
 

Örebro Universitet        
Restaurang- och hotellhögskolan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordeaux 1855 
Om kvalitet och status efter klassificeringen 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Datum:  2013-02-21      Godkänd den:  
Kurs: MÅ1437, Självständigt arbete    Betyg: 
Författare: Simon Dahl, Martin Heed & Axel Schiller  
Handledare: Henrik Scander     Examinator: Richard Tellström 



        

Örebro Universitet       Självständigt arbete 
Restaurang- och hotellhögskolan     Datum: 2013-02-21 
 
Kurs: MÅ1437, Självständigt arbete 
Titel: Bordeaux 1855 – Om kvalitet och status efter klassificeringen 
Författare: Simon Dahl, Martin Heed & Axel Schiller 
Handledare: Henrik Scander 
Examinator: Richard Tellström 
 
Sammanfattning                  
År 1855 klassificerades slotten i vindistriktet runt Bordeaux. Denna klassificering fick stort 

genomslag och används än idag. Klassificeringen har emellertid kritiserats för att ej representera 

den faktiska kvaliteten av dess innefattande viner. Trots det används den som ett facit över 

vinernas storhet.  

Detta arbete har undersökt samband mellan klassificeringen och vinernas kvalitet idag. 

Resultatet av litteraturstudien fann samband mellan bordeaux, pris och marknadsföring. Vidare 

redogörs för att begreppet kvalitet är svårdefinierat då flertalet aktörer tolkar kvalitet på skilda 

sätt. Influensen av terroir är ej utan vinmakaren en relevant faktor för de sensoriska egenskaperna 

i vinet. Faktisk kvalitet är mindre betydelsefullt än förväntad kvalitet ur ett marknadsperspektiv. 

Arbetet diskuterar kvalitetens förankring och vikt i klassificeringen från 1855. Marknadsföring är 

en stark variabel vid prissättning av viner från Bordeaux i vilken förväntad kvalitet vägde tyngst 

för priset. Vinkritiker är inflytelserika i en vinproducents förväntade kvalitet. Diskussionen 

behandlar även olika ståndpunkter i användande av begreppet terroir. 

De innefattande vinernas faktiska kvalitet var av mindre vikt när klassificeringen genomfördes. 

Rankningen har idag lett till en generellt högre kvalitet bland vinerna. Klassificeringen har även 

skänkt status åt regionen och dess viner. 

 

Nyckelord: classification, price, terroir, quality



        

 
3 
 

 
Innehållsförteckning 
	  

1. Inledning ....................................................................................................................................... 4 

2. Bakgrund ...................................................................................................................................... 4 

2.1 Klassificeringens historia ....................................................................................................... 4 

2.2 Terroir ..................................................................................................................................... 6 

2.3 Skyddad ursprungsbeteckning ................................................................................................ 6 

2.4 Kvalitet ................................................................................................................................... 7 

2.5 Bordeaux som vinregion ......................................................................................................... 8 

3. Syfte ............................................................................................................................................. 9 

4. Metod och material ....................................................................................................................... 9 

4.1 Vetenskaplig insamling .......................................................................................................... 9 

     4.1.1 Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen ................................................ 9 

     4.1.2 Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen .............................................. 9 

4.2 Urval ..................................................................................................................................... 10 

4.3 Dataanalys ............................................................................................................................ 10 

5. Resultat ....................................................................................................................................... 10 

6. Diskussion .................................................................................................................................. 13 

6.1 Resultatdiskussion ................................................................................................................ 13 

6.2 Metod- och materialdiskussion ............................................................................................. 16 

7. Slutsats ....................................................................................................................................... 17 

Referenslista ................................................................................................................................... 18 

 

Bilaga 1: Sökmatris	  

Bilaga 2: Artikelmatris



        

 
4 
 

1. Inledning 

År 1855 genomförde Frankrike utställningen Exposition Universelle de Paris med syfte att visa 

upp landets kvaliteter för övriga världen. Inför denna utställning genomfördes reformer inom 

landets producerande branscher vilket ledde till att den inofficiella, ständigt reviderade 

klassificeringen av viner producerade i området kring Bordeaux ersattes av en officiell lista. 

Klassificeringen som på franska benämns Les Grand Crus classés en 1855 används emellertid 

som ett facit över vinernas storhet. När en konsument har som avsikt att inhandla ett vin med för 

denne okänd faktisk kvalitet finns risk att personen förlitar sig på ett allmänt uttalat rykte och 

därmed följer en icke legitim författning. 

2. Bakgrund 

Bordeaux är Frankrikes största vinregion för kvalitetsviner (INAO, 2012). Sedan 1855 har 

området även klassificerats genom att täckas av appellationen Bordeaux AC som rymmer 59 sub-

appellationer (CIVB, 2013a). Vin ansågs under 1800-talets mitt vara en jordbruksprodukt som 

inte omfattades av industrin och jäsning en okontrollerbar process (Markham, 1998). Människans 

inflytande på naturen bedömdes vara obefintligt (ibid). I Robinson (2006, s. 694) förklaras att 

ursprungstypicitet i vin traditionellt har utgjort en grund för dess kvalitet. Med moderna 

vinmakningsmetoder har ursprungstypicitet i vissa fall blivit en sekundär komponent i vinet och 

därmed ska klassificeringen ha förlorat sitt ursprungliga syfte som låg till grund för dess historia 

(Robinson, 2006, s. 694). 

