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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att klargöra och förklara begreppet terroir ur en tvärvetenskaplig 

synvinkel. En fältstudie genomfördes i Bourgogne där observationer och kvalitativa intervjuer 

med vinmakare om deras relation till terroir ägde rum. Studien inkluderar en vetenskaplig 

bakgrund som belyser terroir ur flera synvinklar och även ekonomiska, psykologiska, 

relationella och sensoriska aspekter som alla kopplas till terroir och belyser begreppets 

komplexitet. Datainsamlingen analyserades med en kvalitativ dataanalys-metod och resultatet 

visar att terroir är en komplex, relativistisk term som influerarar många aspekter av livet i 

regionen, däribland vinodlingen, vinmakningen, ekonomin och de sociala relationerna. 

 

Nyckelord: Bourgogne, Samtidshistoria, Terroir, Vin 

 

Abstract 

The purpose of this study is to clarify and explain the term terroir from an interdisciplinary 

point of view. A field study was conducted in Burgundy where observations took place as 

well as qualitative interviews with winemakers about their relation to terroir. The study 

includes a scientific background that illustrates several different viewpoints on terroir as well 

as economic, psychological, relational and sensory aspects which are all connected to 

illuminate the complexity of terroir. The acquired data was analysed through a qualitative data 

analysis and the results show that terroir is a complex, relativistic term that influences many 

aspects of life in the region including viticulture, vinification, economics and social relations.  

 

Keywords: Burgundy, Contemporary history, Terroir, Wine 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Ursprung och växtplats, även kallat terroir är något som används allt mer i marknadsföringen 

av mat- och dryckesprodukter. Det är också något som anses definiera smaken på råvaran och 

de produkter de förädlas till. Det är troligt att detta är en förlängning på den växande 

populariteten hos ekologiska produkter där nu också specifika växtplatser och ursprung blir 

viktigt för konsumenten. I regionen Bourgogne är begreppet laddat och influerarar många 

aspekter av livet, däribland vinodling, vinmakning, marknadsföring och sociala relationer. Det 

framgår att det är viktigt för Bourgogne att profilera sin terroir som unik och exklusiv, detta 

för att gastronomi är en stor del av den franska kulturen, profileringen anses ha drivit på 

prisutvecklingen av vin i regionen och prisutvecklingen i sin tur har också troligt styrkt 



 

 
 

känslan av unikhet och exklusivitet i vinet. Då studien genomförts ur en tvärvetenskaplig 

synvinkel bidrar den till att visa på komplexiteten av terroir och dess effekter, något som 

saknats i tidigare forskning. 
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1. Inledning 

Terroir är ett uttryck som uttalats dagligen sedan vårt intresse för vin anlände. När gäster eller 

vänner frågar vad terroir är för något har definitionen snabbt hamnat i det traditionella facket, 

“en växtplats för vin” eller en mer utförlig geografisk och geologisk förklaring som är svår att 

förstå sig på. Forskare från olika områden har försökt definiera begreppet men i följande 

studie kommer vinmakarna själva föra den huvudsakliga talan. Eftersom det är terroir som 

studeras föll det sig naturligt att fältstudierna utfördes där begreppet är mest omnämnt. 

Fältstudierna ägde därför rum i Bourgogne, på plats genomfördes kvalitativa intervjuer där 

vinmakarna agerade informanter. Enligt Tim Atkins (2018) är terroir burgundernas religion, 

han uttrycker också att den geologiska och geografiska komplexiteten inte existerar någon 

annanstans i vinvärlden. Priserna inom regionen ökar i rasande takt, enligt en undersökning 

utförd av Wine Lister (2018) dubblerades priset på burgundiska viner mellan 2011 och 2017, 

ingenting indikerar heller att prisutvecklingen kommer avstanna. Studien klarlägger att 

prisutvecklingen har en betydelse för sociala relationer mellan burgunder från Côte d’Or och 

Beaujolais. Intresset av Bourgogne och terroirbegreppet drev oss till att välja detta ämne till 

kandidatuppsatsen inom ramen för gastronomiprogrammet. Arbetet kommer att belysa den 

komplexitet som terroir-fenomenet har och hur fenomenet påverkar vinet, ekonomin och 

sociala relationer i Bourgogne. 

 

1.1 Syfte & Frågeställning 

Syftet med studien är ta reda på hur terroir påverkar vinet och vinmakare i Bourgogne. 

Studien syftar även till att studera regionen utifrån ett kulturellt och ekonomiskt perspektiv i 

förhållande till terroir, inom en samtidshistorisk tidsram. 

• Vad är terroir? 

• Hur förhåller sig vinmakarna i Bourgogne till terroir? 

• Hur påverkar terroir-fenomenet människorna i Bourgogne? 
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1.2 Definitioner 

Definitionslistan är till största del framtagen med hjälp av Oxford Companion to Wine - 

Fourth Edition som är skriven av Master of Wine diplomerade Jancis Robinson. 

 

Domaine de la Romanée-Conti - Det mest prestigefyllda och erkända vinhuset i Bourgogne, 

tillverkar endast toppviner. Alla erkända vinkännare anser att Bourgognes bästa viner görs här 

(Robinson, 2015, s. 240). 

  

Jordmån - Den övre delen av jorden som påverkas av bland annat växter, djur, vatten, vind 

och klimat. Den påverkas också av förvittring av den underliggande berggrunden vilket frigör 

olika mineraler i jorden (Robinson, 2015, s. 673). 

