindre 

vinregioner och större vinregioner. En undersökning i Kalifornien visade att erfarna vinmakare 

kände igen druvan och område till 40 % av de viner som provades (Jackson, 2009, s. 84). 

För att lyckas bli ansedd som en region med terroir måste vinodlarna väva in geologi, nedärvd 

kunskap och lokal historia till produktionsområdet (Gade, 2004; Anthropology of food, 2007). Gade 

(2004) menar att terroir ger konsumenten en känsla av ursprung, men är inte av lika stor betydelse 

då få människor faktiskt kan känna av terroirtypisitet i vinet. Det är viktigare med nedärvda 

kunskap, landskapet och historian som skapar en relation mellan regionen och konsumenten. Smith 

(2002) menar att vinodling inkluderar hur vingården blir omhändertagen så som val av gödsel, 
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uppbindning och avstånd mellan vinrankor samt andra mänskliga faktorerna som val av vinodlings 

plats för en specifik druva och analys utav jordmån för tillsättning av näringsämnen. Smith (2002) 

fortsätter och menar att vinodling tillsammans med terroir ger ursprunget för vinet, båda är 

beroende av varandra. 

 

Regionen Bourgogne i Frankrike tillhör AOC-systemet och är enligt Robinson (2006, s. 694) 

beviset för terroir. Vinodlarna tar hand om vingårdarna samt tillverkar vinerna på liknade vis men 

ändå skiljer sig vinerna i kvalitet och stil. Här är vinerna rena och tillåter fullt uttryck för distinkt 

druvkvalitet (Robinson, 2006, s. 694). Côte d’Or är ett område i Bourgogne som anses ha stora 

skillnader mellan små jordlotter. Vissa viner anses inneha en personlighet medan andra inte. I 

Frankrike har flest undersökningar gjorts i Bourgogne, riktat mot ett terroirorienterat perspektiv. 

Samma druva, vinodling, vintillverkning med endast de naturliga faktorerna som skiljer vinerna åt. 

Dock har forskarna inte lyckats förklara varifrån vinernas särprägel kommer ifrån, det som benämns 

som terroirtypisitet (Johnson & Robinson, 2007, s. 56-57) I Sydafrika gjordes en undersökning som 

studerade kvaliteten bland kvalitativa viner (Mounton, 2006). Studien kom fram till att klimatet var 

den gemensamma nämnaren, att jordmånen och vädret arbetade tillsammans för att ge bra 

odlingsförutsättningar. De bättre vingårdarnas klimatet var svalt och jordmånen reglerade 

vattennivån bra vilket höjde kvaliteten (Mounton, 2006). Uttrycket terroir har störst betydelse i 

svala klimat då terroir får druvorna att mogna i slutet av mognadsperioden. Vilket ger en längre 

mognad och aromerna får då en möjlighet till att utvecklas sig långsamt och visar sig då tydligare 

(Leeuwen & Seguin, 2006).

I Kanada undersöktes tre viner med olika terroirförhållanden, forskningen visade att vinerna skiljde 

sig åt med olika karaktärer (Schlosser m.fl, 2004). Alla vinerna bestod utav druvan chardonnay från 

regionen Niagara peninsula samt hade de samma vinodlings tekniker och vintillverkning. Det som 

skilde vinerna åt var att de kom från tre olika klimat zoner  från tre olika vingårdar i tre olika 

underregioner:  Bench, Lakeshore och Lakeshore plain (Schlosser m.fl, 2004). Vinerna genomgick 

en kemisk och sensorisk analys som visade på skillnad mellan vinerna (Schlosser m.fl, 2004). Viner 

från Bench hade en högre syra, ett lägre pH och en högre koncentration av fenoler och estrar än 

viner från Lakeshore och Lakeshore plain.  Bench hade också en högre intensitet av äpple, citrus 

och melon men lägre intensitet av gräsighet. Lakeshore plains viner å sin sida hade högre intensitet i 

färgen och karakteriserade med gräsiga och jordiga aromer samt avsaknad av melon (Schlosser 
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m.fl, 2004). Schlosser m.fl  (2004) menar att terroir kan visa sig mellan mindre underregioner och 

ger olika drag av terroir till vinet. Dock blev det svårare för terroir att visa sig i vinet under dåliga 

år, varför det blev svårare kunde inte förklaras. En liknade studie utfördes av ett annat forskarteam i 

samma regioner: Bench, Lakeshore och Lakeshore plain (Douglas, Cliff & Reynolds, 2001)  Dock 

var studien mer inriktat på typisitet och undersökte druvsorten Riesling. Resultatet visade att 

vinerna från Bench än en gång hade högre syra. Vinerna hade även mer intensiva frukttoner av 

grapefrukt, ananas, melon och citron. Vinerna från Lakeshore hade istället en rökig petroleum ton, 

vilket är vanligt för äldre Riesling viner. Vinerna från Bench hade en viss minerallitet, vilket brukar 

benämnas som en ton av flinta (Douglas, m.fl, 2001). Studien visade att olika faktorer påverkade 

druvornas smak och doft, 67 % kom ifrån druvsorten som gav aromer som är typiskt för druvan. 

Resterande smak och doft kommer ifrån det specifika klimatet, exempelvis karakteriserar en ton av 

flinta ett svalt klimat medan en ton av ananastonen karakteriserar ett varmt klimat (Douglas, m.fl, 

2001). 

3 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt för vinkännare att känna terroirtypisitet i 

ett vin samt ta reda på vinkännares uppfattning om terroir.    

3.1 Frågeställning och avgränsning

• Hur bedömer vinkännare terroirtypisitet?

• Vad anser vinkännare att terroir är?

• Hur anser vinkännare att terroir fungerar?

• Tycker vinkännare att terroir är betydelsefullt?

• Vad anser vinkännare att terroir har för värde?

Vinkännare syftar till en person med vinkunskap samt erfarenhet av att prova viner. Det betyder inte 

att personen är expert inom området dock inte heller en novis, dock ställdes det höga krav på 

deltagarna som eftersöktes, se bilaga 4.     
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4 Metod och material

För kvalitativ forskning är det viktigt att definiera vad som är och inte är utav vikt samt att känna 

till sina resurser, detta då faktainsamlingen kan växa sig stor. Valet måste definieras och diskuteras 

så att slutligen läsaren enkelt kan följa arbetets gång och förstå var forskaren har lagt sin tonvikt 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Det betyder att forskaren måste ha tydliga kriterier för hur 

informationen tolkas samt hur slutsatser tas så att läsaren tydligt och korrekt kan följa studien, vilket 

höjer validiteten (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen för 

uppsatsen, från början till slut. De olika materialen som har använts, vilka metoder och inriktningar 

som har använts för att utföra forskningen samt hur utförandet gick till. Informationen från 

litteratur, tidigare forskning samt internet diskuteras (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

4.1 Material

Kapitlet delas in i två delar, första delen går in på det materialet som användes till forskningen och 

den andra delen tar upp insamling av information ämnad för den teoretiska bakgrunden. 

Under den sensoriska analysen provades tre viner utav druvan Chardonnay ifrån området 

Bourgogne i Frankrike. Vinerna hade samma årgång och, så liknande vinodling och vintillverkning 

som möjligt. Detta för att få terroirtypisiten att vara den avgörande faktorn som skiljer vinerna åt. 

Jackson (2009) menar att det enda som får skilja vinerna åt är huvudämnet som ska undersökas.

Huvudämnet i denna studie är terroir vilket betyder att deltagarna kommer känna av 

terroirtypisiteten i vinet ifall de särpräglade dragen är speciella eller unika. Vin 2 anses av forskaren 

inneha terroirtypisitet då druvorna kommer från en mindre regional nivå samt från familjeägda 

vingårdar. 

• Vin 1 är Couvent des Jacobins Bourgogne Blanc Louis Jadot 2010 som är torrt, fylligt och 

smakrikt vin med fatkaraktär. Toner av smör, gula äpplen, nötter och citrus. Druvorna till 

vinet kommer ifrån departementet Côte d'Or och regionerna Chalonnais och Saint Vérand, 

vilket betyder att druvorna kommer från olika platser och har således ingen terroirtypisistet. 

Pris: 115 kr (Systembolaget, 2012a). 
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• Vin 2 är Saint Romain Louis Max 2010. Detta vin är även torrt, fylligt och smakrikt vin med 

rostad fatkaraktär. Inslag av röda äpplen, nötter, smör, rökig mineraler, apelsin och citron. 

Vinet kommer även från departementet Côte d'Or, Côte de beaune i den mindre kommunen 

Saint Romain. Druvorna kommer från det familjeägda företagets vingårdar i Saint Romain, 

därför borde vinet ge uttryck från underregionen och med det vingårdarnas terroir. Pris: 149 

kr (Systembolaget, 2012b).

• Vin 3 heter Bourgogne Les Sétilles Olivier Leflaive 2010 och är torrt, fylligt och smakrikt 

vin med fatkaraktär, inslag av gula plommon, nötter, smör och citron. Druvorna till vinet 

kommer från ett stort kooperativs vingårdar utspritt i departementet Côte d'Or, Côte de 

beaune i Puligny Montrachet och Meursault, det betyder att druvorna inte kan härledes till 

någon speciell region Pris: 139 kr (Systembolaget, 2012c).

I den sensoriska analysen användes rena och putsade ISO-glas 9 (Jackson, 2009, s. 213-223). 

Svarspappret var vitt med svart text, ingenting stack ut, svaren skrevs ner med en blyerts penna. Till 

fokusgruppsintervjuerna användes en Olympus digital voice recorder.

4.1.3 Informations insamling

Till bakgrunden hämtades material framför allt från internetbaserade databaser: Google Scholar 

samt från Uppsala universitets artikelinsamling. Artiklarna har ansetts lämpliga med inriktning mot 

syftet, de består av huvudsakligen granskade vetenskapliga artiklar samt tidigare forskning inom 

ämnet. En mindre del kommer från trovärdiga skriftliga källor samt oberoende internetsidor. Det 

betyder att det ställdes krav på författaren till skriften som har använts till denna studie. Kravet på 

författarna var att han, eller hon, har en stor kunskap inom det specifika området samt har ställt sig 

opartisk gentemot huvudämnet. Informationen insamlad är inriktat till att ge läsaren en 

förberedande kunskap inom ämnet terroir och dess värde, samt till att ge en presentation av tidigare 

forskares vetskap om terroir och terroirtypisitet. Artiklarna är sökt med tidsintervallen år 2000-2012 

men är ifrån åren 2001- 2009, för sökmatris se bilaga 3.     