2.1 Klassificeringens historia 

Bordeaux:s lokalisering vid Atlanten har historiskt varit gynnsam för internationell handel 

(Coates, 2000; Markham, 1998; Nationalencyklopedin, 2013b). Holländare och engelsmän var 

stora aktörerna beträffande handel med andra länder och Bordeaux var intressant för sin långa 

historia av vintillverkning (Markham, 1998). Coates (2000) skriver att England snart blev den 

största och viktigaste importören av Bordeauxvin. Producenten Pontac (nuvarande högst 

klassificerade Château Haut Brion) från Graves hade lyckats etablera sig väl på den engelska 

marknaden med en vinstil som prefererades av engelsmännen (Markham,1998). Ökad efterfrågan 
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följde vinstilen vartefter odlare började leta efter platser liknade den vid Pontac. Odlare sökte sig 

därmed mot Médoc där jordmån, klimat och topografi, stämde överens med efterfrågat (Coates, 

2000). Dessa viner representerade en liknande stil som de från Graves och välkomnades väl hos 

engelsmännen (Markham, 1998). Med ökad efterfrågan på Médocvinerna följde prisstegring samt 

en växande export. Den engelska importen av röda viner från Médoc kom att dominera 

exportmarknaden och vinerna från Graves förlorade marknadsandelar (Markham, 

1998)(Robinson, 2006, s. 88). 

Sedan slutet av 1700-talet har Frankrike anordnat det som senare kom att bli världsutställningen 

(Kaiser, 2005)(Nationalencyklopedin, 2013a). Redan år 1212 fick staden Bordeaux kungligt 

patent på att arrangera den första marknaden för vin och ett sekel senare hade den årliga lokala 

marknaden utökats till hela regionen runt staden Bordeaux (Markham, 1998). Denna vidare-

utvecklades till den första franska nationella utställningen i Paris 1798 varefter elva utställningar 

kom att hållas till och med år 1849 (Kaiser, 2005; Markham, 1998). 

År 1855 genomfördes vinklassificeringen av bordeaux i samband med utställningen Exposition 

Universelle de Paris (Robinson, 2006, s. 175). Inför den kommande Paris-utställningen skulle 

Frankrike visa världen att det franska jordbruket var en viktig del av den nationella utvecklingen 

(Markham, 1998). Främst blev Courtiers, det vill säga vinmäklare vars roll är att agera mellan-

hand mellan odlare/producent och vinhandlare, dem som fick uppdraget att välja ut slott till den 

nya klassificeringen (Brook, 2001; Markham, 1998; Peppercorn, 1982). Totalt rankades 60 slott 

för sina röda viner (CIVB, 2013b; Markham, 1998). Dessa slott kom att ligga på vänstra stranden 

av Gironde på Médoc-halvön och i Graves eftersom det var dessa viner som stod för den största 

exporten och var högst efterfrågade på marknaden (ibid). Vinerna sammanställdes därefter i en 

vertikal hierarki bestående av fem nivåer av växtplatser (fr. Cru) (Lichine, 1987, s. 124-125; 

Peppercorn, 1982; Stevenson, 1988, s.39). Cru-klassificeringen skilde sig markant från den 

övriga indelningen i Frankrike då slottens namn klassificerades och ej dess vingård, mark eller 

ägare (Coates, 2000; Peppercorn, 1982). Klassificeringen och dess utformning kritiseras av 

Peppercorn (1982) då flertalet gårdar har förändrats efter tid och ekonomiskt läge och därmed 

inte längre kan representeras av sitt forna utgångsläge. Les Grand Crus classés en 1855 skiljer sig 
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således från Frankrikes generella riktlinje om terroir-grundande appellationsindelning (Robinson, 

2006, s. 26). 

2.2 Terroir 

Det ständigt omdiskuterade begreppet terroir är grundtanken som utgör kvintessensen för det 

franska systemet för skyddad ursprungsbeteckning (Robinson, 2006, s. 26). Terroir definieras i 

Robinson (2006, s. 693-695) som de naturliga faktorerna som påverkar vinodlingen på en 

specifik plats och därigenom ger det färdiga vinet en unik karaktär. Till dessa naturliga faktorer 

räknas klimat, jordmån och topografi. Skelton (2009) ställer sig emot konceptet terroir med 

åsikten att växtplatsen på egen hand inte kan representera vinets slutliga sensoriska egenskaper. 

Vidare menar Skelton (2009) att terroir inte tar mänskliga val i beaktande. Sådana val berör till 

exempel planteringsdensitet, klonval av druvor, uppbindningsystem, skördeuttag, druvselektering 

och andra val vinmakaren står inför (ibid). 

Fielden (2010) beskriver terroir som summan av ovan nämnda naturliga påverkande faktorer 

samt pekar på hur detta korrelerar med att ge vinet en prägel av sitt ursprung. Dock adderas den 

mänskliga faktorn i form av vinmakning till begreppet terroir och menar på att detta ytterligare 

kan lyfta växtplatsens unika karaktär i vinet (Fielden, 2010). Samtidigt förklaras att vinmakning 

och vitikulturellt arbete kan manipulera vinets sensoriska egenskaper i önskad riktning. Terroir 

har ett stort gehör hos världens vinkonsumenter och används därför med framgång i marknads-

föringssammanhang utan att inneha någon egentlig substantiell innebörd (Fielden, 2010; Skelton, 

2009). 

2.3 Skyddad ursprungsbeteckning 

Inom den Europeiska Unionen (EU) finns ett system för att kontrollera kvaliteten på olika 

livsmedel och skydda dessa från kopiering och förfalskning (Sparf, 2010). Detta system är 

frekvent omnämnt enligt den engelska benämningen Protected Designation of Origin (PDO) 

(ibid). I Frankrike är detta system tillämpat på flertalet livsmedel men dess roll väger tyngst i 

vinproduktionen och särskilt för vin utav högre kvalitet (Robinson, 2006, s. 26-27).  

Appellation d’Origine Protégée (AOP) är den franska benämningen på PDO-systemet (Fielden, 

2010). Det är dock vanligare att det utmarkeras enligt Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) 
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som var den tidigare benämningen (ibid). Genom detta system kan EU samt inblandade aktörer 

garantera att livsmedlet i fråga kommer från ett specifikt område samt är regionstypiskt (Johnson 

& Robinson, 2009). Alla dessa parametrar summeras i en appellation. Grundtanken med 

systemet har kopplingar till den franska filosofin om terroir (Robinson, 2006, s. 26; Sparf, 2010). 

