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Sammanfattning 

Mineralitet, ett av de mer väldiskuterade begreppen inom vinvärlden under senare tid där de 

lärda tvistar om hur karaktären uppstår samt vad mineral faktiskt doftar och smakar. Dock 

menar vissa att bristerna i begreppets definition leder till att det uppstår språkliga hinder. 

Trots det är uppfattningen bland många vinprovare att kvalitet kan tillskrivas viner som 

påvisar mineralkaraktär. Syftet med denna studie är att utreda uppfattningen och användandet 

av mineralitet i vin hos professionella vinbedömare samt hur personer med stort engagemang 

för vin använder sig av begreppet. Frågeställningar i denna studie var Finns det en koppling 

mellan kvalitet och mineralkaraktär i vin? samt Finns det viner från vissa ursprung som visar 

mer mineralkaraktär än andra? Studien genomfördes med hjälp av en tränad panel bestående 

av högengagerade bedömare som gjorde en profilbedömning på två stycken viner, där det ena 

ansågs ha mineralkaraktär och det andra inte ansågs ha mineralkaraktär. Även tre stycken 

semistrukturerade intervjuer genomfördes där respondenterna var en Master of Wine, en 

vinmakare/vinutbildare och en sommelier. Resultatet indikerar att användandet av begreppet 

mineralitet skiljer sig från person till person, olika personer använder olika ord för att 

beskriva mineralitet i vin. Dock finns det en uppfattning att vissa viner från ursprung som 

Chablis, Loire och Tyskland är mer mineraliska än liknande viner från varmare ursprung och 

mineralitet kopplas således ihop med viner från områden med svala klimat. Det finns en 

antydan till att mineralitet i vin är en kvalitetsfaktor men även detta råder det delade meningar 

om.  
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Introduktion 
Describing wines in terms of minerality has come into vogue. While the descriptor is over-

used and poorly defined, with each taster experiencing it differently, the sensation does exist 

(Ross, 2012, s. 1). Mineralitet, ett av de mer väldiskuterade begreppen inom vinvärlden under 

senare tid där de lärda tvistar om hur karaktären uppstår samt vad mineral faktiskt doftar och 

smakar. Ett läger hävdar att viner från svalt klimat från klassiska europeiska vinregioner 

smakar mineral på grund av sin specifika jordmån (Jamais, 2009). Medan andra hävdar att det 

vi uppfattar som mineral är en defekt vid vinmakningen (Maltman, 2008). Easton (2009) 

menar att bristerna i begreppets definition leder till att det uppstår språkliga hinder. Trots det 

är uppfattningen bland många vinprovare att kvalitet kan tillskrivas viner som påvisar 

mineralkaraktär. Som doft- och smakbeskrivning används mineralitet som ett positivt epitet 

utifrån ett kommersiellt perspektiv där vinerier, importörer samt detaljhandeln beskriver även 

vissa viner med mineralkaraktär. Då mineralkaraktär ofta förekommer som en 

smakbeskrivning i vin blir ämnet aktuellt att studera då dess omdiskuterade uppkomst klart 

försvårar för konsumenten att uppfatta vad som är begreppets faktiska innebörd.  

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskapens och Värdskapets 
(MoV) teori och metod 
Det centrala i måltidskunskap och värdskap är individen och hur denne upplever, inmundigar, 

möter och konsumerar måltiden med alla sina sinnen. Måltiden delas av Gustafsson (2002) in 

i de fem aspekterna produkten, mötet, rummet, stämningen och styrsystemet, vilka 

tillsammans utgör modellen FAMM (The Five Aspect Meal Model). 

 

Produkten (som i det här fallet är vinet) påverkar även de andra aspekterna i FAMM där den 

tillsammans med rummet och mötet bidrar till den övergripande stämningen (Gustafsson, 

Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Detta innebär således att produkten och den 

uppfattning som individen har om dess kvalitet, status, utformning och smakkaraktär bidrar 

till stämningen utifrån ett socialt och psykologiskt perspektiv (Charters & Pettigrew, 2008). 

 

Måltidskunskapen förlitar sig även till närliggande discipliner som sensorik, ekonomi och 

biologi bland annat, vilket gör den tvärvetenskaplig. Gustafsson et al. (2006) menar att 

sensorikens metoder utgör ett viktigt verktyg för måltidskunskapen där kännedom om 
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individens sinnesperception möjliggör mätandet av hur individer uppfattar olika 

livsmedelsprodukter. Ur subjektiv data kan det utläsas vad personer tycker om, alltså vad som 

skulle anses som kommersiellt eftertraktat i en produkt. Medan ur objektiv data kan det 

utläsas olika egenskaper och deras intensitet genom olika profilbedömningar, vilket visar hur 

olika produkter skiljer sig åt i sin sensoriska karaktär (Lawless & Heymann, 2010). 

Mineralkaraktär när det används som en smakbeskrivning syftar således till hur individer rent 

sensoriskt uppfattar aromen samt bildar sig en uppfattning om huruvida det är en preferens. 

Om mineralkaraktär i vin kan utläsas genom objektiva test innebär således att intensiteten av 

aromen kan utläsas i olika viner samt att de subjektiva testen kan visa på huruvida en grupp 

personer föredrar mineralkaraktär i viner. Detta knyter an till hur vinkonsumenten förhåller 

sig till mineralkaraktär och dess arom rent sensoriskt samt att kunskapen om konsumentens 

preferens och intensitetsbedömning skapar värdefull information för de som marknadsför sina 

viner med att ha mineralkaraktär.  

 

Lawless och Heymann (2010) menar att sensoriken i måltidsscenarion tjänar sitt syfte för att 

få förståelse för konsumentens uppfattning av livsmedelsprodukter där dess upplevda 

egenskaper ger förståelse för hur individen förhåller sig till de sensoriska attributen. Ur ett 

restaurangperspektiv spelar således sommelieren en viktig roll då denne som informatör och 

vägledare med sina kunskaper och hantverksskicklighet får gästen att maximera sin 

upplevelse (Gustafsson et al., 2006; Parr & Mackay, 2010).  

 

Vin är förvisso en jordbruksprodukt men i måltidskunskapens synsätt blir vinet en produkt 

först då det ingår i ett måltidsscenario där vinets egenskaper utifrån dess ursprung, 

tillverkningsmetod samt sensoriska kvaliteter skapar olika uttryck där individens uppfattning 

är i fokus för måltidskunskapen (Gustafsson et al., 2006). Genom att lyfta in olika åsikter från 

vinskribenter, forskare samt vinprofiler kan uppsatsförfattarna belysa problematiken i 

definitionen av begreppet där aromprofilen har sitt ursprung. Att begreppet även bär ett 

kommersiellt värde knyter an till måltidskunskapen då konsumenter som handlar vin möts av 

de smakbeskrivningar som återges på Systembolagets hyllor, i reklam, artiklar eller 

experternas utlåtande. Dessa smakbeskrivningar där mineralkaraktär ofta används ger således 

konsumenten en uppfattning om vinets karaktär och bidrar till att avgöra vilket vin som 

konsumenten köper till sin påtänkta måltid.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att utreda uppfattningen och användandet av mineralitet i vin hos 

professionella vinbedömare samt hur personer med stort engagemang för vin använder sig av 

begreppet mineralitet.  

 

Frågeställningar 
• Finns det en koppling mellan kvalitet och mineralkaraktär i vin? 

• Finns det viner från vissa ursprung som visar mer mineralkaraktär än andra? 

Syftesavgränsning 
Studien är avgränsad till att enbart beröra vita viner och mineralitet då detta samband är 

vanligast förekommande i litteraturen samt i tidigare studier. 

 

Teoretisk bakgrund  
Den teoretiska bakgrunden ger en inblick i diskussionen kring begreppet mineralitet i vin och 

mineralämnen i jorden. Kapitlet berör även kvalitetsaspekter i vinets mineralkaraktär samt 

språkliga svårigheter. 

 

Begreppet mineralitet 
Mineralkaraktär i vin definieras som ett paraplybegrepp för att sensoriskt beskriva 

uppfattningen av aromer som jordighet, petroleum, fotogen, gummi, tjära, rök, sten/stål, kalk, 

flinta och vått ylle (Goode, 2005; Easton, 2009; Wine & Spirit Education Trust, 2013). Sally 

Easton (2009), Master of Wine1 och vinskribent, menar att begreppet används flitigt inom 

vinindustrin för att beskriva ett vins sensoriska attribut och begreppet anses vara positivt och 

åtråvärt. Dock menar Easton (2009) att svårigheten ligger i att precisera exakt vad som menas 

med mineralkaraktär. Andra karaktärer i vin vilka beskrivs som fruktiga, vegetativa, 

animaliska eller träiga (ekfat) vet man hur de uppstår och vad det är som får dem att uppstå  

(Easton, 2009). Det gör emellertid inte mineralkaraktären då mineralhalten i vin ligger under 

vad som är identifikationströskeln (Maltman, 2008). Jancis Robinson (2011), Master of Wine, 
                                                
1 Examen vid Institute of Masters of Wine, ansett som den högsta samt mest krävande utbildningen inom 
vinbranschen (Robinson, 2006, s. 430). 
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författare och vinprofil, tar även upp en annan aspekt av upplevd mineralkaraktär i vin där den 

snarare beskrivs som en smak än en doft. Robinson (2011) beskriver mineral som att det 

bistår med strukturell skillnad till vinet samt att det ger en stålaktig eller kalkig, uttorkande 

känsla. Gällande uppkomsten av mineralkaraktär i vin är uppfattningen indelad i två läger där 

det ena menar att jordmånen som vinrankan växer i ger smak till vinet medan det andra lägret 

hävdar att det är omöjligt för vinrankan att föra smakämnen vidare från jorden till druvan och 

slutligen till vinet (Goode, 2013; Jamais, 2009). 