9 ”ISO-glas är tulpanformade vilket koncentrera aromer och framhäver subtila aromer (Jackson, 2009, s. 213-223).”
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4.2 Val av metoder 

Det ansågs lämpligt att använda två metoder då enligt Halkier (2010, s 13) det ökar studiens 

validitet. Informationen mellan metoderna kan jämföras och blir mer pålitlig, samt kan kunskapen 

öka och information komplettera varandra. Syftesdel 1 undersöktes genom en kvalitativ sensorisk 

analys, vilket är en metod som matchar syfte, urval och stratifieringskriterier. Syftesdel 2 studerades 

genom en fokusgruppsintervju där deltagarna diskuterade och analyserade, vilket skapade en mer 

gemensam åsikt kring huvudämnet.

4.2.1 Sensorisk analys

Det är enklare att känna igen aromer än att upptäcka aromer vilket gör det möjligt att öva upp sin 

”minnesbank” och på så vis lära sig att känna igen aromerna (Jackson, 2009, s. 84-85). När experter 

provar ett vin jämför de vinet med andra viner från sin egna ”minnesbank” och använder således 

andra delar av hjärnan än vad noviser gör. Noviser bedömer vinerna vanligtvis av egenskaper som 

söthetsgrad och på mer känsloladdade beslut (Jackson, 2009, s. 92). Det är doften som är viktigast 

när det kommer till att bestämma vinets säregna drag, de beskriver druvsorten, stilen och mognads 

karakteristiken vilket förklarar vinets typisitet (Jackson, 2009, s. 97).  

Den kvalitativa analysen riktar in sig enligt Jackson (2009) på den svåra typen av vinanalys, 

nämligen att undersöka säregna drag i vinet som kommer från druvor eller regioner. 

Despite the impression often given by wine critics, detection 

of these feature is often far from easy (Jackson, 2009, s. 304). 

Med stor erfarenhet går det att identifiera särskilda egenskaper och beskriva hur de uttrycker sig, 

dock är de inte alltid närvarande utan de kan endast återfinnas i de bättre vinerna (Jackson, 2009, s. 

304). Jackson (2009) anser att tyngden för en kvalitativ sensorisk analys är metodiken vilket är 

avgörande för bedömningen av vin. Deltagarna måste ha stor erfarenhet samt kunskap av vin för att 

kunna svara och göra en trovärdig slutsats, således har deltagarna en stor ”minnesbank” vilken 

möjliggör hågkomsten av vinernas olika egenskaper. Detta gör det möjligt för deltagaren att urskilja 

vinerna åt och med det möjligheten att upptäcka terroirtypisiteten. (Jackson, 2009, s. 304). Jackson 
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(2009) beskriver en kvalitativ sensorisk analys genom kraven på deltagarnas kunskap, erfarenhet 

och hur forskaren kan öva upp deltagarna inför studien. Jackson (2009) tar även upp 

omständigheterna kring en kvalitativ sensoriska analysen samt hur den genomförs. Det är viktigt att 

vinerna bedöms ”blint” så att deltagarna inte på något vis får reda på vinets ursprung, märke, etc, 

detta för att undvika att påverka deltagarnas bedömning utav vinet. Vinet kan serveras blint på olika 

vis: upphällt i karaff eller redan upphällt i glaset, detta då flaskan, korken och andra faktorer kan ge 

en ledtråd om ursprung (Jackson, 2009, s. 305). 

Forskaren vill klargöra att en kvalitativ sensorisk analys inte går ihop med den akademiska värdens 

undersöknings termer utan Jackson (2009) beskriver två sensoriska metoder för två olika ändamål. 

Kvalitativ analys som undersöker kvalitativa detaljer i vin samt kvantitativ analys som söker sig till 

den stora massans åsikter om vin. Den insamlade datan analyserades av en kvantitativ model 

4.2.2 Fokusgrupp

Fokusgrupper ligger i empirismens anda då verkligheten mer eller mindre observeras (Andersen, 

1994). Detta har bidragit till den kvalitativa forskningen där fokusen ligger på deltagaren och där 

studien kan följa deltagarens verklighet (Andersen, 1994). Fokusgrupper består av en intervju utav 

flera personer samtidigt inom ett speciellt tema eller frågeställning, det är vanligt att det ingår ett 

ämnesområde som fördjupas (Bryman, 2008). Fokus ligger på människorna, på gruppens respons 

från varandras ståndpunkter samt hur samspelet i gruppen ter sig. Intervjuerna tenderar att vara 

ostrukturerade så att deltagarnas åsikter och synsätt visas (Bryman, 2008; Halkier, 2010). Då det är 

flera deltagare som kan utmana varandras åsikter samt komma fram med nya, ger fokusgrupper fler 

åsikter i en viss fråga (Bryman, 2008). Det är viktigt då tidigare forskning har visat att vad personer 

säger ofta går emot deras egna beslut (Jackson, 2009, s. 324-325). Halkier (2010, s 11-13) 

instämmer och menar att deltagarnas erfarenhet och förståelse ger nya kunskap vilket bildar nya 

åsikter. På så vis kan fokusgrupper berätta vad en viss grupp av människor anser om ett visst ämne.

I vanliga intervjuer drar sig ofta intervjuaren för att påpeka argument eller åsikter som motsäger 

varandra men i en fokusgruppssituation argumenterar och ifrågasätter deltagarna med varandra 

vilket ger en större insikt i vad människor verkligen tycker och tänker (Bryman, 2008). Då en viss 

del av kontrollen läggs hos deltagarna kan de frågor som är betydelsefulla för dem komma fram, 

vilket annars inte kanske hade tagits upp (Bryman, 2008). Fokusgrupper illustrerar vardagen, svaren 
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diskuteras fram och ifrågasätts, vilket ger en mer naturrealistisk bild samt låter forskaren se hur 

åsikterna skapas (Bryman, 2008; Halkier, 2010). 

Under utförandet av fokusgrupp är det viktigt att man spelar in intervjun då det visar på hur 

åsikterna skapas samt på vem som ger uttryck för vad (Bryman, 2008). Samtalet behöver således 

inte stanna upp och det blir enkelt att hålla reda på vem som säger vad (Bryman, 2008). 

Fokusgrupper är användbart när man studerar hur människan naturligt i det sociala livet kommer 

fram till ett beslut. Det kan vara användbart om man vill ta reda på vad människor tycker om en viss 

produkt så som terroirvin då det ger information om vad personer tycker,  samt hur konsumenter 

resonerar när produkten väl är ute på marknaden (Bryman, 2008).  

4.3 Undersökningsinstrument

Till den sensoriska analysen anordnades en svarsblankett där deltagarna beskriver vardera vin med 

utseende, doft, smak och gör sedan en bedömande slutsats: vart kom vinet ifrån, i vilken prisklass 

låg den i, vilka druvor hade använts till produktionen, hade vinet genomgått någon påtaglig 

vintillverkningsteknik samt om vinet ansågs äga terroirtypisitet, se bilaga 1. För att besvara 

svarsblanketten krävs av deltagaren tidigare erfarenhet av vinprovningsmetodik. Detta för att 

tidigare erfarenhet ger en förståelse för hur blanketen ska besvaras samt en sinnesbank som hjälper 

deltagaren att bedöma vinet. Deltagarna fick således genomgå övning i WSET metodiken, vilket 

beskrivs vidare i kapitel 4.6.   

Till fokusgrupperna användes ett intervjuschema som innehöll frågor med ett tema men då 

intervjupersonen hade en stor frihet att besvara dessa frågor kunde även forskaren välja att ta in nya 

frågor och gå utanför frågeformulärets uppsättning (Bryman, 2008). Studien utgår ifrån att förstå sig 

på deltagarnas ståndpunkter inom huvudområdet. Forskaren följer därför inget exakt mönster utan 

frågeschemat kan avvika i en stor utsträckning, kan röra sig i olika riktningar samt följer den 

intervjuades svar (Bryman, 2008). Därutav var det önskat med fylliga och detaljerade svar, 

forskaren kan påverka hur deltagaren svarar genom att frågorna har en bred möjlighet till en fortsatt 

diskussion samt att det finns följdfrågor som förhindrar att diskussionen dör ut. För intervjuschema 

se bilaga 2. (Bryman, 2008). För att intervjuschemat ska hålla en hög reliabilitet är det viktigt att 

testa frågeformuläret innan det används annars kan frågeformuläret påverka studiens validitet 
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(Bryman, 2008). Frågeformuläret provades på en testgrupp, vilket visade att frågorna var tillräckligt 

öppna för att diskussionen ska flyta på utan för mycket stöd utav intervjuledaren (Bryman, 2008) se 

bilaga 2.

4.4  Stratifieringskriterier

För en kvalitativ sensorisk analys brukar det vara vanligt med 12 deltagare detta då de brukar ha en 

lång erfarenhet av av vin vilket gör deltagarna mer konstanta i sitt bedömande (Jackson, 2009, s. 

220). Jackson (2009) menar att desto mer erfarenhet deltagarna har om vin samt huvudämnet desto 

färre behöver de vara i antal. För en fokusgruppintervju är det vanligt med 10-15 grupper. Alltför 

många grupper ger en teoretisk mättnad och det blir således ett slöseri med tid då det blir mycket av 

samma information eftersom samma grupper har ett liknande svar (Bryman, 2008). Desto fler 

grupper desto högre komplexitet, desto högre komplexitet desto mer tid krävs (Bryman, 2008). 

Antalet deltagare per grupp brukar vara mellan sex till tio personer; desto lägre antal desto mer 

diskussion (Bryman, 2008). Gruppens deltagare har en tidigare relation till varandra detta för att 

göra situationen så naturlig som möjligt och för att framhäva deltagarnas åsikter (Bryman, 2008). 

Då studien hade en tidsbegränsning samt lite kapital blev det totalt två grupper varv fem deltagare i 

vardera grupp vilket bidrar till mycket diskussion (Bryman, 2008). Flera grupper ger inte 

automatiskt ett bättre resultat, det är istället bättre att koncentrera antalet grupper med 

stratifieringskriterier som är baserade på kunskap och kännedom om vin. Det betyder att alla 

deltagarna har stor vinkunskap samt har stor erfarenhet av att prova vin. Detta krävs även då 

vinerna till undersökningen har stora likheter vilket gör de svåra att bedöma och kräver således 

vinkunniga deltagare. Längden för de båda undersökningsmetoderna höjdes så att den sensoriska 

analysen gav detaljerad svar samt så intervjuerna gav mycket information. Detta höjer kvaliteten 

och ger en högre teoretisk mättnad (Bryman, 2008). 

4.5 Urval

Deltagarna är mellan 40-50 år gamla, har svenskt medborgarskap och har bra hälsa, då medicinska 

problem kan rubba de sensoriska elementen. En jämn fördelning av genus, till hälften män och till 
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hälften kvinnor (Jackson, 2009, s. 182). En jämn fördelning av deltagarna skapar en jämn 

förutsättning för att inte påverkar resultatet (Bryman, 2008). Deltagarna måste även tillhöra 

stratifieringskriterier som är erlagda. 

Deltagarna kontaktades genom ett massutskick av munskänkarnas ordförande i Uppsala, som 

skickade ut ett e-mail till munskänkarnas medlemmar i Uppsala-trakten. Munskänkarna (2012) är 

en förening som utbildar och håller vinprovningar för sina medlemmar och utomstående. 