Vidare menar Sparf (2010) att en appellation använder en region eller en specifik plats namn i 

syfte att beskriva en produkt. Detta krävs då produktens unika karaktär och kvalitet direkt ska 

kunna kopplas till geografiska förhållanden samt mänsklig påverkan som traditionellt råder på 

dess ursprungsplats. 

Institut National des Appellations d’Origine (INAO) är det styrande organet över Frankrikes alla 

appellationer (Robinson, 2006, s. 355). INAO stipulerar regler gällande en rad områden inom 

vinproduktion såsom tillåtna druvsorter, skördeuttag, plantdensitet, lagringstid och etikett-

utformning för att säkerställa PDO-systemets kvalitet (INAO, 2011; Robinson, 2006, s. 355). 

2.4 Kvalitet 

I anknytning till vin är kvalitet ett diskuterat begrepp där flertalet aktörer presenterar egna 

bedömningar efter egna mallar (Robinson, 2006, s. 557). John Locke anser i en text redan 1677 

att viner från Médoc och Pontac är de av högst kvalitet (Markham, 1998). Grainger (2009) menar 

att en korrekt kvalitetsbedömning är beroende av att ha följt en bedömningsmall. Detta skapar 

dock ett dilemma då det bedömda vinet måste ställas i relation till ett annat vin eller till flera 

andra viner. Bedömningen riskeras bli oklar eftersom en aktör ställer ett vin och dess unika 

attribut i förhållande till sig självt då en annan aktör ställer vin av olika ursprung och druvor i 

relation till varandra (Grainger, 2009). Wine & Spirits Education Trust (WSET) förklarar om sin 

mall för kvalitetsbedömning att det kan vara användbart att ta hänsyn till vinets pris, 

ursprungtypicitet och att bedöma vinet mot viner inom samma kategori innan totalkvaliteten 

avgörs (Fielden, 2010).  

Grainger (2009) menar att begreppet vinkvalitet består av två dimensioner: sensorisk kvalitet 

samt kvalitet som härstammar från produktionsledet. Den sensoriska kvaliteten består av de 

sensoriska egenskaper bedömaren upplever vid provning av ett vin. En vanlig metod är att dela in 

sensoriska egenskaper i ett antal parametrar som bedöms separat och resulterar i en slutlig 
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bedömning. Dessa parametrar kan exempelvis vara balans, komplexitet, koncentration, längd och 

ursprungstypicitet (Grainger, 2009; Jackson, 2009; WSET, 2012). Sensorisk bedömning är 

emellanåt den enda dimensionen av kvalitet som förlitas helt på bedömaren och därmed den enda 

som bedöms enväldigt efter en persons uppfattningsförmåga och provningsmall (Cooke, 2004; 

The Wine Aroma Wheel, 2013; WSET, 2011). Jackson (2008) menar att det finns svårigheter 

med att enbart bedöma ett vin efter sensoriska kvaliteter. Bakomliggande faktorer till detta är 

olika genetiska förutsättningar samt att det generellt är lättare för provaren att urskilja så kallade 

feldofter (eng. off-odors) än positiva attribut i vinet (Jackson, 2008).  

Med vinets kvalitet som härstammar från produktionsledet avses bland annat åtgärder och 

processer i vingården och i vineriet som kan anses vara kvalitetshöjande (Grainger, 2009). Med 

detta menas exempelvis begränsning av skördeuttag, plantdensitet, ålder på vinrankor, 

skördemetod, selektering och sortering av druvor samt val av vinlagringsmaterial (Grainger, 

2009). Zoecklein, Fugelsang och Gump (2010) menar att grunden till ett högkvalitativt vin alltid 

är en högkvalitativ frukt (vindruva). Kvaliteten avgörs genom mognad, renhet, skick, smak, 

fenoliska karaktärer, skördemetoder, transportsätt samt de vidare processerna (Zoecklein et al., 

2010). 

2.5 Bordeaux som vinregion 

Historiska skrifter antyder att Bordeaux varit en vinodlande region sedan omkring år 379 

(Robinson, 2006, s. 86). Idag är det Frankrikes största område mätt i odlad yta för 

ursprungsskyddat vin (ibid). Bordeaux består av 115 376 hektar uppodlad mark, vilket motsvarar 

25 procent av Frankrikes totala AOP-odling (INAO, 2012). Bordeaux är enligt Johnson och 

Robinson (2009) den vinregion som producerar mest högkvalitativt vin i hela världen, och 

somliga av dessa viner tillhör världens mest eftertraktade. Emellertid betonas att produktionen av 

premiumviner endast upptar en liten andel av den totala produktionsvolymen (Coates, 2000; 

Robinson, 2006, s. 86). Dessa premiumviner i kombination med den rådande trenden med högre 

koncentrerade viner har förändrat efterfrågan på marknaden (Fielden, 2010; Robinson, 2006, s. 

86). Detta har resulterat i att enklare Bordeauxviner av lägre pris har haft svårt att anpassa sig 

efter marknaden och därmed blivit mer svårsålda (Johnson & Robinson, 2009; Robinson, 2006, s. 

86). Åsikten om att Bordeaux producerar vin av högsta kvalitet återstår emellertid vilket 
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återspeglas vid bedömningar och prissättning (Brook, 2001; Coates, 2000; Lichine, 1979; 

Robinson, 2006, s. 86). 

3. Syfte 

Detta arbete har till syfte att ta reda på samband mellan 1855 års klassificering i Bordeaux och 

dess relation till kvalitet idag. 

4. Metod och material 

Denna uppsats är gjord i form av en litteraturstudie där litteraturen avgränsats till vetenskapliga 

artiklar. I detta avsnitt redogörs tillvägagångssättet för insamling av material till studiens resultat. 

