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Sammanfattning          

År 1855 instiftades en klassificering av bordeauxviner som än i nutid används som ett facit 

över vinernas storhet. Klassifikationen grundades i en officiell lista över av vinproducenter 

som sammansattes av områdets vinmäklare. Syftet med klassificeringen var att presentera 

denna på utställningen Exposition Universelle de Paris som skulle hållas senare samma år. 

Idag består Bordeaux vinproduktion av ett 110 000 hektar stort markområde vilket gör det till 

ett av världens största och mest välkända vindistrikt. Med områdets utökning och förändringar 

sedan 1855 ifrågasätts om det ursprungliga syftet med klassifikationen än i nutid är relevant.  

Studiens syfte är att undersöka nutida samband mellan klassificerade viner inom 1855 års 

klassifikation i Bordeaux ur de klassificerade producenternas perspektiv. 

Metoden som används för studiens materialinsamling är intervjuer där nio respondenter, inom 

klassificerade vinproducenter, medverkat. Studiens resultat är baserat på uppfattningar om 

klassifikationens influenser och hur dessa påverkar producenterna. Vidare diskuteras begrepp 

och åsikter respondenterna emellan och mot studiens teoretiska bakgrund. 

Studien kommer fram till att ursprungliga samband mellan 1855 års klassifikation och dess 

klassificerade producenter i nutid existerar. Emellertid återfinns ej absoluta samband mellan 

klassifikationen, prissättning och vinkvalitet. Slutsatser dras att klassifikationen främst 

uppfattas besitta fördelar, både för de omnämnda producenterna men även för området i 

helhet, men att dessa även är beroende av producenternas insats och därtill vinkvalitet. 

Nyckelord: Vin, Marknadsföring, Parker, Grand Cru Classé, Vinkvalitet  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Introduktion!

År 1855 instiftades den klassificering av bordeauxviner som än i nutid refereras till likt ett 

facit över de klassificerade vinernas storhet (Combris, Lecocq & Visser, 1997; Beverland, 

2005). Klassifikationen, som benämns Classification officielle des vins de Bordeaux de 1855, 

författades på beställning av franska kejsaren Napoléon III i samband med den internationella 

utställningen Exposition Universelle de Paris i syfte att representera vinområdet Bordeaux 

och presentera dess viners höga kvalitet (Markham, 2005). Störst genomslag fick 

klassifikationen för de röda vinerna som listades och därmed syftar klassifikationen idag mest 

frekvent på de 61 klassificerade vinproducenterna på Médoc-halvön och i Graves (Markham, 

1998; Robinson, 2006, s. 175).  

Klassifikationens upplägg och ordning kom att grundas på att Chambre de Commerce de 

Bordeaux fick uppdraget att sammanställa en lista över producenter i syfte att representera 

Bordeaux som en premiumproducerande vinregion (Markham, 2005; Conseil des Grand Crus 

Classés en 1855, 2013). Då endast ett fåtal flaskor skulle skickas till Paris för representation 

utformades även en karta med ett utdrag över producenter som betraktades hålla så pass hög 

kvalitetsnivå att de ansågs representera toppen av Bordeaux vinkvalitet (Markham, 1998; 

2005; Beverland, 2005). Denna uppgift tilldelades vinmäklarna vilka, med mycket lång 

erfarenhet och omfattande kunskap samt handelsanteckningar, var de som hade störst insikt i 

marknaden (ibid.). Vinmäklarna var dessutom den enda aktören i handelsledet som hade 

förstahandsinformation från alla parter och därmed även möjlighet att tillgodogöra sig 

kunskap om omständigheter såsom produktionsmetoder, vingårdsförhållanden, sensoriskt 

värde och konsumentuppfattning (Markham, 2005; Kauffman, Markham & van Leeuven, 

2013). 

Vinproduktionen i Bordeaux sysselsätter idag 7 200 vinodlare som förvaltar 110 000 hektar 

AOP-klassificerad  mark och tillverkar 520 miljoner liter årligen, vilket motsvarar en 1

fjärdedel av Frankrikes totala produktion av AOP-klassificerat vin (CIVB, 2013; DGDDI, 

2014). Detta gör Bordeaux till ett av de största och viktigaste vinområdena i världen. Alla de 

klassificerade producenterna är emellertid belägna på Médoc-halvön, undantaget Château 
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Haut-Brion som är lokaliserad i Graves (CIVB, 2014). Totalt brukar dessa 61 producenter 

drygt 3 000 hektar vilket motsvarar cirka 20 procent av den totala odlingsarealen på Médoc-

halvön och mindre än tre procent av vinområdet Bordeaux totala yta (CIVB, 2014; Croft, 

2014; VinVende Courtier, 2014). Trots deras, i relation till området, geografiska litenhet är 

producenterna av stor vikt för världsmarknaden: 1855 års klassificerade producenter är på 

Lix-ex  de mest frekvent handlade vinerna inom segmentet fine wines, 44 procent av de 2

klassificerade producenterna ingår i Liv-ex listning över de 100 viktigaste producenterna för  

den globala vinhandeln och producenternas ekonomiska marginal beräknas vara bland de 

högsta i världen (Hibberd, 2011; Robinson, 2011; Schmitt, 2013). Baserat på dessa faktorer 

har klassifikationen och dess inkluderade egendomar idag ett stort marknadsinflytande. 

År 1855 författades klassifikationen primärt utifrån parametrarna försäljningspris och allmänt 

rykte (Markham, 1998; 2005; Ashenfelter, 2008). Då vinhandeln i Bordeaux traditionellt 

bygger på ett system bestående av tre parter (Vinproducent–Vinmäklare–Vinhandlare) 

tilldelades vinmäklarna uppgiften att skapa en klassificering, då dessa besatt störst mängd 

relevant kunskap för att skapa klassifikationens hierarkiska ordning (Markham, 1998; 2005). 

Vinmäklarna presenterade den offentliga listan knappt två veckor efter att förfrågan varit dem 

tillhanda då tiden till utställningen var knapp (Markham, 2005). För att skapa klassifikationen 

användes inofficiella listor över försäljningspris under en lång period vilka konverterades till 

en femgradig skala över de främsta producenterna (Markham, 1998; 2005; Ashenfelter, 2008). 

Försäljningspriset tolkades som ett direkt resultat av marknadsefterfrågan och en indikation på 

gott rykte och klassifikationen ansågs därmed att hierarkiskt lista Bordeaux främsta 

producenter efter vinkvalitet (Peppercorn, 1982; Markham, 1998; 2005; Beverland, 2005; 

Conseil des Grand Crus Classés en 1855, 2013). Klassifikationen utgick från producenternas 

försäljningspris då detta ansågs vara en direkt spegling av vinkvalitet och rykte. Denna 

kvalitetsförankring är idag den främsta anledningen för kritik mot klassifikationens fortlevnad 

(Lichine, 1967; Markham, 1998; Beverland, 2005; Thompson & Mutkoski, 2011). Sedan år 

1855 har dessutom omständigheter ändrat förutsättningarna för de klassificerade 

producenterna såsom förändringar efter namnbyten, ägarbyten, sammanslagningar och i mark-

disponering (Combris et al., 1997; Markham, 1998; Robinson, 2006, s. 175; Kauffman et al., 
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2013). Trots att mycket kritik mot klassifikationen och dess nutida relevans har riktats 

tenderar dess klassificerade producenter att uppnå högre status jämfört med andra producenter 

i området (Charters, 2006; Ashenfelter, 2008). Därmed kan det ifrågasättas huruvida 

klassifikationen från år 1855 är adekvat på den moderna vinmarknaden. 

Ämnesrelevans i relation till Måltidskunskap och värdskap!

Örebro Universitet (2012) definierar ämnet Måltidskunskap och värdskap som en förening 

mellan vetenskap, praktisk kunskap samt estetisk kunskap och som ämnet som berör 

forskningen om måltiden. Vidare förklaras att den vetenskapliga ansatsen är beroende av 

samarbete med andra vetenskapliga områden för möjlighet att öka perspektiviseringen på 

måltiden (ibid.). Således kan inte uppsatsens kärnämne Måltidskunskap och värdskap tolkas 

enskilt utan bör sättas i relation till andra ämnen som bedöms relevanta i sammanhanget. 

Denna uppsats ämnar därför att beakta Måltidskunskap och värdskap utifrån bland annat 

ekonomiska, sociologiska och historiska aspekter med syfte att i antal öka de infallsvinklar 

som presenteras i anslutning till 1855 års klassifikation. 

Vin har producerats i minst 8 000 år vilket gör det till en av de äldsta kända förädlade 

produkterna och den, näst vatten, äldsta drycken människan började konsumera (Redding, 

1860; Berkowitz, 1996; Keys, 2003). I kristendomen kan man härleda vinets inflytande i 

samhället från Bibelns texter om Jesus, som sägs ha gjort vatten till vin, och Noah som på 

äldre dagar ska ha planterat en vingård (Redding, 1860). Vinrelaterade arkeologiska fynd har 

bland annat gjorts i nordöstra Iran, i fördynastiska Egypten och bevis återfinns i Grekiska 

skrifter från antiken (Redding, 1860; Estreicher, 2006). Vinet har således haft ett symboliskt 

värde för samhället under en mycket lång tid. Därmed är klassifikationen från år 1855, trots 

dess nära 160-åriga ålder, en modern klassifikation i relation till vinets historia. Associerat 

med progressionen av förståelsen för måltidens del i samhällsutvecklingen kan det därmed 

antas att vinet har haft ett stort inflytande, med dess långa historia tagen i beaktning.  

1855 års klassifikation i Bordeaux ursprungliga syfte att, för konsumenten, offentliggöra en 

officiell lista över områdets högkvalitativa viner går att härleda till den stolthet över 

bordeauxvinerna som existerade då vinet lyftes fram som en symbol för det nationella 

kulturarvet (Ulin, 2007). Trots vinets ursprungliga syfte, att konsumeras, menar Charters 
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(2006) att vin kan betraktas ur ett estetiskt perspektiv. Detta perspektiv utgår frekvent från en 

romantisering av produkten vin och läran om denna, vilket kan exemplifieras genom vinets 

plats i populärkulturen såsom de vinfokuserande filmerna Sideways, Bottle Shock och Red 

Obsession. Gustafsson (2004b) belyser att estetik generellt är ett svårdefinierat begrepp och ej 

heller mer enhetligt tydligt vid tillämpning på ämnet Måltidskunskap och värdskap. Dock 

definieras begreppet delvis enligt de förnimmelser som berör individens sinnen vid skapande 

eller betraktande av en produkt (exempelvis vin) inom ämnet (ibid.). Denna sinnes-

förnimmelse kan därpå analysera produkten ur ett både objektivt och subjektivt perspektiv 

och tillåter dessutom att mötet omkring upplevelsen inkluderas i samma kontext. Billing och 

Wahlström (2004) menar att måltiden med produkten vin kan vara en central del av ett möte 

och en gemensam nämnare när mötet äger rum. Då ett antal individer möts omkring en måltid 

kan det argumenteras för att förståelsen för produkten växer då situationens infallsvinkar ökar 

i omfång (Gustafson, 2004a; Gustafsson, Öström & Annett, 2009). På samma sätt kan 

klassificeringen i Bordeaux från 1855 bedömas enligt olika utfall beroende på situation. Detta 

bland annat enligt Örebro Universitets (2012) definition av kärnämnets tre vitala begrepp, då 

vetenskapen bland annat kan definieras enligt klassifikationens historia och produktens 

kvalitet, praktiken av den aktiva sinnesupplevelsen av produktens sensoriska kvaliteter, och 

estetiken sinnesförnimmelsen och den romantisering produkten vin inte sällan framställs 

genom.  

Teoretisk bakgrund!