Föreningen Munskänkarna är en ideell sammanslutning med syfte att öka kännedomen om vin och  

andra ädla drycker samt att verka för goda och måttfulla dryckesseder (Munskänkarna, 2012).

Utskicket var ett uppmanade meddelande som bidrog till en hög andel sökande, vilket gjorde det 

möjligt att säkerställa en jämn ålder, könsfördelning samt att de sökande kände varandra sedan 

tidigare, se bilaga 4. Totalt var det tio personer som deltog i studien som delades in i två grupper 

varv fem deltagare i vardera. Deltagarna erhöll de egenskaper som efterfrågades samt var det 

samma tio personer som deltog i de båda studiemetoderna.  

4. 6 Utförande

Deltagarna informeras om effekterna kring de faktorerna som kan påverka en sensorisk provning. 

Det är viktigt att kunskapen är på ungefär samma nivå samt att faktorer som kan påverka studiens 

resultat ligger färskt i minnet, härefter benämns de sensoriska faktorer och är följande: det är 

normalt att sniffa på vinet under 30-60 sekunder, längre än så och det är risk för att luktsinnet 

anpassar sig och förlorar detaljer (Jackson, 2009, s. 89). När vinet är i munnen med ett vanligt 

syreflöde tas endast 10-15% av aromerna upp av luktsinnet, därför kan man se många professionella 

provsmakare som drar in syre medan vinet är i munnen. Detta hjälper aromintaget med 5 % samt 

gör det enklare att skilja aromerna åt (Jackson, 2009, s.56-57).  Hunger och törst gör luktsinnet 

känsligare, rökning förstör både kortsiktigt och långsiktigt luktsinnet och starka dofter hämmar 

luktsinnet (Jackson, 2009, s. 89).  Deltagarna utbildades i sensoriska faktorer och om studiens 

huvudämnet samt tränades i metodiken, Wine and spirit education trust level 4 som är en vinanalys 

som används världen över för att analysera viners kvalitet  (Fielden, 2009). Utbildningen 

tillsammans med träningen gav deltagarnas en likartad kunskapsnivå vilket förhindrar utomstående 
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faktorer att påverka det slutgiltiga resultatet, exempelvis kan en deltagare utesluta att äta innan en 

provning och känner då av mer aromer än normalt. 

Tre dagar innan provningen skickades ett mejl till deltagarna, i mailet beskrevs sensoriska faktorer,  

huvudämnet, metodiken och syftet med studien. Det är vanligtvis svårt att känna av aromer korrekt, 

speciellt utan visuella eller kontextuella ledtrådar därför är det viktigt att förklara syftet med studien 

för deltagarna (Jackson, 2009, s. 84-85).  Bryman (2008) menar att studien får en en hög 

trovärdighet utifall deltagarna har en jämn kunskap inom en och samma grupp. Deltagarna hade 

liknande urval, vinkunskap och sensorisk kunskap samt vetskap om huvudområdet vilket ger 

studien en hög validitet. De båda studierna utfördes samma dag. På söndag den 29/4, kl17:00 

anlände grupp 1 till den överenskomna lokalen i centrala Uppsala. De provade först vinerna, skrev 

ner vad de ansåg och sedan diskuterades deras åsikter sinsemellan. För grupp 2 började studien 

något senare samma dag kl 18:30. 

4.6.1 Sensorisk analys

Det var viktigt att deltagarna inte var emotionellt laddade när de deltog i studien samt att inget 

objekt, färg etc. påverkar de känslomässigt. Den sensoriska analysen ägde rum i ett vitt neutralt rum 

med en neutral doft och färg samt provades vinerna ”blint”, deltagarna känner inte till vinerna sen 

tidigare. Detta för att skapa en plats som inte påverkar deltagarnas sinnesstämning eller utsago 

(Jackson, 2009, s. 304). Vardera ISO-glas fylldes upp med samma volym, 6 cl så att mängden inte 

påverkar resultatet (Jackson, 2009, s. 213-223). Då 5-7 cl är lagom mängd för att kunna göra en 

detaljerad bedömning (Jackson, 2009, s. 311). Eftersom vinet skulle provas blint var glasen 

numrerade, siffrorna var: 146, 461 & 614. Siffrorna ansågs av deltagarna inte påverka deras 

sinnesstämning. Deltagarna fick prova vinerna i olika nummerordning, detta för att inte ordningen 

ska påverka det slutgiltiga resultatet, samt då de andra deltagarnas reaktioner inte påverkar. 

Deltagarna provade tre viner av vilket ett av vinerna anses inneha terroirtypisitet. Vinerna provades 

under samma förutsättningar i liknande temperatur som var, 16 grader, detta då doften och texturen 

kan förändras mellan olika temperaturer (Jackson, 2009, s. 213-223) En plastbytta stod bredvid 

vardera deltagare så att förtäring av alkoholhaltig dryck inte påtvingas (Jackson, 2009, s. 304). 

Vinerna provades individuellt av varje deltagare som tittade på färg, doftade och smakade på varje 

vin och skrev ned sin bedömning samt avgjorde om de ansåg att det var ett terroirvin eller inte. 

Deltagarna följde WSET-metodiken och fyllde i svarsblanketten. Den sensoriska analysen pågick i 
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25 minuter. 

4.6.2 Fokusgruppsintervju

Efter den sensoriska provningen ombads deltagarna att memorera vinerna och efter fem minuter 

samlades deras bedömningar in. Det är viktigt att deltagarnas minne från den sensoriska analysen 

var så färsk som möjligt, vilket bidrar till diskussion samt ett mer sanningsenligt resultat. Därför 

fick deltagarna direkt efter vinprovningen bege sig in till ett annat rum med ton i blått, detta för att 

få deltagarna mer avslappnade. Deltagarna diskuterade ämnet terroir utifrån intervjuschemat och 

samtalet spelades in samt tog intervjuledaren anteckningar. Fokusgrupperna diskuterade ämnet 

terroir med hjälp av en handledare som härledde samtalet för att ta fram deltagarnas åsikter, 

frågorna var utarbetade så att samtalet lätt flyter på med endast lite deltagande av handledaren. 

Fokusgrupper tenderade att få fram deltagarnas åsikter vilket visade deltagarnas relation till terroir 

och vin. Samtalen flöt på och intervjuledaren behövde  få gånger styra samtalet åt ett annat håll, 

vilket betyder att intervjuschemat var väl anpassat efter det som ämnades undersökas. De båda 

fokusgruppsintervjuverna varade i 30 minuter.     

4.7 Bearbetning och analys

Efter att vinerna provades och deltagarna skrivit ner sin bedömning analyserades informationen 

insamlad av en kvantitativ modell som Jackson (s. 248-249, 2009) beskriver som free-choice 

profiling. Deltagarnas beskrivning utav vinerna sammanfattades vilket gjordes genom att 

gemensamma mönster söktes bland de ord som deltagarna använt sig av, de ord som användes oftast 

blev valt till att beskriva vinet samt till att göra slutsatser. Om exempelvis en deltagare skrev att ett 

vin doftade persika men åtta deltagare skrev att det doftade rök, så valdes rök som ett nyckelord till 

att beskriva vinet. Detta ger forskaren tolkningsföreträde över den information som insamlats. 

Informationen från den sensoriska analysen sammanställdes, jämfördes och bearbetades till statiska 

siffror samt togs det fram ett medelvärde och differens för bedömningen av vinets pris. Statistiken 

lades in i tabeller för att lättare få en överblick av resultatet. Informationen ligger som underlag för 

syftesdel 1. 
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För fokusintervjuerna låg fokusen på att tolka informationen; då informationen är personlig, 

individuell och kan vara känsloladdad måste den bearbetas mer noggrann och kräver en djupare 

förståelse av forskaren. Exempelvis kan en deltagare ”hålla med” en annan deltagare fast denne 

egentligen inte gjorde det, det krävs således större psykologisk förståelse för att kunna tolka 

resultatet. Då samtalen spelades in, kunde de enkelt transkriberas till synlig läsning och 

sammanfattades till totalt fyra A4 papper. Dessa fyra papper utgör även en analys av samtalen och 

är kvarlämnade efter en lång bearbetnings process där forskaren först sammanställde och tog ut det 

viktigaste, såg den röda tråden och synkroniserade samt kortade ner arbetet ytligare. Information 

ligger som underlag för syftesdel 2.   

4.8 Etiska regler

När deltagarna eftersöktes var forskaren noga med att berätta innebörden av studien, vad som 

krävdes för att delta samt vad som krävdes av de som deltog, se bilga 4. Forskaren var noga med att 

etiska regler följdes under studien samt efter studien var avklarad. Både vinprovningen och 

fokusgruppsintervjun var konfidentiell, vilket betyder att deltagarna är anonyma. Resultatdelen har 

således avidentifieras, deltagarnas identitet så som namn, ålder eller kön kommer inte att uppdagas. 

Informationen insamlad är även kodad med exempelvis deltagare 1 och deltagare 2, samt förvaras i 

säkert förvar hos forskaren. Deltagarna kommer efter avslutad studie få ta del av den färdiga 

studierapporten, detta för att deltagarna tryggt ska veta att de etiska reglerna har följts samt för att 

forskaren vill att de ska godkänna det som skrivits.   

5 Resultat 

I följande avsnitt presenteras den bearbetade informationen från studien. Resultatet delas in i de två 

olika forskningsmetoderna, sensorisk analys och fokusgruppsintervju. 

5.1 Sensorisk analys

Samtliga viner som ingick i undersökningen var gjorda på druvan Chardonnay och kom från 

regionen Bourgogne i Frankrike. Viner från Bourgogne har liknande egenskaper då vinproducenter 
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för samma produktionsteknik inom vintillverkning och vinodling, vilket kontrolleras av det hårt 

reglerade AOC-systemet. 

Samtidigt som deltagarna provade de tre vinerna beskrev de syn, doft och smak samt jämförde 

egenskaper emellan vinerna. Utseendet beskrevs genom färg och färgstyrka, doft genom 

aromintensitet och de aromer som doftade, samt smak genom sockernivån, syra, fyllighet, eftersmak 

och toner. Deltagarna beskrev vinerna följande. vin 1 beskrevs av deltagarna med en blek ljusgul 

färg. Vinet uppfattades ha fruktig doft med tropiska inslag av ananas, melon, citrus och persika samt 

toner av blomma och mineral. Smaken var enligt deltagarna frisk och torr, medel fyllig med en hög, 

något kärv syra och en kort eftersmak. Deltagarna ansåg att vinet smakade tropisk frukt med 

krusbär och citrus. Vin 2 beskrev deltagarna ha en gul färg med högre intensitet än de båda andra 

vinerna. Vinet bedömdes ha en mindre fruktig doft av melon, citrus och persika och mer mandel, 

krut, örter, rök och krydda. Vinet smak enligt deltagarna torrt, fylligt med en hög syra och en längre 

eftersmak samt med toner av grönt äpple, krusbär, citrus tillsammans med mineral, en ton av gräs 

och krydda. Deltagarna beskrev vin 3 med en ljus gul färg, vinet uppfattades ha en frisk fruktig doft 

av grönt äpple, päron, citrus. Smaken var enligt deltagarna torr, medel fyllig och ren med en hög 

syra och en besk eftersmak samt toner av grönt äpple, krusbär, nässla och grapefrukt med mineraler.