 

Mineralämnen i jorden 
Dr. Richard Smart säger i Wine Science av Goode (2005) att uppfattningen att druvorna kan 

ta smak från jorden är helt befängd, och undrar vem som ens kom på idén att det skulle kunna 

vara så. I samma bok uttalar sig professor Jean-Claude Davidian om kopplingen mellan 

mineraler i jorden och det färdiga vinets doft och smak. Davidian menar att de som påstår att 

det finns en koppling inte är vetenskapligt trovärdiga (ibid.). Maltman (2008) beskriver 

problematiken med mineralitet som doft- och smakbeskrivning av ett vin då endast 0,2 

procent av det färdiga vinet består av icke organiska ämnen (joner från mineraler i jorden). 

Maltman (2008) fortsätter med att förklara hur låga nivåerna av mineralämnen är i det färdiga 

vinet; kalium, natrium, magnesium och kalcium består endast av 0,1 milligram per liter. Ännu 

lägre värden uppmäter järn (0,01 milligram/liter) medan de lägsta nivåerna står koppar, 

aluminium, zink samt bly för med så låga värden som 0,001 milligram per liter (ibid.). Dessa 

värden ligger långt under gränsen för vad en människa kan uppfatta, exempelvis koppar och 

zink kräver en koncentration av tre milligram per liter för att det ska kännas på smaken (ibid.). 

I vissa viner kan höga koncentrationer av bland annat järn och magnesium uppstå, dock ger 

dessa ämnen ingen önskvärd mineralitet i doft eller smak utan snarare en bitter, fadd smak 

som vinmakare vill undvika i allra högsta grad (ibid.). Maltman (2008) skriver även att höga 

halter av koppar och järn kan orsaka grumlighet i det färdiga vinet, vilket heller inte är 

önskvärt. Ribéreau-Gayon, Dubourdieu, Donèche och Lonvaud (2008) skriver att de 

mineralämnen som tas upp av rankan och tillslut hamnar i druvmusten endast hjälper till att 

starta och hålla igång jäsningen, de tar inte upp något samband mellan doft och smak i vinet 

och mineralhalten i musten. Maltman (2008) skriver att det bara är konstigt att man använder 

sig av mineralitet som provningsanteckning då mineraler och andra jord-ämnen inte har någon 

doft eller smak. Ett exempel Maltman (2008) tar upp är vinskribenter och recensenter som 

skriver att kvarts är en typisk doft för Chablis. Det ironiska i detta är att kvarts är en helt doft- 
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och smaklös mineral som används vid framställningen av glas, exakt samma glas som 

används vid tillverkning av flaskan vinet lagras i och samma glas som vinet dricks ur i form 

av vinglas (ibid.). Vidare menar Maltman (2008) att vissa skribenter påstår, när de skriver om 

vulkaniska jordar, att dessa ger vinet en rökighet eller en tanninstruktur som påminner om 

aska. Maltman (2008) tror snarare den upplevda mineraliteten i dessa viner handlar om 

svavelföreningar som är vanliga i regioner med vulkaner. I en artikel av Tominaga, 

Guimbertau och Dubourdieu från 2003 skriver de om mineralitet i Sauvignon Blanc, 

Chardonnay och Semillon och den rökiga ton som ofta används som doft- och 

smakbeskrivning för dessa druvor. I studien kom de fram till att dessa viner var rika på 

Benzenemethanethiol (en benzyl-merkaptan) vilket deras sensoriska panel drog mot 

mineralitet, rök och gun flint i sina beskrivningar (Tominaga et al. 2003). Dessa tioler finns 

redan i druvorna från början men frigörs först under jäsningen och först då blir aromämnena 

kännbara (Mansell, 2010). Dessa två uppgifter visar således att denna tiol finns i högre 

koncentrationer i de tidigare nämnda druvorna samt att aromerna den ger kommer från 

jäsning och inte från jordmånen (Tominaga et al., 2003 & Mansell, 2010).  

  

Åsikter om mineralitet 
Vinskribenten och dryckesprofilen Michel Jamais som frekvent uttrycker sina åsikter i ett av 

Sveriges ledande dryckesmagasin Livets Goda skriver i en artikel om mineralkaraktär i vin. 

Jamais (2009) menar att det är en självklarhet att jorden bidrar med smakämnen där ett antal 

ursprung som Bourgogne, Alsace, Chablis, Tyskland och Napa Valley varierar mer i sin 

smakprofil beroende på det specifika vingårdsläget snarare än vilken druvsort vinet är gjort 

på. Jamais (2009) specificerar även de olika typer av smakkaraktärer som återfinns i dessa 

viner där de i sin mineralkaraktär speglar vilken typ av jordmån som druvorna har växt i. 

Kalksten som arom återfinns ofta i vit och röd Bourgogne, ostronskal och krita i Chablis, 

medan Mosel- och Prioratviner ofta påvisar karaktär av skifferrök (ibid). I samma artikel som 

Jamais (2009) tar upp sina erfarenheter och sensoriska uppfattningar av dessa viner och deras 

jordmåner lyfter han även fram kritik mot vetenskapens teorier. Jamais (2009) menar att 

vetenskapsmännen inte till fullo kan bevisa att mineralämnenas joner inte skulle kunna 

påverka vinets smakkaraktär och avvisar deras teorier om att jorden inte kan ge smak till 

vinet.  
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I motsats till Jamais (2009) ser vinföreläsaren, tillika VD för Gustibus Wine & Spirit 

Academy, Anders Öhman (2011) det komplexa i användandet av begreppet mineral. Öhman 

(2011) tar den vetenskapliga inställningen och hävdar att vinet får sin smak från druvan, 

fermenteringen och lagringsprocessen, inte av jorden. Öhman (2011) drar dock likt Jamais 

(2009) paralleller med vissa svala, traditionella Europeiska områden och förekomsten av 

smakkaraktären mineral i dess viner. Öhman (2011) anser att en hög, markerad syra 

tillsammans med en återhållsam fruktighet förstärker en torr, stram upplevelse som kan 

associeras med mineralkaraktär. Vidare menar Öhman (2011) att druvans naturliga 

svavelföreningar som uppstår vid jäsningen från dessa svala klimat och näringsfattiga jordar i 

moderat mängd och vid reduktiv vinmakning ger en lätt rökig karaktär som kan associeras 

med mineral. 

 

Skribenterna Harold McGee och Daniel Patterson publicerade en artikel i New York Times 

om effekten som mineralämnen och växtplatsen har till det slutgiltiga resultatet i vin. McGee 

och Patterson (2007) tar även de upp exemplet med Chablis där många odlare, i likhet med 

Jamais (2009) åsikt, hävdar att dess mineralkaraktär kommer från de kalkrika jordarna. 

McGee och Patterson (2007) menar att det förvisso är lockande att kunna säga att jorden 

uttrycker sig genom rankan, att vinet smakar av jorden samt att det är troget till sitt ursprung 

men att det är en förenkling och en klar romantisering av sanningen. Att modern vinmakning 

och efterfrågan på smakrika, fruktdrivna viner med tydlig druvkaraktär blir allt mer populära 

leder till att ”ursprungsorienterade” producenter allt mer bygger på myten om jordmånens och 

växtplatsens smak i vinet (ibid). McGee och Patterson (2007) lyfter även fram växtfysiologen 

Mark Matthews, University of California, åsikt om att vinrankan inte interagerar med stenar 

men däremot med jorden, vilken består av nedbrutna stenar och organiskt material. Dock är 

vinrankor selektiva, menar Matthew, de absorberar inte allt som finns i jorden och skickar till 

druvorna. Om det vore så skulle druvorna mest smaka jord (ibid). 

 

Randal Grahm, vinmakare på Bonny Doon i Kalifornien, ser mineralitet som en viktig aspekt 

i vin men ogillar att det inte finns några vetenskapliga belägg för att smakkaraktären faktiskt 

existerar (Goode & Harrop, 2011). I brist på bevis att jordmånen har med mineralitet i vin att 

göra lät Grahm för några år sedan göra ett eget experiment där han tog olika stenar och 

macererade dem i vin. Resultatet blev att vinerna fick en annorlunda doft, smak och struktur 

än de utan sten (ibid.).  
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Vinmakaren Dirk Niepoorts åsikt om mineralitet i vin är att det är av stor vikt även för honom 

Goode och Harrop (2011). Niepoorts teori är att mineralitet kommer från terroir2 och olika 

jordmånstyper men även att det kommer från små defekter vid vinmakningen. Vilket är hans 

förklaring varför det sällan finns mineralkaraktär i moderna viner då vinmakarna styr 

tillverkningen för mycket (ibid.). Dawid Saayman, konsulterande vinmakare i Sydafrika, 

uttrycker sig också om mineral, han anser att doften och smaken mineralitet i vinet inte har 

något att göra med mineralerna i jorden utan vill tillskriva mineralitet avsaknaden av frukt i 

vinet (ibid.).  