Kategorisering efter kvalitet enligt det ursprungliga syftet med klassifikationen från 1855 

anses av Charters (2006) vara grundat i ett mänskligt behov av organisering. Denna företeelse 

kan härledas tillbaka i historien till den tid då vinkvaliteten ej längre var likvärdig vingårdar, 

regioner och nationer emellan (ibid.). Syftet med att klassificera ting är att ge möjlighet att 

överblicka företeelser för att underlätta förståelse för betraktaren (Nationalencyklopedin, 

2014). En förutsättning för detta är att objekten som klassificeras tillhör en ömsesidigt 

uteslutande gruppering för att på så sätt kunna ställas i relation med övriga objekt inom 

hierarkin (ibid.). Klassifikationen från 1855 följer dessa kriterier och är utformad i en 

kategorisering om fem kvalitetsnivåer (Cru:er) där de producenter som ansågs besitta högst 

kvalitet grupperades i den första nivån: Premier Cru Classé (Bilaga 3) (Markham, 1998).  
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Vinrankor har troligen kultiverats i området runt Bordeaux sedan cirka år 50 e. kr (Renfrew, 

2003). Dock dröjer det till år 379 e. kr innan det går att återfinna skriftliga bevis från 

vinodling i området Gironde (Robinson, 2006, s. 86). Fördelaktigt läge för handel via sjöfart 

fanns vilket gjorde området runt handelsstaden Bordeaux till ett förmöget område (Robinson, 

2006, s. 88). Detta ledde till att vinområdet expanderade och därmed även ökade i 

marknadsandelar ur vilket skapades en marknadsbild om gott rykte och uppfattad hög 

vinkvalitet (Peppercorn, 1982; Thompson & Mutkoski, 2011). Odlare började vid ett tidigt 

skede etablera sig med avsikt att producera med ekonomiskt vinstintresse vilket möjliggjordes 

av gynnsamma exportmöjligheter. På så vis skapades ett behov att skilja på viners kvalitet ur 

ett marknadsperspektiv, det vill säga för möjlighet att marknadsföra och prisoptimera. Trots 

att vinrelaterade klassifikationer har förekommit under minst 500 år är det ett relativt modernt 

påfund att klassificera ur ett marknadsföringssyfte (Charters, 2006; Robinson, 2006, s. 173, s. 

175). 

Definition av vinkvalitet!

Enligt Grainger (2009) fungerar klassifikationen från år 1855 som en mall för att bedöma en 

specifikt producents officiella vinkvalitet. Klassifikationen menar Grainger (2009) var 

baserad helt på det försäljningspris och rykte som den specifika vinproducenten hade när 

klassifikationen skapades. Genom att skapa starka varumärken, likt diverse Champagnehus 

under en lång period gjort, skapas även en uppfattning hos konsumenten om att hög 

vinkvalitet garanterat infinner sig i varumärket (ibid.). Grainger (2009) menar att liknade 

tendenser går att se hos de producenter som ingår i klassifikationen i Bordeaux.  

Landon och Smith (1998) menar att det finns samband mellan pris och kvalitet, dock med 

undantag. Ett högre pris behöver därför inte nödvändigtvis betyda ett vin av högre kvalitet 

(ibid.). Vinkvalitet bör överlag mätas utifrån en rad olika aspekter, exempelvis årgång, druva, 

växtläge (terroir), pris, land och region (Grainger, 2009). En förutsättning för att bedöma 

kvalitet är att dessa aspekter beaktas både i vinmakningen och när vinet konsumeras. Dock 

menar Grainger (2009) att vinmakaren måste se till ytterligare aspekter för att uppnå 

högkvalitativt vin, exempelvis skördeuttag, densitet vid plantering, ålder på vinrankor, 

manuell eller maskinell skörd, ståltank eller ekfat och förvaring innan försäljning till 
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konsument. Detta är parametrar som normal sett är dolda för slutkonsumenten och därmed ej 

av betydelse vid enbart bedömning av sensoriska attribut och dess kvalitetsinverkan. 

I Robinson (2006, s. 557) menas att bedömning av vinkvalitet är ett diskuterat ämne mellan 

olika aktörer som använder sig av olika typer av bedömningsmallar. För att en 

kvalitetsbedömning ska anses vara korrekt måste den följa någon typ av bedömningsmall som 

utgör regler för bedömningen (Grainger, 2009). I en studie av Charters och Pettigrew (2007), 

segmenterad mellan konsumenter av olika vin-engagemangsnivå, visar samtliga fall att 

kvalitet är ett svårdefinierat begrepp. Studien visar att svårigheter uppkommer när 

definitionen av faktisk och upplevd kvalitet ska bestämmas. Exempelvis är personlig 

preferens och kunskapsnivå två viktiga aspekter att beakta vid bedömande (ibid.). Det kan 

även enligt Wine & Spirits Education Trust (WSET) vara viktigt att väga in aspekter som pris, 

ursprungstypicitet samt att bedöma viner som faller in under samma vinkategori innan 

totalkvalitet beslutas om (Fielden, 2010). Detta skapar ett dilemma: för att kvalitetsbedöma ett 

vin måste vinet ställas i relation till andra viner för att en trovärdig kvalitetsbedömning ska 

kunna utläsas, vilket snarare resulterar i en jämförelse än en oberoende bedömning. 

Enligt Grainger (2009) kan begreppet vinkvalitet delas in i två delar: sensorisk kvalitet och 

teknisk kvalitet. Den sensoriska kvaliteten är den kvalitet som bedömaren upplever som 

sensoriska attribut när vin provas. Den vanligaste metoden för att bedöma sensorisk kvalitet är 

att bedöma sensoriska attribut inom olika segment efter hur dessa upplevs. Bedömda attribut 

kan exempelvis vara koncentration, balans, längd, komplexitet och ursprungstypicitet. Alla 

segment bedöms enskilt och utfallet resulterar i en slutgiltig bedömning av vinet (Jackson, 

2008; Grainger, 2009; WSET, 2012). Dock bör sensorisk kvalitet ses som den enda 

dimensionen av kvalitet där bedömningen är subjektivt avgjord av en individuell bedömares 

palett och enligt personlig uppfattningsförmåga samt utvald provningsmall (WSET, 2012; The 

Wine Aroma Wheel, 2013). Enligt Jackson (2008) infinner det sig svårigheter i att enbart 

bedöma ett vin efter sensorisk kvalitet, då olika bedömare besitter olika genetiska 

förutsättningar, samt att feldofter (eng. off-odors) är lättare att urskilja än de positiva 

sensoriska attributen i ett vin. Därmed benämns sensorisk kvalitet härefter som upplevd 

vinkvalitet, då denna kvalitetskategori är påverkad av konsumentens subjektivitet och vad 

denne upplever. 

!10



      

Den andra delen av vinets totala kvalitet är dess tekniska kvalitet. Enligt Skelton (2007) märks 

en avsevärd skillnad i kvalitet hos en producent som lägger mycket vikt vid arbete i vingården 

och i vineriet. Detta menar Skelton (2007) är en möjlighet till ökad teknisk vinkvalitet och 

tillägger andra influenser såsom uppbindningssystem, beskärning av vinrankan och ett mer 

aktivt arbete i vingården (Skelton, 2007). Även tillämpande av manuell skörd är avgörande 

för att uppnå en högre kvalitetsnivå (Skelton, 2007; Grainger, 2009). Detta då manuell skörd 

underlättar selektering i ett tidigare skede, exempelvis att avlägsna omogna druvor och MOG 

(Materials Other than Grapes) från råmaterialet som senare ska bli vin. Grainger (2009) 

menar att ett högt skördeuttag och dess inverkan på vinkvalitet inte är direkt sammankopplat 

men att samband går att finna. Detta regleras i Frankrike av INAO genom appellations-

lagstiftning där bland annat tillåtna arbetsmetoder presenteras i syfte att aktivt arbeta för ökad 

vinkvalitet samt att återspegla det specifika området (terroir) och dess karaktärsdrag 

(ursprungstypicitet) i det färdiga vinet (INAO, 2014). 

Produktsegmentering!

Mossberg och Sundström (2011) beskriver att produktinköp påverkas av konsumentens 

tidigare erfarenheter samt dess engagemang i produktsegmentet denne ämnar genomföra ett 

inköp inom. Vinerna från Bordeaux segmenteras traditionellt av olika myndigheter, press och 

via generell konsumentuppfattning (Charters, 2006; INAO, 2011; CIVB, 2014). Detta syftar 

enligt Mossberg och Sundströms (2011) teorier till att underlätta för konsumenten vid inköp 

och konsumtion då ett visst vin ställs i relation till ett annat eller till flera andra viner och 

tillåts således att jämföras med dessa. Då klassifikationen år 1855 baserades på det dåvarande 

priset på marknaden, segmenterades vinerna efter detta. Sedan dess genomförs frekvent 

segmentering i grupper efter poängsättning, vinstil eller ursprung – härefter kallade 

kontemporära klassifikationer (Charters, 2006; INAO, 2011). 

Det franska konceptet terroir omnämns frekvent som en influens i vinet och avgörande för 

dess ursprungstypicitet (Robinson, 2006; s. 694, s. 716). Charters (2006) menar att trots att 

terroir förekommer vid sensorisk bedömning och analys av ett vin är grundidén främst 

förankrad i tillverkningsfilosofi och i vitikulturella aspekter. Vad begreppet innefattar är heller 

ej definitivt. I Robinson (2006, s. 693-694) menas att jorden samt områdets topografi i 

samverkan med makro-, meso- och mikroklimat är de främsta influenserna att beakta för att 
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definiera en specifik plats terroir. Detta bekräftas av Charters (2006) som även tillägger 

människans inverkan och effekten av detta. Van Leeuwen (2010) menar att effekten av den 

mänskliga faktorn är en relativt ny aspekt och främst förknippat med modern vinmakning i 

Nya världen , samt att begreppet därmed vanligtvis brukas konservativt i Frankrike. Van 3

Leeuwen (2010) lägger även till påverkan av vinrankans anatomi (rotstock, djup, storlek), 

samt aspekter såsom vattentillgång samt jordens beståndsdelar och textur till begreppets totala 

innebörd.  

Både terroir och ursprungstypicitet är frekvent diskuterade begrepp då ej någon officiell eller 

absolut definition förekommer (Robinson, 2006, s. 693-694). Dock används dessa ofta som 

kvalitetsindikator samt är en grundpelare i Frankrikes geografiska livsmedelsindelning. Med 

detta taget i beaktning, förklaras terroir vara någonting omöjligt för människan att förändra 

som (traditionellt) antyds ansvara för slutproduktens sensoriska kvaliteter och anses därmed 

vara ett vitalt begrepp vid kategorisering av vin. 

Appellation d’Origine Protégée 

Det franska nationellt övergripande indelningssystemet vid produktion av livsmedels-

produkter benämns AOP (Appellation d’Origine Protégée) eller enligt den tidigare 

benämningen AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) (INAO, 2011). Systemet byggdes 

ursprungligen upp under 1900-talets början och bygger på konceptet terroir – den specifika 

växtplatsens unika egenskaper (Stanziani, 2004, Robinson, 2006, s. 693-695). Således 

kontrollerar organet INAO livsmedelsproducenter inom ramar konstruerade runt geografiska 

avgränsningar, produktionsstilar och ursprungstypicitet (Stanziani, 2004; INAO, 2011). Syftet 

med AOP-regler har genom tiden varierat men en genomgående drivkraft är skyddandet av 

ursprungets varumärke och exklusiviteten till brukanderätt (Stanziani, 2004; Charters, 2006). 

Detta grundas bland annat i förekommande märkningsfusk vid försäljning av livsmedels-

produkter, vilket är en av INAO:s uppgifter att motverka (INAO, 2011).  

Fransk vitikultur och vinifikation är till stor omfattning reglerad av nutida AOP-regler och 

reglerade år 2012 47,6 procent av den totala vinproduktionen mätt i volym (INAO, 2013). 

Detta reglerade vinsegment benämns frekvent som kvalitetsvin producerat i specifika 
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områden, förkortat QWPSR (Charters, 2006). I Bordeaux stod QWPSR för drygt 96 procent 

av den totala årliga vinproduktionen därmed är området det område som producerar både 

störst volym samt störst andel kvalitetsvin i Frankrike (DGDDI, 2014). Vidare är området, 

förutom den övergripande generiska appellationen benämnd AOP Bordeaux, indelat i över 60 

specifika appellationer definierade av olika geografiska områden, produktionsregler och 

vinstilar (CIVB, 2013). Enligt Sparf (2010) syftar detta till att genom appellationsmärkning 

vägleda konsumenten i produktens kvalitet, stil samt attribut kopplade till detta såsom terroir, 

pris och historia.  