Deltagarna bedömde efter att de provat de tre vinerna vilken druvsort vinerna var gjorda av, varifrån 

de kom, vilket butikspris de hade samt ifall vinerna ägde terroirtypisitet. I figur 1 visar statistiken 

vilken druva deltagarna bedömde att vinerna var gjord på, alla viner var gjort på druvan 

Chardonnay. Vin 1 var utsprid bland olika druvor. Dock bedömde tre av 10 deltagare att vinet var 

gjort på druvan Chardonnay och två deltagare ansåg att vinet var gjort på druvan Riesling samt 

trodde ytligare två deltagare att vinet var gjort på druvan Sauvignon Blanc. För vin 2 var resultatet 

ännu mer utspritt då tre deltagare utgjorde majoriteten och valde att lämna skrivfältet tomt, blankt. 

Två deltagare ansåg att vinet var gjort på druvan Chardonnay och två till trodde vinet var gjort på 

druvan Riesling. Vin 3 hade ett relativt jämnt resultat då fyra deltagare ansåg att vinet var gjort på 

Chardonnay vilket i sin tur tyder på att vin 3 var mer druvtypiskt än de andra vinerna. Däremot 

trodde även tre deltagare att vinet var gjort på druvan Riesling.
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Figur 1. Deltagarnas bedömning av vilken druva vinerna var gjorda på. 

Deltagarna ansåg även olika när det kom till att bedöma vinets härkomst, dock ansåg majoriteten av 

deltagarna att vinerna kom från Frankrike. Tre av deltagarna bedömde att vin 1 kom från Frankrike, 

två deltagare trodde Tyskland och två till ansåg New Zeeland, två deltagare blankade. Resultatet är 

således relativt utspritt. För både vin 2 och vin 3 trodde fem deltagare att vinet kom från Frankrike. 

Vinerna upplevdes som mer typiska i sin härkomst, dock hade tre deltagarna lämnat svaren blank. 

En deltagare ansåg även att vin 2 kom från Nya Zeeland och en annan trodde Sydafrika. Vin 3 var 

något jämnare då resterande 2 deltagare bedömde att vinet kom från Tyskland.

Figur 2. Deltagarnas bedömning av vinets härkomst. 

Hur deltagarna avgör priset är säkerligen väldigt individuellt, det kan baseras på vinets smak, 

kvalitet eller om det är igenkännligt. Deltagarna trodde vinerna kostade olika mycket och vardera 
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deltagares prissättning varierade. För att få en överskådlig tabell räknades medelvärdet ut, i 

medeltal trodde deltagarna att vin 3 var det dyraste vinet. Prissättningen är relativt lik det riktiga 

butikspriset med att vin 2 stack ut med 41,5 och då vin 3 var närmast med 5,43. Däremot hade vin 3 

en hög standard avvikelse, vilket tyder på en stor spridning mellan deltagarnas resultat.

Tabell 1. Deltagarnas bedömning av priset på de tre vinerna i jämförelse mot systembolagets butikspriser

Vin1 Vin2 Vin3
Butikspris 115 149 139

Uppfattat butikspris 

(medelvärde)

88,13 106,25 133,57

Differens  27,86, 41,5 5,43
Standardavvikelse 19,35 17,13 43,48

Deltagarna var medveten genom hela provningen att de skulle avgöra ifall vinet innehade 

terroirtypisitet eller inte. Vilket fick dem säkerligen att koncentrera sin smaklökar på just detta 

ändamål. Ingen deltagare ansåg att vin 1 hade terroirtypisitet, tre deltagare ansåg att vin 2 hade 

terroirtypisitet och sex deltagare ansåg att vin 3 hade terroirtypisitet samt var det en deltagare som 

blankade. Vilket tyder på att det är svårt att känna av terroirtypisitet och att den inte är mäkta 

märkbar för vinkännare. 

Figur 3. Deltagarna bedömde vilka viner som innehade terroirtypisitet.
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5.2 Fokusgruppsintervju

Denna del är uppdelad i sex underrubriker som vardera tar upp ett tema som diskuterats av båda 

fokusintervjusgrupperna, visa sidospår från syftet förekommer och har då ansetts viktiga av 

forskaren och kommer således förklaras i resultatdiskussionen. Underrubrikerna är uppdelat i en 

diskussionsliknade struktur, detta då deltagarnas åsikter i en fokusintervju inte enbart är det viktiga 

utan även i vilket samband åsikterna skapades.   

5.2.1 Vad är terroir

Fokusgruppsintervju visade att deltagarnas åsikter kring vad som ingår i begreppet terroir var 

splittrade och under diskussionens gång gick åsikterna kring terroir isär. Deltagarna ansåg att terroir 

är förutsättningarna i en vingård för produktion av kvalitativt vin som exempelvis jordmån och 

klimat, samt att förutsättningar också märks i vinet. Terroir ger även förutsättningar genom det som 

rötterna suger upp och ger smak till druvorna, deltagarna fortsätter och menar att terroir är allt som 

vinrankorna växer i. Allt det naturliga, markens karaktäristik, lera och mineralitet. Läget är också 

avgörande: om vinrankan växer på en mark som är torrt eller där det är fuktigt nära en flod. 

Deltagarna ansåg att terroir är en grundförutsättning för att producera ett bra vin, således är det 

endast det riktigt högklassiga vingårdarna som kan inneha terroirtypisitet. Deltagarna tyckte terroir 

var druvberoende och att det berodde till stor det på vilket vin det är: exempelvis beror 

Amaronevinernas speciella karaktär på vintillverkningen med torkade druvor och inte på någon 

speciell terroir. En av deltagarna uttryckte att en del hävdar att en skicklig vinmakare kan 

överbrygga brister i terroir och göra viner som är unika, vilket få deltagare instämde med. Dock 

ansåg deltagarna att terroir innehar påverkan från vinmakaren genom olika faktorer, som hur man 

binder upp vinrankan. Vinmakaren påverkar även genom att placera vinrankorna på sluttningar som 

har mer sol samt skyddar mot vinden. Deltagarna hade svårt att avgöra ifall vissa av faktorerna 

tillhörde vinodling och de funderade då om terroir endast är marken eller vad som egentligen räknas 

därtill. Terroir kan ha fått en större betydelse än vad det egentligen inbegriper påpekade deltagarna, 

då det upplevs som ett odefinierat begrepp. 

5.2.2 Vad har terroir för värde

Deltagarna ansåg att terroir är mer eller mindre viktigt beroende på vintillverkning, kvaliteten på 

vinet samt beroende på individen. Deltagarna ansåg att terroir är ett begrepp som är viktigt för 
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högklassiga viner men inte för viner av sämre kvalitet, så kallat bulkvin som inte analyseras på 

samma sätt. Dock är terroir viktig för ett bättre vin eftersom det gör vinet unikt och speciellt. Vinet 

får sin identitet från terroir som är speciell för just det vinet, det är en spegling av jordmånen. 

Deltagarna ansåg att om två viner har samma vinproducent, vintillverkning och vinodling borde det 

ge liknade viner och när det är skillnad mellan vinerna så är det terroir som skapar den. Deltagarna 

fortsatt och beskrev att om den enda skillnaden mellan de två vinerna är att de kommer från två 

olika vingårdar med olika naturliga förutsättningar, då är det jordmån och mikro-samt mesoklimatet 

som råder över skillnaderna. En deltagare menade att användandet av naturlig jästsvamp under 

jäsningen ger en skillnad i aromer, deltagarna var oeniga av dess betydelse och ifall det tillhörde 

ämnesområdet. En av deltagarna hade provat fyra viner från fyra olika områden inom en av 

vinproducentens Markus Molitors vingårdar och menade att vinerna smakade helt olika. Det tyckte 

samtliga deltagare var en possessiv och intressant effekt från vad terroir kan ge. Däremot ansåg 

deltagarna att terroir även kan vara negativt; exempelvis upplevdes det som negativt med den rökiga 

ton som går att hitta i sydafrikanska viner. Om den tonen uppkommer från terroir menade 

deltagarna, att terroir inte alltid är önskat. 

Enligt deltagarna är en trend på väg mot naturliga viner: ekologiska, naturliga och biodynamiska; en 

av deltagarna hade rest i Frankrike och menade att två vinproducenter som besöktes stoppade ner 

salvia och timjan i marken för att ge smak till vinet och skydda vinrankorna. Terroirvin börjar bli 

vanligare genom naturliga viner menade deltagarna, eftersom de jobbar mer med att framhäva 

terroir genom giftfri odling. Deltagarna menade exempelvis att biodynamiska odlingarna ligger 

avskilt en bit bort från de andra odlarna, vilket ansågs vara en förmån då de kunde hålla sina 

vingårdar rena från kemikalier. Om andra vingårdar ligger i närheten kan deras bekämpningsmedel 

påverka. Konsumenter som väljer ett ekologiskt vin stödjer således terroirvin medvetet eller 

omedvetet, vilket deltagarna menade kan göra det lättare för terroirvin att slå igenom på marknaden. 

Konsumenten måste vara påläst och veta vad terroir är för att förknippa det med ekologiska viner. 

Lika så med årgång; i vissa årgångar visar sig terroir tydligare än andra och då menade deltagarna 

att det krävs större förståelse för begreppet. Efter en lång diskussion kom deltagarna fram till att 

terroir inte är en garanti för kvalitet då vissa årgångar är sämre, däremot kan vinmakare med bättre 

teknik få kvalitets-årgångsskillnader att minska och får då endast skillnader i aromer. 

Deltagarna anser att nackdelen med terroirvin är att de är något dyrare då en liten vingård eller en 

del av en vingård ger färre buteljer, vilket med en hög efterfrågan ger ett högre pris. Det är rimligt 
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menade deltagarna att betala mer för ett terroirvin eftersom det är roligare att servera och dricka ett 

vin som är speciellt, vinerna ansågs speciella då det hade en låg kvantitet. Dock menar deltagarna 

att de inte förknippar ett gott vin med ett terroirvin utan att det är viktigare med producentens namn. 