 

Jamie Goode (2013a), doktor i växtbiologi, vinboksförfattare, journalist och bloggare, skriver 

om mineralitet som ett användbart ord för beskrivning av vin och att många provare använder 

ordet i sina doft- och smakbeskrivningar. Vidare menar Goode (2013a) att ordet ofta innebär 

olika dofter och smaker beroende på vem som använder det, en doft som anses vara mineral 

för en person behöver inte vara det för en annan. I samma artikel tar Goode (2013a) upp 

Olivier Humbrecht, Master of Wine och vinmakare, som anser att man som vinprovare kan 

känna mineralitet i vin om inte på doften så på paletten. Humbrecht anser att det är mineraler 

som gör att ett vin smakar salt och savoury. Humbrecht menar att mineraler bidrar med 

strukturen till ett vin och att hög mineralitet gör att du bildar mycket saliv när du dricker, 

vilket får dig att vilja dricka ytterligare en klunk, glas eller flaska (ibid.). Även Nik Weis, 

vinmakare i Mosel, ser mineralitet i vin som något som uppfattas mer i smaken än på doften. 

Weis anser som Humbrecht att mineralitet är en salt känsla som är förnimbar i vinets 

avslutning (Ross, 2012). 

 

Mineralitet och upplevd kvalitet 
Många sommelierer uttrycker sig i den mening att det finns en viss koppling mellan 

mineralkaraktär i vin och upplevd kvalitet (Basset, 2000; Parr & Mackay, 2010). Gerard 

Basset, Master of Wine, Master Sommelier3 samt världsmästare i sommellerie, tar upp 

typicitet som en faktor för kvalitet i vin. Basset (2000) menar att typicitet i sig inte är en 

kvalitetsfaktor men att det ger ett ramverk för en stil att uttrycka sig i. Basset (2000) menar att 

en typisk ung Chablis karaktäriseras av mineral, äpplen, blommor samt marsipan. Om vinet 

istället skulle påvisa en tydlig tropisk karaktär skulle det vara atypiskt. Utifrån sin empiriska 

                                                
2 Fransk term som innebär att vinet ger uttryck för sitt ursprung (Robinson, 2006, s. 693). 
3 Högt ansedd examinering och titel utfärdad av The Court of Master Sommeliers (Robinson, 2006, s. 642). 
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kunskap som vinprovare menar Basset (2000) att han väger in vad han förväntar sig att vinet 

ska smaka och att det skulle vara svårt att bortse från att vinet rent sensoriskt faller utanför 

ramen för vad han anser en Chablis bör smaka. Chefsommelieren Rajat Parr och 

vinjournalisten Jordan Mackay (2010) uttrycker sig i liknande ordalag som Basset (2000) 

angående Chablis. Parr och Mackay (2010) anser att Chablis till skillnad från många andra 

vinstilar av Chardonnay kvalitetsmässigt skall bedömas utifrån sin karaktär av syra, arom, 

intensitet men framför allt mineralitet. Det är just dessa faktorer som Parr och Mackay (2010) 

anser vara unika för Chablis och menar att de högst ansedda vingårdarna i Chablis, 

betecknade Grand Cru4, ger de rikaste och mest expressiva vinerna med en omisskännelig 

arom av kritaktig mineral. 

 

Steve Charters, Master of Wine samt professor i Champagne Management, Reims 

Management School, och Simone Pettigrew, professor i marknadsföring, University of 

Western Australia, har studerat olika kvalitetsfaktorer i vin. I sin studie menar Charters och 

Pettigrew (2007) att för vissa konsumenter är vinets ursprung en viktig faktor där tydlighet i 

vinets karaktär utifrån dess växtplats ökar kvalitetsuppfattningen av vinet. Med detta menar 

författarna av studien att en druvsort som exempelvis Riesling där druvans typicitet och 

karaktär av citrus, lime, blommighet samt mineral bidrar till att öka den uppfattade kvaliteten 

av vinet ju högre koncentration av dessa aromer konsumenten upplever. Charters och 

Pettigrew (2007) menar dock att uppfattningen skiljer sig åt mellan olika konsumentgrupper. 

De konsumenter som har lågt eller medelhögt engagemang i vin framhäver faktorer som god 

smak (ren smak, avsaknad av defekter), förpackning, samt att vinet smakar likadant varje 

gång som viktiga kvalitetsparametrar medan konsumentgruppen med högt engagemang 

snarare framhävde vikten av ursprung, komplexitet, finess samt lagringspotential.  

 

Wendy Parr, forskare vid jordbruksinstitutionen, Lincoln University, forskade vidare från 

Charters och Pettigrews (2007) studie där nyckelordet var komplexitet. Parr, Mouret, 

Blackmore, Pelquest-Hunt och Urdapilleta (2011) menar att upplevd komplexitet i vin skiljer 

sig åt mellan konsumenter och professionella vinbedömare. Likt studien utförd av Charters 

och Pettigrew (2007) anser konsumenten även här att komplexitet bidrar till kvalitetsfaktorn i 

vin. Konsumenten beskriver komplexitet som relaterat till personlig smak samt med vissa 

förutfattningar som druvsort, varumärke och image medan professionella bedömare ger mer 

                                                
4 Fransk beteckning för bästa växtläge (vingård) (Robinson, 2006, s. 321) 
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tekniska bedömningar utifrån objektiva beskrivningar. De professionella bedömarna såg 

ursprunget som en viktig faktor där vingårdens läge och jordmån sätter sin prägel på vinet. 

Med andra ord menar Parr et al. (2011) att bedömarna anser att smakkaraktärer från vingården 

återfinns efter vinmakningsprocessen i det färdiga vinet och bidrar med komplexitet. Gällande 

konsumentgruppen ser Parr et al. (2011) likheter med vad Charters och Pettigrew (2007) såg 

hos sina bedömare där subjektiv bedömning utifrån egna preferenser avgjorde om vinet var 

komplext eller ej. Genom att använda sig själva som mätinstrument utan att ha andra kriterier 

än preferens menar Parr et al. (2011) på att konsumenterna har svårt att beskriva vad som är 

komplexitet i vin då de saknar kunskap eller intresse om vilka underliggande effekter som 

bidrar med komplexitet. 

 

Easton (2009), menar på att det finns en antydan till kvalitet kopplat till användandet av 

mineralitet som smakbeskrivning. Easton (2009) menar att termen har fått fäste hos 

vinprovare och att det är med varsamhet som den bör användas för att inte vattna ut 

begreppets innebörd. Parr och Mackay (2010) beskriver de bästa vinerna från Chablis som 

ovan nämnt att de karaktäriseras av sin dominerande mineralkaraktär. Samma beskrivning 

med kvalitet och mineralkaraktär görs även för de bästa vinerna från ursprung som 

Montrachet, Mosel, Rheingau och Loire där Parr och Mackay (2010) menar att dessa 

sensoriska attribut kopplat till deras jordmån är vad som gör vinerna unika. 

 

Språkliga svårigheter 
Easton (2009) skriver att mineralitet är ett uttryck som inte tog form förrän under senare delen 

av 80-talet i Frankrike och det var inte förrän på 90-talet som den engelska termen minerality 

började användas. Två viktiga verk som inte nämner mineralitet som doft- och smakegenskap 

i vin är Oxford Companion to Wine samt Aroma Wheel. Aroma Wheel är ett koncept utvecklat 

av Ann C. Noble, forskare på UC Davis, under den senare delen av 1980-talet, det fungerar 

som ett lexikon där olika aromer i vin listas där tanken är att hjulet ska vara en utgångspunkt 

för att kommunicera med samma ord kring vin (Robinson, 2006, s. 35). Aroma Wheel tar inte 

upp mineralitet som en egen kategori, men tar dock upp dofter som fotogen, jordig och blöt 

ylle men de ligger under andra rubriker. Inte heller i lexikonet Oxford Companion to Wine 

finns mineralitet som uppslagsord, dock skrivs det om mineralämnen i jorden samt att vissa 

viner beskrivs som mineraliska, men någon definition av begreppet går icke att finna 

(Robinson, 2006). Inte heller i det omfattande verket The Taste of Wine av Emile Peynaud 
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(1987), grundare av oenolog-universitetet i Bordeaux, tas mineralitet som doft- och 

smakegenskap upp. Även här finns dock ord som gun flint, rök och våt ylle men de kopplas 

inte ihop med mineralitet (ibid.). Det språkliga i sig är även ett problem vid sensoriska 

bedömningar av vin. I en studie av doktor Anders Herdenstam vid KTH/Grythytte Akademi 

tas just dessa språkliga beskrivningar av viner i beaktning. Herdenstam, Hammarén, Ahlström 

och Wiktorsson (2009) belyser i sin studie de komplexa faktorer som spelar in vid ett 

vinprovningsscenario där perceptionen hos de olika provarna skiljer sig åt hur ett vin upplevs 

och förmedlas utifrån associationsfaktorer. Med detta menar artikelförfattarna att det en 

provare associerar till körsbär är en rödfruktig karaktär medan en annan provare associerar 

körsbär till en mörkfruktighet. Detta innebär således att aromen körsbär i vin har olika 

karaktär och användningsområden för olika vinprovare vilket gör att förmedlandet av 

uppfattningen av vin skiljer sig åt beroende på vem som provar vinet (ibid). 