4.1 Vetenskaplig insamling 

För att finna relevanta artiklar utforskades olika databaser med sökord som ansågs vara relevant 

för studiens syfte. De databaser som stod till grund för sökandet var FSTA, Summon samt DIVA. 

Parallellt med sökandet samlades all information i en sökmatris, såsom i vilka databaser använda 

artiklar återfanns i och vilka sökord som använts (Bilaga 1). 

4.1.1 Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

• Vetenskapliga artiklar vars kvalitet är försäkrad genom granskning och publikation i en 

vetenskaplig tidskrift. 

• Den kan läsas i full text. 

• Den är skriven på svenska eller engelska. 

• Den ska beröra begreppet kvalitet och vara applicerbar på vinområdet Bordeaux. 

4.1.2 Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

• Den saknar relevans tills studiens syfte. 

• Avgiftsbelagda artiklar. 
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4.2 Urval 

Urvalet av data skedde i flera steg av gallring där graden av relevans för syftet samt beaktande av 

in- respektive exklusionskriterierna var avgörande faktorer. Om abstract hade kopplingar till 

denna litteraturstudies syfte och frågeställningar lästes hela artikeln i fysisk form. 

4.3 Dataanalys 

De fem artiklar som passerade urvalsprocessen kom senare att få en närmare analys utifrån de i 

bakgrunden presenterade kvalitetsfaktorerna för Bordeaux som vinregion samt av 

klassificeringen som instiftades 1855. Analysen utfördes kvalitativt vilket innebar att artiklarna 

analyserades löpande allt eftersom de hittades då detta enligt Patel och Davidson (2011) kan ge 

nya inblickar i hur studien skall fortskrida. Patel och Davidson (2011) talar om analysen som ett 

verktyg för att översätta verkligheten till en verbal symbolform och därmed något mer konkret. 

Analysen följde Patel och Davidsons (2011) riktlinjer för litteraturgenomgång. Dessa fastställer 

ett effektivt arbetssätt genom sex punkter: förberedelelse, få en inblick i ämnet, val av 

sökverktyg, litteratursökning, forma material och utvärdering. Detta tillvägagångssätt valdes för 

att generera ett så relevant resultat som möjligt på ett tidseffektivt sätt (Patel & Davidson, 2011). 

Artiklarna sammanfattades i artikelmatriser som samlade väsentlig data under fyra rubriker: syfte, 

metod, resultat och diskussion/konklusion (Bilaga 2). Analysen stod till grund för att konvertera 

artiklarnas innehåll till ett resultat som undersökt studiens syfte. Efter artiklarna lästs skrevs 

resultatet ner omgående för att ytterligare höja kvaliteten i studien (Patel & Davidson, 2011). 

5. Resultat 
Landon och Smith (1998) skiljer på faktisk kvalitet och förväntad kvalitet i vin. Den faktiska 

kvaliteten förklaras bestå av komponenter såsom färg, doft, smak, balans, komplexitet och 

lagringspotential. Charters och Pettigrew (2007) kategoriserar in begreppet faktisk kvalitet 

ytterligare i inre dimensioner av kvalitet och yttre dimensioner av kvalitet. De inre dimensionerna 

behandlar egenskaper i vinet som tillfredställelse, njutning, utseende, smak och munkänsla. De 

yttre dimensionerna innefattar kvalitetspåverkande faktorer såsom vinmakning och råmaterialets 

kvaliteter, exempelvis fruktkvalitet och lagringsmaterial. Charters och Pettigrew (2007) menar på 
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att vikten av inre och yttre vinkvaliteter skiljer sig mellan gamla världen och nya världen. De 

anser att yttre kvalitetsfaktorer är en viktigare faktor inom vinproduktion i Europa än i övriga 

världen för att kunna bedöma vinkvalitet. Den förväntade kvaliteten innefattar begrepp som 

individuellt rykte, kollektivt rykte och årgångens omdöme (Landon & Smith, 1998). Det 

kollektiva ryktet påverkas av externa faktorer som årgångens omdöme, andra producenters 

kvalitet samt områdets rykte över en längre period. Studien visar att förväntad kvalitet på 

Bordeauxviner påverkar försäljningspriset 20 gånger mer än faktisk kvalitet. Detta beror på 

konsumentens svårighet att få inblick i produktionen och dess led. Det är för denne generellt 

lättare att ta åt sig den förväntade kvaliteten, vilken exempelvis publiceras av den internationellt 

erkända vinkritikern Robert Parker i tidskriften The Wine Advocate (ibid).  

Autenticitet är enligt Beverland (2005) önskvärt för att stärka ryktet hos producenten/företaget i 

fråga och därmed säkra framtida inkomster. Om vinproducenten officiellt annonserade 

hängivenhet till kvalitet och exemplifierade detta genom olika val gjorda i produktionen bidrog 

det till en profil av autenticitet (ibid). Dessa val kunde innefatta saker som druvselektering, vilken 

typ av ek använd eller om skörd skedde för hand eller maskinellt. Hantverksmässig produktion 

och geografisk relation ökar trovärdigheten för produkten och producenten. Beverland (2005) 

menar att detta bidrar till skapande av autenticitet i och med att vinet därmed direkt blir relaterat 

till ett visst terroir. 