Då klassifikationen författades 81 år innan AOP-systemet grundades är de ej förknippade 

(Peppercorn, 1982; Markham, 1998). Därmed står klassifikationen även utanför sedvanlig 

nutida indelning efter terroir, vilket särskiljer sig från övriga vinodlingsområden i Frankrike 

(Coates, 2000, Stanziani, 2004; Charters, 2006). Dock tillämpas AOP-regler gällande 

generellt förbud mot att förvärva gränsöverskridande vingårdar, det vill säga inom andra 

appellationer än hemmahörande, ifall vinet ämnar att klassificeras inom hemmahörande 

kommun (INAO, 1936). Dock återfinns undantag såsom Château Lafite-Rothschild (Premier 

Cru Classé) som sedan innan AOP-systemets införande har förvaltat en mindre vingård i 

grannkommunen Saint Estèphe (Château Lafite-Rothschild, 2014).  

Mossberg och Sundström (2011) skriver om marknadsekonomiska samband och positiv pris-

utveckling om efterfrågan är stor eller större än tillgången på produkten i fråga. Inte heller 

dessa samband mellan prissättning, tillgång och efterfrågan kan anses vara gällande då 

producenterna fritt tillåts utöka produktionen (ibid.). Detta kan exemplifieras med Château 

Lafite-Rothschild som brukar 112 hektar vingårdar och producerar cirka 350 000 flaskor 

årligen, vilket kan ställas i relation till producenten Château Le Pin som brukar 1,6 hektar och 

årligen producerar färre än 8 000 flaskor (Château Lafite-Rothschild, 2014; Berry Bros. and 

Rudd, 2014). Vid samma marknadsefterfrågan borde rimligen en större prisstegring ske för 

Château Le Pin, då produktionen är betydligt mindre och därmed tillgången lägre, men de två 

producenterna marknadsför vin i en jämförbar prisnivå (Berry Bros. and Rudd, 2014; Wine 

Searcher, 2014a). 

!
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Kontemporära klassifikationer 

Då klassifikationen från år 1855 resulterat i en historisk uppdelning med stort genomslag på 

marknaden utesluter detta ej att moderna nyförfattade klassifikationer fortsätter att skapas. År 

1962 publicerade vinskribenten och -producenten Alexis Lichine på eget initiativ en ny 

klassifikation då han argumenterade för svajande kvalitet och för att klassifikationen från 

1855 således var missvisande (Lichine, 1967, s. 144-148). Denna klassifikation uppdaterades 

under de kommande åren för att, av Lichine, anses vara komplett år 1985 (Lichine, 1967, s. 

144-148; 1985, s. 119-121). Lichines klassifikation var, likt den officiella klassifikationen från 

1855, konstruerad i fem nivåer efter kvalitet och innefattar 190 producenter från både vänstra 

och högra stranden (ibid.).  

En nutida tydligt inflytelserik aktör är Robert Parker som via tidskriften Wine Advocate sedan 

1978 publicerat vinrecensioner (eRobertParker, 2014). Enligt Ashenfelter (2008) påverkar 

Wine Advocates recensioner av bordeauxvin så pass avsevärt att det är avgörande för 

årgångens försäljningsframgång på världsmarknaden. Exempelvis har höga poäng i Robert 

Parkers 100-gradiga skala frekvent resulterat i märkbara prisuppgångar för specifika 

bordeauxviner, vilket ett utdrag presenteras i Bilaga 5. Flertalet av de viner som mottagit 

mycket höga poäng har även enligt Charters (2006) erhållit så kallad kult- eller ikonstatus. Då 

producenterna inom 1855 års klassifikation enligt Charters (2006) anses besitta ikonstatus 

grundat på klassifikationens och producenternas långa historia, bör istället nya 

uppmärksammade producenter som karaktäriseras av mycket hög uppfattad kvalitet och 

mycket goda kritikerrecensioner anses ha erhållit kultstatus. Dessa producenter karaktäriseras 

ofta av höga priser, hög marknadsefterfrågan och återkommande höga poäng av vinkritiker, 

och i synnerhet av Robert Parker (Charters, 2006; Ashenfelter, 2008). Marknaden kan då anse 

att dessa producenter ha avancerat i klassifikationen, trots att dess officiella plats är 

oförändrad, och benämns därefter Super seconds (Charters, 2006; Robinson, 2006, s. 669). 

Parker har riktat kritik mot 1855 års klassifikation då han uttryckte att det ursprungliga syftet, 

att klassificera efter kvalitet, med tiden har förlorat detta samband då marknaden har 

förvridits, och därför kan klassifikationen inte betraktas som någonting annat än en historiskt 

författning (Parker, 1991).  
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Då Parker ofta omnämns som den enskilda personen som har störst möjlighet att påverka 

vinmarknaden kan även andra inflytelserika nutida vinskribenter räknas, såsom Jancis 

Robinson och James Suckling (Landon & Smith, 1998; Aschenfelter, 2008; Johnson & 

Robinson, 2013, s. 7).  

Den brittiska vin-ekonomiaktören, Liv-ex, publicerar sedan 2009 vartannat år en uppdaterad 

klassifikation helt baserad på pris, enligt vad de menar är den ursprungliga modellen för 

klassifikationen från 1855, där 2013 års upplaga finns återgiven i Bilaga 4 (Liv-ex, 2009; 

2011; 2013; 2014). Denna klassifikation kan betraktas som en sammanställning av aktuellt 

försäljningspris snarare än en medveten rankning.  

Till dessa klassifikationer tillkommer inofficiella klassifikationer av olika tillgänglighet, 

trovärdighet och kvalitet som publiceras i periodisk press, på bloggar och i övriga medier.  

Syfte och frågeställningar!

Denna studien har till syfte att undersöka nutida samband mellan klassificerade viner inom 

1855 års klassifikation i Bordeaux ur de klassificerade producenternas perspektiv. 

Metod och Material!

I detta avsnitt redogörs för tillämpade metoder för den materialinsamling som ligger till grund 

för studiens teoretiska bakgrund och resultat, samt hur denna har bearbetats och analyserats.  

Insamling av bakgrundslitteratur!

Avsnittet teoretisk bakgrund utgörs av facklitteratur samt vetenskapliga artiklar som bedömts 

vara relevanta för studien. Dessa artiklar har hämtats genom sökning i databaserna 

Summon@Örebro samt Google Scholar och funnits genom kombinationer av sökorden: 

Quality, Wine, Bordeaux, Classification, ”Grand Cru Classé”, 1855, Technical, Sensory, 

Consumer och Preference (Bilaga 1). Artiklar som bedömdes innehålla relevant material för 

studien behandlade vinkvalitet, klassifikationssystem och -teorier samt historiska aspekter på 

vinmakning och dess influenser. Dessutom ställdes krav om att artiklar skulle vara 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift.  
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Övriga källor för litteraturinsamling som använts (såsom böcker, uppslagsverk och 

internetkällor) valdes ut efter författare och dess officiella auktoritet inom respektive 

kunskapsområde baserat på källans spridning, plats för publicering samt renommé.  

Metodval!

Det är av vikt att metod för materialinsamling är av lämplig natur för att kunna tillämpas på 

det syfte och frågeställningar som studien avser besvara och att dessa därefter generar 

tillämpligt material. För att på ett korrekt och relevant sätt ha möjlighet att besvara studiens 

syfte har denna studiens resultat baserats på ett kvalitativt underlag bestående av semi-

strukturerade intervjuer (Bryman, 2011). 

Intervjuerna genomfördes genom ett direkt möte enskilt med respektive respondent på den 

plats där personen var yrkesverksam. Enligt Bryman (2011) återfinns det fördelar med att 

genomföra intervjuer på, en för respondenten, känd plats då detta bidrar till att skapa en 

gynnsam relation mellan intervjuare och respondent. På så sätt skapas ett fördelaktigt läge 

som ligger till grund för ett trovärdigt resultat baserat på respondenternas svar.   

De semistrukturerade intervjuerna enligt kvalitativ metod bedömdes lämpliga för att besvara 

studiens syfte då ett resultat ur ett producentperspektiv var eftersträvat. Bryman (2011) menar 

att en semistruktur underlättar vid en mer flytande och naturlig intervju då intervjuaren har 

större möjlighet att anpassa och formulera om frågor efter samtalets gång och i en, för den 

individuella situationen, mer naturlig ordningsföljd. Denna metod minskar även intervjuarens 

behov av delaktighet i samtalet vilket underlättar för respondenten att framföra sin mening i 

den specifika frågan (Wibeck, 2011). Detta leder enligt Patel och Davidsson (2011) till att 

respondenten ges möjlighet att återge sin uppfattning om ämnet i fråga utifrån dennes 

livsvärld. Detta kan vara en fördel då den respondenten besitter en djup förståelse för det 

berörda ämnet, vilket i detta fall är klassifikationen från år 1855 i Bordeaux, Bordeaux 

vinmarknad samt vinkvalitet.  

Urval !

Då studien syftade till att undersöka förhållandet mellan klassifikationen i Bordeaux från 

1855, dess omfattade producenter och vinkvalitet skickades information enligt Bilaga 2, 
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tillsammans med förfrågan om medverkan, ut till samtliga 61 klassificerade producenter 

baserat på information och kontaktuppgifter från Conseil des Grand Crus Classés en 1855 

(2013) som presenteras i Bilaga 3. Respondenterna, vars mening ligger till grund för denna 

studiens resultat, valdes således ut genom ett målinriktat urval. Denna urvalsmetod 

rekommenderas av Bryman (2011) vid datainsamling för studier där det är avgörande att 

deltagarna besitter relevant efterfrågad information för möjlighet att besvara studiens frågor.  

Det antogs att producenter inom klassifikationen i Bordeaux från 1855 besitter djup förståelse 

och information om klassifikationen, dess ursprung, betydelse och påverkan på marknaden. 

Därmed bedömdes dessa aktörer vara en viktig informationskälla för studien. Urvalet 

begränsades till att omfatta de personer som var tillgängliga under tiden för intervjuperioden. 

Övriga inklusionskriterier för studiens urvalsprocess var: 

• Verksamheten ingick år 2013 i Classification officielle des vins de Bordeaux de 1855. 

• Verksamheten var klassificerad för rött vin. 

• Verksamheten erbjöd visning och intervjumöjlighet med verksam nyckelperson. 

• Verksamheten tillät digital dokumentation av intervju. 

• Respondenten hade möjlighet att kommunicera på engelska alternativt svenska. 

Utfallet efter urval resulterade i svar från 17 klassificerade producenter. Av dessa hade nio 

producenter möjlighet att erbjuda besök under tidsperioden för datainsamlingen samt 

uppfyllde kraven för urvalets inklusionskriterier. De övriga åtta producenterna angav 

anledningar som ”renovering av verksamhetens fastigheter”, tidsbrist, eller hänvisade till 

Conseil des Grand Crus en 1855.  

Undersökningsinstrument!

Intervjuernas struktureringsgrad är enligt Bryman (2011) avgörande för studiens utfall. För 

intervjuerna utförda för denna studie användes en semistrukturering. Den aktuella frågemallen 

utarbetades enligt fem övergripande ämnesområden och togs fram med hänsyn till studiens 

syfte och efter respondenternas förväntade nivå av sakkunnighet. Innan intervjun påbörjades 
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ombads respondenten att presentera sig själv och dess verksamhet. Nedan följer de fem 

ämnesområden som berördes (dock ej nödvändigtvis i återgiven ordning): 

• Vad vinregionen Bordeaux representerar idag samt kommande trender. 

• Klassifikationens historia. 

• Relationen mellan vinkvalitet och klassificerade vinproducenter år 1855 respektive idag. 

• Fördelar och nackdelar med klassifikationen. 

• Eventuella skillnader (i ordning och utförande) om klassifikationen skulle blivit författad idag. 

