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SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie där fem vetenskapliga artiklar uppsökta i 

vetenskapliga databaser ligger som grund. Syftet är att ta reda på skillnaderna mellan olika 

förslutningsmaterial för vinflaskors inverkan på vinets sensoriska egenskaper efter lagring på 

flaska. De förslutningsmaterial som mest fokuseras på är syntetkorkar, naturkorkar, tekniska 

korkar och skruvkorkar. Det konstateras att förändringarna hos vinet tycks ligga i relation till 

den mängd syre som kommer in genom förslutningen och den mängd svaveldioxid som 

slipper ut. Förändringarna beror till stor del på oxidation men även på andra kemiska 

reaktioner i vinet.  

 

Vinflaskor förslutna med syntetkork förändras i högst takt medan de andra förslutningarna 

uppvisar goda resultat men har andra problem. Hos skruvkorken kan man efter lång lagring 

finna en speciell karaktär kallad reducerad som upplevs som en rökighet eller svavelliknande 

karaktär hos vinet. Naturkorkar och tekniska korkar kan istället ge variabla resultat som är 

svåra att förutse eller kontamineras av 2,4,6-trichloranisole och upplevas som korkdefekta. 

 

Nyckelord: förslutning, förslutningsmaterial, naturkork, oxiderad, reducerad, skruvkork, 

syntetkork. 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING ..........................................................................................................................................................1 

2 BAKGRUND .......................................................................................................................................................1 

2.1 KORKDEFEKT .................................................................................................................................................1 
2.2 OLIKA TYPER AV FÖRSLUTNINGSMATERIAL ...................................................................................................2 

2.2.1 Naturkork och teknisk kork....................................................................................................................2 
2.2.2 Skruvkork...............................................................................................................................................2 
2.2.3 Syntetkork ..............................................................................................................................................3 
2.2.4 Vino-lok .................................................................................................................................................3 

3 SYFTE..................................................................................................................................................................3 

4 METOD ...............................................................................................................................................................3 

4.1 DATAINSAMLING............................................................................................................................................3 
4.1.1 Inklusionskriterier .................................................................................................................................4 
4.1.2 Exklusionskriterier.................................................................................................................................4 

4.2 URVAL ...........................................................................................................................................................4 
4.3 DATAANALYS.................................................................................................................................................5 

5 RESULTAT.........................................................................................................................................................5 

5.1 TRIKLORANISOL, TCA ...................................................................................................................................5 
5.2 OXIDERAD KARAKTÄR ...................................................................................................................................6 
5.3 REDUCERAD KARAKTÄR.................................................................................................................................7 
5.4 UTVECKLING..................................................................................................................................................8 
5.5 FRUKTKARAKTÄR ..........................................................................................................................................8 
5.6 FÄRGFÖRÄNDRING .........................................................................................................................................9 

6 DISKUSSION....................................................................................................................................................10 

6.1 METOD- OCH MATERIALDISKUSSION ............................................................................................................10 
6.2 RESULTAT DISKUSSION ................................................................................................................................10 

SLUTSATS ...........................................................................................................................................................11 

REFERENSLISTA ..............................................................................................................................................13

BILAGOR 
    Bilaga 1: Sökmatriser 
    Bilaga 2: Artikelmatriser



 

INLEDNING 
De senaste åren har det i media och bland vin intresserade varit mycket diskussioner om olika 

typer av förslutningsmaterial för vinflaskor. Vi ser nu fler och fler skruvkorkar på marknaden 

och även från stora franska producenter så som André Lurton och Michel Laroche (Dolk, 

2008). Anledningen till att vinproducenterna har sökt alternativ är kvalitetsproblem där det 

vanligaste är den så kallade korkdefekten som kostar producenterna pengar och orsakar besvär 

för konsumenterna (Kronstam, 2005). 

  

2 BAKGRUND 

2.1 Korkdefekt 
När man tillverkar kork bleks dessa med en klorinlösning. Denna klorinlösning kan reagera 

med fenoler i korken och producera triklorfenol. Mögelsporer i korken omvandlar sedan detta 

till trikloranisol (förkortat TCA). Korken kan kontamineras med trikloranisol på flera andra 

sätt. Det var på 1980-talet som det upptäcktes att klorinblekning av kork var en orsak till 

problemen med korkdefekt. Trikloranisol kan även spridas från annat kontaminerat trä under 

transport eller lagring. Det räcker med mycket små mängder av trikloranisol i vinet för att det 

skall kännas i doften. Trikloanisol är dock inte den enda anledningen till korkdefekt 

(Robinson, 1999, s207-208). 

 

Det uppskattas att mellan 2 och 15% av alla vinflaskor förslutna med naturkork skadas av 

korkdefekt (Sogg, 2005 i Garcia et al, 2007). Vinet beskrivs ofta som att det har förlorat 

fruktaromer och att doft och smak blir unken och ”våtpappig” (Dolk, 2008). Detta kostar 

vinproducenterna stora pengar då konsumenterna ofta tror att det är ett tecken på dålig kvalitet 

(Kronstam, 2005).  
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2.2 Olika typer av förslutningsmaterial 

2.2.1 Naturkork och teknisk kork 
Det finns också flera olika typer av korkar gjorda av naturkork. Korken kan vara gjord av ett 

helt stycke kork och vara i olika längd eller så kan den vara gjord av korkgranulat1 som 

pressats samman (realcork.org, 2008). En teknisk kork består av en mittdel gjord av 

korkgranulat med en eller flera skivor av naturkork i ändarna (realcork.org, 2008). Vanliga 

problem med naturkork som brukar tas upp, förutom TCA, är läckage, slumpvisoxidation och 

att den inte håller helt tätt (Casey, 2003). Processen när man komprimerar korken innan den 

trycks ner i flaskan innebär dock att den håller mycket tätt (Casey, 2003).  Argumentet för 

naturkorken är att den tillåter att lagom mycket luft kommer in i flaskan för att vinet ska 

kunna utvecklas under lagring (Kronstam, 2006).  