Terroir utgör en stor del av gamla världens vinmarknadsföring medan varumärkesprofilering mer 

frekvent har använts i nya världen, detta är enligt Gergaud och Ginsburgh (2008) något som 

håller på att förändras. I gamla världen blir varumärkesprofilering alltmer vanligt i marknads-

föringen medan det i nya världen blir vanligare att tyngd läggs vid ursprungsplatsen (Gergaud & 

Ginsburgh, 2008). Beverland (2005) beaktar mängden av autenticitet och undersöker på vilket 

sätt och med vilka medel producenter av premiumvin skapar, återskapar eller bibehåller sin 

autenticitet genom varumärkesprofilering. Autenticitet förklaras vara en hörnsten i modern 

marknadsföring och en utförd studie pekar på ett antal avgörande faktorer. Beverland (2005) 

menar att klassifikationer, officiella som inofficiella, väger tungt i skapandet av autenticitet.  
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Ur ett prisperspektiv finner Ali, Lecocq och Visser (2008) att nya inofficiella klassifikationer, 

såsom Parkers klassifikation, inte innehar samma tyngd som den officiella från 1855. Beverlands 

(2005) studie presenterar klassificeringen i Bordeaux 1855 med en vinproducents åsikt om att det 

finns en anledning till att klassificeringen i Bordeaux existerar. Producenten anser att delar av 

regionen producerar vin av olika hög kvalitet och att det inte finns någon vinmakning som kan 

ändra det (ibid). Dock poängterar Beverland (2005) det faktum att klassifikationkommitténs 

företrädare främst tog försäljningspris i beaktning när de rankade vinerna i Bordeaux år 1855. 

Klassifikationen var och är omdiskuterad och huruvida den återspeglar kvalitet är ifrågasatt 

(Beverland, 2005). Kvalitetens relevans inom klassifikationen stöds genom möjlighet att urskilja 

olika viners priskänslighet beroende på ursprungsappellation, druvdominans och producent-

storlek (Ali et al., 2008).  

Studien av Charters och Pettigrew (2007) visar att provare med större kunskap om vin anser att 

terroir är en avgörande faktor för ett vins yttre kvalitetdimension. Terroir används av 

vinproducenterna som ett uttryck för att indirekt försäkra konsumenten om att respekt innehas för 

den odlade marken (Beverland, 2005). Det vill säga en yttre dimension av faktisk kvalitet 

(Charters & Pettigrew, 2007). Beverland (2005) visar i sin studie att ju noggrannare inställning 

vinproducenterna ansågs ha desto mer positivt bemöttes de på marknaden, vilket följdes av en 

positiv prisutveckling. Vidare nämner Beverland (2005) att ur ett historiskt perspektiv har 

producenter och regioner efter att ha infört klassifikationer haft problem med att upprätthålla den 

kvalitet de påstods ha. Bordeaux har lyckats med detta, inte för att de besitter en unik terroir, utan 

med förbättrad produktionsteknik (Beverland, 2005). Gergaud och Ginsburgh (2008) menar även 

på att klassificeringen som skedde 1855 var en stor anledning till att förbättra sin 

produktionsteknik för att säkerställa förväntad kvalitet. Dessa investeringar i modernare teknik 

förmedlas dock sällan till konsumenten med risk för autenticitetshämmande effekter (Beverland, 

2005).  

Gergaud och Ginsburgh (2008) granskar hurvida det är terroir eller tekniker i vinproduktion som 

ligger till grund för vinkvalitet. De aspekterna av terroir som i studien belyses att rimligen kunna 

påverka det färdiga vinets kvalitet är jordmån, alv, sluttning och solexponering. Vidare 

konstaterar Gergaud och Ginsburgh (2008) att terroir endast i en obetydlig grad påverkar vinets 
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kvalitet medan de teknologiska faktorerna påverkar kvaliteten avsevärt. Den franska ideologin 

kring terroir står ej för vad den sägs göra i Haut-Médoc (Bordeaux) och det franska AOP-

systemet som det är nära kopplat till kan ej garantera viners kvalitet (Gregaud & Ginsburgh, 

2008). 

Ali et al. (2008) uppmärksammar en rad olika perspektiv på inflytelserika vinkritiker. De anser 

att Parker för vinvärlden är den största individuella influensen och att hans betygssystem direkt är 

avgörande för prissättning och konkurrensposition på vinmarknaden. Speciellt avgörande är den 

första provningen av vinerna, en primeur, som genomförs på våren efter skörd och därmed innan 

marknadsintroduktion (ibid). Ali et al. (2008) kommer fram till att det är årgång, 

druvsammansättning och kvalitet som avgör ett vins pris. Vidare anser Ali et al. (2008) att det 

Parker bedömer i sin betygskala således är den faktiska kvaliteten av vinet. När det kommer till 

provning av vin, menar Charters och Pettigrew (2007) att ju mer insatt provaren är i ämnet desto 

större dimension av kvalitet kan denne känna i vinet. Gergaud och Ginsburgh (2008) poängterar 

att kvalitet och smak är två olika saker. Ett vin producerat i Bordeaux kommer upplevas 

annorlunda från ett vin producerat i Kalifornien men dess kvalitet kan vara likvärdig (Gergaud & 

Ginsburgh, 2008). Charters och Pettigrew (2007) anser att oavsett provarens kunskap om vin 

måste vinkvalitet ses i flera dimensioner där även personlig preferens bör anses vara en viktig 

komponent.  

6. Diskussion 

Här jämförs och analyseras uppsatsens resultat med det tidigare presenterade bakgrundsavsnittet. 

Vidare diskuteras valen av metod och material samt hur detta har påverkat uppsatsen. 

6.1 Resultatdiskussion 

Markham (1998), Lichine (1987) och Peppercorn (1982) anser samtliga att Bordeaux 

klassifikation ej är grundad på de omfattade vinernas faktiska kvalitet, utan på en uttalat rykte 

och efter försäljningsstatistik. Peppercorns (1982) kritik mot klassificeringen 1855 grundas i 

åsikten att utformningen av de omfattade slotten idag kan se annorlunda ut än då. Med detta 

menas att förutsättningarna för kvalitet inte är densamma som när producenten blev klassificerad 
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(Peppercorn, 1982). Fielden (2010) menar att producenten ändå har möjlighet att manipulera de 

sensoriska egenskaperna aktivt i vinet genom vinmakning och vitikulturellt arbete. Enligt 

Markham (1998) hade människan inte speciellt stor möjlighet att påverka vinet genom 

vinmakning under den tiden klassificeringen ägde rum. Enligt denna uppfattning finns det inget 

människan kan göra för att påverka vinets kvalitet. Beverland (2005), Grainger (2009) och 

Zoecklein et al., (2010) menar att om hög kvalitet ska kunna skapas måste vissa faktorer finnas 

med i produktionsledet som enbart människan kan påverka. Faktorer som val av druvsort, 

rotstock, druvselektering, jordmån, altitud, solexponering och val av lagringsmaterial är några 

faktorer som människan aktivt kan påverka. De sensoriska egenskaperna, bland annat beskriven 

som smak, bör rimligen ha förändrats sedan klassificeringen genomfördes år 1855. Detta 

argument stödjs även av Charters och Pettigrew (2007), Landon och Smith (1998) samt 

Zoecklein et al. (2010). Sensorisk förändring kan enligt Fielden (2010) även ha inträffat då 

vinmakartekniker med tiden har förändrats och moderniserats.  