En annan åsikt uppdagades bland deltagarna, de ansåg att det inte är värt att betala för terroir i sig 

utan för smaken - om vinet uppskattas så är det värt mer. Deltagarna menade att konsumenterna 

köper en flaska Chablis medvetet för smaken men omedvetet betalar för just terroir, det är 

säkerligen endast ett fåtal konsumenter menade deltagarna, som faktiskt är ute efter terroirvin när 

det köper ett dyrt vin. Deltagarna menade att vinbonden egentligen inte har så mycket att påverka, 

han har sin lott och kan inte ändra på detta särskilt mycket. En av deltagarna menade att en 

producent försökte ändra sin terroir genom att knacka hål i bergsgrunden och komma djupare ner 

samt genom stora kalkstenar som låg utspridda på vingården. Deltagarna var oeniga om vinodlare 

kan förändra terroir som i så fall inte längre ansågs unik. För cirka 25 år sedan spelade terroir en 

större roll för vinet jämfört med idag menade deltagarna, detta då vinmakarna har blivit skickligare 

på att producera viner som vi gärna dricker; de har anpassat sig till konsumentens smaker. 

Möjligtvis kan det vara så menade en av deltagarna och fortsatte, terroir hade större betydelse för 

cirka 35 år sedan då det användes mindre kemikalier vilket gav terroir ett större utrymme. Dock 

börjar det användas mindre och mindre kemikalier idag, vilket beror på att vinkonsumtionen ökar i 

världen, framförallt i Asien, där vindrickandet har exploderat. Allt fler frågar efter goda viner som 

inte är lättdruckna utan intressanta menade deltagarna. Deltagarna var oeniga ifall jästsvampen har 

en stor påverkan på typisitet genom smakerna som uppstår under jäsningen. 

5.2.3 Vad är terroirtypisitet och vart kommer den ifrån

Terroirtypisitet är enligt deltagarna en skillnad i vinet som kan uppkomma i smak, doft och som på 

något sätt beskriver en terroirs olika nyanser. Det är olika smaker som avspeglar terroir och de är 

väldigt unika, aromerna beskrivs ofta som en minerallitet som kommer från terroir speciellt 

jordmånen. Deltagarna menar att sol, vind och vatten även har betydelse samt hur vingården är 

placerad och påverkas av solens och månens rörelse. En deltagare påstod att ibland kan den enda 

skillnaden mellan två viner vara att vinrankorna växer på lera eller grus men ända är vinerna helt 

olika, de andra deltagarna instämde. Deltagarna menar att terroir ger särprägel till vinet, vilket är 

skillnaden mellan olika viner beroende på var vinerna har vuxit. Terroir influerar vinet från början 

hela vägen till slutprodukt och påverkar även vinmakaren som har framhävt de speciella dragen, 

vinmakaren har ett samförstånd med sin terroir. En annan åsikt som uppdagades menar istället att 

terroir inte är samma sak som särprägel för i så fall är hela vinets betydelse inlagt i ordet terroir, 
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vilket deltagarna anser är fel då det finns vinodlare i nya vinvärlden som menar att terroir inte 

påverkar vinet. Deltagarna ser istället terroirtypisitet som ett sätt att gruppera de olika speciella 

dragen som finns i ett vin. Ett sådant vin är typiskt, innehar olika mineraler och ska ha en typisk 

krita som exempelvis kalk i Champagne. Mineralerna, utseendet och smaken är typiskt för just en 

specifik vingård vilket gör att de känner igen vinet. Terroir märks som tydligast ovan på nyligen 

slockna vulkaner med en hög nivå av mineraler och svavel i marken samt har terroir mindre 

påverkan på platser som har identiska förutsättningar, speciellt i marken. Deltagarna förutspår att 

det kanske i framtiden står på vinflaskorna vilken jordmån och sten som vinrankorna har växt i. I 

gamla världen pratas det om vilka jordar som används medan i nya världen pratar man om vilken 

höjd vinrankorna växer på, det måste vara olika faktorer som påverkar och ger unika drag till 

vinerna. 

 5.2.4 I vilken vinregion är terroirtypisitet tydligast i vinet

Olika vinregioner är bättre på att framhäva terroir och ger tydligare terroirtypisitet till vinet, 

deltagarna ansåg att terroir är tydligast i den franska regionen Bourgogne där det är stora skillnader 

bland de olika terroirs och således bland vinerna. Deltagarna menade att vinregionen Chablis som 

ligger i Bourgogne har viner med en tydlig terroirtypisitet, något som de även ansåg gälla för 

vinerna från de tyska vinregionerna Rehingau och Mosel. Vinregioner ger terroirtypisitet då de 

urskiljer sig menade deltagarna och beskrev hur jordmånen påverkar terroir som exempelvis i 

Bourgogne där det är stora skillnader mellan olika jordlotter; sluttningar som ger mer eller mindre 

solljus och varierande klimatet som exempelvis i Chablis där mikroklimatet är väldigt svalt. Lika så 

ansåg deltagarna att det är svalare i Champagne som ligger längre norrut vilket ger en annan sötma 

till vinerna. En av deltagarna berättade om en Champagneprovning där vinerna kom från olika 

jordmånar inom samma producent och att det var tydliga skillnader mellan vinerna. Den franska 

regionen Alsace lyckas även genom det svala klimatet att uppvisa sin terroir. Deltagarna menar att 

olika platser ger mer karaktär från sitt ursprung, samt att vissa druvor är mer påtaglig för terroir än 

andra; exempelvis ger druvan Pinot Noir uttryck för terroir vart den än växer så länge det är svalt. 

5.2.5 Terroirvin och mat i kombination

Terroirvin tillsammans med mat kanske kan bli den nya trenden. Exempelvis kanske terroirvin 

paras ihop med en klassisk maträtt från regionen. Har ett terroirvin några fördelar i mat och vin i 

kombination? Deltagarna ansåg att vinets egenskaper påverkar upplevelsen av den mat som äts och 
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tvärtom. För att använda sig av ett terroirvin i kombination med mat krävs det en duktigt och kunnig 

kock som förstår sig på begreppen samt har stor erfarenhet från att kombinera mat med vin. Det 

krävs att många små detaljer som finns i vinet kombineras med maten och således krävs en djupare 

planering för att lyckas framhäva vinet samt smaken i maten. Kocken som utför arbetet måste 

således vara duktigt på både mat och vin samt att det krävs den högre skolans utbildning för att få 

fram de små detaljerna och nyanserna i mat och vin. En annan åsikt som uppdagades bland 

deltagarna var att de ansåg att terroir inte var lika nödvändigt i kombinationssammanhang. De anser 

att det finns många olika typer av viner i olika nyanser som passar till att kombinera med mat. En av 

deltagarna menade att det är roligare för vinmakaren att gör vin med terroirtypisitet än för de som 

dricker det. Dock ansågs samtliga att terroirvin kan vara komplexa och intressanta tillsammans med 

mat. Somliga vinproducenter har viner med en örtig ton vilket kan passa till vissa maträtter, dock 

beror det hela på vilken mat som väljs. En deltagare tyckte att en fransk getost ska drickas till ett 

franskt vin, helst från samma region som osten. En deltagare menade att vinerna från nya världen är 

god som aperitif men går inte alls ihop med mat. Deltagarna menade att ett vin förändras oerhört 

mycket tillsammans med mat, de måste gifta sig med varandra. Det handlar om att provat, 

experimentera och komma i kontakt med ett lands kultur och matvanor - är man nyfiken på vin blir 

man tillslut även intresserad av mat menade en deltagare. 

5.2.6 Hur beskriver vinkännare terroirtypisitet

Efter provningen fick deltagarna diskutera vinerna, vilket fick dem att beskriva mer noggrant vad 

terroir och terroirtypisitet betydde för dem. Deltagarna ansåg att vinerna var rätt lika, återhållsamma 

med en hög syra och att alla vinerna var ungdomliga. Vin 1 var inte balanserad i doft och smak samt 

hade en skarp syra som kändes lite ung och outvecklad. Dock uppfattades vin 2 och vin 3 som 

balanserad. Deltagarna ansåg att både vin 2 och vin 3 var tämligen lika, med en kort eftersmak och 

att vin 1 stack ut, deltagarna förmodade att vinet var gjort på en annan druva. Vin 1 hade högst syra, 

smakade minst och hade en något blommig och intressant doft. Vin 2 smakade bra och hade en 

något kryddig doft, dock var vin 3 godare att smutta på och ansågs passa till mat. Vin 3 hade en 

väldigt speciell smak som deltagarna valde att benämna som terroirtypisitet samt ökade doften 

successivt. Samtliga deltagare ansåg att vin 3 hade terroirtypisitet, vinet hade särprägel, en bra 

eftersmak med en någon bitter smak av grapefrukt samt en angenäm mineralbeska. En av deltagarna 

ansåg att vin två hade mineraler och en unik smak. En annan deltagare ansåg att vin 2 var lite 

förfinad, den kändes för ren för att vara naturlig. En annan deltagare fortsatte och menade att vin 3 

kommer från en mindre vinproducent; den var mer självständig, hade mest av allt och var mer rökig 
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samt mineralig. Ett terroirvin anses således ha en unik smak, doft och en högre intensitet med en 

lång bitter eftersmak samt en ton av rök, mineral och passar bra till olika användningsområden.     

6 Diskussion

 I följande avsnitt analyseras, tolkas och jämförs information som har framställts i relation till 

varandra. Slutsatser kommer att tas, information kommer att ifrågasättas och källor kommer att 

granskas. Syftet är att se till så att studien är gjort på rätt sätt och håller en god validitet som ger ett 

resultatet med en god standard, om så inte är fallet är det förmånligt att peka ut dessa fel och brister; 

vilket kan hjälpa efterträdande forskare att undersöka ämnet. 

6.1 Metod- och materialdiskussion

I följande del diskuteras metoderna, materialet och litteraturen som delas in i tre underrubriker, 

sensorisk analys, fokusgruppsintervju samt litteratur. Studien följde studieschemat utan några större 

omständigheter. Vanligtvis kan fel uppstå på vägen då oplanerade ting kan inträffa. Studien hade en 

tidsbegränsning och en liten budget avseende kostnad för vin och lokal, vilket krävde att allt skedde 

enligt planerna. Därutav var allting noga planerat med ett tidsschema där det exempelvis ingick att 

ringa deltagarna och påminna dem om deras deltagande samma dag som studien skulle genomföras 

och det fanns det två extra deltagare som en försäkran ifall en deltagare fått förhinder.  