2.2.2 Skruvkork 
Det vanligaste skruvkorksmärket, Stelvin, består av en skruvkork och en kjol av metall och ett 

inlägg med polyetylen2 som viktigaste komponent (azom.com, 2008). 

 

År 2001 bildades New Zealand Screwcap Wine Seal Initiative då man konstaterade att 

undersökningar under slutet av 1990-talet inte kunde finna några lösningar på problemen med  

naturkork (screwcap.co.nz, 2008). Användandet av skruvkork har växt kraftigt som alternativ 

till naturkork och då framför allt i Australien och Nya Zeeland där 40% respektive 80% av 

alla flaskor sålda i respektive land under 2005 var förslutna med skruvkork (Garcia et al., 

2007).  

 

Det finns flera fördelar med skruvkork. Till exempel att den är lätt att öppna utan vare sig 

korkskruv eller att man behöver använda stor kraft. Flaskan är också lätt att återförsluta. De 

vanligaste argumenten mot skruvkorken är att det känns billigt att öppna en flaska med 

skruvkork och att romantiken med korkskruven försvinner (Kronstam, 2005). 

                                                 
1 Korkgranulat är små bitar av kork som blivit över i produktionen av andra korkar som sedan pressats och 

limmats samman till en ny kork (realcork.org, 2008). 
2  Polyetylen är en termoplast. En plast som kan uppvärmas och omformas och är vanligt i hushållsartiklar, 

slangar och rör. Papper kan   beläggas med polyetylen för att bli vattentätt (kemi.se, 2008). 
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2.2.3 Syntetkork 
Ett annat alternativt förslutningsmaterial som blev populärt på 1990-talet är syntet- eller 

plastkorken (Robinson, 1999, s670). Syntetkorken är konstruerad för att låta konsumenten 

behålla romantiken med korkskruven samtidigt som man undviker problemet med korkdefekt. 

Den ser ut som en naturkork men gjord i plast och kräver korkskruv för att dra ur (Robinson, 

1999, s670). Syntetkorken får ofta kritik för att vara svåra att dra ur flaskan och för att de inte 

är särskilt lufttäta (Kronstam, 2005).  

2.2.4 Vino-lok 
Vino-lok är framtagen som ett alternativ till syntet- och naturkorkar och kommer i form av en 

återförslutningsbar glasförslutning (vino-lok.de, 2008). Glaskorken har beskyllts för att vara 

en kosmetisk eftergift för konservativa vinvänner (Kronstam, 2005). 

 

3 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att undersöka olika förslutningsmaterial för vinflaskor. Syftet 

avgränsas till att ta reda på hur vinets sensoriska egenskaper förändras efter lagring när 

flaskan är försluten med olika typer av förslutningsmaterial. 

 

4 METOD 
Som metod, för att besvara syftet, har en litteraturstudie utförts där resultatet utgår från fem 

publikationer. 

 

4.1 Datainsamling 

Insamlingen av data har skett genom systematisk sökning i databaserna Foodline: Science 

Sight (Frosti), Elin@Örebro, Social Science Citation Index, World Cat och Google Scholar. 

Sökningarna baserades på ett antal sökord var för sig och i olika kombinationer. Sökorden 

som har använts är screw cap*, screwcap*, closure*, wine*, different, storage, rote3 och 

oxygen. 

                                                 
3 ROTE står för Roll-On, Tamper-Evident och är en teknisk benämning för skruvkork (Brajkovich et al, 2005). 
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4.1.1 Inklusionskriterier 

 Publikationerna skulle handla om förändringen av de sensoriska egenskaperna hos vin 

förslutet med olika typer av förslutningsmaterial under lagringen på flaska. 

 Publikationerna skulle vara vetenskapliga. 

 Publikationerna skulle vara skrivna på engelska. 

 Publikationerna skulle finnas tillgängliga i fulltext på internet eller i tidskrifter 

åtkomliga på Örebro universitetsbibliotek. 

4.1.2 Exklusionskriterier 

 Publicerade böcker. 

 Publikationer med fel fokus utifrån syftet. 

 

4.2 Urval 

Urvalet begränsades till publikationer publicerade mellan 1990 och 2008 förutom i World Cat 

där detta inte var möjligt. Dessa årtal valdes utifrån att ämnet har varit aktuellt de senaste åren 

(Kronstam, 2005 och Dolk, 2008). Att det blev just 1990 berodde på utformningen av 

databasen Foodline: Science Sight (Frosti). Två sökkombinationer gjordes i samtliga 

databaser. Flest relevanta publikationer hittades i Foodline: Science Sight (Frosti), Social 

Science Citation Index och Google Scholar. Flera av de relevanta artiklarna återfanns i flera 

databaser. Totalt lästes nio artiklar varav fem valdes ut utifrån inklusionskriterierna. Inga 

artiklar om Vino-lok som var på engelska påträffades. Av de fem artiklarna är två baserade på 

samma vetenskapliga undersökning av Australian Wine Research Institute (AWRI) men 

artiklarna fokuserar på olika tidpunkter i undersökningen (upp till 20 månader respektive efter 

36 månader). 

 

Efter genomläsning fanns att en artikel inte föll inom inklusionskriterierna då den inte 

tillräckligt berörde syftet. En ny sökning gjordes i Foodline: Science Sight (Frosti) med tre 

ytterligare sökord; sensory, oxidation och effect, och en ny kombination var på den sista och 

femte artikeln påträffades. Matriser över databassökningarna återfinns i bilaga 1. 
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4.3 Dataanalys 

Artiklarna lästes i sin helhet och sammanställdes sedan i artikelmatriser där syfte, metod, 

resultat samt diskussion/konklusion framgår (se bilaga 2). Den kvalitativa analysen utfördes 

därefter utifrån de sammanställda matriserna där likheter och olikheter utifrån syftet 

identifierades. 