Intervjuerna spelades in digitalt för möjlighet att i efterhand återgå till insamlat råmaterial, 

vilket enligt Bryman (2011) är avgörande vid genomförande av en bra intervju. Detta då 

respondenten kräver full fokus av intervjuaren vilket underlättas vid inspelning istället för 

aktiv fysisk anteckning som riskerar att störa intervjuaren och respondenten (ibid.). 

Etiska överväganden för studiens genomförande!

Vid datainsamling är det av vikt att iaktta etiska aspekter med syfte att skydda de personer 

som är direkt inblandade i studien (Bryman, 2011). I detta avsnitt utvärderas den 

forskningsetiska planeringen för studien samt hur de etiska principerna har beaktats i 

processen grundat på Vetenskapsrådets (2011) begrepp informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Om detta informerades genom ett 

informationsblad som var den potentiella respondenten tillhanda i samband med förfrågan om 

medverkan i studien (Bilaga 2). Dessutom lämnades detta dokumentet i fysisk form vid 

intervjuns tillfälle och dess innehåll lästes upp muntligt för att säkerställa att medverkande 

part tagit del av och förstått innehållet. 

Den forskningsetiska planeringen kontrollerar hur informanter behandlas i samband med 

studien. Detta syftar till att skapa en balans mellan forskningens trovärdighet och kvalitet 

samt informanternas integritet (Patel & Davidsson, 2011).  

Informationskravet syftar till att informera de berörda respondenterna om studiens syfte (Patel 

& Davidsson, 2011). Respondenterna informerades om intervjuns design och om de ämnes-
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områden som intervjun ämnade beröra. För att skapa trovärdighet förklarades studiens syfte 

och uppsatsförfattarnas bakgrund.  

Samtyckeskravet syftar till att informera potentiella respondenter att deltagande är frivilligt, 

att respondenten vid alla tillfällen har rätt att avbryta intervjun samt att denne i efterhand har 

rätt att dra tillbaka lämnade uppgifter och att dessa då ej kommer att användas i studien 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vid de fall där intervjutillfället omfattats av fler än en person, eller 

där verksamhetens kontaktperson och respondenten varit olika personer, har information 

lämnats till samtliga medverkande personer. Alla respondenter erbjöds även att ta del av sina 

lämnade uppgifter och den kompletta studien innan publicering ägde rum. 

Konfidentialitetskravet syftar till att anonymisera medverkande respondenter i under-

sökningen och att deras lämnade uppgifter förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dessa 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Denna information gavs med förklaring om att 

respondentens identitet, samt den verksamhet där denna var aktiv, skulle anonymiseras genom 

att återges kodad och med könsneutralt personligt pronomen i studiens alla delar enligt 

rekommendation från Vetenskapsrådet (2011) och Patel och Davidsson (2011). 

Nyttjandekravet reglerar vad den information som respondenterna lämnat ska och får 

användas till (Bryman, 2011). Här informerades respondenterna och de aktuella 

verksamheterna att informationen primärt endast kommer att användas för att besvara denna 

studiens syfte och frågeställningar. Vid eventuella framtida projekt där material önskas 

användas ska detta förfrågas varje enskild informatör innan användning får genomföras. På så 

sätt garanteras respondenterna att deras lämnade uppgifter ej tillfaller obehörig part vilket kan 

riskera att deras information misstolkas eller missbrukas. 

Pilotintervju!

Innan datainsamlingens genomförande utfördes en pilotintervju för att säkerställa frågornas 

relevans samt att undvika frågor av otydlig eller ledande formulering (Bryman, 2011). 

Pilotstudien syftade även till att säkerställa hantering av den digitala inspelningsutrustning 

som skulle användas vid senare intervjuer. Då intervjuerna var designade enligt en semi-

strukturering kunde enbart exempelfrågor formuleras inom de specifika ämnen som intervjun 
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ämnade att beröra, dock kunde dess relevans utvärderas (Patel & Davidsson, 2011). Denna typ 

av strukturering är enligt Bryman (2011) fördelaktig att välja då intervjuaren har möjlighet att 

anpassa formulering av frågan till det enskilda fallet. Utfallet av pilotintervjun resulterade i 

ändring av frågornas art så de uppfattades vara mer tydliga och ej riskerades att tolkas vara 

ledande. Även språkval och -nivå togs i beaktning då intervjuer ej skulle genomföras på 

respondenternas modersmål. 

Genomförande !

Intervjuerna genomfördes direkt med utsedd respondent som uppfyllt denna studiens kriterier 

enligt urval. Intervjuerna utfördes i avgränsat enskilt utrymme som tilldelats av respondenten 

på dennes arbetsplats. Före intervjun påbörjades tilldelades information (Bilaga 2) om besöket 

och digital inspelningsutrustning riggades upp och testades. Först spelades en presentation av 

respondenten in för att kunna underlätta särskiljning av intervjuer vid transkriberingen. Därpå 

följde en presentation av studiens författare och möjlighet gavs att ställa frågor om projektet. 

Därefter genomfördes intervjun utan avbrott och alla de fem ämnesområdena berördes samt 

följd- och uppföljningsfrågor ställdes. Intervjuerna genomfördes dagtid på av respondenten 

valt tid. Intervjutiden varierade mellan 19 och 52 minuter beroende av längd på respondentens 

svar. 

I anslutning med besöket medverkade intervjuare och respondent även i en rundvandring med 

förklaring av producentens vinifikation och vitikulturella filosofier och tillvägagångssätt.  

Efter varje intervjutillfälle lyssnades det inspelade materialet igenom för att säkerställa lyckad 

inspelning. Därefter transkriberades ljudmaterialet ner till digital skrift. Det transkriberade 

materialet gjordes översiktligt med utelämnade konstpauser och språkligt travande med syfte 

att återge en tydlig text. Denna text färgkodades där varje berört ämne enligt frågemallen 

särskildes för möjlighet att jämföra de kvalitativa intervjuresultaten för att således urskilja 

meningsskiljaktigheter respondenterna emellan.  
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Totalt nio intervjuer, genomförda enligt intervjumallen, ligger till grund för resultatet. Dessa  

kodades enligt följande: 

• C.L – Estate Manager  (1er Cru) 4

• N.S. – Sales Manager  (2ème Cru) 5

• J.K. – Estate Manager4 (2ème Cru) 

• D.L. – Owner  (3ème Cru) 6

• L.G. – Owner6 (3ème Cru) 

• S.Y. – Négociant  & Owner6 (3ème Cru) 7

• C.P. – Guide  (3ème Cru) 8

• B.T. – Owner6 (4ème Cru) 

• J.M – Estate Manager4 (4ème Cru) 

Innehållsanalysen genomfördes enligt kvalitativ metod enligt Brymans (2011) 

rekommendation. Detta gjordes för att segmentera rådata i kategorier för senare möjlighet till 

jämförbart material (ibid.). Vid kvalitativ innehållsanalys skapas kategorier ur textens 

innehåll, snarare än från förutbestämda avgränsningar som normalt vid kvantitativ 

innehållsanalys (Bryman, 2011). Emellertid grundas de urskilda kategorierna på de fem 

ursprungliga huvudämnena enligt presenterad intervjumall. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att den kvalitativa innehållsanalysen bygger på den transkriberade intervjuns motiv och 

sammanhang med syfte att urskilja och påvisa likheter och skillnader inom urskilda kategorier 

vilket är en förutsättning för att ha möjlighet att behandla uppenbart och latent innehåll i 

texten. 
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Innehållsanalysen genomfördes enligt att de transkriberade intervjuerna lästes igenom för en 

generell uppfattning om ett övergripande innehåll. Därefter markerades text efter färger som 

symboliserade intervjuernas fem ämnesområden. Därpå jämfördes alla intervjuer ett 

ämnesområde i taget för möjlighet att notera skillnader och likheter respondenter emellan 

(Bryman, 2011). Graneheim och Lundman (2004) menar att denna process resulterar i 

meningsenheter i texten, vilka definieras som följder av ord, meningar och stycken som bildar 

likvärdiga åsiktsyttringar eller syftningar av likvärdig innebörd. Varje meningsenhet märktes 

enligt färgkodning och jämfördes för möjlighet till skapa alternativa infallsvinklar till studien 

(ibid.). Denna kodning efter meningsenhet syftade primärt vid denna studie till att utstudera 

vad respondenterna ansåg om klassifikationen och de klassificerade vinproducenterna ur 

olika perspektiv, trots att alla lever i och representerar aktivt producerande klassificerade 

aktörer, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) möjliggörs enligt den kodade 

meningsenhetsbaserade innehållsanalytiska metoden.  

Resultat!

Studiens resultat är baserat på intervju (2013) och är indelat i två delar. I den första delen 

presenteras de huvudkategorier som utlästs ur intervjuernas rådata. Därefter presenteras 

respondenters uppfattning indelat efter de huvudområden som berördes under 

datainsamlingen baserat på de presenterade kategorierna. Ur varje kategori presenteras ett 

eller flera citat, som tolkats återge producenternas generella åsikt i frågan, med tillhörande 

definition enligt respondenters utsaga. Respondenterna anges enligt kod, titel samt inom 

vilken rang (Cru) denne är klassificerad inom. 

Råmaterialets kategorier!

Ur råmaterialet urskiljdes fem kategorier vilka alla medverkande respondenter berörde. De 

fem kategorier som utlästs vid analysprocessen har funnits genom att underkategorier skapade 

av meningsuttryck urskiljts bland de nio genomföra intervjuerna. Dessa slutliga presenterade 

kategorier, Vinområdet Bordeaux, Historisk och ekonomisk påverkan, Relation till vinkvalitet, 

För- och nackdelar, samt Framtida marknadstrender och dess relation till klassifikationen, 

berördes utav alla respondenter under intervjuernas genomförande och genomgående i 
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relation till dess ämnesområden, därav de tolkades vara nyckelaspekter av vikt för 

klassifikationens inflytande, och därmed av vikt för denna studiens resultat. 

Respondenterna om kategorierna!

Respondenterna återger en bild av Bordeaux som ett vinområde definierat av ett komplett 

spann över vinkvalitet och viner i alla prisklasser. Respondenterna uttrycker överens-

stämmande att vinområdet är det mest välkända i världen grundat på historiska, ekonomiska 

och sensoriska aspekter. Detta framförs som en fördel vid marknadsföring och en 

förutsättning för att nå försäljningskanaler på nya marknader. Härunder presenteras 

respondenternas yttringar i förhållande till de fem kategorierna som utlästs vid rådatans 

analysprocess. 

Vinområdet Bordeaux!

Respondenterna nämner svårigheter i att definiera vinområdet Bordeaux med dess 

karaktärsdrag och attribut då området omfattar över 110 000 hektar. Det poängteras att 

området producerar ett mycket brett spektrum av vinstilar i alla prisnivåer. En betydande 

majoritet anser att området bitvis inte representerar vad det borde. Med detta menas att vinets 

kvalitetsnivå blivit lidande av en för snabbt växande marknad, bristfällig marknadsföring eller 

snedvriden konkurrens till vinaktörens nackdel.  

”Bordeaux alone is 110 000 hectares. 800 million bottles annually. So what can you say 
about this? 57 Appellation Contrôllée, five times the size of Burgundy, 15 per cent of the 
french production over all, 30 per cent of AOC-wines in France providing a range that are 
tremendous, starting from very simple every day wines, to the finest wines in the 
world.”  (S.Y., Négociant & Owner, 3ème Cru) 

Respondent S.Y. förklarar områdets och dess viners vidd ur ett marknadsföringsperspektiv. 

S.Y. jämför Bordeaux med andra vindistrikt som anses besitta likvärdig status och i relation 

till Frankrikes totala produktion. Respondenten menar att områdets omfång gör det 

odefinierbart i sin helhet men berättar vidare att enbart en liten del av vinerna från Bordeaux 

står för en stor del av den generella konsumentuppfattningen, i vilken klassifikationen anses 

ha en betydande roll. 
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Uppfattningen om att Bordeaux förväxlas med klassifikationen från 1855 är vanligt 

förekommande bland respondenterna. C.L. menar dessutom att klassifikationen förväxlas med 

de fem högst klassificerade producenterna (Premier Cru Classé). Även S.Y. anser att 

klassifikationen inte går att använda som en generaliserande mall på det generiska 

vindistriktet, och dessutom att de fem högst klassificerade producenterna utgör en egen 

marknad, skild från övriga producenter inom klassifikationen karaktäriserade av ett avsevärt 

högre försäljningspris och att nå en speciell elitistisk målgrupp. Den generella åsikten om de 

fem Premier Cru-klassificerade producenterna är att de bidrar till att öka Bordeaux positiva 

rykte och till ett högre anseende hos alla klassificerade producenter vilket resulterar i en stor 

ekonomisk påverkan för vinområdet Bordeaux i helhet. 