6.1.1 Sensorisk analys 

Den sensoriska analysen var planerat enligt Jackson (2009) avseende vetenskapliga krav för en 

giltig studie av företeelser inom vin. Studien är således planerad när det kommer till detaljer som 

hur rummet ser ut, val av glas och deltagare, metodiken och provningsupplägget för den sensoriska 

analysen. När deltagarna eftersöktes var det höga skriftliga krav för att ”få” ansöka.  Ansökande 

skulle anse sig själv ha stor kunskap om vin, har en djup förståelse för huvudämnet samt har en stor 

vana av att prova vin. Deltagarna eftersökes sedan i en grupp känd för sin höga kunskapsnivå, 

munskänkarna. Deltagarna som ansökte hade en stor kunskapsnivå då det kommer till det teoretiska 

men forskaren missbedömde deltagarnas sensoriska förmåga. Deltagarnas provningsteknik borde 
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provats innan den sensoriska analysen och således hade en större urvalsprocess tagit plats, vilket av 

mån av tid och kapital hade varit svårt att genomföra. Jackson (2009) menar att deltagare behöver 

stor erfarenhet för att kunna känna igen de speciella dragen från en specifik region. Dessa speciella 

drag är det som benämns som terroirtypisitet och kan komma från en mindre vingård. För att känna 

av de behövs en stor kunskap om vin samt en minnesbank av dofter och smaker som kan härleda en 

dit. Jackson (2009) menar även att de flesta viner inte innehåller terroirtypisitet endast de bästa 

exemplaren som är ”rena” nog att vara igenkännliga. Det betyder att det är endast viner från de 

bättre enskilda vingårdarna som ger terroirviner. De viner som användes till provningen valdes ut då 

de hade liknande egenskaper: pris, vinodlings teknik, vintillverkning, druva och klimat, vilket 

förhindrar utomstående faktorer från att påverkar resultatet. Vinet Saint Romain Louis Max 2010 

kommer från en mindre kommun från de närliggande familjeägda vingårdarna, vilket betyder att 

vinet borde inneha en tydligare stil från kommunens terroir (Se makroklimat sid 10) och från 

familjens vingårdar (Se mikroklimat sid 10). Dock behöver vinet inte nödvändigtvis inneha 

terroirtypisitet då vinet inte kommer från de bättre vingårdarna. Däremot borde vinet sticka ut bland 

de andra vinerna då Jackson (2009) menar att desto längre regionsnivå druvorna kommer ifrån desto 

mer säregna drag får vinet. För möjliggöra en studie i denna ämne var forskaren tvungen ha 

tolkningsföreträde inför information insamlad från studien samt inför vad som är ett terroirvin. För 

ett säkrare och bättre resultat skulle det behövts viner utav högre kvalitet och från bättre vingårdar 

samt deltagare som har jobbat som professionella vinprovare under minst tio år. Jackson (2009) 

menar även att det är lämpligt med 12 deltagare per grupp under en kvalitativ sensorisk analys. 

  

6.1.2 Fokusgruppsintervju

Tidschemat för fokusgruppen var strikt och precist samt planerat enligt vetenskapens förhållnings 

regler. Det kan vara svårt att planera en fokusgrupp då de till viss del ska vara oplanerad och följa 

deltagarnas dialoger för att på sådant vis få fram deltagarnas verkliga åsikter, det gäller att ha en 

framförhållning och försöka utläsa vad som kan ske. Vetenskapligt sett är det lämpligt med 10-15 

grupper för att få ett korrekt resultat, vilket göra denna studie med endast två grupper vetenskapligt 

missvisande. För att höja kvaliteten och nå en teoretisk mättnad pågick intervjuerna i 30 minuter 

samt ”ströps” stratifieringskriterier till en grupp - vinkännare - som endast syftet och ämnet berörde. 

Deltagarnas vinkunskap var varierande och det hade varit fördelaktigt om alla deltagarna haft en 

utmärkt vinkunskap, det hade givit en jämn kunskaps nivå samt en djupare diskussion. Deltagarnas 

kunskapen borde därför ha provats i förväg genom ett större urval. Däremot förhöjdes intervjuerna 

av den information som deltagarna fick lära sig innan undersökningen tog plats. Det gav upphov till 
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debatt och fick deltagarna att diskutera med varandra, vilket hjälpte i sin tur studien då forskaren 

inte behövde ta så stor del i diskussionen. Det viktiga med en fokus grupp är att ta reda på vad som 

ligger under ytan, vad deltagarna egentligen anser om ämnet, somliga deltagare hade en låg 

vinkunskap vilket drog ner diskussionen mot irrelevanta sidospår. Dock var forskaren förbered med 

en retur fråga som fick gruppen tillbaka i rätt riktning. Samtliga deltagare borde minst ha jobbat 

som professionella vinprovare under tio år, de hade get en högre och jämnare vinkunskap vilket 

skulle höjt studiens validitet. 

6.1.3 Litteratur

Den vetenskapliga informationen som valts ut har ansetts trovärdig, vilket betyder att författarna till 

de litterära verken har ansetts trovärdiga, pålitliga och framstående inom sitt område. Maltman 

(2008) är professor i geologi och var först med att påvisa att vattennivån i jordmånen hade en 

central roll för druvornas kvalitet, han har sedan dess gjort flertal studier. Både Leeuwen, Friant, 

Jaeck, Kuhn & Lavialle (2004) samt Leeuwen, & Seguin (2006) har gjort två studier med 

forskningsledaren Leeuwen som är verksam i Bordeaux, Frankrike. Leeuwen är professor i 

vinodling på universitet och forskningsinstitutet Ecole Nationale d'Ingénieurs des Travaux 

Agricoles de Bordeaux. Leeuwen anses vara en ledande forskare inom huvudämnet terroir och 

agerar som rådgivare till många av de kända vinhusen i Bordeaux. Dessa två studier går in på djupet 

av terroir i bemärkelsen vad terroir är och hur det fungerar. Sclosser, Reynolds, King & Cliff (2004) 

och Douglas, Cliff & Reynolds (2001) är alla forskare från universitetet Brock i Kanada, som under 

2000-talet har avhandlat många studier gällande skillnaden i viner mellan olika terroirer, alltså 

terroirtypisitet. Forskarna innehar stor kunskap inom området, exempelvis har Cliff en Ph. D. i 

agrikultur och Reynolds är professor vid institutet i biologisk vetenskap, vinodling fakultet av 

matematik och vetenskap. Tre böcker har varit till stor hjälp under skrivandets gång för att hålla en 

röd tråd, Robinson (2006), Johnson & Robinson (2007) och Jackson (2009). Robinson, (2006) har 

en Master of Wine certifikat, anses vara en av de inflytelserikaste personer i vinbranschen idag och 

agerar som konsult runt om i världen. Med boken Oxford companion to wine har hon samlat en stor 

mängd vininformation till en ordbok. Robinson har tillsammans med Johnson, Johnson & Robinson 

(2007) skrivit boken Atlas över världens viner som beskriver hela vinvärlden och vad som påverkar 

dess viner. Jackson (2009) har doktorerat i biologi och studerat ämnen som mikrobiologi, oenologi 

och vinodling. I boken Wine Tasting – a professional handbook går Jackson igenom alla de 

kemiska, fysiska och biologiska processer som sket innan och som sker under en vinprovning, samt 

hur en sensorisk analys ska anpassas för rätt ändamål och hur det ska utföras på ett korrekt sett. 
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Denna bok härledde forskaren igenom hela studie processen och gav en stor förståelse för hur en 

studie inom terroir borde te sig. 

6.2 Resultatdiskussion

I följande del diskuteras resultatet och bakgrund samt analyseras, tolkas och jämförs i relation till 

varandra. Diskussionen delas in i två underrubriker, syftesdel 1 och 2: kan vinkännaren känna av 

terroir och vinkännarens åsikter kring ämnet terroir. 

6.2.1 Kan vinkännaren känna av terroir 

Vinkännarna beskrev vin 2, som hade terroirtypisitet, som ett vin med en mindre fruktig doft av 

melon, citrus och persika och mer mandel, krut, örter, rök och krydda samt smakade av gröna 

äpplen, krusbär, citrus tillsammans med mineral, gräs och krydda. Däremot ansåg flera deltagare att 

vin 3 innehade terroiretypisitet. Vin 3 beskrevs med en frisk fruktig doft av gröna äpplen, päron, 

citrus och en rökig petroleum ton samt med en smak av gröna äpplen, krusbär, nässlor och 

grapefrukt med mineraler och en rökig petroleum ton. Således ansåg deltagarna att vin 2 hade en 

speciell doft kombination av krut, örter och rök medan vin 3 var mer fruktig. Vin 2 hade även mer 

gula toner som persika och citrus medan vin 3 hade mer gröna toner, gröna äpplen och krusbär. I 

diskussionen under fokusgruppen ansåg deltagarna att vinerna var rätt lika, återhållsamma och 

ungdomliga. Vin 2 var godast och stack ut med en något kryddig doft medan vin 3 var godare att 

smutta på och att dricka till mat  De båda studiemetoderna visade att majoriteten av vinkännarna 

ansåg att ett terroirvin är fruktigt med gröna toner. 

Däremot är det inte enbart doften som förklarar begreppet terroirtypisitet, Schlosser m fl. (2004) 

påvisade att terroir påverkar karaktärerna samt vinets struktur så som syranivå, färg och tanniner. 

Leeuwen & Seguin (2006) håller med om att terroir påverkar vinets struktur och även kvaliteten. 

Skillnaden mellan vinerna var framträdande: vin 2 hade en högre färg intensitet, var mindre fruktigt 

och hade mer säregna toner samt hade en längre eftersmak. Vin 3 hade en fruktigare ”renare” 

karaktär med färre aromer samt med en medellång besk eftersmak. Den sensoriska analysen visade 

att deltagarna förknippade terroirtypisitet med ”rena” viner snarare än viner med särprägel. Under 

fokusgruppsintervjuen uppdagades det även att ett terroirvin har en unik smak och doft med högre 

intensitet, gärna en ton av rök och mineral. Lång eftersmak, gärna något bitter samt passar bra till 
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olika användningsområden. Under den sensorisk analys beskrevs vin 2 med mer särprägel och 

”unika” toner som inte ofta används till att beskriva ett vin, dock ansåg de att det ”renare” vin 3 

innehade terroirtypisitet. Det betyder således att de båda studiemetodernas resultat går emot 

varandra, vad deltagarna säger och vad deltagarna väljer stämmer inte överens. Det varnade Jackson 

(2009) forskare som ska undersöka vin för, han menar att vad personer säger ofta går emot deras 

egna beslut.

Sensorisk analys visar i att det var en större andel deltagare som ansåg att vin 3 var gjort på druvan 

Chardonnay och att statistiken förövrigt inte hade lika stor spridning som för vin 2 (figur 1). Det 

kan bero på vin 2 särpräglade doft och smak som kan ha gjort det svårt för deltagarna att bedöma 

druvkarakteristik, det som är speciellt för druvan. Jackson (2009) menar även att aromen från 

druvorna även kommer i konflikt med ”bouqueten” från vintillverkningen. Sensorisk analys visar 

att fem deltagare ansåg att vin 2 och vin 3 var från Frankrike, vilket tyder på att vinerna var lik sin 

härkomst (figur 2 ). Dock ansåg en vinkännare att vin 2 var ifrån Nya Zeeland och en annan trodde 

att vinet var ifrån Sydafrika, samtidigt som två deltagare menade att vin 3 var ifrån Tyskland. Det 

kan bero på att vin 2 karakteriserades med dofterna persika, melon och citrus vilket anses vara det 

varma klimatets toner (Douglas, m fl, 2001). Tabell 1 visar att vinkännarna ansåg att vin 3 var 

dyrast samt var mest lik sitt riktiga butiks pris med en differens på 5,43 och att vin 2 blev 

undervärderad med 41,5 kr. Det tyder på att deltagarna ansåg att terroirvin är dyrare än vanliga 

viner. Dock hade vin 3 en högre standard avvikelse vilket tyder på att deltagarna svarade med en 

stor variation. Det kan bero på att den lägsta prissättningen av en vinkännare var 80 och den högsta 

var 200, annars låg prissättningen rätt lika runt 150. 