 

5 RESULTAT 
Australian Wine Research Institutes (AWRI) har genomfört en stor undersökning där de 

under 36 månader undersökte 14 olika förslutningar4. De fann att de viktigaste faktorerna 

som förändrades i vinet, under lagring, var; oxiderad karaktär, TCA karaktär (korkdefekt) och 

reducerad karaktär. Det fanns också förändringar hos vinets fruktkaraktär (Francis et al, 

2003). I Hart och Kleinig (2005) visar man även på förändringar i färgen. I Hart och Kleinig 

(2005), Francis et al (2003) och Godden et al (2001) har man även använd termen 

’utveckling’ i den sensoriska analysen. 

5.1 Trikloranisol, TCA 

I alla de fem artiklarna har man i sina undersökningar gjort kemiska analyser på vinerna före 

buteljering och klargjort att de inte innehåller trikloranisol. Korkdefekt, det vill säga 

kontamineringen av trikloranisol, var dock i vissa fall ett stort problem. I AWRI:s 

undersökning var alla flaskor förslutna med en av de tekniska korkarna korkdefekta. För den 

andra tekniska korken var 22% av flaskorna korkdefekta. Av de flaskor som var förslutna med 

de två olika naturkorkarna var 21% respektive 25% korkdefekta. I artikeln konstateras att 

siffrorna är höga men författarna vet inte varför. Ett samband ses att intensiteten av 

korkdefekten ökar med tiden som vinet lagras (Francis et al 2003). I en annan undersökning 

fann man inga flaskor med korkdefekt (Brajkovich et al, 2005).  

 

Ett vin som är kontaminerat av TCA beskrivs som att det har en möglig karaktär som också 

tycks maskera fruktigare karaktärer hos vinet då man ser ett samband mellan höga resultat på 

TCA och låga resultat på fruktattribut (Francis et al, 2003 och Godden et al, 2001).  

                                                 
4 Nio stycken syntetkorkar och två tekniska korkar från olika producenter. Två naturkorkar med olika längd; 

38 och 44 mm. En skruvkork (Francis et al, 2003). 
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5.2 Oxiderad karaktär 

En oxidativ nedbrytning av vinet får till följd att vinet förlorar sina sensoriska kvaliteter och 

blir brunare i färgen (Silva Ferreira et al, 2002). Aromen beskrivs som den som äpplen får när 

de blivit bruna (Godden et al, 2001). Även förekomsten av en oxiderad karaktär ger resultat 

att fruktattributen får lägre poäng (Francis et al, 2003). Oxidationen beror på reaktioner hos 

vinet som startas av syre och är inte är det samma som när vinet utvecklas vilket beror på 

olika kemiska reaktioner (Silva Ferreira et al, 2002).  

 

Skruvkorken visar vid flera tillfällen vara det förslutningsmaterial som uppvisar minst 

oxiderad arom med naturkorkar och tekniska korkar i ett mittenskikt och syntetkorkarna på 

sista plats, där en av syntetkorkarna fick högt resultat på bedömningen av oxidation redan 

efter 6 månader (Francis et al, 2003, Godden et al, 2001). Vid undersökning efter 36 månader 

finner man att en flaska med naturkork får fyra gånger högre resultat på nivån av oxiderad 

karaktär än de andra flaskorna med samma förslutning. Man tror att detta kan bero på det som 

brukar kallas för slumpvis- eller sporadiskoxidation (Francis et al, 2003).  

 

Efter att ha lagrat ett vin med olika förslutningsmaterial i 36 månader och gjort flera 

sensoriska och kemiska undersökningar under vägen ser man ett samband mellan intensiteten 

av den oxiderade karaktären och mängden fritt svaveldioxid (Francis et al 2003). 

Förändringar i nivån av total svaveldioxid ses som en indikator på förekomsten av oxidation i 

vinet (Brajkovich et al, 2005). Förlusten av svaveldioxid tycks vara störst under de första 4 

månaderna för att sedan plana ut upp till tio månader och sedan vara relativt liten upp till 23 

månader (Brajkovich et al, 2005). Förlusten av svaveldioxid är högre för naturkork än för 

skruvkork och sker under den första perioden efter buteljeringen för att sedan vara relativt lik 

efter 4 månader upp till 24 månader. En teori läggs fram att luft som komprimeras in i korken 

när den pressas samman för att passa in i flaskhalsen sakta släpps in i flaskan under den första 

perioden efter buteljeringen (Brajkovich et al, 2005). Även för den oxiderade karaktären fann 

man att skillnaden mellan individuella flaskor förslutna med teknisk kork eller naturkork 

kunde vara stor (Francis et al, 2003).   
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5.3 Reducerad karaktär 

Det som kallas för reducerad karaktär hos vinet beskrivs som att vinet har gummiaktig eller 

svavellik karaktär (Godden et al, 2001) som rökig, doften av en nytänd tändsticka eller den  

doft som uppstår när man slår på flinta med en annan sten (Francis et al, 2003).  

 

I AWRI:s undersökning med ett Semillon-vin finner man karaktären efter 18 månaders 

lagring för skruvkork, men några medlemmar i den sensoriska panelen anmärkte på den redan 

vid 12 månader (Francis et al, 2003). Karaktären konstateras i ett fall vara negativ av den 

sensoriska panelen (Godden et al, 2001). I ett annat fall anser författaren att det borde vara 

upp till den enskilda konsumenten att bestämma hur vida det är en negativ karaktär och 

påpekar att liknande karaktärer kan vara en normal beskrivning av vita viner från till exempel 

Loire, Bordeaux, Bourgogne och Limoux i Frankrike (Francis et al, 2003).  

 

Det är just skruvkork som anses ha denna karaktär med efter 36 månader en medelnivå på 2,5 

i en skala upp till 95. Två flaskor med en naturkork fick ett värde på 1 och en teknisk kork 

fick vid ett tillfälle 1,4 (Francis et al, 2003). Man ser ett samband att de förslutningar som är 

tätast, till exempel har bevarat en högre nivå av fritt svaveldioxid, får den reducerade 

karaktären (Francis et al, 2003).  I en undersökning med ett Sauvignon Blanc vin förs

med skruvkork och naturkork fann man efter 23 månader ingen bränd eller gummiaktig 

karaktär (Brajkovich et al

lutet 

, 2005). 