Historisk och ekonomisk påverkan!

Respondenterna nämner att klassifikationen från år 1855 bör betraktas som ett historiskt 

monument och symboliserar detta genom liknelser med medeltidsbyggnader och äldre 

konstverk. Det argumenteras för att ifall klassifikationen anses vara ett historiskt monument, 

bör de klassificerade producenterna vara historiska platser med stor betydelse för kulturarvet. 

”You can go and see a castle but then it can be empty inside or broken if nobody repair or 
repaint the walls. So it’s up to the owners to maintain the status of the classification of 
1855. Our estates are historical places because they were classified and also because we 
have these locations with the unique terroir. But nowadays each have their own life, 
history and commercial networks.” (J.K., Estate Manager, 2ème Cru) 

Därmed menar J.K. att trots att klassifikationen vilar på en historisk grund måste den aktivt 

underhållas för att inte riskera att förlora den auktoritet respondenten anser att klassifikationen 

besitter. Vidare menas att klassifikationens historiska påverkan på den specifika producenten 

är begränsad och inte överstiger de marknadsekonomiska influenser som råder. 

”The classification is the same since 1855. So the best known wines are the ones who have 
been wealthy enough to invest. So we have been investing in our cellar but also in the 
vines. We have been picking and choosing the best grapes at the best plots. And when you 
must invest in some plots, you will choose the right ones. Because you have the money. So, 
I think being classified helps to make better wine” (B.T., Owner, 4ème Cru) 
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Respondent B.T. talar om att klassifikationen i nutid verkar ekonomiskt fördelaktigt och ger 

den klassificerade producenten större möjlighet att tillverka högkvalitativt vin. Denne menar 

att producenterna under en lång tidsperiod har haft unika ekonomiska möjligheter att 

återinvestera i förhållande till producenter som ej inkluderats i klassificeringen från 1855. 

Dock poängteras att klassifikationen i nutid inte är återgiven i ordning efter pris, som den 

ursprungligen konstruerades efter. Exempelvis lägger respondent C.P. och N.S. stor vikt på 

begreppet Super seconds, det vill säga producenter klassificerade lägre än Premier Cru Classé 

men som, åtminstone tillfälligt, marknadsförs inom samma prisnivå. Anledning till fenomenet 

beskrivs vara höga journalistbetyg, lyckad marknadsföring och mycket god vinkvalitet under 

en längre tid.  

”The turnover for 25 million bottles of fine wine in Bordeaux is 700 million euros. And if 
the market is willing to pay that much it means that the wines has a real value. 
Respectable! Because you could make 5000 bottles and sell them at 1000 euros a bottle - 
easily. But to do half a million bottles and sell at these prices are difficult!”    
(S.Y., Négociant & Owner, 3ème Cru)  

Respondent S.Y. uttrycker uppfattningen att klassifikationen bidrar med hög status vilket leder 

till att konsumenterna uppfattar att de klassificerade producenternas viner är värda sitt höga 

pris. Därtill uttrycker S.Y. att klassifikationen bidragit till att större egendomar har haft 

möjlighet att tillgodogöra sig stora ekonomiska fördelar grundade i dess inkluderande i 1855 

års klassifikation, vilket anses vara en svårighet om ej det det kollektiva ryktet och 

konsumentuppfattningen existerat runt klassifikationen. Respondent C.L. antyder att utan 

klassifikationen i ryggen hade den marknadsföringsstrategi som utövas varit omöjlig, då 

kollektiv marknadsföring (inklusive mässor, provningar och riktad marknadsföring mot nya 

marknader) varit mer tidskrävande och kostnadsineffektiv. 

Respondent N.S. menar att innebörden med att vara klassificerad i klassifikationen från 1855 

ger en större fördel vid lansering på nya marknader. Detta för att klassifikationen globalt är 

känd och således betraktas dess viner erkända. Detta ger en marknadsfördel då trots att den 

specifika producenten ej besitter individuell status på den avsedda marknaden tenderar att 

grupperas in bland de klassificerade vinproducenterna under en uppfattat kvalitetsnivå i linje 

med övriga producenter. 

!25



      

Relation till uppfattad vinkvalitet!

En generell uppfattning om att Bordeaux producerar vin i alla kvalitetsnivåer återfinns bland 

respondenterna. Fyra respondenter nämner emellertid att vinkvalitet inte nämns i samband 

med klassifikationens genomförande. Dock berör alla respondenter ämnet och menar att hög 

vinkvalitet är förknippat med de klassificerade producenterna. Den uppfattade vinkvalitets-

nivån anses bero på en lång historia av gott renommé och bedöms öka med de mest kända 

producenternas (främst producenter klassificerade Premier Cru Classé) konsumentrykte på 

marknaden. Respondent C.L. bekräftar att producenten denne är verksam inom frekvent 

framställs som en ikon för vinområdet Bordeaux och för 1855 års klassifikation. Med detta 

återfinns, enligt C.L., fördelar som möjlighet till marknadspåverkan och högre prisbild men 

även nackdelar som mycket höga krav på hög vinkvalitet från konsumenter och journalister 

samt känslighet för konjunkturskillnader. Respondent D.L. menar att exempelvis Robert 

Parkers poängsystem ger större utslag på klassificerade producenter än icke klassificerade 

producenter, och även att höga poäng lett till att producenter som tidigare varit mindre kända 

nått högre status på marknaden. Detta förklaras med producentens rykte som uppfattats ha 

ökat efter att ha erhållit höga poäng. 

Begreppet vinkvalitet definieras olika mellan respondenterna som främst nämner vitikulturella 

aspekter, såsom skördeuttag, vingårdarnas solexponering samt jordens egenskaper, samt 

produktionsinfluenser, exempelvis lagringstid innan försäljning och ekhantering. Dock 

används begreppet i relation till olika aspekter, och ibland odefinierat. 

”Because being a classified growth we will have to keep a promise towards the customers 
who are expecting a high quality standard when they buy Grand Cru Classé. So I believe 
this is the motivation. We want to deserve our classification and ranking and to satisfy our 
customers. So the link between quality and the classification is mainly this, the motivation 
to satisfy the customers by providing top quality wine.” (J.M., Estate Manager, 4ème Cru). 

Respondent J.M. menar att klassifikationen bidrar till att öka motivationen hos producenterna 

att tillverka högkvalitativt vin. Därtill kan marknadsekonomiska aspekter beaktas – att 

underhålla klassifikationens auktoritet och bibehålla statusen med syfte att marknadsföra 

viner inom klassifikationen under ett samlat varumärke vilket drivs av en uppfattning om hög 

vinkvalitet.  
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”We [the classified estates] are not competitors, because we are on the same soil. Sure the 
wines are different but we have to improve all together! There is no secrets in how we 
make wine – it’s all about how you treat your grapes: when you pick, how you work in the 
winery, and so on. I would say knowledge and history is the key. Some differences in 
technology has occurred, but the quality is all in the terroir.”     
(C.L., Estate Manager, 1er Cru) 

Respondent C.L. menar att den maximala potentiella vinkvaliteten som en producent kan 

åstadkomma är begränsad till kvaliteten av vingårdens/vingårdarnas läge. Trots förbättringar i 

kunskap och teknologi i anslutning till vinproduktionen är det terroir som avgör slutlig 

produkt, vilket C.L. menar är en konstant förutsättning omöjlig att förändra. Således anser 

C.L. att klassifikationen ursprungligen är grundad i korrekta parametrar vilka kvarlever i 

nutid. Förbättring av vinkvalitet, som skett genom teknologiska framsteg, har genomförts 

parallellt och klassifikationens producenter har därmed gemensamt förbättrat vinet. 

Respondenterna nämner också att AOP-systemet omfattar deras produktion, men då de 

klassificerade producenterna har haft en långt gående odlingstradition påverkas dem ej 

märkbart i realiteten.  

För- och nackdelar!

Nämnda för- och nackdelar förknippade med klassifikationen från 1855 nämns generellt vara 

grundade i historiska aspekter och i marknadsförändringar. 

”There is no real competition between the classified growths. We tend to exchange 
information and technology. We are a big family, well of course there is some producers 
that tend to go their own way, but for me it is a great thing that we can work together as a 
brand.” (N.S., Sales Manager, 2ème Cru) 

Det samlade varumärket är en återkommande anledning till att klassifikationen verkar 

marknadsekonomiskt fördelaktigt för klassificerade producenter. Respondent N.S. menar att 

trots de klassificerade producenternas oansenliga produktionsandel i förhållande till Bordeaux 

totala vinproduktion, samverkar majoriteten av producenterna vilket resulterar i ett stärkt 

varumärke både för Conseil des Grand Crus Classés en 1855, dess producenter samt 

vinområdet Bordeaux som helhet. Denna åsikt framförs även av C.L. som menar att 

konkurrens inom klassifikationen ej existerar. Även Respondent D.L. menar att 

klassifikationen bidrar med marknadsfördelar för alla klassificerade producenter, men att det 
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är upp till den enskilda producenten att marknadsföra sitt vin individuellt för att nå högre 

prissättning och status på marknaden. Emellertid återfinns åsikten i N.S. citat, uppfattningen 

om att klassifikationen delvis innehåller producenter som presterar lägre än vad som kan 

förväntas, bland fler respondenter. 

”I’ve seen a huge evolution in all over Médoc since I started working here 15 years ago. 
In the late 90’s some chateaux were asleep regarding the quality they could, and should, 
make in order to be a Grand Cru Classé. But nowadays some started to make efforts in the 
vineyards, picking more mature grapes, better sorting and so on… This have brought the 
classification back to a higher quality level and all the chateaux are pushing each others 
towards the top.” (C.P., Guide, 3ème Cru) 

Detta anger respondenten som en nackdel med klassifikationen som grundas i att den ej 

revideras. Emellertid återger många respondenter uppfattningen att övriga vinklassificeringar, 

vilka revideras återkommande, definieras av konflikter och oklarheter vilket av 

respondenterna anses vara negativt för konsumentuppfattningen. Detta exemplifieras med 

stora problem vid författandet av klassifikationssystemen i Saint-Émilion och Cru Bourgeois.  

Framtida marknadstrender och dess relation till klassifikationen!

Bland framtida trender nämner medverkande respondenter en ökad efterfrågan på ej 

traditionella marknader. Bland klassificerade producenter anses vinstil och produktions-

metoder vara konstanta alternativt karaktäriserad av positiv vinkvalitetsutveckling som ett 

resultat av förbättrad teknik och en stabil marknad. En vanligt förekommande uppfattning 

bland respondenterna är att marknaden anpassar sig efter de klassificerade producenternas 

vinstil och att vinproduktionen är stabil i stil och kvalitetsnivå.  

” I can tell you that in the entry level we don’t make the wines too tannic. It is the fruity 
style again, as we talked about before. The Chinese prefer wines in this modern style. A bit 
more modern than the preference at the markets in Scandianavia, who like their wines in a 
more traditional style with more tannins.” (S.Y., Négociant & Owner, 3ème Cru) 

Även respondent S.Y. framför att det inte är Bordeaux eller de klassificerade producenterna 

som anpassar sig efter marknaden och menar snarare på att specifika marknader prefererar 

olika stilar av vin, vilka sedan tidigare producerats i vinområdet Bordeaux.  
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Respondent S.Y. förklarar att den enbart den kinesiska marknaden under det senaste decenniet 

har ökat till att ackvirera 15 procent den totala produktionen i Bordeaux. Trots dess avgörande 

volym anser respondent J.K. att den asiatiska, och främst den kinesiska, marknaden börjar bli 

mättad och ej är lika stabil som äldre och mer inarbetade marknader, som övergripande 

grundas i långt gående traditioner. Detta bekräftas av respondent B.T., som emellertid medger 

att Asien är en viktig marknad, men stabila marknader exempelvis Storbritannien, är i 

marknadsföringssyfte av större vikt då dessa historiskt har haft ett stort inflytande över 

vinernas prisnivå och därmed varit avgörande i uppställningen av klassifikationen vid tiden av 

dess grundande. Generellt återfinns slutligen åsikten att de klassificerade producenterna, som 

tillverkat vin i samma stil under en lång period, och faktumet att de fortfarande 

uppmärksammas på marknaden anses indikera på goda möjligheter för klassifikationens 

fortlevnad. 