 

Metod och material 
Nedan presenteras det material som användes i denna studie, hur materialet samlades in och 

vilka metoder som användes samt varför dessa metoder användes.  

 

Insamling av bakgrundsinformation 
De vetenskapliga artiklarna som användes för bakgrunden i denna studie hämtades från 

databasen Summon. De använda sökorden var i olika kombinationer: minerals, white wine, 

wine, smoky, geology, minerality, alcohol, consumer behaviour, language, involvement, 

complexity och quality. Artiklarna som användes i bakgrunden skulle innehålla information 

om något av följande områden: lingvistiken om mineralitet, mineralämnen i jorden och 

mineralitet som kvalitetsbegrepp samt att artiklarna skulle vara granskade och publicerade i 

en vetenskaplig tidskrift. Den övriga litteraturen som använts i bakgrunden i form av böcker 

och internetkällor valdes ut för att författarna ansågs vara auktoriteter inom området eller ha 

en dokumenterad åsikt om området. I Bilaga 1 har sökmatriser för de vetenskapliga artiklarna 

sammanställts.  
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Metod 
Studiens metod är uppdelad i två delar där den första delen var en form profilbedömning där 

en panel bestående av studenter från Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan provade ett 

vin med uttalad mineralkaraktär och ett vin utan uttalad mineralkaraktär. Del två i studien 

bestod av intervjuer med en Master of Wine, en sommelier samt en vinmakare/vinutbildare. 

Profilbedömningen gjordes för att se hur tränade vinprovare använder beskrivningen 

mineralitet, samt om det går att koppla ihop mineralitet med kvalitet och ursprung. 

Profilbedömningen (Flavour profiling) gjordes för att få vana vinbedömares syn på 

mineralitet samt för att se om eller hur de använde begreppet. Intervjuerna gjordes i avseendet 

att få en djupare syn på begreppet mineralitet samt att undersöka om mineralitet är kopplat till 

kvalitet. Kvalitetsbegreppet var en stor del i de båda metoderna.  

 
Profilbedömning – Flavour profiling (FP) 
FP används som en kvalitativ metod vid beskrivandet av produkter. Bedömningen sker av en 

panel och involverar de sensoriska attributen samt deras intensitet (Lawless & Heymann, 

2010). Det är även viktigt att panelen är tränad och att det finns standardiserade ord som 

används av samtliga panelmedlemmar (ibid.). Därför användes WSET-SAT5 som underlag 

för profilbedömningen då detta är den mall som har använts av deltagarna i panelen tidigare, 

samt att den innehåller de standardiserade ord panelen använde sig av. I studiens förenklade 

version av WSET-SAT ingår kategorierna nose, palate, origin och quality. Där bedömarna 

fick fylla i intensitet och karaktär av aromer utefter de parametrar som fanns angivna i mallen. 

Fyra till sex är det rekommenderade antalet personer för en FP-panel anser Lawless och 

Heymann (2010), medan Stone, Bleibaum och Thomas (2012) menar att sex är det ultimata 

antalet. Denna studie utfördes med 12 personer för att få ett jämnare resultat, då deras grad av 

träning varierar (Öström, 2013, muntlig uppgift). Vid provningstillfället användes vita A4 

papper, pennor och en kopia av WSET Diploma Wine Lexicon6 för att bedömarna skulle 

kunna genomföra profileringen. Egenskaperna vars intensitet bedömdes var aroma, acidity, 

alcohol, body, flavour och finish, utöver detta skrevs även doftegenskaper ner. I fråga om 

doftegenskaperna (aroma) fick bedömarna använda sig av vilka ord de ville så länge de fanns 

                                                
5 Wine and Spirit Education Trust – Systematic approach to tasting, en mall för objektiv bedömning av vin 
(WSET, 2013). 
6 Standardiserat aromlexikon utfärdat av Wine and Spirit Education Trust (WSET, 2013). 
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med i tidigare nämnda WSET Diploma Wine Lexicon. Se Bilaga 3 för studiens förenklade 

version av WSET-SAT, se även Bilaga 4 för WSET Diploma Wine Lexicon.  

 
Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer används för att ge detaljerade och beskrivande svar där 

intervjupersonen på ett fritt sätt kan uttrycka sina uppfattningar inom ett visst ämne jämfört 

med strukturerade intervjuer vilka är mer fokuserade kring de frågeställningar som 

intervjuaren vill få svar på (Bryman, 2011). Intervjuaren har ett på förhand angivet tema som 

samtalet går i men det är den riktning som intervjupersonen väljer som skapar fördjupning 

och intressanta följdfrågor för studien (ibid). Då den aktuella studien berör ett så omdiskuterat 

ämne anser uppsatsförfattarna att vikten i studien bör ligga i att intervjupersonerna med egna 

ord ska beskriva deras tolkningar och uppfattningar kring mineralitet i vin. För att studera de 

olika uppfattningarna har uppsatsförfattarna valt att intervjua en Master of Wine, en 

sommelier samt en vinmakare då förhåller sig till vin på olika sätt. Masters of Wine och 

vinmakare har en mer teoretisk syn medan sommelieren oftare har en mer romantiserande bild 

på vin. Deras olika kunskapsområden bidrar med bredd till studien. Genom att 

uppsatsförfattarna har använt sig av en semistrukturerad intervjuform fanns ett antal på 

förhand bestämda teman som intervjun skulle beröra för att de olika intervjuerna skulle hålla 

sig inom ramarna för vad uppsatsförfattarna är intresserade av att studera. Dock lämnar 

semistrukturerade intervjuer utrymme till att formulera frågor som inte finns med i 

intervjuguiden då intervjuaren vill få djupare inblick vad intervjupersonen menar i ett 

specifikt avseende (Bryman, 2011). Första frågan som ställdes var ”Hur skulle du beskriva 

begreppet mineralitet i vin?”, beroende på hur respondenterna svarade följdes frågan upp med 

någon av frågorna i intervjuguiden. Moderatorn för intervjun såg till att alla frågor som var 

med i intervjuguiden ställdes. De kunde dock komma i olika ordning beroende på hur 

respondenten svarade på de olika frågorna. Se Bilaga 5 för intervjuguiden. 

 

Material 
Två viner användes som underlag för ifyllandet av WSET-SAT-mallen. Vin nummer ett var 

en 1er Cru Chablis av årgång 2010, vidare kallad ”Chablis”. Detta vin valdes dels då Chablis 

beskrivs som en av de vinstilar som oftast associeras med mineralkaraktär (Parr & Mackay, 

2010; Basset, 2000 och Jamais, 2009). Dessutom beskriver tre olika källor (Systembolaget, 

producenten och importören) att detta vin att har mineralkaraktär. Vin nummer två var en 
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Chardonnay från Washington State av årgång 2010, vidare kallad ”Chardonnay”. Detta vin 

valdes då det stilmässigt kan liknas vin nummer ett då båda vinerna är gjorda på druvan 

Chardonnay samt att inget av vinerna har framträdande fatkaraktär. Vin två valdes dessutom 

då det inte nämns mineralkaraktär i smakbeskrivningen av tre källor (Systembolaget, 

producenten och importören). Även ett vin noll ingick i profilbedömningen för att kalibrera 

bedömarna och för att gå genom WSET-SAT-mallen. Vin noll var en Sauvignon Blanc från 

Chile av årgång 2011. Detta vin valdes då det har hög aromintensitet, frisk syra och anses 

vara ett karaktärsfullt vin för bedömarna lättare ska kunna kalibrera sina smaklökar. Vinerna 

serverades vid 7°C, upphällda i numrerade karaffer för att bedömarna inte skulle få några 

förutfattade intryck av vinerna genom att se etiketter eller flaskformer. Sex cl av vardera vin 

hälldes därefter upp till bedömarna i tre standardiserade provningsglas av modellen ISO7.  

 

Urval 
Syftet med denna studie var att undersöka uppfattningen av mineralitet hos personer med stort 

engagemang, en grupp som Charters & Pettigrew (2006) definierar som; personer som anser 

vin vara viktigt, uppdaterar sig om produkten samt spenderar mer pengar på vin än 

konsumenter som inte är engagerade i vin. Informanterna för denna studie har valts ut då de 

studerar vin eller har studerat vin, vilket innebär att är engagerade i vin. Att de studerar/har 

studerat vin innebär även att de är orienterade bland smakkaraktärer och vinstilar. Urvalet 

begränsades även till de personer som var tillgängliga under tiden för undersökningarna.  