                                                

 

En undersökning av ett rött vin av hög kvalitet ger resultatet att efter 7 års lagring på flaska 

har vinet med skruvkork signifikant högre nivå av reducerad karaktär (Hart och Kleinig, 

2005) och man föreslår att det kan bero på vinmakningsteknik eller kemiska reaktioner under 

vinproduktionen (Spiropoulous et al, 2000 i Hart och Kleinig, 2005). En annan författare 

föreslår att en liten tillgång på syre skulle hjälpa mot denna karaktär, man föreslår därför att 

det skulle kunna fungera att fylla flaskorna till en lägre nivå för att behålla mer syre i flaskan 

när man försluter med skruvkork (Godden et al, 2001). Ett annat förslag är att en låg nivå av 

koppar-klarning innan buteljering skulle hjälpa (Francis et al, 2003). 

 
5 I de olika sensoriska undersökningarna har man använt olika skalor för att beskriva vinerna. I AWRI:s 

underökning har bedömarna satt värden mellan 1 och 9 (Francis et al, 2003). 
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5.4 Utveckling 

I några undersökningar har man bedömt utvecklingen hos vinet som en parameter i den 

sensoriska bedömningen. I Hart och Kleinig (2005) definierar man utveckling som var i 

utvecklingen i jämförelse med de tre faserna i mognadscykeln vinet befinner sig. De tre 

faserna som vinet går igenom är mognadsfasen, toppfasen och sedan en nedgångsfas 

(Dubourdieu, 1992 i Hart och Kleinig, 2005). Hos ett Semillon-vin finner den 

sensoriskapanelen att vinet utvecklar honungs- och rostad-karaktär efter lagring i takt med att 

det får en utvecklad karaktär (Francis et al, 2003).  

 

Efter 4,5 år fann man hos ett rött vin att syntetkorkarna hade utvecklats mest med naturkorken 

i ett mitten skikt och skruvkorken hade utvecklats minst. Efter 6,5 år fann man hos samma vin 

att syntetkorkarna tydligt hade passerat toppfasen och var på nedgång (Hart och Kleinig, 

2005). För det vita Semillon-vinet finner man efter 18 månader två grupper med syntetkorkar 

som har fått högst resultat på attributet utvecklad. Skruvkorken får lägst resultat med ett par 

syntet-, de tekniska- och naturkorkarna inte långt efter. Någon gemensam nämnare som till 

exempel tillverkningsmetod för syntetkorkarna som får liknande resultat finner man inte 

(Godden et al, 2001). En undersökning har också gjorts av mousserande rött vin som är 20, 

17, 10 respektive 5 år gammalt och som efter en inledande fatlagring på 16 månader varit 

förslutna med kronkapsyl som anses mycket lufttät. Vinerna fanns ha signifikant skillnad på 

bedömningen av det utvecklade attributet, trots att de varit förslutna utan tillgång på syre 

(Hart och Kleinig, 2005).  

 

5.5 Fruktkaraktär 

Vilka fruktattribut som använts av de sensoriska panelerna är olika från artikel till artikel, och 

också beroende på typen av vin man undersökt. Till exempel så har Hart och Kleinig (2005) 

endast undersökt fruktintensiteten medan i AWRI:s undersökning har man använt attributen 

citrus/lime, tropisk, ananas och övergripande frukt (Godden et al, 2001).  

 

Vid undersökningen av ett Sauvignon Blanc vin som lagrats med skruvkork och naturkork 

finner inte den sensoriska panelen någon signifikant skillnad på deras fruktattribut men man 

ser i den kemiska analysen att vinet förslutet med naturkork har lägre nivå av de flyktiga 
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thioler som är orsaken till flera av attributen (Brajkovich et al, 2005). I en annan 

undersökning ser man signifikant skillnad på fruktattribut redan efter 6 månader och 

konstaterar att skruvkorken får högst resultat (Godden et al, 2001). Vid 18 månaders lagring 

ser man att skruvkorken får högst på citrus och lime attributen men att en teknisk kork och en 

av naturkorkarna inte anses skilja signifikant därifrån. En grupp med den andra naturkorken 

och flera syntetkorkar anses skilja signifikant därifrån med sitt lägre värde och de korkar som 

har fått mycket högt resultat på oxiderad, TCA och/eller aldehyd får sämst värde (Godden et 

al, 2001). Man konstaterar också att citrus och lime har sjunkit betydligt från tidigare de 

provningar som gjorts 6 månader tidigare av samma vin vilket stämmer överens med panelens 

kommentarer att det relaterar dessa attribut till unga friska viner (Godden et al, 2001). För 

attributet ananas får en av naturkorkarna högst resultat men man ser ingen signifikant skillnad 

mellan de nio högst placerade förslutningsmaterialen (Godden et al, 2001). För ananas och 

övergripande frukt fann man ingen signifikant skillnad inom samma förslutningsmaterial i 

något fall (Godden et al, 2001). För ett rött vin sensoriskt analyserat efter 7 års lagring fås 

resultatet att skruvkorken hade signifikant högre nivå av fruktintensitet än viner med 

syntetkork men inte än viner med naturkork (Hart och Kleinig, 2005).  

 

I Francis et al (2003) ser man ett samband där de förslutningar som får lägst nivå på olika 

fruktattribut får högst på oxiderat och andra karaktärer som anses som negativa.  

 

5.6 Färgförändring 

I de flesta undersökningar har man inte undersökt hur färgen påverkas under lagringen av 

flaskor förslutna med olika förslutningsmaterial. Hart och Kleinig (2005) har dock undersökt 

detta för ett rött vin som lagrats på flaska upp till 6,5 år. Man ser i undersökningen att vinerna 

förslutna med syntetkorkar med tiden snabbast förlorar röd färg och får mer bruna inslag. 