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras uppsatsens teoretiska bakgrund mot utfallet av studiens resultat samt 

använd metod och dess material. 

Resultatdiskussion!

Bordeaux är med sin omfattande yta, stora mängd producenter och heltäckande kvalitets- och 

prisspann att uppfattas vara av komplex natur. Därmed menas att Bordeaux omfattning gör 

området odefinierbart i egenskap av generiskt vindistrikt. Detta undviks emellertid genom 

subkategorisering, exempelvis att definiera mindre delar av Bordeaux separat, såsom Médoc-

halvön, (AOP) Margaux eller (AOP) Pauillac, för att därpå addera dessa parter till en 

helhetsbild. Åsikten att segmentering är en förutsättning för att ha möjlighet att bedöma, 

jämföra och definiera områdets viner återfinns i Intervju (2013) i enlighet med Charters 

(2006). Detta kan anses ha genomförts genom den geografiska AOP-indelningen, 

klassifikationen från år 1855 samt de kontemporära klassifikationerna Cru Bourgeois, Robert 

Parkers poängsättning av vinerna i Wine Advocate samt övrig periodisk press (Stanziani, 

2004; Charters, 2006; INAO, 2011; Intervju, 2013; CIVB, 2014; eRobertParker, 2014).  
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Klassifikationens ursprungliga syfte, att presentera Bordeaux som ett premiumproducerande 

vindistrikt, anses delvis i nutid vara aktuellt trots klassifikationens nära 160-åriga historia 

(Markham, 2005; Conseil des Grand Crus Classés, 2013; Intervju, 2013). Emellertid framför 

respondenterna i Intervju (2013) att dess huvudsakliga syfte idag förändrats till att 

representera områdets långa historia och därmed står klassifikationen likt en symbol för 

kulturarvet. Respondenterna menar även att vinområdet genom tiden har representerat olika 

nivå av vinkvalitet men att klassifikationen fungerat positivt då den har bidragit till att 

marknadsföra toppkvalitet vilket har dragit upp hela områdets generella vinkvalitet och 

prissättning (ibid.). Dock menar respondenterna att klassifikationen, trots en ursprungsidé 

delvis grundad i en uppfattad vinkvalitet, ej kan anses vara hierarkiskt uppställd efter detta 

(Markham, 1998; 2005; Intervju, 2013; Kauffman et al., 2013).  

Klassifikationens fortlevnad kan delvis anses ha varit beroende av de historiska aspekterna 

vilket idag kan leda till en marknadsekonomisk fördel (Intervju, 2013). Detta i kombination 

med högt kvalitetsanseende ger ett gynnsamt konkurrensutgångsläge på marknaden skapat av 

minst influenserna historia, journalistinflytande samt omfattande marknadsföring 

(Peppercorn, 1982; Landon & Smith, 1998; Ashenfelter, 2008; Liv-ex, 2009; 2011; 2013;  

Thompson & Mutkoski, 2011; Intervju, 2013). Därmed är Landon och Smiths (1998) teori 

gällande icke existerade definitiva samband mellan vinkvalitet och pris tillämpningsbar, men 

med en omfattande generell uppfattning om erhållen hög kvalitet på de klassificerade vinerna 

och främst bland de högst klassificerade vinerna (Liv-ex, 2009, 2011, 2013; Thompson & 

Mutkoski, 2011; Intervju, 2013). Denna uppfattning återfinns både bland producenter och 

konsumenter och verkar aktivt stärkas genom medveten marknadsföring anknuten till de 

historiska aspekterna (Sparf, 2010; Intervju, 2013; CIVB, 2013; 2014). Respondent S.Y. 

menar även i enighet med C.L. att klassifikationen möjliggör marknadsföring i form av att för 

marknaden uttrycka attribut som möjliggör hög prissättning (Intervju, 2013). I relation till 

Mossberg och Sundström (2011) i samband med pris, tillgång och efterfrågan borde 

klassifikationen vara en variabel som ligger till grund för möjligheten till försäljning av vin 

till mycket högt pris, under en så pass lång period. Det kan därmed argumenteras för att det 

kollektiva ryktet, marknadsuppfattningen och god riktad marknadsföring under lång tid har 

möjliggjort klassifikationen och dess producenterna fortlevnad och stabilitet på marknaden.  
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Klassifikationens för- och nackdelar omnämns av externa parter frekvent utgöras av att 

klassifikationen ej revideras (Charters, 2006; Ashenfelter, 2008). Rimligen bör de 

klassificerade producenterna ha haft förändringar i dess vins kvalitet under perioder sedan 

klassifikationens författande år 1855. Bland producenterna återfinns ett mönster i vilket de 

menar att bordeauxvin revideras årligen av journalister i pressen och att det därmed inte är av 

vikt att förändra klassifikationens utformande (Intervju, 2013). Dessutom anses det att 

konsumenten på den fria marknaden har större inflytande än producenterna själva. Detta då 

aspekter som anses påverka kvaliteten normalt ej är kända för konsumenten, vilket betyder att 

den uttalade vinkvaliteten, som återfinns i exempelvis press, möjligen förknippas med, 

alternativt leder till en ökad, personlig preferens hos konsumenten. Därmed styr 

konsumentens preferens och efterfrågan kvalitetsnivå samt prissättning (Combris et al., 1997; 

Intervju, 2013).  

Respondent C.P. i intervju (2013) säger sig märkt en generell kvalitetsökning under det 

senaste decenniet bland klassificerade producenter och respondent L.G. (ibid.) menar att med 

nutida kunskap om vitikultur och vinifikation tillåter producenterna att tillverka högre kvalitet 

än under tiden för klassifikationens grundande. Med influensen av ökat kapital och därmed 

större investeringsmöjligheter hos den specifika producenten, som respondent B.T. menar är 

förekommande bland de högre klassificeringsnivåerna, kan det nutida höga anseendet varit ett 

resultat av ett positivt mönster skapat genom händelsekedjan: högt pris ledde år 1855 till 

inkluderande som klassificerad producent som leder till bättre intern ekonomi vilket resulterar 

i möjlighet att producera än högre kvalitet (vilket möjligen leder till vidare prisstegring). 

Dessa kvalitetsfrämjande aspekter går i linje med Skeltons (2007) och Graingers (2009) 

uppfattning om arbetsmetoder och material som normalt resulterar i ökad teknisk vinkvalitet, 

vilket anses vara en förutsättning för sensorisk vinkvalitet. Därmed bekräftas 

producentperspektivet, som uttrycks i intervju (2013), att fördelarna med klassifikationen är i 

övervägande majoritet. Detta kan vara gällande även för konsumenten enligt Sparf (2010) 

som anser att klassifikationen agerar vägledande bland ett stort marknadsutbud. Dock bör det 

tilläggas att en ökning av kapital (vilket möjliggör för investeringar och därmed ökad teknisk 

vinkvalitet) även bör kunna förvärvas från ägare, externa investerare eller från marknaden via 

medveten marknadsföring för att på så sätt genomgå samma händelsekedja mot resultatet 

högre vinkvalitet. 
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Till fördelar för producenterna nämns även större möjlighet att påverka marknaden 

tillsammans som klassificerade producenter jämfört med enbart individuellt förd 

marknadsföring av varje enskild producent (Intervju, 2013). Detta bör även kunna anses vara 

en nackdel i de fall där särskilda producenter ej, av marknaden, har ansetts producera den nivå 

av vinkvalitet som förväntats. Ett möjligt scenario är då att klassifikationen under svaga 

perioder riskerats tappa auktoritet ifall en betydande andel producenter underpresterat i 

vinkvalitet mätt. Därmed inte uteslutet att klassifikationen, ur konsumenternas världsbild, kan 

betraktats vara en vägledning snarare än en faktisk hierarkisk ordning (Thompson & 

Mutkoski, 2011; Intervju, 2013). Detta kan exemplifieras med Super seconds som menas kan 

betraktas som en högre klassificerad producent än vad klassifikationen från 1855 anger 

(Charters, 2006; Intervju, 2013). Dessa producenter har även frekvent lyckats nå nya 

marknader och anses därmed rikta sig mot en annan än den typiska marknaden för dess 

officiella klassificerade nivå (Bilaga 3)(Thompson & Mutkoski, 2011; Intervju, 2013; Liv-ex, 

2013). Detta visar att trots att klassifikationen generellt leder till högre prisläge för de 

klassificerade producenterna återfinns andra marknadsföringskanaler som leder till samma 

ekonomiska situation. En betydande faktor för denna prisstegring efter marknads-

uppmärksamhet är goda recensioner av exempelvis Robert Parker och Wine Advocate 

(Ashenfelter, 2008; Intervju, 2013). Detta kan jämföras med producenter som ej inkluderats i 

klassifikationen från 1855 såsom Château Smith Haut Lafitte och Château La Mission Haut-

Brion men som håller försäljningspris i nivå med producenter klassificerade inom Premier 

Cru Classé (Bilaga 5). Genom att applicera Charters (2006) teori om kult- och ikonviner som 

karaktäriseras av höga priser, ofta som ett resultat av recensioner och höga kritikerpoäng, kan 

detta antas vara en anledning till ökat allmänt rykte, vilket även poängteras i intervju (2013) 

av respondent D.L. Exempelvis tilldelades Château Smith Haut Lafitte 100/100 poäng i Wine 

Advocate för årgången 2009, vilket följdes av en prisstegring på 200 procent inom det närmsta 

kvartalet (Bilaga 5)(Wine Searcher, 2014a). Samma poängnivå tilldelades även Premier Cru-

klassificerade Château Latour (Bilaga 5)(Wine-Searcher, 2014b). Emellertid påverkade detta 

ej i samma utsträckning (under samma period noterades en prisuppgång på 6,4 procent) 

(ibid.). Därmed kan det argumenteras för att klassificerade producenter karaktäriseras av en 

högre ekonomisk stabilitet på marknaden och därför är mindre känsliga för externa influenser. 

Detta kan möjligen 1855 års klassifikation och dess renommé ligga till grund för, varav 
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teorier om producenternas marknadsfördelar kan sammankoppas med klassifikationens 

kollektiva kvalitetsuppfattning (Landon & Smith, 1998; Ashenfelter, 2008; Intervju, 2013). 

Dock kan det tilläggas att samma mönster går att återfinna internt inom klassifikationen, då 

Premier Cru-klassificerade producenter verkar vara mindre påverkade av externa faktorer 

även vid jämförelse med producenter klassificerade inom lägre nivåer (Bilaga 5). Därmed kan 

det argumenteras för att klassifikationens fördelar gynnar de högst klassificerade 

producenterna i en större utsträckning och till största grad påverkar dessa producenters pris på 

marknaden. Dessa kan ställas i relation till Super seconds som ursprungligen karaktäriserats 

av ett lägre pris än Premier Cru Classé, men har ökat i prisnivå med tid. Enligt dessa variabler 

bör prispåverkande marknadsfördelar med att ingå i 1855 års klassifikation minska 

proportionerligt ju lägre ner i klassifikationen producenten befinner sig, och således har 

övriga prispåverkande influenser utgjort en större andel av det totala ekonomiska värdet. 