I Robinson (2006, s. 693-695) talas det om terroir som en kvalitetsfaktor samt att det skulle ha 

förmågan att ge vinet unika karaktärer. Gergaud och Ginsburghs (2008) studie, omfattande 

området Haut-Médoc, gällande vinkvalitetens härkomst motsäger Robinson (2006, s. 693-695) 

genom att påvisa att terroir inte påverkar vinets kvalitet nämnvärt. Fielden (2010) anser att de 

mänskliga faktorerna, såsom vinmakning, är en del av vinets terroir. Detta lyfter Gergaud och 

Ginsburgh (2008) fram i sin studie som höjande faktorer av faktisk kvalitet. I och med det 

förkastar Gergaud och Ginsburgh (2008) det franska AOP-systemet och menar vidare att det ej 

representerar någon kvalitetsgaranti. 

Att vinkvalitet är ett diskuterat begrepp märks tydligt genom olika författares särskiljda åsikter. I 

Robinson (2006, s. 557) klargörs det att en kvalitetsbedömning sällan är enhetlig. Personlig 

preferens är en påverkande faktor som ej går att förbise då bedömningen av ett vin enligt 

Grainger (2009) riskeras att bli missvisande då vinet ställs mot andra viner som innefattar 

olikartade attribut. Charters och Pettigrew (2007) menar att den personliga preferensen i smak 

bör ses som en viktig komponent i vinet som ej kan förbises vid bedömning. Även Gergaud och 

Ginsburg (2008) påpekar att smak och kvalitet är olika attribut i vinet och att de ej står i relation 

till varandra. Fielden (2010) stödjer detta påstående då ursprungstypicitet mot andra viner av 
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samma ursprung bör jämföras innan en totalkvalitet kan urskiljas. Skillnad mellan bedömningar 

kan även uppstå då provaren (tillika bedömaren) kan använda sig av olika bedömningsmallar 

(Grainger, 2009). I Charter och Pettigrews (2007) studie menar de att oavsett vilken mall som 

följs så måste vinet bedömas utifrån flera olika dimensioner. Faller någon av dessa dimensioner 

bort kan inte en korrekt kvalitetsbedömning uppstå (ibid). Vinproducentens rykte är emellertid 

inte en faktor vid bedömning, enligt de vanligast förekommande mallarna, trots att detta väger 

tungt på marknaden (Ali et al., 2008; Landon & Smith, 2008). 

Grainger (2009) anser att ett vins kvalitet består både av sensoriska egenskaper och kvalitet med 

ursprung i produktionsledet. Förhållandet mellan dessa två dimensioner förblir i deras studie 

ospecificerat. Gergaud och Ginsburgh (2008) menar att ett vin producerat på två olika platser inte 

sensoriskt kommer att upplevas likvärdigt trots att kvaliteten är jämbördig. Vart denna skillnad i 

smak kommer ifrån definieras inte i studien. Skelton (2009) påstår att den skulle komma från 

aspekter i vinodling eller vinmakning medan det i Robinson (2006, s.693-695) hänvisas till 

platsens terroir. Fielden (2010) menar att vinmakning eller vinodling endast kan förstärka 

befintliga element av terroir i vinet. 

Skelton (2009) och Fielden (2010) talar om hur begreppet terroir frekvent används i ett 

marknadsföringssyfte, emellertid utan innebörd. De får medhåll av Gergaud och Ginsburgh 

(2008) som skriver om hur terroir är en stor del av gamla världens, särskilt Frankrikes, sätt att 

marknadsföra där det är stark relaterat med filosofi och tradition. Vidare säger Gergaud och 

Ginsburgh (2008) att nya världen i större utsträckning har använt sig utav varumärkesprofilering i 

sin marknadsföring men att trenden nu går mot att inkorporera terroir i denna. Detsamma gäller i 

gamla världen där skapandet av varumärkesprofilering blir mer förekommande. Beverland (2005) 

stödjer denna teori i sin undersökning gällande autenticitet i varumärken. Autenticitet är enligt 

Beverland (2005) centralt för varumärkesprofilering och han visar i sin studie att om produkten i 

fråga kan förankras till en plats, skapas autenticitet och därmed genom starkare marknadsföring 

ett mer trovärdigt varumärke. 

Ali et al. (2008) redogör för speciellt inflytelserika vinkritiker som har stor möjlighet att påverka 

branschens prissättning. Peppercorn (1982) redogör för Courtier:enas roll i handelsprocessen i 
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vilken de utgör en viktig aktör som mellanhand. Ali et al. (2008) menar i sin studie på att Parker 

bedömer den totala faktiska kvaliteten då det är detta som för konsumenten är mest tillgängligt. 