Den sensorisk analysen tyder på att ett terroirvin förknippas med hög kvalitet, renhet, ursprungs och 

druvtypiska drag samt ett högt pris. Endast 3 utav 10 vinkännare kunde peka ut ett terroirvin, 5 av 

10 vinkännare kunde peka ut vilket land terroirvinet kom ifrån. Vinkännarnas val av vilken druva 

vinet var gjort av var utspritt. Jackson (2009) anser att det är svårt att känna av terroirtypisitet, 

speciellt för icke vinkunniga. Caillé & Samsonc m fl. (2009) menar att vinkännare och vinmakare 

har svårt att känna skillnaden mellan viner gjort från mindre vinregioner och större vinregioner. Det 

tyder på att det är svårt att känna av terroirtypisitet.  
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6.2.2 Vinkännarens åsikter kring terroir. 

Vinkännares åsikter kring vad som ingår i begreppet terroir var splittrade vilket tyder på att 

kunskapen kring terroir finns men att definitionen är diffus. Vinkännarna påpekade även att terroir 

kan därför ha fått en för stor betydelse. En vanlig definition av terroir är enligt Peterson & Jolibert 

(1995) en produkt som tillverkas av lokala råvaror, av ett lokalt eller traditionellt recept och har 

kultur och historia från platsen för produktionen, samt har det ursprungliga utseendet och storleken. 

Det är många olika faktorer som spelar in i enbart ett ord. Både vinkännarna och Mouton (2006) 

anser att terroir är alla de naturliga faktorer som påverkar vinstocken och vindruvorna. Däremot 

menar Anthropology of food (2007) att om ett vin ska bli ansedd att komma från en region med 

terroir måste vinodlarna väva in geologi, tradition och lokal historia till produktionsområdet. Det 

betyder att terroir är alla naturliga faktorer som påverkar vinproduktionen men att terroir ur 

konsumentens synvinkel inkluderar vinets historia, nedärvd kunskap samt geologi. Nedärvd 

kunskap innefattar enligt Gade (2004) vintillverkning och vinodling. Vinkännarna ansåg att 

vintillverkningen tillhör en annan gren än terroir, men somliga ansåg att de naturliga jästsvamparna 

som används till själva jäsningen tillhörde terroir och att de har störst betydelse för smaken. I 

tidigare forskning berör jästsvamparna inte ämnet terroir utan tillhör istället vintillverkning. 

Vinkännarna var tveksamma till om vinodling tillhörde terroir, så som att binda upp vinrankan samt 

val av vinodlings plats. Skelton (2009) påpekar att alla mänskliga handlingar inom vinodling 

påverkar terroir men tillhör inte ämnet. Smith (2002) håller med men drar ingen linje däremellan, 

han menar att vinodling tillsammans med terroir ger ursprunget för vinet och att båda är beroende 

av varandra. Vinkännarna ansåg att det måste finnas en markant röd tråd till vad som tillhör terroir 

men att då ämnet är stort kan det lätt bli diffust. Det tillför mystik till begreppet och kan således ge 

en större betydelse till begreppet än vad de egentligen innefattar. Det kan stämma, dock är det 

troligen ett marknadsföringssätt från vinproducenter. Det var svårt för vinkännare att känna av 

terroirtypisitet vilket betyder att vinproducenterna måste få terroir att innebära mer än naturligt 

särpräglade smaker och dofter. Dock ansåg vinkännarna att begreppet terroir inte innefattar tradition 

och lokal historia utan endast de effekter som vingården har på druvan, både de mänskliga och de 

naturliga. 

Terroir förknippas med geologi och mer specifikt jordmån som enligt vinkännarna är ett centralt 

begrepp för terroir. Geologi har indirekt en central roll som en bidragande faktorerna för kvalitet 

inom ämnet terroir. Vinkännarna förknippade terroir med framförallt jorden vilket från början kan 

komma från det franska uttrycket ”Goût de terroir” som Jackson (2009) benämns som jordens smak 
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och doft i vinet. Den sensorisk analysen visar att terrortypisitet kopplas med en ton av mineral och 

rök. Jackson (2009) menar att terroirtypisitet beskrivs som ”kalkigt” och ”flintig”. Dock menar 

Maltman (2008) och Jackson (2009) att vinet inte kan få geologiska smaker och Maltman (2008) 

fortsätter och preciserar att en kalkrik jordmån inte kan ge en mineralton. Vinkännarna ansåg att det 

var möjligt för jorden att att ge smak till vinet. Douglas (m fl, 2001) ifrågasätter och menar att det 

har indirekt med terroir att göra genom att en mineral eller flint ton karakteriserar ett svalt klimat 

medan en ananaston karakteriserar ett varmt klimat. Det är möjligt för terroir att ge förutsättningar 

för hur en vinranka kan odlas och rötterna suger upp näring från marken, vilket enligt vinkännarna 

borde ge smak och doft till vinet. Själva geologin påverkar enligt Mouton (2006) jordens förmåga 

att behålla vatten och näringsämnen vilket flera forskar anser vara en stor bidragsgivare till vinets 

kvalitet. Hydrologi har en central roll för terroir och vinets kvalitet (Leuwen & Seguin. 2006; 

Leeuwen, m fl, 2004; Maltman, 2008). Dock menar Leeuwen, m fl, (2004) att terroir fungerar som 

ett ekosystem, alla faktorer påverkar varandra. Vinkännarna håller med om detta och anser att alla 

de naturliga faktorerna runtom vinrankan påverkar. De ansåg även att vinets kvalitet påverkas av 

var vinrankan växer och beroende på om jorden är fuktig eller torr, vilket enligt Ubalde, m fl (2009) 

påverkar temperaturen vid plantan då torra jordmånar är varmare jämfört med blötare jordar som är 

svalare. Leeuwen, m fl. (2004) menar att temperaturen är avgörande för sockerhalten som påverkar 

druvans kvalitet. Vinkännarna hade en förståelse för vad terroir är som stämmde med tidigare 

forsknings slutsatser. Däremot går vissa av vinkännarnas åsikter åt extremen och kan därigenom 

vara influerade av de franska vinproducenternas marknadsföring för ”Goût de terroir”, att jorden ger 

smak. Vinkännarna förutspår att det kanske i framtiden står på vinflaskorna vilken jordmån och sten 

som har används till vinrankorna. 

Vinkännarnas åsikter om ämnet terroirtypisitet är enat, de ansåg att det är de speciella dragen i vinet 

som kan uppkomma i smak och doft vilket på något sätt beskriver terroirs olika nyanser. Vinet har 

en minerallitet som är typiskt för just den vingårdens jordmån, vilket stämmer men det är även som 

resultatet från den sensoriska provningen visar; strukturen i vinet får skillnader. Dock blir 

vinkännarnas åsikter kring begreppet terroirtypisitet splittrat när det appliceras till en mening ”ger 

terroir särprägel till vinet”. Vissa av vinkännarna menade att terroir ger en särprägel till vinet och att 

det är skillnaden mellan olika viner beroende på var vinerna har vuxit, vilket vinkännarna 

definierade som terroirtypisitet. En annan åsikt som uppdagades är att terroir inte är samma sak som 

särprägel för i så fall har det lagts in hela vinets betydelse i ämnet terroir. Maltman (2008) menar 

dock att det finns ett samband mellan en vingårdars terroir och de karakteristiska smakerna från 
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vingårdens viner, men menar att vinet endast får särprägel från en bra terroir. De flesta viner 

innehåller således ingen särprägel och det är endast de bästa exemplaren som är ”rena” nog att vara 

igenkännliga. Olika vinregioner och vingårdar är olika bra på att framhäva sin terroir menade 

vinkännarna, och endast de högklassiga vingårdarna kan inneha terroirtypisitet. Samtidigt beskrev 

vinkännarna under den sensorisk analys att det vin som de ansågs inneha terroirtypisitet var ”rent”. 

Maltman (2008), Robinson, (2006) och Johnson & Robinson (2007) beskriver terroir som de unika 

eller speciella drag som en terroir ger till vinet och som kan härledas till just den vingården.

Faktorer som påverkar terroirtypisiteten är framförallt jordmånen som ger säregna toner, men även 

klimatet med faktorer som: sol, vind och vatten. Alla dessa faktorer har tidigareforskning visat 

påverka vinet och dess kvalitet. Dock menar även vinkännarna att vingårdens placering påverkas av 

solens och månens rörelse. Vilket stämmer till en viss del, vingårdens placering påverkar 

sollexponeringen men tidigareforskning visar inte på att månens rörelse har någon effekt på 

vinrankorna. Att månens rörelse ska ha en effekt på vinrankan kommer från den biodynamiska 

odlingen. Vinkännarna anser att jorden är viktigare för vinrankorna i gamla vinvärlden medan 

altitud är viktigare för vinrankorna i nya världen. Det är en trend som visar sig komma mer och mer, 

då nya världen söker sig till svalare platser. Maltman (2008), Robinson (2006) och Leeuwen & 

Seguin (2006) menar att sydsluttningar ger högre solexponeringen vilket ger en längre 

mognadsperiod i gamla vinvärlden medan i nya vinvärlden ger en högre altitud ett svalare klimat 

vilket i sin tur ger en längre mognadsperiod. En längre mognad ger aromerna möjlighet till att 

utvecklas sig långsamt och visar sig då tydligare (Leeuwen & Seguin, 2006). Vinkänarna hade rätt 

till stor del, dock var det inte jorden utan vingårdens solexponering, antal soltimmar, som hade 

samma effekt på vinrankan som den nya vinvärldens högre altitud.Vinkännarna ansåg att läget för 

vingården är viktigt samt att jordmånen har en stor påverkan och således har terroir en mindre 

påverkan på platser som har identiska jordar och omständigheter. Detta stämmer, vilket tidigare 

forskning har visat. Mounton (2006) menar att klimat och jordmån är två avgörande faktorer som 

påverkar terroirtypisitet då ett svalare klimat och en jordmån som reglerar vattennivån ger en högre 

kvalitet. Robinson (2006) och Leeuwen, m fl. (2004) stödjer påståendet och menar att klimatet 

tillsammans med jordmånen påverkar vattentillgången till vinrankan. Leeuwen & Seguin (2006) 

menar att vattennivån påverkar terroirtypisiteten. I helhet hade vinkännare en bra förståelse för 

ämnet terroir och terroirtypisitet och att deras åsikter stöds av tidigareforskning. Det finns vissa 

åsikter som inte har bevisats ge det resultat som vinkännarna anser. Vilket beror på att dessa idéer 
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inte kommer från den vanliga vinmakaren genom tradition eller tidigare forskning utan från en teori 

som applicerats till vingårdar så som biodynamisk vinodling.  