Vinet förslutet med skruvkork förändras också men har efter 6,5 år förändrats minst mot det 

bruna. Vinet förslutet med skruvkork ligger mittimellan syntetkorkarna och skruvkorken i sin 

förändring (Hart och Kleinig, 2005).   
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6 DISKUSSION 

6.1 Metod- och materialdiskussion 

Resultatet har utgått från de publikationer som jag kunde hitta som föll inom de kriterier jag 

satt upp. Flera abstrakt har dock lästs som verkat intressanta men där jag inte kunde få tag på 

artiklarna i fulltext. Då många av dessa artiklar var publicerade i samma tidskrift har 

biblioteket på Restauranghögskolan i Grythyttan föreslagits lägga till denna till sin samling. 

 

Två artiklar handlar om samma undersökning som dock varit omfattande och artiklarna berör 

två olika tidpunkter i undersökningen. 

 

Korkdefekt och trikloranisol har varit ett problem i uppsatsen. I artiklarna som ligger till 

grund för uppsatsen har man nästintill likställt den korkdefekta karaktären med förekomsten 

av TCA (trikloranisol). Det finns dock även andra ämnen som kan orsaka denna karaktär 

(Robinson, 1999, s.208). Att definiera och förklara korkdefekt får dock bli ett ämne för en 

annan uppsats då detta inte faller inom det aktuella syftet. 

 

Ingen artikel på engelska påträffades för glas-förslutningen Vino-Lok som är en tysk produkt.  

 

6.2 Resultat diskussion 

De viktigaste skillnaderna i vinets sensoriska egenskaper är förändringar i fruktkaraktären, 

oxiderad karaktär, TCA karaktär och reducerad karaktär (Francis et al, 2003). Höga värden på 

dessa ”negativa” karaktärer sammanfaller med lägre värden på fruktattribut (Francis et al, 

2003). Förändringen av svaveldioxid värden i vinet ses som en bra indikation på hur mycket 

vinet har oxiderat. I undersökningar ses att vinet förlorar störst mängd svaveldioxid under de 

första 6 månaderna från buteljering (Brajkovich et al, 2005). Skruvkorken är det 

förslutningsmaterial som uppvisar minst oxiderad karaktär efter 36 månaders lagring med 

naturkorkar och tekniska korkar inte långt därefter. Syntetkorkarna får sämst resultat och 

oxiderar snabbast (Francis et al, 2003). Detta stämmer väl överens med den kritik materialet 

brukar få (Kronstam, 2005). Den reducerade karaktären är starkt relaterad till skruvkorken 

som uppvisar denna karaktär efter lagring och den korkdefekta karaktären finns hos 

individuella flaskor förslutna med teknisk kork eller naturkork (Francis et al, 2003). 
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För glasförslutningen vino-lok kan ett antagande göras att den skulle få liknande resultat som 

skruvkorken då den konstruktionsmässigt borde ha liknande egenskaper när det gäller 

lufttätheten. Glasförslutning används i undersökningar för kontrollflaskor där innehållet inte 

skall utsättas för luft (Lopes et al, 2005). 

 

Förändringen i vinet till följd av oxidation sker snabbast under de första 6 månaderna efter 

buteljeringen. Detta gör att det att utvärdera olika förslutningsmaterial genom att göra en 

undersökning efter bara ett halvårslagring. Det kan vara av värde för en vinproducent som 

skall välja förslutning till sitt vin. En enkel sensorisk undersökning för att finna eventuella 

negativa aromer kompletterat med en undersökning hur mycket svaveldioxid som försvunnit 

räcker då (Godden et al, 2001). 

 

När man har bedömt vinets utveckling följer den samma mönster som oxidationen; 

skruvkorken utvecklas minst och syntetkorken mest (Hart och Kleinig, 2005). Hart och 

Kleinig (2005) skriver att man genom deras studie kan se att tillgång på syre inte är 

nödvändigt för att ett vin under lagring på flaska ska utveckla eller förändra sina sensoriska 

egenskaper även om undersökningen visar att tillgången till små mängder syre snabbar upp 

utvecklingen till följd av oxidation av vinet. 

 

I en av undersökningarna har man tagit upp en lim/plastliknande karaktär som en av 

huvudförändringarna. Den tycks främst uppstå efter lång lagring av vin förslutet med 

syntetkork. Vid närmare analys av resultaten visar det sig dock att det är en person i den 

sensoriska panelen som initierat att man ska ha med denna parameter och dessutom hela tiden 

sätter betydligt högre nivå i bedömningarna än resten av panelen (Godden et al, 2001). Jag har 

inte tagit med den plast/limliknande karaktären i denna uppsats då jag ansett att materialet 

varit för tunt för att klargöra förekomsten av denna karaktär.  

 

Godden et al (2001) konstaterar att ingen av de 14 förslutningar6 de har undersökt lämpar sig 

för längre lagring enligt de kriterier man bedömt även om många förslutningsmaterial lämpar 

sig för kortare lagring. 

 

                                                 
6 Nio stycken syntetkorkar och två tekniska korkar från olika producenter. Två naturkorkar med olika längd; 

38 och 44 mm. En skruvkork (Francis et al, 2003). 
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SLUTSATS 
Att vin förändras under lagring på flaska har länge varit anmält känt och diskuterat och att 

vilket material man använder för att försluta vinflaskan med påverkar visar de vetenskapliga 

undersökningar som legat till grund för denna uppsats definitivt inverkar på vinets sensoriska 

egenskaper. Syntetkorkar är de som förändrar vinet mest och passar därför bäst på viner som 

ska drickas inom ett år från att de har buteljerats. Naturkorkar, tekniska korkar och 

skruvkorkar lämpar sig alla för längre lagring men riskerar att sätta sitt avtryck på vinet.  

 

Den perfekta förslutningen för vinflaskor tycks ännu inte existera och det kan vara spännade 

att ha i åtanke hur förslutningsmaterialet kan påverka det vin man dricker. 