Det är emellertid Courtier:erna, i egenskap av första mellanhand, som har störst möjlighet att 

egenhändigt påverka konsumentens slutpris (Peppercorn, 1982). Påverkan av det kollektiva ryktet 

är enligt Landon och Smith (2008) styrt delvis av områdets uttalade kvalitet över en längre 

period. Bordeaux har sedan 1855 förmedlat sin officiella klassificering vilket har påverkat 

prisbilden för hela regionen. Detta presenteras i Landon och Smiths (2008) studie som en 

variabel i prissättning av viner. Således påverkar hög prissättning på de högst klassificerade 

slotten även viner av lägre rang och status (ibid). Ali et al. (2008) stödjer delvis detta då de menar 

att Parkers inflytande på årgångens rykte är av stor vikt. Faktumet att Parker bedömer bordeaux 

en primeur årligen bör vid gott omdöme enligt Landon och Smith (2008) leda till förbättrat 

kollektivt rykte. Brook (2001) och Coates (2000) anser att bordeaux är av högsta kvalitet. Denna 

åsikt återspeglas även år 1979 av Lichine vilket tyder på en lång period av gott kollektivt rykte. 

Landon och Smith (2008) anser att det som inflytelserika vinkritiker bedömer och förmedlar är 

förväntad kvalitet. Parkers inflytande på det förväntade ryktet är av hög signifikans då förväntad 

kvalitet i Bordeaux de facto väger tyngre än den faktiska kvaliteten (ibid).  

6.2 Metod- och materialdiskussion 

Fem vetenskapliga artiklar utgör resultatet i studien. Artiklarna hittades i nätbaserade databaser 

genom en rad sökord som ansågs relevanta för studiens syfte men för att bli accepterade till 

studien var dessa tvungna att uppfylla en rad kriterier. Dessa kriterier skapades i metoden för att i 

högsta möjliga mån säkerställa materialets och i sin tur studiens kvalitet. Kriterierna var 

oumbärliga för studien samtidigt som de begränsade tillgången på data genom att exempelvis 

utesluta artiklar som ej kunde läsas i fulltext eller var avgiftsbelagda. 

Analysen av artiklarna skedde kvalitativt enligt Patel och Davidsons (2011) beskrivning. Detta 

ledde till ett resultat som blev mer konkret och i sin tur ledde till en mer grundad diskussion. En 

kvantitativ bearbetning var ej lämplig då det som studerats varit textmaterial och inte rådata i 

form av siffror eller dylikt. Den valda metoden har passat uppsatsens syfte och bidragit till en 

ökad kvalitet. 
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Artiklarna bemöter studiens syfte och bakgrund från olika aspekter och ämnen. Detta har bidragit 

till bredd och ett djup i ämnet som slutligen leder fram till uppsatsens slutsats. Dock kan ej 

svagheter i artiklarna uteslutas. Exempelvis använder sig artikelförfattarna lättvindigt av 

begreppet kvalitet. Alla fem vetenskapliga artiklar berör begreppet kvalitet. Ali et al. (2008) 

diskuterar runt begreppet kvalitet utan att redogöra för dess betydelse. En risk med utebliven 

definitionsförklarning är att missförstånd kan uppstå och resultatet riskeras bli ogrundat. 

7. Slutsats 

Klassificeringen tog ej faktisk kvalitet i beräkning när den författades inför år 1855. Dock har 

rankningen lett till högre status för regionen och en högre generell faktisk vinkvalitet för de 

berörda slotten. Den förväntade kvaliteten väger emellertid tyngre än den faktiska. Detta eftersom 

den förväntade kvaliteten direkt når konsumenten och därigenom får större genomslag på 

marknaden. 
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Bilaga 2: Artikelmatris 1 
 
Landon, Stuart & Smith, Constance E. (1998). Quality Expectations, Reputation, and Price. 
Southern Economic Journal, 64, 628-647 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
Konklusion 

Att redogöra för 
prissättningen av ett vin 
efter influens av förväntad 
kvalitet och dess rykte. 

 
 

Metoden utgörs av 
applicering av en 
prisekvation där rykte, 
förväntad individuell och 
kollektiv kvalitet samt 
sensoriska egenskaper 
utgör variabler av ett vins 
försäljningspris. 
 
 
 
 
 
 

Applicering av en 
prisekvation där rykte, 
förväntad individuell och 
kollektiv kvalitet samt 
sensoriska egenskaper 
utgör variabler av ett vins 
försäljningspris. 
 
 
 
 
 
 

Diskussion:  
Författarna diskuterar 
påverkan av kollektivt 
rykte mot individuellt 
rykte: Om Bordeaux 
kollektiva kvalitetsrykte i 
sin helhet. Samt 
prisbildens påverkan av 
poängsättning i 
vinrelaterade skrifter.  
 
Konklusion:  
Att vin från Bordeaux är 
starkt påverkat av sitt 
rykte. Den förväntade 
kvalitetens importans är 
förknippad med 
svårigheter för 
konsumenten att hämta 
information om 
produktens faktiska 
kvalitet.  
 
samt 
 
Att vissa ursprung 
(appellationer) i Bordeaux 
har svagt eller inget 
inflytande på 
försäljningspriset medan 
klassifikationer, och 
främst klassificeringen 
från 1855, har stort 
inflytande. 
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Bilaga 2: Artikelmatris 2 
 
Hadj Ali, Héla; Lecocq, Sébastien & Visser, Michael (2008). The impact of gurus: Parker grades 
and en primeur prices*. The Economic Journal, 118, 158-173 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
Konklusion 

Att redogöra för 
betydelsefulla personers 
omdöme av ett vin och 
dess påverkan av 
prissättning. 

 
 

Genom att sammanställa 
prisstatistik med hänsyn 
till årgång, klassificering 
och appellation urskiljs 
värdet av ett gott omdöme 
vid vinrecensioner. 
Undersökningen 
omfattade 233 
producenter i Bordeaux-
området. 
 
 
 
 
 
 

Att personer som är 
betydelsefulla inom 
vinbedömning, och främst 
Robert Parker, påverkar 
priset signifikant. Då 
bedömning ofta sker innan 
vinet når marknaden 
påverkas regionen och 
årgången i fråga i helhet. 
 