Enligt dessa teorier bör producenter som ej inkluderats i klassifikationen ha möjlighet att 

inbringa kapital likt klassificerade producenter, om än genom alternativa metoder. Därmed 

besitter dessa jämförbara möjligheter att återinvestera i sin verksamhet, vilket respondent B.T. 

menar tidigare ha varit en exklusivitet för klassificerade producenter (Intervju, 2013). På 

samma sätt kan Super seconds ha inbringat kapital för att genom återinvestering nå uppfattade 

toppkvalitetsnivåer, och därefter ha uppfattats producera en högre kvalitetsnivå än övriga 

producenter inom dess officiella klassifikationsnivå. Dessa producenter omfattas möjligen 

även av dubbla marknadsinfluenser: samtidigt som de omfattas av konsumentuppfattningen 

baserad på dess position i 1855 års klassifikation, bör externa faktorer (exempelvis 

recensioner) vara av stor ekonomisk påverkan (Bilaga 5). 

Detta betyder även att producenter som tidigt tillämpat anpassad marknadsföring kan besitta 

en fördel vid lansering på de nya marknaderna, såsom Asien och Afrika, trots att 

klassifikationen samarbetar för kollektiv marknadsföring av de klassificerade producenterna 

på respektive marknad. Således kan klassifikationen anses underlätta producenternas 

marknadsföring och samtidigt agera konsumentvägledande, likt det ursprungliga syftet år 

1855. 
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Metod- och materialdiskussion!

Patel och Davidsson (2011) menar att vikten av att konstruktivt ifrågasätta data är av stor vikt 

för möjligheten att nå ett trovärdigt resultat. I denna studien utgjordes resultatet av 

respondenternas subjektiva världsbild grundat på dess klassificerade producents verksamhet 

samt relationen till Classification officielle des vins de Bordeaux de 1855. Därmed var en 

kritisk granskning av respondenternas svar en omöjlighet i sig. För att kritiskt koppla rådata 

från Intervju (2013) ställdes denna i relation till den vetenskapliga grunden som presenterats i 

avsnittet teoretisk bakgrund. Detta menar Bryman (2011) är av vikt att diskutera då detta är 

avgörande för studiens validitet samt utfallet av processen att mäta det som anses vara 

relevant i sammanhanget. Emellertid återfinns ståndpunkten mellan forskare att validitet ej är 

ett relevant begrepp vid kvalitativa studier då dessa, i motsats till kvantitativa studier, ej 

ämnar att resultera i ett endaste absolut resultat utan kan ha flera (ibid.). Då denna uppsats 

ämnar att besvara dess frågeställning utifrån den kvalitativa inriktningen syftar det till att 

presentera att materialet är systematiskt och hederligt insamlat (Bryman, 2011). Denna 

problematik, det vill säga kritiken mot att den kvalitativa insamlingsmetoden och dess 

omfattning av subjektivitet, har under skrivandeprocessen beaktats. Målsättningen var att med 

flera infallspunkter genomföra en tillförlitlig studie som genomgående varit opåverkad av 

uppsatsförfattarnas eventuella personliga åsikter. På så sätt ansåg uppsatsförfattarna att ett 

kritiskt förhållningssätt adapterats på respondenternas yttranden, vars innehåll styrkts i 

avsnittet teoretisk bakgrund i den mån informationen varit vidare undersökningsbar. 

Vidare bör det nämnas att respondenternas åsiktsyttringar och studiens resultat ej 

nödvändigtvis är en absolut återspegling av den bild som allmänt återges av klassifikationen. 

De nio producenter som utgör studiens resultat återger sin uppfattning utifrån deras specifika 

förhållanden. Det kan därför argumenteras för att studiens tillförlitlighet hade ökats ytterligare 

med ett större antal medverkande respondenter. Vid studiens genomförande gavs det dock ej 

möjlighet till detta enligt redovisning i metod- och materialavsnittet. Emellertid återgavs 

relativt återspeglande proportioner, sett till det totala antalet producenter i klassifikationen: 

!
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Undantaget är representerade verksamheter inom Cinquièmes Cru som helt uteblev. Detta är 

nödvändigtvis ej en parameter med stort inflytande över studiens resultat baserat på 

klassifikation-nivåns heterogena uppställning enligt Liv-ex (2013) reviderade klassifikation, 

som återfinns i Bilaga 4. Således kan det argumenteras för att producenter som är stabila inom 

sin officiella klassifikations-nivå har möjlighet att presentera mer tillförlitlig information om 

klassifikationen och dess relaterade påverkande faktorer. 

Beträffande studiens urval och dess inklusionskriterier kan det ej uteslutas att detta resulterade 

i ett minskande antal medverkande respondenter. Emellertid ansågs dessa kriterier nödvändiga 

för studiens genomförande och resultat. Exempelvis efterfrågades visning av verksamheten 

som ett led i granskningen av intervjuernas trovärdighet. Detta grundades i uppsatsförfattarnas 

uppfattning om att trovärdigheten i respondentens utsagor kunde ställas i relation till de 

filosofier och tillvägagångssätt som observerats i verksamhetens vingårdar och produktions-

lokaler. Detta ansågs, förutom att bekräfta respondentens berättelse, minimera felaktiga 

uppfattningar orsakade av språkförbistringar eller felaktigt ordval då intervjuerna ej 

genomförts på varken respondentens eller uppsatsförfattarnas modersmål. 

Forskningsetiskt utfall och diskussion!

För att bibehållas de etiska värderingar och regler som presenterats i avsnittet etiska 

överväganden för studiens genomförande har respondenternas anonymitet säkerställts. Vid 

redovisning av respondenterna samt intervjuernas (2013) analyserade data under avsnittet 

resultat kodades dessa och deras arbetsplats i syfte att anonymisera i enighet med metod och 

material-avsnittet. Trots de använda pseudonymerna går det ej att utesluta att personer med 

Medverkande 
respondenter

Maximalt antal 
potentiella respondenter

!
Nyckeltal

Premier Cru 1 5 0,20

Deuxième Cru 2 14 0,14

Troisième Cru 4 14 0,28

Quatrièmes Cru 2 10 0,20

Cinquièmes Cru 0 18 -

9 61 0,15
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mycket god insikt bland de klassificerade producenterna kan identifiera respondenterna och 

de klassificerade producenterna. Allt material som producerats i samband med 

informationsinsamlingen har förvarats under säkerhet hos uppsatsförfattarna och kommer ej 

att lämnas ut till annan part. 

Informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet har säkerställts genom att 

respondenterna och dess verksamhet, innan intervjuns genomförande, fått granska 

informationsbladet enligt Bilaga 2, och därefter fått behålla denna information ifall framtida 

frågor och funderingar skulle uppkomma.  

Konfidentialitetskravet genomfördes genom anonymisering via pseudonym som ersättning för 

respondenternas identitet samt att studien utelämnade information som ansågs kunna 

uppfattas som känslig. 

Slutsatser!

Nutida samband mellan 1855 års klassifikation i Bordeaux och producenterna går att utläsa 

genom kopplingar med pris, uppfattad vinkvalitet och uppfattade marknadsfördelar. 

Emellertid är den interna ordningen i klassifikationen sedan år 1855 förändrad vid jämförelse 

med den ursprungliga metoden: rankning efter prisnivå. Dock kan klassifikationen tillskrivas 

att de klassificerade producenterna haft möjlighet att upprätthålla god uppfattad och teknisk 

vinkvalitet då prefixet generellt verkar ha agerat ekonomiskt fördelaktigt. Således kan 1855 

års klassifikation anses ha bibehållit den delen av sitt ursprungliga syfte som avsåg 

marknadsföra viner karaktäriserade av att uppfattas inneha mycket hög vinkvalitet. Detta har 

resulterat i att klassifikationen har bidragit till högre status på marknaden för de inkluderade 

producenterna vilket ökat möjligheten att säkra sin marknadsposition samt förvärva andelar på 

nya marknader.  

Emellertid kan inte klassifikationens fördelar anses vara jämt fördelade över klassifikationens 

nivåer och producenterna inom Premier Cru Classé kan i nutid anses vara de som profiterar 

mest vilket visar sig i egenskap av prisbild, mindre känslighet för externa påverkande faktorer 

(såsom media och marknadsekonomiska faktorer som tillgång/efterfrågan), samt ekonomisk 

stabilitet på marknaden. Dock återfinns fördelar inom alla skikt vilka även inkluderar 
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marknadsföringsaktiviteter som indirekt omfattar det generiska vinområdet Bordeaux. Således 

är ej 1855 års klassifikation den absoluta vägen för marknadsframgång ens för de 

klassificerade producenterna utan marknadsframgång kan förvärvas genom att exempelvis nå 

kult- eller ikonstatus, praktisera aktiv marknadsföring, uppfattas besitta mycket hög uppfattad 

vinkvalitet eller att uppmärksammas av trovärdig vinrelaterad media, såsom Wine Advocate 

eller Wine Spectator. Dessutom bör det poängteras att klassifikationens status är baserat på 

dess producenter, och att producenterna sedan tar del av denna. Dessa marknadsfördelar är 

därmed beroende av en uppfattning om bland annat hög vinkvalitet bland producenterna som 

måste efterlevas för att det kollektiva ryktet ska bestå. 

Därmed kan slutsatsen dras att klassifikationen idag kan beskrivas vara ett fördelaktigt 

verktyg för att marknadsföra de klassificerade producenterna och som även kan bidra med 

marknadsfördelar för övriga vinproducenter i Bordeaux – emellertid ej den enda och absoluta 

förbindelsen med marknaden. Classification officielle des vins de Bordeaux de 1855 kan 

därmed beskrivas som marknadsföringsplanen som genom gedigen historia ämnar att skapa 

en uppfattad marknadsbild baserad på områdets elitistiska vinproduktion. 

Praktisk användning för vidare forskning!

Resultatet av uppsatsen kan bidra till förståelsen om klassifikationens nutida påverkan och 

vilka faktorer som påverkar de klassificerade producenterna. Då klassifikationen i denna 

studien slutligen bedömts vara grundad ur ett marknadsföringssyfte skulle denna aspekten 

kunna undersökas ur ett annat kärnämne än Måltidskunskap och värdskap. Materialet skulle 

även kunna ligga till grund till mer omfattande studier ur producentperspektivet samt 

undersöka klassifikationens inverkan för konsumenten ur dennes synvinkel. 

I denna studie har nyckelpersoner, aktiva inom klassificerade producenters verksamheter, 

hörts om deras uppfattning om hur klassifikationen påverkar dem, deras verksamhet och 

bordeauxviner i helhet. En ytterligare intressant frågeställning hade varit att undersöka samma 

parametrar utifrån producenter ej inkluderade i klassifikationen – både belägna inom berörda 

kommuner samt inom ej berörda områden. Även undersökning av påverkan på producenter 

som marknadsför olika typer av prissegment och vinstilar än de som de klassificerade 

producenterna gör hade kunnat vara av intresse.  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Restaurang- och hotellhögskolan, 
Örebro Universitet !!
Bilaga 1: Artikeldatabassökning!!

Datum Databas Sökord Antal 
referenser

Kombinatione
r

Antal 
referenser i 
komination

Antal 
lästa 
abstr
act

Antal 
lästa 
artiklar

Använda 
artiklar

2014-04-01 Summon!
& Google 
Scholar

1) Quality 3 467 348

2) Wine 122 548 1 + 2 47 630

3) Bordeaux 48 732 2 + 3 2426

1 + 2 + 3 1 431 5 3 3

4) Classification 1 377 837 1 + 4 16 684

1 + 2 + 4 8 867

1 + 2 + 3 + 4 345 5 2 2

5) ”Grand Cru Classe” 15

6) 1855 33 281 2 + 6 940

1 + 2 + 6 474 3 1 1

7) Technical 2 239 594 2 + 7 22 512

1 + 2 + 7 12 977

1 + 2 + 3 + 7 441

1 + 2 + 3 + 4 + 
7

134

1 + 2 + 3 + 4 + 
6 + 7

14 3 3 1

8) Sensory 414 697 2 + 8 129 001

1 + 2 + 8 6 254

1 + 2 + 3 + 8 392

1 + 2 + 3 + 4 + 
6 + 8

12 3 3 2

9) Consumer! 2 + 9 20 340

1 + 2 + 9 13 328

10) Preference 1 + 2 + 9 + 10 4 779

1 + 2 + 3 + 9 + 
10

215

1 + 2 + 3 + 4 + 
9 + 10

62 5 3 2
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Restaurang- och hotellhögskolan, 
Örebro Universitet  !
Bilaga 2: Informationsblad om uppsatsprojektet!!
Plan for Bordeaux visits and interviews!!
[Participating: Your Part, Axel Schiller, Martin Heed, Camera & Sound Man] !
- Presentation of Your Domaine !
- Interview with questions about: !