 

Tycker man den reducerade karaktären är okej, en liknande karaktär är trots allt vanlig i vita 

viner från till exempel Sancerre och Pouilly-Fuissé i Frankrike, så försäkrar skruvkorken att 

ditt vin inte är förstört när du öppnar och därmed att maximalt med fruktkaraktär finns kvar.  

 

Naturkork och teknisk kork ger också ett mycket gott resultat och släpper in den lilla luft som 

behövs för att man ska slippa den reducerade karaktären men problem med korkdefekt och 

spontanoxidation kvarstår dock. 

 

Auktionsmarknaden för gamla viner är idag omfattande och omsätter stora pengar. En metod 

för att mäta halten av TCA och svaveldioxid i en flaska utan att förstöra förslutningen skulle 

kunna vara ett sätt att bedöma kvaliteten på äldre viner innan försäljning. 

 

I vår tid när man dessutom överallt diskuterar vår klimat påverkan uppstår även en ny fråga 

med vilket förslutningsmaterial för vinflaskor som minst påverkar vår miljö. Men det är ett 

ämne för en annan undersökning. 

 

I framtiden kommer vi säkert att få se mera forskning och jag tror att det säkert redan finns 

undersökningar gjorda på hur man kan få bort den reducerade karaktären hos viner förslutna 

med skruvkork. 
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Bilaga 1 
 
SÖKMATRISER 
 
 
 
Date range:  
1990-2008 (för 
World Cat ingen 
begränsning) 
 

DATABASER Datum: 2008-04-19  
Antal referenser 

SÖKORD 
(som Keywords  
= KW) 

Foodline: 
Science 
Sight 
(Frosti) 

Elin@ 
Örebro 

Social 
Science 
Citation 
Index 

World Cat Google 
Scholar 

Screw cap* 831 45 2081 47 68900 
Screwcap* 24 11 14 2 859 
Closure* 32463 41206 94520 30477 850000 
Wine* 38575 26525 25763 40376 202000 
Different 1105768 56952 >100000 333513 321000 
Storage 197002 110817 >100000 226153 740000 
Rote 1093 798 2688 4157 51900 
Oxygen 172666 150258 >100000 193955 612000 
      
 
 
 
 
Kombination 1  
 
closure* AND wine* AND different AND oxygen 
 
Date range: 1990-2008 (för World Cat ingen begränsning) 
Publikationstyp: All publication types 
 
Datum Databas Antal 

referenser 
 

Antal lästa 
artiklar 

Antal använda 
artiklar 

2008-04-19 Foodline: Science 
Sight (Frosti) 

24 4 2 

 Elin@Örebro 0 - - 
 Social Science 

Citation Index 
6 (4) - 

 World Cat 0 - - 
 Google Scholar 2080 1 (3) 0 
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Kombination 2  
 
(rote OR screw cap* OR screwcap*) AND wine* AND storage  
 
Date range: 1990-2008 (för World Cat ingen begränsning)  
Publikationstyp: All publication types 
 
Datum Databas Antal 

referenser 
 

Antal lästa 
artiklar 

Antal använda 
artiklar 

2008-04-19 Foodline: Science 
Sight (Frosti) 

21 2 1 

 Elin@Örebro 0 - - 
 Social Science 

Citation Index 
9 (2) - 

 World Cat 2 0 - 
 Google Scholar 2160 3 (2) 1 
 

 
 
 
Datum Databas Sökord Antal  

ref. 

Kombination Antal  

referenser i 

kombination 

Antal  

lästa  

artiklar 

Använda 

artiklar 

2008-

05-12 

Foodline: 
Science 
Sight 
(Frosti) 

1. sensory 324412 1 +2+3+4 32 1 1 

2008-

05-12 

Foodline: 
Science 
Sight 
(Frosti) 

2. oxidation 110939     

2008-

05-12 

Foodline: 

Science 

Sight 

(Frosti) 

3. effect 1203386     

2008-

05-12 

Foodline: 

Science 

Sight 

(Frosti) 

4. wine 32855     
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Silva Ferreira, Antonio César, Guedes de Phino, Paula, Rodrigues, Paula, Hogg, Timothy. 
(2002). 

Kinetics of Oxidative Degradation of White Wines and How They Are Affected by Selected 
Technological Parameters. Artikel. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2002 (50). 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Med utgång från 
temperatur, syre 
koncentration, 
svaveldioxid 
koncentration och 
pH undersöka hur 
ett vins sensoriska 
parametrar och 
kemiska 
komposition 
förändras. Att ta 
reda på vilka 
kemiska 
komponenter som 
motsvarar de 
typiska aromerna i 
ett oxiderat vin och 
att ta reda på hur 
snabbt de bildas. 

Ett vitt vin som 
inta har haft 
kontakt med ek 
förebereds med 
olika nivåer i pH 
och fritt 
svaveldioxid. Man 
förbereder också 
ett vin som 
oxideras. Vinerna 
förvaras vid två 
olika temperaturer. 
Sedan genomförs 
kemiska och 
sensoriska analyser 
efter 0, 17, 32, 47 
och 59 dagar.. De 
sensoriska 
analyserna är både 
jämförande och 
beskrivande. 

De prover som hade lagrats 
vid högre temperatur hade 
större likhet med det 
oxiderade provet. 
Nedbrytningen av aromer 
gick snabbare för vinet med 
lägre pH värde. De viner som 
hade lagrats vid lägre 
temperatur fick högre på 
parametern blommig. 
Parametrarna ”farm-feed” 
och honungslik var de som 
identifierades öka på grund 
av oxidation. Man 
identifierade flera kemiska 
komponenter som orsakade 
de olika aromerna efter 
oxidation. 