Det är en skillnad på om något är betydelsefullt eller om den har ett värde. Mat är betydelsefullt 

men efter det köpts exempelvis en hamburgare så har värdet försvunnit, däremot är guld inte viktigt 

men står sig i värde. Vinkännarna ansåg att terroir är mer eller mindre betydelsefullt beroende på 

vintillverkning, kvaliteten på vinet samt beroende på individen. Majoriteten av vinkännarna ansåg 

att vinet får en unik identitet från terroir och att det är possessivt, men samtidigt kan terroir vara 

negativ med toner som inte är önskvärda. Terroirvin får ett mer värde då det är unikt och det 

upplevs som speciellt, således blir det roligare samt intressantare att dricka. Nackdelen är att 

vinerna är dyrare vilket vinkännarna menar att de är värda. Terroirvin har ett mervärde i 

kombination till mat men att det krävs en oerhört erfaren kock för att utföra kombinationen. 

Däremot är det inte nödvändigt i hemmet, de anser att det finns många olika typer av viner i olika 

nyanser som går lika bra. Dock påstod de att vin i kombination med mat handlade om att 

experimentera och att komma i kontakt med ett landets kultur och matvanor vilket handlar om att 

para ihop ett terroirvin med dess lokala specialitet. Därmed kan terroirvin med rätt marknadsföring 

placeras ihop med en viss matstil som exempelvis Sauternes med gåslever. 

Vinkännarna associerar terroirvin med naturliga viner: ekologiska, naturliga och biodynamiska 

viner. De menar att bekämpningsmedel påverkar vinet och terroir negativt; de naturliga 

vinodlingarna ligger avskilt och kan då hålla vingårdar rena. Konsumenten måste vara påläst i 

ämnet för att kunna göra en koppling mellan naturligtvin och terroirvin ansåg vinkännarna, vilket 

betyder således att terroirviner är renare, mer naturligt gjorda och har ett högre värde. De förknippar 

inte ett gott vin med ett terroirvin utan att det är viktigare med producentens namn, samt är det 

viktigare att vinet är gott än att vinet innehar särprägel. Det är accepterat bland vinkännarna att 

terroirtypisitet borde finnas i de bättre vinerna, och att desto dyrare ett vin är desto tydligare terroir 

borde den inneha. Då vinkännare anser att terroirtypisitet är en nödvändighet i ett kvalitetsvin så 

tappar terroir lite av sin unikhet, då det är förväntat. Konsumenten förväntar sig mer och således 

stämmer det Anthropology of food, (2007) menar med att geologi, nedärvd kunskap och lokal 

historia till produktionsområdet är nödvändigt för att konsumenten ska anse att vinet innehar 

terroirtypisitet, det blir tydligare när den sensorisk analysen visar att terroirtypisiteten inte är 

märkbar för vinkännaren.   
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Terroir är som tydligast i de franska regionerna Bourgogne, Alsace och Champagne samt i de tyska 

vinregionerna Rehingau och Mosel. Robinson (2006) och Johnson & Robinson (2007) håller med 

om, att framförallt Bourgogne är en unik region för terroir och ger uttryck för det. Leeuwen & 

Seguin (2006) menar att även svalare regionerna i gamla vinvärlden innehar terroirtypisitet. 

Vinkännarna håller med och menar att regioner ger terroirvin framförallt då de har ett svalt klimat 

och då det är stor skillnad mellan olika jordmåner vilket framhäver terroirtypisiteten. Vinkännarna 

syftar på att olika jordmånar och olika druvor är olika påtaglig för terroir. Maltman (2008) menar att 

jordmånen är betydelsefull men inte att en specifik jordmån är överlägsen en annan. Olika 

jordmåner är bättre än andra menade vinkännarna, speciellt kalkrika jordmåner. Samtidigt ger vissa 

jordmånerna mer uttryck av sitt ursprung. Olika druvor är mer påtagliga för terroir, vinkännarna 

nämner druvan Pinot Noir som ger mer uttryck för sitt ursprung. Douglas, m fl. (2001) har genom 

forskning bevisat att druvsort ger 67 % av druvans karaktär och att de resterande 33 % påverkas av 

terroir. Dock har ingen tidigare forskning visat att olika druvsorter ska ha en större påverkan på 

terroir. 

6 Slutsats

Vinkännare kände inte skillnad mellan vin och terroirvin vilket påvisades då endast tre av tio 

vinkännare kände skillnad, samt urskiljer sig inte terroirvin markant från ett vanligt vin.  

Vinkännarna förknippade terroir med jorden och klimatet, speciellt jordmånen som ansågs ge 

smaken till vinet. Begreppet förvirrades in i andra ämnen som vinodling och vintillverkning, vilket 

tydde på att definitionen är diffus. Studien visade att vinkännarna hade starka åsikter inom ämnet 

terroir och terroirtypisitet. Vinkännarna ansåg att terroirvin var betydelsefullt men berodde på 

vintillverkning, kvalitet samt individens åsikter. De ansåg att terroir hade ett högt värde då 

vinkännarna var villiga att betala mer för terroirvin jämfört med vanligt vin, detta då terroirvin 

ansågs vara unikt, naturligt och med en särpräglad smak och doft. Terroirvin förknippades med en 

hög kvalitet, renhet, ursprungs och druvtypiska drag samt ett högt pris. Terroirvin beskrevs ha en 

högre intensitet på smak och doft, fruktigt med gröna toner och gärna en ton av rök och mineral; 

lång eftersmak och gärna något bitter.
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6.1 Vidare forskning

Fortsatt forskning inom ämnet är möjligt, med en större budget går det att förbättra studien genom 

större bredd och djup. Flera fokusgruppsintervjuer med bredare stratifieringskriterier ger fler 

grupper av vinkännare, vinmakare och sommelierer vilket ger mer information som kan 

sammanställas och olika specifika gruppers åsikter om terroir. Det är lämpligt med en större 

urvalsprocess vilket ger en jämnar kunskap bland deltagarna. Den sensoriska analysen kan 

förbättras med viner av högre kvalitet och mer erfarna deltagare vilket ger ett säkrare resultat, 

urvalet kan även breddas för att ta reda på hur olika grupper beskriver terroirtypisitet. 

Huvudsakligen skulle det ge ett säkrare resultat vilket således ökar studiens validitet. 
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Bilaga 1 – Frågeformulär

 vin nummer  

Utseende:

 

 

 

Doft:

 

 

 

 

Smak:

 

 

 

 

 

 

Bedömning kvalitet:

 

 

Störst andel druvor

 

Ungefärligt butiks pris:

 

Metod av produktion

Region: (ex: Italien, Barolo) Har vinet terroirtypisitet? 

1



Bilaga 2 – intervjuschema

• Vilket vin ansåg ni inneha terroir typisitet?; Flest trodde det- du trodde det- varför?

• Vad är terror i vinet?

• Är terroir viktigt för vinet?

• Skulle du kunna tänka dig betala mer för ett terroirvin?; Varför/varför inte?

• Vad anser du att terroir är?

• Har terroir en stor eller liten påverkan på vinet?

• Vad är terroirtypisitet och är det viktigt?; Varför är det- varför är det inte- viktigt?  

•  Finns det någon vinregion där terroir tydligast speglar sig i vinet?; Vad är det som skiljer 

regionen från andra regioner? 

• Är terroir samma sak som särprägel?  Varför/Varför inte?

• Har terroir någon speciell betydelse när det kommer till vin i kombination med mat?; Varför/ 

varför inte?
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Bilaga 3 - Sökmatris
 

Date range: 2000-

2012

DATABASER Datum: 2012-03-18

SÖKORD Google

Scholar

    

1:Terroir 16 100 xx xx xx xx

2:Soil 590 000 xx xx xx xx

3:water status 1 160 000 xx  xx xx xx

4:grape 6420 xx xx xx xx

5:wine 847 000 xx xx xx xx

6:typicity 620 xx xx xx xx

7:Hierarchy 864 000 xx xx xx xx

8: Viticulture 19 200 xx xx xx xx

9: Sensory analysis 1 040 000 xx xx xx Xx

Datum Databas Kombination Antal 

referenser i 

kombination

Antal lästa

abstract

Antal 

lästa 

artiklar

Använda 

artiklar

2012-

03-18

Google 

scholar

7+1+3 534 4 1 1

2012-

03-18

Google 

scholar

1+8 3870 6 3 1
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2012-

03-18

Google 

scholar

5+6 366 2 1 1

12-03-

19

Google 

scholar

2+5+4 14 900 5 2 1

2012-

03-19

Google 

scholar

1+9 1180 3 2 2

12-04-

30

UU 9+1

+typicality

605 10 4 1

12-04-

30

UU 1+8

+tradition

4410 1 1 1

12-04-

30

UU vineyard 

establishment

15700 16 6 1
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Bilaga 4 – Brev till potentiella deltagare.

Hej,

jag läser sista året på Sommelier och måltidskreatörs programmet i Grythyttan och skriver just nu 

min C-uppsats med huvudämnet terroir.  Inför den sensorisk analys söker jag deltagare som har stor 

kunskap om vin, har en djup förståelse för huvudämnet samt har en stor vana av att prova vin. Du 

som ansöker röker inte cigaretter och är mån om din hälsa  - får absolut inte vara förkyld. 

Det finns endast 10 platser, dessa tio personer delas in i ytligare i två grupper. 1 grupp x 5.  Studien 

börjar med att deltagarna provar tre viner där ett av vinerna innehåller terroirtypisitet. Vinerna 

kommer vara rätt lika varandra, samma druva, snarlikt område, vintillverkning, men en av vinerna 

kommer vara från ett mindre område.  Därefter får de fem deltagarna utbytta åsikter och prata om 

provningen. Är du redo för utmaningen? Allt som allt kommer du efter 30-40 minuter ha bidraget 

till ungforskning. 

Då det skett snabba förändringar i schemat försöker vi göra studien denna vecka, utan din hjälp går 

det inte. Studien tar plats i centrala Uppsala under två tillfällen:  

Grupp 1, Söndag, 29/4, kl17:00. 

Grupp 2, Söndag, 29/4, kl18:30.

Du kan göra denna studie möjlig. Som deltagare bidrar du med dina smaklökar och åsikter som för 

oss är viktiga. Denna studie kan inte göras med vem som helst, deltagarna är därför för oss 

speciella. Ni som deltar får gärna känna varandra sedan tidigare. Ansök nu på patrikw@live.com

Med vänliga hälsningar, 

Patrik W
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