 

Profilbedömning – Flavour profiling (FP) 
Informanterna i profilbedömningen avgränsades till studerande vid Restaurang- och 

hotellhögskolan vid Örebro Universitet av tillgänglighetsskäl. Bryman (2011) menar att det 

kan vara relevant att välja informanter från sin närhet då de ofta är verksamma kring samma 

ämne. Informanterna valdes även ut då de är tränade i att använda WSET-SAT som mall för 

profilbedömning. Kriteriet att informanterna måste ha en uppnådd ålder av 20 år är viktigt då 

detta är lägsta åldern för köp av alkohol via detaljhandelsmonopolet i Sverige.  

  

                                                
7 Glas framtaget av International Standard Organization under 1970-talet, tillsammans med 
en panel av kända vinprovare (Robinson, 2007).  
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Kvalitativa intervjuer 
De tre intervjupersonerna har valts då de arbetar aktivt inom vinnäringen samt att de har hög 

utbildning och/eller mångårig erfarenhet av sitt yrke. Att de tre intervjupersonerna har olika 

bakgrund genom sin examen som Master of Wine, sin yrkeskunskap som 

vinmakare/vinutbildare eller sin dryckeskunskap och konsumentkommunikation som 

sommelier ger bredd till studien om hur dessa olika individer ser på mineralkaraktär i vin, hur 

karaktären förmedlas till konsumenten samt huruvida de anser att begreppet är kopplat till 

kvalitet. Respondenten vinmakaren/vinutbildaren arbetar mycket runt om i hela världen och 

bidrog således med ett internationellt perspektiv på det hela, Master of Wine-respondenten 

bidrog med både ett internationellt perspektiv och ett svenskt perspektiv då hen är aktiv både i 

Sverige och utomlands. Slutligen bidrog sommelieren med ett svenskt restaurang- och 

konsumenttänk. För studien var det viktigt att respondenterna hade olika bakgrund och att 

minst en respondent hade ett internationellt perspektiv på begreppet, allt för att ge så många 

synvinklar på mineralitet som möjligt. 

 

Genomförande 
Profilbedömningen (flavour profiling) gjordes med två grupper, två dagar i rad klockan 18.00  

respektive klockan 17.30 vid Måltidens Hus i Norden, Sörälgsvägen 4 i Grythyttan. Vid första 

tillfället deltog åtta personer och vid det andra tillfället fyra personer. Deltagarna bestod av 

första- och tredjeårsstudenter vid Restaurang- och hotellhögskolan Grythyttan. Under studien 

fick deltagarna sitta ned vid angivna platser där det för var och en stod uppdukat tre glas av 

modellen ISO, en spottkopp, en penna, två förtryckta papper med den förenklade beskrivning 

av WSET-SAT samt ett WSET Diploma Wine Lexicon. Inledningsvis förklarade 

uppsatsförfattarna för deltagarna om studiens etiska förhållningssätt. Därefter hälldes 

kalibreringsvinet noll upp varpå deltagarna under ett antal minuter bedömde vinets intensitet 

och karaktär följt av en öppen diskussion om vinets egenskaper. Vin ett och två hälldes 

därefter till deltagarna som individuellt fyllde i mallen för profilbedömningen vilka sedan 

hämtades in av uppsatsförfattarna. 

 

Inledningsvis i intervjuerna presenterade uppsatsförfattarna studiens etiska förhållningssätt 

samt försäkrade sig om att intervjun kunde spelas in. Ingen av intervjupersonerna motsatte sig 

inspelningen. Uppsatsförfattarna började samtliga intervjuer med att ställa frågan: Hur skulle 
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du beskriva begreppet mineralitet i vin? Därefter fick de individuella intervjuerna leda till 

eventuella intressanta följdfrågor beroende på vad intervjupersonen svarade. 

 

Den första intervjun genomfördes med en Master of Wine på tisdagen den sjunde maj klockan 

12.35 i Grythyttan och pågick i 20 minuter. Den anda intervjun genomfördes med en 

vinmakare/vinutbildare den elfte maj klockan 17:30 i Napa, Kalifornien och pågick i cirka 20 

minuter. Den tredje intervjun gjordes med en sommelier tisdagen den elfte maj klockan 13:00 

i Stockholm och pågick i 25 minuter.  

Forskningsetisk planering 
Studiens etiska förhållningssätt grundar sig i fyra punkter som definieras av Bryman (2011) 

och Wibeck (2011) som information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande. Med 

information menas att deltagarna i såväl profilbedömningen som respondenterna får ta del av 

studiens syfte samt att de informeras om att de kan välja att hoppa av undersökningen när de 

vill. Vid utförandet av studierna kommer ett informationsblad delas ut till deltagarna där 

studiens syfte finns att tillgå. Samtycket innebär att deltagarna ställer upp frivilligt och att de 

kan bestämma om de inte vill deltaga i en fråga eller i ett moment. Gällande konfidentialitet 

kommer identiteten på de individer som deltar i studien att skyddas då profilbedömarnas svar 

är anonyma samt att respondenternas identiteter transkriberas med fiktiva namn. Dessutom 

kommer båda grupperna inledningsvis informeras om studiens konfidentiella förhållningssätt 

där deltagarna sinsemellan meddelas att de inte får föra vidare varandras svar eller uttalanden. 

Under punkten nyttjande informerar uppsatsförfattarna sina deltagare att informationen som 

samlas in under studien enbart kommer att användas för den aktuella uppsatsen. Deltagarna 

ska även vara över 20 år då detta är den lägsta åldern för att handla vin i butik i Sverige. 

 
Resultat 
I resultatavsnittet presenteras de resultat som uppsatsförfattarna har kommit fram till genom 

sin studie med profilbedömningen Flavour Profiling (FP) samt de tre intervjuerna med en 

Master of Wine, en vinmakare/vinutbildare samt en sommelier. 
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Profilbedömning – Flavour Profiling (FP) 
 

 
Figur 1. Vinernas aromprofiler.  

 

I Figur ett jämförs de två olika vinernas aromprofiler, där staplarna visar hur många gånger 

bedömarna använde sig av ett visst ord. Kategorierna i figuren är tagna från WSET Diploma 

Wine Lexicon (se Bilaga 4). Resultatet från profilbedömningen visar att åtta av tolv av 

bedömarna beskriver vin nummer ett med någon typ av mineralkaraktär medan fyra av tolv 

beskriver vin nummer två med liknande karaktärer, vilket ses i Figur ett. De vanligaste 

beskrivande orden för mineralkaraktär i vin ett var orden ”sten” och ”mineral”. För vin två 

fanns ingen entydig beskrivning för vad bedömarna karaktäriserade som mineralaromer. Ord 

som förekom var ”blöt ylle”, ”petroleum”, ”gummi” samt ”blöt sten”. Övriga beskrivande ord 

som dominerade för vin ett var ”äpplen (gröna) ” och ”citrus” följt av karaktärerna ”persika” 

”mango” och ”melon”. För vin två var de vanligaste arombeskrivningarna ”äpple (gula)”, 

”persika”, ”honung” och ”blommor”. Även om en övergripande doftkaraktärer kan 

sammanfattas för de båda vinerna genom att räkna hur många som använder sig av samma 

ord fanns det stora variationer i övrigt för vilka ord som användes av bedömarna. Flavours 

redovisas inte i egen tabell då de beskrivningarna var snarlika de för aromas, ingen 

signifikant skillnad kunde utläsas mellan de två.  
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Figur 2. Vinernas intensitet. 

 

I Figur 2 ovan visas vin ett och vin tvås intensitet gällande egenskaperna aroma, acidity, 

alcohol, body, flavour och finish. Figur 2 visar att bedömarna satte doftarom- och flavour 

intensity högre för vin nummer två än för vin nummer ett om än marginellt högre för aroma. 

Vidare visar figuren att syran (acidity) är högre i vin två, men likaså här är den marginellt 

högre. Vin nummer etts avslut (finish) är den enda egenskap som har högre intensitet än 

någon av vin nummer tvås egenskaper.  

 

Vin ett beskrev hälften av bedömarna att vara gjort på druvsorten Chardonnay och fyra av 

dem placerade vinet i Chablis. Vin två beskrev fyra stycken av bedömarna att vara 

Chardonnay. Gällande ursprunget varierar panelens svar mer där ursprung som Frankrike, 

Chile, Sydafrika och Argentina förekommer. Ingen placerade vinet i USA.  

 

För vin nummer ett angav majoriteten av bedömarna att det var av ”väldigt god kvalitet” och 

resten av bedömarna att det var av ”god kvalitet”. Dock angav de flesta av bedömarna ingen 

anledning till varför den ena kvaliteten valdes framför den andra. När anledning gavs var ”bra 

balans mellan syra och kropp” det vanligaste motivet för ”väldigt god kvalitet” i vin nummer 

ett. För ”god kvalitet” gällande vin nummer ett gav ingen av bedömarna en anledning för 

valet av den kvalitetsnivån. För vin nummer två var spridningen större och de olika 

kvalitetsnivåerna varierade mellan ”acceptabel kvalitet”, ”god kvalitet” och ”väldigt god 

kvalitet”. I vin nummer två motiverade ännu färre bedömare en anledning till varför en 

kvalitetsnivå angavs före en annan.  
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Kvalitativa intervjuer 
Resultatet från de kvalitativa intervjuerna presenteras nedan där respondenterna har fått de 

fiktiva namnen Louise (Master of Wine), Carl (vinmakare/vinutbildare) och Per (sommelier). 