Den aromatiska 
nedbrytningen av vitt vin 
beror på två effekter; 1. På 
grund av oxidation och 2. 
bildandet av andra 
komponenter som är 
beroende av pH-värdet. 
Temperatur och tillgång på 
syre är de två tydligaste 
faktorerna som 
kontribuerar till vinets 
nedbrytning. Kan man 
kontrollera syretillförseln 
och lagrings temperatur 
kan man uppskjuta 
oxidationen.. Den 
honungslika aromen beror 
på närvaron av 
phenylacetaldehyde som 
bildas vid kontakt med 
syre.  TDN, vitispirane 
och linalool oxider bidrar 
till ”farm-feed” och rutten 
mat aromer och är 
beroende av pH och 
temperatur. 



 

Bilaga 2 
 
Brajkovich, Michael, Tibbits, Nigel, Peron, Guilaine, Lund, Cynthia M., Dykes, Stuart I., 
Kilmartin, Paul A., Nicolau, Laura. (2005) 
Effect of Screwcap and Cork Closures on SO2 Levels and Aromas in a Sauvignon Blanc 
Wine. Artikel. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2005 (53) 

Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 
Studien var 
initierad av 
New 
Zealand 
Screwcap 
Initiative för 
att ta fram 
praktiska 
riktlinjer för 
buteljeringen 
av vin med 
skruvkork. 

Ett Sauvignon  
Blanc vin 
behandlades med 3 
olika nivåer av fritt 
svaveldioxid (20, 25 
och 30 mg/L). Vinet 
buteljerades sedan 
med naturkork och 
med skruvkork med 
tre olika 
vätskenivåer (20,25 
och 30 mm). Man 
mätte sedan 
nedgången av 
svaveldioxid nivån 
efter 4, 10 och 23 
månader. Efter 23 
månader gjorde man 
flera kemiska och 
sensoriska analyser. 

Förlusten av svaveldioxid 
för de första 4 månaderna 
var större för naturkork än 
skruvkork. För skruvkorken 
var förlusten av 
svaveldioxid större när 
vätskenivån var lägre. Från 
10 till 23 månader förlorade 
båda förslutningsmaterialen 
lika mycket svaveldioxid. 
Den sensoriska panelen 
kunde inte finna någon 
skillnad mellan de olika 
vinerna. 
Författarna konstaterar 
också att nivån av de 
flyktiga thiolerna 3MHA 
och 3MH som ger aromer 
av passions frukt respektive 
grapefrukt var lägre för 
vinet med naturkork efter 2 
år. 

Luftinsläppet till följ av förlust av 
svaveldioxid var mycket likt för 
flaskor förslutna med naturkork 
och skruvkork. Skillnaden i 
förlust av svaveldioxid under de 
första 10 månaderna tycks bero 
på skillnader i kontakten med 
syre under själva buteljeringen. 
Även om en sensorisk panel inte 
fann någon skillnad mellan 
vinerna fanns det en mätbar 
förlust av 3MHA och 3MH som 
kan bero på antingen absorbation 
av aromer av naturkorken eller på 
oxidation. 
Vidare undersökningar behöver 
göras för att bestämma optimal 
eller miniminivå av svaveldioxid 
för att bevara aromerna hos ett 
vin som Sauvignon Blanc under 
en period. 
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Hart, Allen, Kleinig, Andrew. (2005) 

The Role of Oxygen in the Aging of Bottled Wine. Artikel. Wine Press Club of New South 
Wales, www.winepressclub.com.au. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Att ta reda på 
om syre är en 
nödvändighet 
för att rött vin 
under lagring 
skall utvecklas. 

Ett superpremium 
rött vin buteljeras 
med skruvkork, 
naturkork och två 
olika syntetiska 
korkar. Kemisk-, 
spektral- och 
sensorisk analys 
utfördes efter 2,5 , 
4,5 och 6,5 år. 
Ett mousserande 
rött vin från åren 
1984, 1987, 1994 
och 1999 som var 
lagrat med 
kronkapsyl (mycket 
lufttätt) 
analyserades 
kemiskt, spektralt 
och sensoriskt. 

Den kemiska analysen av 
superpremium vinet visade att de 
syntetiska korkarna förlorade mest 
fritt svaveldioxid och skruvkorken 
minst. För samtliga material 
förbrukades mest fritt svaveldioxid 
under de första 3 åren. Man 
konstaterar också att naturkorken 
var den som hade mest variabla 
värden med det bästa resultatet 
jämförbart med skruvkorken och 
det sämsta jämförbart med 
syntetkork. Den spektrala analysen 
visade att vinet med syntetkorks 
färg och intensitet förändrades 
mest medan skruvkorken 
förändrades minst. 
Den sensoriska analysen visade att 
vinet med syntetiskkork 
utvecklades snabbt och nådde sin 
topp år 2002 och började sedan 
tappa kvalitet. Skruvkorken och 
naturkorken uppvisade liknande 
och bättre resultat än den 
syntetiskakorken. 
För det mousserande vinet fann 
man liknande utveckling som för 
superpremium vinet. Det 
mousserande vinet utvecklades 
med avseende till utseendet och 
sensoriskt. Viss hänsyn fick tas till 
årgångsskillnader. 

Man konstaterar att vin 
utvecklas trots en 
nästan lufttät 
förslutning. Att 
förslutningsmaterialet 
tillåter att lite syre 
kommer in gör dock att 
vinets utveckling 
genom oxidation 
accelereras. Vissa viner 
förslutna med en nästan 
lufttät förslutning 
utvecklar en reduktiv 
karaktär. 
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Godden, Peter, Francis, Leigh, Field, John, Gishen, Mark, Coulter, Adrian, Valente, Peter, 
Høj, Robinson, Ella. (2001). 

Wine bottle closures: sensory properties of a Semillon wine -Performance up to 20 months 
post-bottling. Artikel. Wine Industry Journal 16 (5), 2001. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Att ta reda på 
omfattningen av 
skillnaderna för 
olika 
förslutningars 
fysiska karaktär 
och 
förslutningarnas 
inverkan på 
vinets 
komposition och 
sensoriska 
sammansättning. 
Från 
undersökningen 
vill man också 
utveckla 
testprotokoll för 
framtida under-
sökningar av 
kvaliteten hos 
olika typer av 
förslutningar. 