• The image of Bordeaux. 

• Historical influences. 

• Wine quality and the Classification officielle des vins de Bordeaux de 1855. 

• Advantages and disadvantages with the Classification. 

• The Classification today. 

- Presentation and visit in the vineyards and property of Your Domaine with camera and 
sound recording. !

[End of interview] !
---- !
The interview is to be filmed with voice recording. You are not obliged to answer any question and are allowed 
to stop the interview/visit at any moment. If you during any moment (before, during or after the interview has 
been made) wish to have the recorded material erased it will be done immediately and will not be used for any 
future purposes. The material is to be used for our (Axel Schiller & Martin Heed) final exams of our studies at 
the Bachelor programme in Sommellerie, culinary arts and meal science at the University of Örebro, Grythyttan, 
Sweden. The material is used as information for the report we will be writing about the Classification officielle 
des vins de Bordeaux de 1855. The report will be written in Swedish with the participating persons made 
anonymous. None of the raw material will be given further. None of our work is profitable and we will therefore 
not be able to issue any kind of payment.  !
Please do not hesitate to contact us if you have any questions, concerns or if you require any further information: !
Axel Schiller 
axel@wine-official.com 
+46 (0) 735 009 210 !
Martin Heed 
martin@wine-official.com 
+46 (0) 709 557 702 !

1



Restaurang- och hotellhögskolan, 
Örebro Universitet  !
Bilaga 3: Classification officielle des vins de 
Bordeaux en 1855 (år 2013)!!
Premier Crus (5) 

Château Lafite-Rothschild (Pauillac) 

Château Latour (Pauillac) 

Château Margaux (Margaux) 

Château Mouton Rothschild (Pauillac)  9

Château Haut-Brion (Pessac) 

Deuxième Crus (14) 

Château Rauzan-Ségla (Margaux) 

Château Rauzan-Gassies (Margaux) 

Château Léoville Las Cases (Saint-Julien) 

Château Léoville-Poyferré (Saint-Julien) 

Château Léoville-Barton (Saint-Julien) 

Château Dufort-Vivens (Margaux) 

Château Gruaud-Larose (Saint-Julien) 

Château Lascombes (Margaux) 

Château Brane-Cantenac (Margaux) 

Château Pichon-Longueville (Pauillac) 

Ch. Pichon Longueville Comtesse de Lalande (Pauillac) 

Château Ducro-Beaucaillou (Saint-Julien) 

Château Cos d’Estournel (Saint-Estèphe) 

Château Montrose (Saint-Estèphe) 

Troisièmes Crus (14) 

Château Kirwan (Margaux) 

Château d’Issan (Margaux) 

Château Lagrange (Saint-Julien) 

Château Langoa Barton (Saint-Julien) 

Château Giscours (Margaux) 

Château Malescot Saint-Exupéry (Margaux) 

Château Boyd-Cantenac (Margaux) 

Château Cantenac Brown (Margaux) 

Château Palmer (Margaux)  10

Château La Lagune (Haut-Médoc) 

Château Desmirail (Margaux) 

Château Calon-Ségur (Saint-Estèphe) 

Château Ferrière (Margaux) 

Château Marquis d’Alesme (Margaux) 

Quatrièmes Crus (10) 

Château Saint-Pierre (Saint Julien) 

Château Talbot (Saint Julien) 

Château Branaire-Ducru (Saint-Julien) 

Château Duhart-Milon (Pauillac) 

Château Pouget (Margaux) 

Château La Tour Carnet (Haut-Médoc) 

Château Lafon-Rochet (Saint-Julien) 

Château Beychevelle (Saint-Julien) 

Château Prieuré-Lichine (Margaux) 

Château Marquis de Terme (Margaux) 

Cinquièmes Crus (18) 

Château Pontet-Canet (Pauillac) 10 

Château Batailley (Pauillac) 

Château Haut-Batailley (Pauillac) 

Château Grand-Puy-Lacoste (Pauillac) 

Château Grand-Puy-Ducasse (Pauillac) 

Château Lynch-Bages (Pauillac) 10 

Château Lynch-Moussas (Pauillac) 

Château Dauzac (Margaux) 

Château d’Armailhac (Pauillac) 

Château du Tertre (Margaux) 

Château Haut-Bages Libéral (Pauillac) 

Château Pédesclaux (Pauillac) 

Château Belgrave (Haut-Médoc) 

Château de Camensac (Haut-Médoc) 

Château Cos Labory (Saint-Estèphe) 

Château Clerc Milon (Pauillac) 

Château Croizet-Bages (Pauillac) 

Château Cantemerle (Haut-Médoc)  11

           (Conseil des Grand Crus Classés en 1855, 2013)  

1

 Uppflyttad från Deuxième Cru år 1973 (Markham, 1998)9

 Ursprungligen klassificerade producenter som efter pris i nutid skulle tillhöra Premier Cru eller Deuxième Cru 10

enligt Bilaga 4 (Liv-ex, 2013).

 Tillägg september 1855 (Markham, 1998)11



Restaurang- och hotellhögskolan, 
Örebro Universitet  !
Bilaga 4: Liv-ex Bordeaux Classification (år 2013)!!

(Liv-ex, 2013)  

The 2013 Liv-ex Bordeaux Classification
Chateaux Av Price (13) 2013 Rank 2013 Class 2011 Rank 2011 Class 1855 Rank 1855 Class v 2011 v 1855
Latour 7 060 1 1st 2 1st 2 1st 1 1
Lafite Rothschild 6 760 2 1st 1 1st 1 1st −1 −1
Margaux 4 777 3 1st 3 1st 3 1st 0 0
Mouton Rothschild* 4 465 4 1st 4 1st 5 2nd 0 1
Haut Brion 4 370 5 1st 5 1st 4 1st 0 −1
Mission Haut Brion 3 325 6 1st 6 1st new new 0 new
Palmer 1 787 7 2nd 7 2nd 29 3rd 0 22
Cos d'Estournel 1 413 8 2nd 9 2nd 18 2nd 1 +10
Leoville Las Cases 1 346 9 2nd 8 2nd 8 2nd −1 −1
Ducru Beaucaillou 1 236 10 2nd 10 2nd 17 2nd 0 7
Montrose 1 125 11 2nd 14 2nd 19 2nd 3 8
Pontet Canet 987 12 2nd 16 2nd 44 5th 4 32
Pichon Baron 971 13 2nd 17 2nd 15 2nd 4 2
Pichon Lalande 929 14 2nd 13 2nd 16 2nd −1 2
Lynch Bages 874 15 2nd 12 2nd 49 5th −3 34
Leoville Poyferre 806 16 2nd 19 3rd 9 2nd 3 −7
Pape Clement 737 17 2nd 15 2nd new new −2 new
Smith Haut Lafitte 708 18 2nd 26 3rd new new 8 new
Duhart Milon 695 19 3rd 11 2nd 37 4th −8 18
Haut Bailly 677 20 3rd 20 3rd new new 0 new
Rauzan Segla 601 21 3rd 23 3rd 6 2nd 2 −15
Calon Segur 567 22 3rd 25 3rd 31 3rd 3 +9
Beychevelle 564 23 3rd 18 2nd 41 4th −5 18
Leoville Barton 543 24 3rd 21 3rd 10 2nd −3 −14
Lascombes 531 25 3rd 22 3rd 13 2nd −3 −12
Saint Pierre 463 26 3rd 34 4th 34 4th 8 −8
Malescot St Exupery 454 27 4th 24 3rd 26 3rd −3 −1
Brane Cantenac 432 28 4th 32 4th 14 2nd 4 −14
Gruaud Larose 431 29 4th 35 4th 12 2nd 6 −17
Grand Puy Lacoste 429 30 4th 28 3rd 47 5th −2 17
Kirwan 415 31 4th 38 4th 21 3rd 7 −10
Clerc Milon 414 32 4th 27 3rd 59 5th −5 27
Boyd Cantenac 413 33 4th 43 4th 28 3rd +10 −5
Domaine Chevalier 386 34 4th 33 4th new new −1 new
Issan 386 35 4th 31 4th 22 3rd −4 −13
Branaire Ducru 375 36 4th 30 4th 36 4th −6 0
Cantenac Brown 369 37 4th 29 4th 27 3rd −8 −10
Lagune 368 38 4th 36 4th 30 3rd −2 −8
Talbot 358 39 4th 39 4th 35 4th 0 −4
Langoa Barton 354 40 4th 40 4th 24 3rd 0 −16
Giscours 348 41 4th 37 4th 25 3rd −4 −16
Rauzan Gassies 344 42 4th 47 5th 7 2nd 5 −35
Armailhac 321 43 4th 41 4th 52 5th −2 9
Malartic Lagraviere 319 44 5th 46 5th new new 2 new
Durfort Vivens 317 45 5th 55 5th 11 2nd +10 −34
Lagrange Saint Julien 315 46 5th 42 4th 23 3rd −4 −23
Prieure Lichine 306 47 5th 49 5th 42 4th 2 −5
Grand Puy Ducasse 299 48 5th 53 5th 48 5th 5 0
Ferriere 295 49 5th 52 5th 32 3rd 3 −17
Marquis Terme 287 50 5th 56 5th 43 4th 6 −7
Croizet Bages 283 51 5th NA NA 60 5th new 9
Batailley 280 52 5th 44 5th 45 5th −8 −7
Haut Marbuzet 278 53 5th 50 5th new new −3 new
Marquis Alesme Becker 276 54 5th NA NA 33 3rd new −21
Lafon Rochet 268 55 5th 57 5th 40 4th 2 −15
Dauzac 262 56 5th 48 5th 51 5th −8 −5
Haut Bages Liberal 260 57 5th 51 5th 54 5th −6 −3
Tour Carnet 259 58 5th NA NA 38 4th new −20
Haut Batailley 256 59 5th 58 5th 46 5th −1 −13
Gloria 253 60 5th NA NA new new new new
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Restaurang- och hotellhögskolan, 
Örebro Universitet  !
Bilaga 5: 100 Parker-Poäng (RP) och prispåverkan i 
Bordeaux för årgång 2009 och 2010!!

!!
Prisuppgifter har hämtats 2014-05-23 från Wine-Searcher.com, sökord: [respektive 
producent]. Prisförändring har räknats genom listat medelpris på världsmarknaden utan skatt 
från och med tiden för Robert Parkers (Wine Advocate) publicerande till listat medelpris tre 
månader senare.

1

Producent (Kommun) Årgång Nivå i 1855 års 
klassifikation

Prispåverkan

Château Haut-Brion (Pessac-Leognan) 2009 1er Cru 12,0 %

Château Latour (Pauillac) 2009 1er Cru 6,4 %

Château Lafite-Rothschild (Pauillac) 2010 1er Cru −2,2 %

Château Latour (Pauillac) 2010 1er Cru 8,9 %

Medeltal: 1er Cru 6,3 %

Château Ducru-Beaucaillou (Saint-Julien) 2009 2ème Cru 28,6 %

Château Montrose (Saint-Estephe) 2009 2ème Cru 54,8 %

Château Leoville Poyferre (Saint-Julien) 2009 2ème Cru 48,6 %

Cos D’Estournel (Saint-Estèphe) 2009 2ème Cru 22,6 %

Medeltal: 2ème Cru 38,7 %

Château Pontet-Canet (Pauillac) 2009 5ème Cru 39,1 %

Château Pontet-Canet (Pauillac) 2010 5ème Cru 27,6 %

Medeltal: 5ème Cru 33,4 %

Château Smith Haut Lafitte (Pessac-Leognan) 2009 Oklassificerad 200,0 %

Château La Mission Haut-Brion (Pessac-Leognan) 2009 Oklassificerad 11,3 %

Château La Mission Haut-Brion (Pessac-Leognan) 2010 Oklassificerad 6,4 %

Medeltal: Oklassificerad 72,6 %