 

Begreppet mineralitet 
Inledningsvis ställdes samma fråga till Louise, Carl och Per: Hur skulle du beskriva begreppet 

mineralitet i vin? De tre informanterna använder sig av liknande beskrivningar när det 

kommer till mineralitet i vin. Karaktärerna flinta, krut, våt sten, stål och rökigt använder de 

som beskrivning av viner som de anser upplevas som mineraliska. Vidare är samtliga 

informanter eniga om att viner med uttalad mineralkaraktär kommer från svala 

odlingsområden. Att svala odlingsområden är viktigt menar informanterna är på grund av att 

viner från sådana lägen oftast får en skarp, hög syra samt inte samma framträdande fruktighet 

som liknande vinstilar i varmare områden får. Mineralkaraktär, menar respondenterna, är en 

delikat arom som lätt övertäcks i viner med dominerad fruktkaraktär. Hur vinet sedan är skapt 

menar respondenterna är viktigt. Om vinmakaren har använt ekfat kan en varsam ekhantering 

för viner med flintiga och rökiga mineralkaraktärer bidra med extra kryddiga aromer som 

tydligare lyfter fram mineralkaraktären poängterar Louise. Dock menar både Louise och Carl 

i detta avseende att för mycket ekfatslagring, precis som fruktkaraktär, övertäcker 

mineralkaraktärerna. Fathantering kan även innebära att vinet under tiden på fatet genomgår 

malolaktisk fermentering8 vilket innebär att vinet utvecklar nya aromer samt att den höga 

syran mjuknar vilket även det kan leda till att mineralkaraktären inte lyser igenom i det 

slutgiltiga vinet.  

 

Hur informanterna förhåller sig till mineralitet skiljer sig dock lite åt beroende på person. Carl 

menar att han aktar sig för att använda uttrycket mineral som beskrivning i vin då han ser 

mineralitet både som smak och doft men att karaktären är starkt knuten till vinets syra. Dock 

menar Carl att vinets syra inte nödvändigtvis behöver vara hög för att påvisa mineralkaraktär 

men att den ska vara välintegrerad. På samma sätt menar han att vinets smaker och dofter är 

underminerade vinets struktur och han vill hellre lyfta fram syran istället för 

mineralkaraktären. Louise menar att hon endast använder mineral för att beskriva viner som 

antingen är väldigt karismatiska eller är av hög kvalitet. Dock använder hon sig gärna av 

                                                
8 Naturlig process i vin då mjölksyrabakterier omvandlar den skarpa äppelsyran till mjukare mjölksyra 
(Robinson, 2006, s. 422).   
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begreppet när hon anser att det passar. Precis som Carl menar Louise att det finns en tydlig 

koppling mellan syra och mineralkaraktär i vin. Louise beskriver även mineralitet som en 

känsla, att det kan vara återhållsamheten i vinet, att det är stramt eller att det texturmässigt 

bidrar med en lätt strävhet eller en dammig lenhet. Om vinmakaren dessutom väljer att 

tillsätta mycket svavel i vinet bidrar det med att dämpa fruktigheten och framhäva mer strama 

och återhållsamma karaktärer som kan liknas vid mineralkaraktär, menar hon. Per ser 

mineralitet i vin som två aspekter, dels förekomsten av mineralkaraktär som doft, dels som en 

mer påtaglig smak i form av en taktil känsla på tungan. Per använder sig gärna av 

mineralkaraktärer som beskrivning av vin och menar att han kanske har en romantiserad bild 

om hur mineralkaraktärerna uppkommer i vinet. Per ser att det finns en tydlig koppling 

mellan mineralitet och jordmånen. Bilden Per har är att mineralkaraktären sugs upp ur jorden 

av rankan, förs vidare ut till druvorna och återspeglas sedan i det slutgiltiga vinet. Om det nu 

verkligen är så kan han inte svära på men han menar att det ger honom en praktisk bild om 

hur karaktären uppstår. Per lyfter även fram, precis som Carl och Louise, att svalt 

odlingsklimat är viktigt för att de subtila mineralkaraktärerna ska framträda i vin då han 

menar att det säkert finns mineralkaraktär i viner från varmare klimat men att dessa viner är 

smakmässigt mycket rikare och har tydligare aromer som överskuggar eventuell 

mineralkaraktär. Per använder begreppet för att förmedla en torrare och stramare känsla för ett 

vin och menar att det bidrar till ett positivt intryck i viner. 

 

Ursprung, kvalitet och mineralitet i vin 
På frågan om huruvida det finns vissa vinstilar som upplevs som typiskt mineraliska svarar 

samtliga tre respondenter tveklöst att Chablis och vit Bourgogne oftast påvisar någon typ av 

mineralkaraktär. Främst menar alla tre att viner från Chablis är de som oftast påvisar 

mineralkaraktär då man som Carl uttrycker det har en tendens att övertäcka mineralkaraktären 

i övriga Bourgogne genom fatlagring. Både Louise och Per tar upp franska vinstilar i 

huvudsak med ursprung som Loire, Alsace och Champagne att vara typiskt mineraliska. 

Louise knyter an Alsace med Riesling och fortsätter att poängtera att tyska Rieslingviner 

likaså är väldigt mineraliska. Vidare menar Louise att vissa druvsorter som just Riesling är 

delikata nog i sin smakkaraktär att låta mineralkaraktären träda fram och nämner även 

svalodlingsområdena Clare Valley, Yarra Valley och Mornington Peninsula i Australien. Carl 

menar även han att man kan finna mineralitet i viner utanför Europa och nämner vissa Fumé 

Blanc från Napa Valley, USA samt Sémillon från Hunter Valley, Australien som exempel.  
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Gällande mineralitet som kvalitetsfaktor skiljer sig respondenternas syn åt i relation till hur de 

förhåller sig till begreppet. Louise menar att hon själv använder mineralbeskrivningar för att 

beskriva mer högkvalitativa viner och spar därmed beskrivningen för sådana viner. Louise 

fortsätter att poängtera att enklare viner oftast är mer fruktiga och charmiga vilket inte 

associeras med en stram, syrlig, mineralisk upplevelse. Därmed menar hon även att 

mineralbeskrivningar ger ytterligare en dimension att beskriva högkvalitativa viner med då 

hon ser det som en positiv beskrivning till ett vins karaktär som annars skulle beskriva som 

enbart stramt, syrligt eller kartigt, vilket inte har samma positiva klang. Carl menar att 

mineralitet inte alltid är förknippat med kvalitet och påpekar att mineralitet blir förknippat 

med kvalitet först då det ger uttryck för ett ursprung eller är typiskt i en vinstil, som bland 

annat de ovan nämnda ursprungen. Carl, som bor i USA, menar att för den amerikanska 

konsumenten är inte mineralkaraktär ett begrepp som förknippas med kvalitet, utan för dem är 

fruktkaraktär ofta en mycket viktigare kvalitetsfaktor menar han. Per menar i likhet med Carl 

att man inte rakt av kan säga att mineralitet är en kvalitetsfaktor då kvalitet i vin är mer 

komplext än så. Dock menar Per att mineralkaraktär är förknippat med svalodlingsområden 

vilka av tradition varit högkvalitativa och har historiskt sett större kunskap i att producera 

kvalitativa viner. Trots den parallellen menar Per att det inte kan generaliseras att vinet är 

högkvalitativt om det uppfattas av honom som mineraliskt. 

 

Mineralitet och kommersiellt värde  
Respondenterna uttrycker att de direkt har svårt att se att begreppet mineralitet i sig bär ett 

kommersiellt värde. De menar att begreppet mineralitet i vin inte betyder något speciellt för 

den genomsnittliga konsumenten då denna karaktär är för diffus för dem att förhålla sig till. 

Louise menar att konsumenten ställer sig frågande till hur mineral smakar; Är det som en 

vitamintablett? Smakar det järn? Det är ju inte vad de vill att deras vin ska smaka. Dock 

uttrycker Per att han i sin roll som sommelier aktivt för en dialog med sina konsumenter där 

han förmedlar ett uttryck för vinet där mineralkaraktär i sammanhanget förmedlas som något 

positivt. Per menar att det är skillnad på att aktivt beskriva viner och tryckta beskrivningar av 

viner där de tryckta beskrivningarna lämnar associationerna fria för konsumenten vilket 

innebär att den individuella uppfattningen avgör om karaktären är positiv eller ej. Louise 

menar att mineralkaraktär appellerar främst till konsumenter med högt engagemang i vin då 

de har tränat upp sin förståelse i vin att associera mineralitet till hög kvalitet. Louise får 
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medhåll från Carl som menar även han att mineralkaraktär är ett uttryck främst användbart för 

professionella eller konsumenter med högt engagemang i vin.  

 

Användandet av begreppet mineralitet 
Gällande användandet av mineral som smakbeskrivning råder delade meningar mellan 

respondenterna om hur begreppet används samt huruvida det missbrukas eller överanvänds. 