Fjorton olika 
förslutningar 
användes i 
undersökningen. En 
skruvkork, två 
naturkorkar av olika 
längd (38 mm och 44 
mm), två tekniska 
korkar och nio olika 
syntetkorkar. 
Ett torrt vitt 
Semillon-vin från 
1999 buteljerades 
och lagrades under 
så lika 
omständigheter som 
möjligt med de 14 
olika 
förslutningarna. 
Vinet lagrades och 
sensoriska, fysiska 
och kemiska 
analyser 
genomfördes efter 
6,12 och 18 
månader. 

Efter sex månader fann man att 
det fanns signifikanta skillnader 
för attributen citrus/lime, 
ananas, tropisk, övergripande 
frukt, utveckling, oxiderad och 
TCA för olika förslutningar. 
Efter 12 månader fann man 
signifikanta skillnader för 11 av 
de 16 attributen för olika 
förslutningar. För attributen 
TCA och möglig fann man 
skillnader för olika flaskor med 
samma förslutning. Efter 18 
månader var fann man 
signifikanta skillnader för 
samtliga attribut för olika 
förslutningar och för ett flertal 
attribut för flaskor med samma 
förslutning. Skruvkorken fick 
högst poäng för olika frukt 
attribut (till exempel ananas, 
citrus/lime och tropisk) med den 
långa naturkorken och en 
teknisk kork nära därefter. 
Naturkorkarna och de tekniska 
korkarna hade dock i vissa fall 
problem med TCA. 
För skruvkorken fann man 
också en reducerad karaktär 
som beskrev som sulfid eller 
gummi. 
När man jämförde med den 
kemiska analysen fann man 
samband mellan högre nivå av 
svaveldioxid och hög nivå av de 
olika fruktattributen och 
samtidigt lägre nivå av 
attributen oxiderad och 
utvecklad.. 

Man konstaterar att 
nivån av svaveldioxid är 
direkt relaterat till vinets 
sensoriska 
sammansättning. 
Slutsatsen att ett flertal 
av 
förslutningsmaterialen 
bäst lämpar sig för 
kortare lagring, ungefär 
6-12 månader. Det finns 
en kritisk nivå av fri 
svaveldioxid (ungefär 
10mg/L) under vilken 
vinet upplevs som 
oxiderat. Det föreslås att 
mätningen av nivån av 
fritt svaveldioxid kan 
användas för att avgöra 
om vinet under lagring 
bör säljas eller 
konsumeras inom en 
snar framtid. Skillnader 
inom samma typ av 
förslutning var inte 
signifikant med 
undantag då vinet 
drabbats av TCA. 
Ett vineri som funderar 
på ett större inköp av en 
förslutning kan göra en 
jämförande analys av 
vin med olika 
förslutningar som 
lagrats i 6 månader med 
gott resultat. 
Man fann inte att en av 
förslutningarna var 
bättre än de andra för 
längre lagring av vi. 
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Francis, Leigh, Field, John, Gishen, Mark, Coulter, Adrian, Valente, Peter, Lattey, Kate, Høj, 
Peter, Robinson, Ella, Godden, Peter. (2003). 

The AWRI closure trial: sensory evaluation data 36 months after bottling. Artikel. The 
Australian & New Zealand Grapegrower & Winemaker, August 2003. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

En summering 
av Australian 
Wine Research 
Institutes 
(AWRI) 
undersökning av 
olika 
förslutningsmate
rial med fokus 
på den 
sensoriska 
analysen efter 
36 månader. 

Detta är samma 
undersökning som 
använts i Godden 
et al. (2001) men 
efter 36 månaders 
lagring. 
Ett torrt vitt 
Semillon vin från 
1999 buteljeras 
med 14 olika 
förslutningsmateri
al och lagras för 
att sedan 
undersökas 
sensorisk, kemiskt 
och fysiskt efter 6, 
12, 18, 21, 24 och 
36 månader. 

De prover som visade högst 
resultat i frukt relaterade attribut 
var de prover som visade lägst nivå 
av oxiderat och de attribut som 
ansågs som negativa. Vinet fick 
också högre resultat på attributen 
honung och rostat då vinet 
utvecklade flasklagrings karaktär. 
De fyra mest varierande icke-frukt 
attributen fanns vara oxiderad, 
TCA (korkdeffekt), reducerad och 
lim/plast. Skruvkorken tätt följt av 
de olika naturkork baserade 
materialen hade lägst nivå av 
oxiderad arom. För nivån av TCA 
var vissa individuella flaskor av 
korkarna innehållande naturkork de 
som hade högst nivå. En av de 
tekniska korkarna hade i samtliga 
fall hög nivå av TCA. Man fann 
också ett samband mellan längre 
lagringstid och fler flaskor med 
TCA arom. 
Den reduktiva aromen beskriven 
som slagen flinta eller gummi 
fanns i störst utsträckning hos 
flaskor förslutna med skruvkork 
men även hos individuella flaskor 
förslutna med de förslutningar som 
innehöll naturkork. Man 
sammankopplar den reducerade 
aromen med de flaskor som vara 
nära nog att vara lufttäta. 
För lim/plast aromen fann man att 
den var tydligast efter 36 månader 
och återfanns hos de flesta av de 
syntetiska förslutningarna. 

Det konstateras att de 
olika 
föslutningsmaterialen 
ger stor skillnad hos 
den sensoriska 
karaktären hos vinet 
ifråga.  
Efter 36 månader var 
endast vinerna förslutna 
med skruvkork eller de 
olika typerna av kork 
innehållande naturkork 
av acceptabel kvalitet. 
Vin förslutet med 
skruvkork hade fått en 
karaktär av slagen flinta 
som inte nödvändigtvis 
var negativ och vin 
förslutet med naturkork 
uppvisade problem med 
TCA hos individuella 
flaskor. 
Syntetiska förslutningar 
bör bara användas då 
man inte planerar att 
lagra vinet under längre 
tid. 
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