 
 
 

Diskussion:  
Författarna diskuterar 
påverkan av främst Robert 
Parkers inflytande av 
prissättning samt resultatet 
av betygsskalans påverkan 
på berörda producenters 
rykte. Vikten av ett betyg, 
som år 2003 försköts sex 
månader, diskuteras även 
då prisbilden det året 
skiljer sig från normen på 
förstahandsmarknaden. 
 
Konklusion:  
Att Robert Parkers betyg 
vanligt förekommande 
ligger till grund för ett 
vins pris, både på en 
primeur-prissättning och 
på andrahandsmarknaden.  
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Bilaga 2: Artikelmatris 3 
 
Beverland, Michael B. (2005). Crafting Brand Authenticity: The Case of Luxury Wines. Journal 
of Management Studies, 42:5, 1003-1029 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
Konklusion 

Att undersöka hur 
producenter av lyxvin 
skapar, återskapar 
och/eller bibehåller sin 
profil av autenticitet 
genom märkesprofiliering. 
En producent av lyxvin 
har i denna studie 
definierats genom att dess 
viner säljs för över 100 
amerikanska dollar, vid 
1999, samt har en erkänd 
historia gällande 
produktion av 
premiumvin. 

Studien utformades som 
en fallstudie, innehållande 
26 fall, utförd med 
kvalitativa 
undersökningsmetoder, 
fysiska intervjuer och 
observationer. 
 
26 vinproducenter från 
fem länder selekterades 
utifrån en rad kriterier. 
 
 
 
 

Den insamlade datan 
utökade förståelsen för 
hur skapandet 
/upprätthållelsen av 
autenticitet genom 
märkesprofilering 
fungerar och påvisade en 
rad centrala faktorer. 
Exempelvis klassifikation, 
terroir och tradition. 
 
 
 
 
 

Att vara äkta är centralt 
för lyxvinsproducenter då 
det är det som urskiljer 
dessa från så många 
andra. Autenticitet byggs 
upp på en rad faktorer där 
klassifikation, terroir och 
tradition utgör grunden. 
Samtliga faktorer är dock 
beroende på 
kommunikation för att 
förmedla dessa val och 
ståndpunkter 
vinproducenten tar. 



        

4 

Örebro Universitet        
Restaurang- och hotellhögskolan 
 
 
Bilaga 2: Artikelmatris 4 
 
Charters, Steve & Pettigrew, Simone (2007). The dimensions of wine quality. Food Quality and 
Preference, 18, 997-1007 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
Konklusion 

Att redogöra för hur 
Australienska vindrickare 
utifrån ett 
konsumentperspektiv 
upplever kvalitet. 
 
Att se konsumenters 
känslor, idéer och 
perceptioner kring 
vinkvalitet och inte utifrån 
ursprungskvalitet. 
 

Studien bestod av 60 
personer från tre större 
städer i Australien. 35 
personer i fokusgrupper 
och 25 personer i 
individuella intervjuer. 
 
Alla som deltog var 
vindrickare. 
 
Både intervjuerna och 
fokusgrupperna blev 
inspelade på film och 
transkriberades. 
 
Fyra viner provades, två 
mousserande och två 
stilla. 
 
De delades in i tre 
huvudgrupper, från låg till 
hög beroende på 
respondenternas 
kunskapsnivå inom 
området vin. 
 

Studien visade att kvalitet 
kunde delas in i två olika 
rubriker: yttre och inre 
dimensioner av kvalitet. 
 
Studien visar hur de tre 
olika grupperna skiljer sig 
i förklaringen kring 
vinkvalitet. Den visar på 
hur, beroende på 
kunskapsgrupp, olika 
definitioner av kvalitet 
spelar roll för att en slutlig 
kvalitet ska sättas. 
Olika aspekter är 
avgörande för olika 
grupper, den visar på att 
kvalitet ses på olika sätt 
beroende på hur stor 
kunskap provaren har. 
 
 
 
 

Diskussion: 
Kvalitets dimensioner 
delas in i låg- och hög 
kunskap, och diskuteras 
utifrån varandra. Vilka 
aspekter som är viktiga för 
olika grupper av 
vinprovare. 
 
 
Konklusion:  
Vin sågs som ett 
multidimensionellt 
koncept som styrdes av 
vem som drack det.  
 
Inre kvaliteter var 
viktigare än yttre hos 
provaren. 
 
Desto större kunskap hos 
provaren, desto större blev 
bilden av vad ett vins 
kvalitet utgörs utav. 
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Syfte Metod Resultat Diskussion, 
Konklusion 

Att undersöka hur och i 
vilken utsträckning 
vinproduktionstekniker 
förhöjer vinkvalitet i 
Haut-Médoc, Bordeaux, i 
jämförelse med terroir. 
Terroier definieras inför 
studien som de naturliga 
omständigheterna som ej 
är påverkbara samt är 
troliga att påverka vinets 
smak och kvalitet. Dessa 
är jordmån, alv, sluttning 
och solexponering. 

Studien samlade data 
genom kvantitativa 
undersökningar och 
matematiska modeller. 
102 vinslott i Haut-Médoc 
analyserades. De svarade 
på en enkät som berörde 
vingårdarnas jordmån, 
druvsorter, ålder på 
vinrankorna, skördesätt, 
vinmakning och élevage. 
 

Resultatet visar på att 
vinproduktionstekniker i 
en större utsträckning 
påverkar vinkvalitet 
medan terroir inte gör det. 

Att begreppet terroir och 
dess uttalade positiva 
påverkan på vinkvalitet ej 
är riktiga i regionen i 
fråga samt att tekniker i 
vinproduktion har en 
mycket större påverkan på 
kvaliteten. 
 
Det franska AOC-
systemet kan ej garantera 
högre vinkvalitet. 
 
Gamla världen, särskilt 
Frankrike, använder i 
majoritet en 
marknadsföring som 
bygger på terroir. Studien 
menar dock på att allt fler 
regioner och producenter i 
gamla världen vänder sig 
åt nya världens 
marknadsföring genom 
varumärkesprofilering.  

 