Louise som menar att det finns en koppling mellan mineral och kvalitet anser att vinprovare 

tenderar att överanvända mineralbeskrivningar. Louise fortsätter att beskriva att hennes 

uppfattning är att vinprovare har aktning för viner som beskrivs med mineralkaraktär och kan 

missbruka termen för att höja ett vins upplevelse. Per menar att professionella gärna använder 

ordet mineralitet i beskrivning av viner och att det ibland kan finnas en tendens att tillskriva 

viner som mineraliska då den kanske inte påvisar tydlig mineralkaraktär men upplevs med en 

stram, återhållsam känsla som kan liknas vid mineralitet. Per och Louise menar även att 

beskriva ett vin som mineraliskt anses som positivt. Dock menar Per att mineralitet inte alltid 

behöver vara en konkret smakupplevelse utan snarare en känsla för vinet. Per belyser även att 

användandet av mineralitet är högst individuellt och att olika personer förhåller sig till 

mineralitet på olika sätt. Per anser att mineralitet i vin inte är ett överanvänt begrepp utan att 

det är viktigt att det finns etablerade uttryck som man kan relatera till. Per poängterar att man 

inte kan sväva ut i poetiska beskrivningar bara för att finna unika ord och uttryck utan att det 

finns en poäng i att använda väletablerade uttryck. I en restaurangsituation menar Per att man 

ska akta sig för att sväva ut för mycket för att få vinet att låta exklusivt eller annorlunda då 

han anser att det försvårar för gästen att få en förståelse för vinet om gästen aldrig provat det 

tidigare. I detta sammanhang menar Per att det finns en poäng att använda etablerade ord. 

Carl menar att alla vinbeskrivningar är metaforer för de karaktärer som vi uppfattar i vinet. Då 

vi beskriver att ett vin smakar jordgubbar menar Carl att det inte finns några jordgubbar i 

vinet utan att det är genom dessa beskrivningar som vi kan kommunicera om vinets karaktär. 

Dock menar Carl att vinbeskrivningar är lite som poesi då han menar att det skapar en känsla 

som många känner igen men som det inte riktigt går att sätta fingret på.  
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Diskussion 
I avsnittet nedan diskuteras uppsatsens metod, material samt resultat under respektive rubrik. 

Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras resultaten som framkommit i de utförda studierna utifrån vad som tagits upp 

i bakgrundskapitlet. 

 

Begreppet mineralitet i vin 
Då det inte är fullständigt utrett hur mineralkaraktär i vin uppstår är det svårt att få ett entydigt 

svar på vad mineralitet faktiskt är. Svårigheten att definiera mineralkaraktärernas ursprung 

kan vara en av de största anledningarna till att åsikterna om mineralitet går isär bland 

vinbranschens auktoriteter. Tidigare studier visar på att mineralämnen i jorden endast bidrar 

med att skapa goda förutsättningar för jäsningen och återspeglas inte som en smakkaraktär i 

vinet (Ribéreau-Gayon et al. 2008). Tominaga et al. (2003) menar istället att vissa druvsorter 

som naturligt sett innehåller högre halter av Benzenemethanetiol upplevs som mineraliska av 

provare. Detta kan således innebära att det som uppfattas som mineralitet beror på karaktärer 

som härstammar från druvorna snarare än mineralämnen i jorden. Dock kunde dessa tioler 

endast förklara rökiga mineralaromer vilket lämnar frågetecken för hur karaktärer som krita, 

stål, våt sten och jordighet uppstår i vin. Huruvida mineralitet och jordmån hänger ihop kan 

varken bekräftas eller avfärdas men i de tre respondenternas svar anses klimatet vara mer 

avgörande än jordmånen för huruvida ett vin upplevs som mineraliskt. 

 

Trots att åsikterna om mineralitet i vin generellt är splittrade i branschen ger de tre 

respondenterna i studien en likvärdig bild om vad de anser mineralitet i vin vara. Det som 

ansågs viktigt för att vinerna skulle påvisa mineralkaraktär är att de kommer från svala 

odlingsområden där vinerna får framträdande syra och återhållsam fruktighet. Respondenterna 

uttryckte samtliga att Chablis är det ursprung som har tydligast mineralkaraktär. I likhet med 

respondenternas åsikt visade resultatet från profilbedömningen att provarna tydligare 

upplevde mineralkaraktär i Chablisvinet jämfört med det amerikanska Chardonnayvinet vilket 

kan styrka att vissa viner upplevs som mer mineraliska än andra. Dock ansåg bedömarna att 

syran var högre i det amerikanska vinet vilket inte kan fastställa respondenternas 
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gemensamma uppfattning om att mineralitet är kopplad till hög syra. I sammanhanget 

uttryckte förvisso Carl att hög syra inte var det viktiga, utan att syran ska vara välintegrerad 

för att vinet ska upplevas som mineraliskt. De bedömare som lyfte kvaliteten i Chablisvinet 

till ”väldigt god kvalitet” motiverade det med att vinet hade en god balans mellan syra och 

kropp. Bedömarna ansåg även att Chablisvinet visade mer undermogna fruktkaraktärer medan 

det amerikanska vinet karaktäriserades av kokta fruktkaraktärer. Detta överensstämmer med 

respondenternas uppfattning att svalt klimat är centralt för mineralkaraktär då undermogna 

respektive kokta fruktkaraktärer ger en indikation på vilket klimat som druvorna har växt i. 

 
Kvalitet och mineralitet i vin 
Gällande huruvida mineralitet skulle vara ett uttryck för kvalitet råder det delade meningar 

om. I profilbedömningen ansåg provarna att det mer mineraliska Chablisvinet var av högre 

kvalitet än Chardonnayvinet. Dock motiverade ingen av bedömarna kvaliteten i något av 

vinerna beroende på deras påvisande eller avsaknad av mineralitet och kan således inte tolkas 

i detta resultat. Av intervjuerna framgick att kvalitet i vin är mer komplext än att vinet 

karaktäriseras av mineral. Att respondenterna har olika syn på huruvida mineralitet är ett 

uttryck för kvalitet kan förklaras med att de har olika förhållningssätt till hur de uppfattar och 

använder sig av begreppet mineralitet. Det finns som nämnt av Easton (2009) en antydan till 

att mineralitet är ett kvalitetsbegrepp men då ska mineralitet vara en karaktär som hör hemma 

i en svalodlad vinstil. Att tolka av respondenternas svar är att de har en tydlig bild om var de 

anser att mineralitet hör hemma. Det finns således en förväntan hos respondenterna att 

mineralkaraktär ska finnas i vissa viner precis som Basset (2000) menar. Dock är det delade 

åsikter bland respondenterna om huruvida vinstilar som Chablis ska kvalitetsbedömas utefter 

sin påvisade mineralkaraktär som Parr och Mackay (2010) menar. 

 

Användandet av begreppet mineralitet 
Som Herdenstam et al. (2009) poängterar har varje enskild bedömare individuella referenser 

till hur de uppfattar aromer, vilket innebär att den enskilda bedömarens uppfattning avgör 

vilka ord de använder för att beskriva ett vin. Resultatet från profilbedömningen visar på att 

provarna, precis som Herdenstam et al. (2009) menar, använder individuella ord för att 

beskriva olika aromer och smaker. Mineralkaraktär kunde beskrivas av en bedömare som 

”blöt ylle” medan andra kunde beskriva karaktären som ”petroleum”, ”gummi” eller ”blöt 

sten”. Trots att personerna använder olika ord syftar de till samma karaktärer i vinet, där dessa 
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karaktärer kan grupperas som beskrivningar för mineralkaraktär (Wine & Spirit Education 

Trust, 2011). Gällande just mineralkaraktär ger respondenterna i intervjuerna fler anledningar 

till dessa individuella uppfattningar och förhållningssätt. De använder förvisso liknande ord 

för att beskriva mineralkaraktär men det är deras individuella uppfattningar om huruvida 

mineral beskriver en vinstil, kvalitet eller en känsla som avgör hur de använder sig av 

begreppet mineralitet. Således finns både språkliga svårigheter i att kommunicera 

uppfattningen av en aromkaraktär samtidigt som det finns individuella förhållningssätt till vad 

mineralkaraktär i vin förmedlar. 

 

Forskningsetisk uppföljning  
Inför varje metodinsamling (profilbedömning och intervju) delades ett informationsblad (se 

Bilaga 2) ut till de medverkande. Detta blad innehöll en kort beskrivning av studien, dess 

syfte, information om profilbedömningspanelen och respondenternas anonymitet samt hur 

den insamlade informationen skulle användas. Även namn och kontaktuppgifter till 

uppsatsförfattarna samt handledare fanns på detta informationsblad, detta om någon av 

informanterna hade några frågor efter genomförd studie. Alla de tillfrågade informanterna i 

båda metoderna var medvetna om att de endast behövde ställa upp på de moment som de 

själva ville och att informationen de lämnade endast skulle användas till denna studie. 

Gällande profilbedömningen informerades bedömarna att de inte heller får sprida vidare 

varandras svar eller åsikter, vilket var uppskattat. De fyra punkter (information, samtycke, 

konfidentialitet & nyttjande) som Wibeck (2011) och Bryman (2011) skriver som viktiga för 

ett korrekt etiskt förhållningssätt har således genomförts i denna studie.  

 

Metoddiskussion 
Metoden profilbedömning som användes i denna studie var mycket användbart då resultatet 

visade skillnaden mellan bedömarnas sätt att uttrycka mineralitet i vin, samt hur de kopplade 

det till kvalitet och ursprung. Profilbedömnings-metoden var också ett bra underlag för att se 

hur frågorna till de tre kvalitativa intervjuerna kunde utformas. Ett exempel på det är att 

bedömarna hade väldigt olika syn på kvaliteten hos vinerna, därför ställdes en fråga till alla 

informanter i intervjuerna om kvalitet och mineralitet går hand i hand. Att vinerna provades 

blint av en tränad panel gav även ett trovärdigt resultat. Enligt Öström (2013) krävs det fler 

bedömare om graden av träning inom panelen varierar, därför användes det 12 stycken 



28 

bedömare i för denna studie till skillnad mot Lawless och Heymann’s (2010) 

rekommenderade fyra till sex eller Stone, Bleibaum och Thomas (2012) rekommenderade 

sex. Uppsatsförfattarna ansåg att vissa av punkterna i mallen inte var relevanta för studiens 

syfte och resultat och de togs således bort när resultatet redovisades. Nivån på sötman var en 

sådan punkt som ansågs irrelevant för resultatet då båda vinerna var torra. Dock anser 

uppsatsförfattarna att för vidare forskning behöver panelen tränas tillsammans en längre tid 

innan själva bedömningen görs, vilket även rekommenderas av Lawless och Heymann (2010) 

samt Stone, Bleibaum och Thomas (2012). 

 

Kvalitativ intervju var en metod som även den lämpade sig bra för denna studie då 

uppsatsförfattarna fick en inblick i tre olika världar gällande mineralitet i vin. Att en 

respondent bor i USA gav ett internationellt perspektiv till studien. Master of Wine-

respondenten gav både ett internationellt och ett nationellt perspektiv till studien då hennes 

arbetsfält är mer eller mindre hela världen. Sommelieren gav ett bra svenskt perspektiv på 

begreppet mineralitet och hur det används i restaurangvärlden. En nackdel var dock att i vissa 

fall fick uppsatsförfattarna driva intervjuerna framåt och det kan således ha påverkat 

resultatet. Dessa två metoder får ses som komplement till varandra och inte som varsitt 

resultat.   

Materialdiskussion 
Uppsatsförfattarna valde två viner av samma druva men med olika doft- och 

smakbeskrivningar, där vin nummer ett var en Chablis 1er Cru från 2010 och vin nummer två 

var en Chardonnay från Washington State och också av årgång 2010. Chablis-vinet valdes då 

Chablis ofta beskrivs som en vinstil med mineralkaraktär (Parr & Mackay, 2010; Basset, 2000 

och Jamais, 2009). Chablisvinet var även beskrivet av tre källor att ha mineralkaraktär 

(Systembolaget, importören och producenten) vidare hade Chardonnayvinet från Washington 

State ingen beskrivning av att vara mineraliskt av tre källor (Systembolaget, importören och 

producenten). Vinerna provades blint vilket också bidrog med reliabilitet till studien då 

panelen inte hade några förutfattade meningar om vinerna. Författarna hade i början av 

studien en diskussion kring vilka viner som skulle väljas, tillslut föll valet på en Chablis och 

en Chardonnay då Chablis är den vinstil som mest frekvent associeras med mineralkaraktär. 

För vidare studier rekommenderas dock att fler vinstilar med uttalad mineralkaraktär, 

exempelvis tysk Riesling och vit Bourgogne, provas och ställs mot liknande viner utan uttalad 
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mineralkaraktär.  

 

Slutsatser 
Mineralitet i vin används ofta i beskrivningar för viner som karaktäriseras av en markerad 

syra, stram, återhållsam fruktighet samt för viner som kommer från svala odlingsområden. 

Hur mineralkaraktär används, om det förmedlar ursprung, kvalitet eller en känsla för en 

vinstil är individuellt beroende på hur den enskilde bedömaren förhåller sig till begreppet 

mineralitet. Vad som kan fastställas är att klimat är en viktigare faktor än jordmån för att ett 

vin ska uppfattas som mineraliskt. Det finns även en tydlig uppfattning att vissa viner från 

ursprung som Chablis, Bourgogne, Champagne, Loire, Alsace och Tyskland är mer 

mineraliska än liknande viner från varmare ursprung. De höginvolverade konsumenterna kan 

uppfatta tydligare mineralkaraktär i vissa viner men även här är det de individuella 

uppfattningar till olika aromer som avgör hur de beskriver mineralkaraktär i vin. Det finns en 

antydan att mineralkaraktär är en kvalitetsfaktor men det råder dock delade meningar om hur 

pass stor roll mineralitet har för vinets kvalitet. 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Studien undersöker uppfattningen och användningen av mineralitet i vin. Genom att få 

förståelse för hur professionella i branschen ser på mineralitet och hur personer med stort 

engagemang uppfattar mineralitet kan läsaren få kunskap i hur mineraliska viner förmedlas 

och om vad det innebär för konsumenten. Genom att belysa problematiken med definitionen 

av begreppet mineralitet i vin kan läsaren få en förståelse hur de olika ståndpunkterna i 

branschen ser ut och varför mineralitet är ett omdiskuterat ämne. Uppsatsförfattarna 

efterfrågar mer forskning om hur mineralkaraktär uppstår i vin för att få en mer enad bild om 

vad mineralitet är. Dessutom skulle en mer omfattande studie i uppfattningen och 

användandet av mineralitet i vin ge en bredare bild till hur personer förhåller sig till begreppet 

mineralitet.  
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SÖKMATRISER 

1 Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi-

nation 

Antal 
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kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

9/4-13 Summon 1. Minerals 1 325 

000 

X X 0 0 0 

9/4-13 Summon 2. White wine 494 

000 

1+2 1792 0 0 0 

15/4-13 Summon 3. Wine 500 

000 

x x 0 0 0 

15/4-13 Summon 4. Smoky 38 400 3+4 2619 1 1 1 

15/4-13 Summon 5.Geology 805 

000 

5+3 1089 2 2 1 

15/4-13 Summon 6. Minerality 598 3+6 514 1 0 0 

19/4-13 Summon 7.Alcohol 1 183 

804 

x x 0 0 0 

 Summon 8.Consumer 

behaviour 

315 

066 

7+8 6293 1 1 1 

 Summon 9.language 4 880 

632 

3+9 19 989 2 2 1 

 Summon 10. 

involvement 

1 852 

817 

3+10 6518 2 1 1 

20/4-13 Summon 11. 

complexity 

1 769 

778 

3+11 7189 1 1 1 

 Summon 12. quality 6 750 

010 

3+12 59 151 2 1 1 
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Informationsblad – Mineralkaraktär i vin 
 

En studie på C-nivå vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro Universitet. 

 

Syftet med denna studie är att utreda uppfattningen och användandet av mineralitet i vin hos 

professionella vinbedömare samt hur personer med stort engagemang för vin använder sig av 

begreppet mineralitet.  

 

Genom att utföra en profilbedömning av två viner samt att intervjua tre respondenter 

angående begreppet mineralitet i vin tänker uppsatsförfattarna svara på studiens syfte. 

Samtliga deltagare ställer upp på egen vilja och kan själva välja om de inte vill deltaga i ett 

moment. Profilbedömningen besvaras anonymt och respondenternas identiteter transkriberas 

och återges i uppsatsen med fiktiva namn. Ingen av deltagarna i studien får heller föra vidare 

någon annans svar eller åsikter. Resultatet av studierna kommer enbart att användas för att 

besvara uppsatsens syfte. 

 

 

 

 

För frågor kontakta: 

Författare 

Erik Jonsson 0703-85 02 02 

Fredrik Lindfors 0722-01 88 68 

 

Handledare 

Åsa Öström 0708-72 27 67 
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Nose: 

Intensity – light/medium/pronounced  

Aromas – (fyra stycken från WSET-SAT Wine Lexicon) 

Development – Youthful/Developing 

 

Palate: 

Sweetness – dry/off-dry/medium-sweet/sweet 

Acidity – low/medium/high 

Alcohol – low/medium/high 

Body – light/medium/full 

Flavour intensity – light/medium/pronounced 

Flavours –  

Finish – short/medium/long 

 

Country, grape variety and region of origin: 

Country –  

Region –   

Variety –  

 

Assessment for quality: 

Quality – Poor/acceptable/good/very good/outstanding 

Reasons for quality – structure, balance, concentration, complexity, length, typicity 
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WSET Diploma Wine-Lexicon 
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Frågeformulär intervju 
 
Hur skulle du beskriva begreppet mineralitet i vin? 
How would you describe the concept of minerality in wine? 
 
Skulle du beskriva vissa vinstilar som att vara typiskt minerliska? 
Would you describe certain wine styles as typical mineralic? 
 
Är mineralitet kopplat till kvalitet? 
Is minerality connected to quality? 
 
Begreppet mineral används ofta som smakbeskrivning av vin för att förmedla en viss karaktär 
till konsumenten, finns det ett kommersiellt mervärde i att marknadsföra viner med karaktär 
av mineral? 
 
The character minerality is often used as a description for some wines, would you say there’s 
a commercial value in marketing wines such as mineralic? 
 

 