  

Gamla Världen - Regionen där vindruvsodling och vinmakning har sitt ursprung, detta 

innefattar Europa och länderna runt medelhavet. Dessa länder har historiskt sett förlitat sig 

mer på tradition i sin vinmakning istället för vetenskap, detta håller dock på att förändras 

(Robinson, 2015, s. 203). 

  

Nya världen - Regioner där vinrankor importerats från gamla världen. Detta innefattar alla 

regioner utanför gamla världen. I motsats till gamla världen har tradition inte lika stort 

betydelse här, de vetenskapliga aspekterna kommer i första hand i större utsträckning 

(Robinson, 2015, s. 501–502). 

  

Makroklimat - Även kallat regionalt klimat, detta representerar klimatet i en region som är tio- 

eller hundratals kvadratkilometer stort (Robinson, 2015, s. 437). 

  

Mesoklimat - Ett mellanting mellan makro- och mikroklimat, detta representerar klimatet i en 

region som är tio- eller hundratals kvadratmeter stort. Detta innefattar påverkningar på 

klimatet och vinodlingen i en specifik vingård såsom höjdläge, marklutning, närhet till vatten 

och jordmån. (Robinson, 2015, s. 461). 

  

Mikroklimat - Klimatet i ett område som är från några millimeter till högst ett antal meter 

stort. En stor skillnad mot för makro- och mesoklimat är att mikroklimatet kan påverkas och 

styras. Detta genom exempelvis trimning och formning av vinstockar, kompostering, 

konstbevattning och besprutning. (Robinson, 2015, s. 461). 
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Vinkvalitet - En svårdefinierad aspekt att belysa då det handlar mycket om personlig 

preferens. Dock en ofta använd definition är att mäta värden som vinets smak-, balans, längd, 

intensitet, harmoni och komplexitet. Ju högre dessa värden är desto högre kvalitet har vinet. 

(Robinson, 2015, s. 591–592). 

  

Lutningar - Desto brantare lutning, desto mer värme stannar i jorden under nätterna och in på 

morgnarna. Någonting som värderas högt på vingårdar där klimatet är svalare, speciellt i 

gamla världen, förutsättningarna för druvornas önskade mognad ökar på sluttningar 

(Robinson, 2015, s. 746). 

  

Dränering - Metod för att leda undan oönskat vatten från ett område. Det är viktigt i vinodling 

att jorden där vinrankorna växer är väldränerade då vinrankorna är känsliga, de kan ta skada 

eller i värsta fall dö av för mycket vatten. Generellt leder grusig och löspackad jord undan 

vatten bra medans kompakt jord leder undan vatten dåligt (Robinson, 2015, s. 242–243). 

  

Climat - En burgundisk term för ett specifikt vingårdsläge. Termen definieras av vingårdens 

omgivande geografiska och klimatiska attribut. Burgundiska vinmakare använder detta denna 

term före terroir generellt (Robinson, 2015, s. 185). 

 

Gamay - En rödvinsdruva med lång historia som härstammar från Bourgogne. Idag är druvan 

främst planterad i Beaujolais (Robinson, 2015, s. 305–306). 

  

Beaujolais - Många anser att Beaujolais är en del av Bourgogne, området har en egen stil och 

historia och behandlas därför annorlunda än andra delar av Bourgogne (Robinson, 2015, s. 

117). 

  

Côte d’Or - Hjärtat av Bourgogne, ett snävt band av vingårdar som sträcker sig 50 kilometer 

från Dijon i norr till Mâcon i söder (Robinson, 2015, s. 214) 

  

Tvärvetenskap - ”allmän benämning på vetenskapligt samarbete mellan forskare eller 

forskargrupper från skilda discipliner. Detta kan ha formen av ett större forskningsprojekt 

eller mindre informellt samarbete mellan individuella forskare. Intresset för tvärvetenskap 

beror bl.a. på att den ökade specialiseringen kräver mer av överblick och helhetssyn.” 

(Nationalencyklopedin, u.å). 
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2. Bakgrund 

Avsnittet omfattar ett empiriskt ramverk som beskriver terroir-begreppet och hur begreppet 

kan påverka handelsmarknaden och sociala relationer. Eftersom termen är svårdefinierad och 

komplex tar vi in flera perspektiv för att ge transparens till terroir.  

  

2.1 Terroir 

Terroirbegreppet är känt för att vara svårdefinierat, nästintill obeskrivligt (Cappeliez, 2017, s. 

1). Termen är en kombination av naturliga, sociala och kulturella element, definitionen av 

terroir bör därför inte vara fåordig och onyanserad (Cappeliez, 2017, s. 2). Terroir som 

begrepp har använts under århundraden inom jordbruk, först på senare tid har termen använts 

frekvent i relation till smak och kvalitet, en förändring som tros bero på reformer inom 

gastronomi, jordbruk och politik (Trubek, 2008, s. 22). Vindruvor har spelat en betydande roll 

i Frankrikes jordbrukshistoria där förädlare av vindruvor tidigt förstod möjligheten att länka 

och marknadsföra platser i relation till kvalitet. Under senare delen av 1800-talet höjdes 

anseendet kontinuerligt inom området och det inleddes en socialpolitisk rörelse under det 

tidiga 1900-talet för att skydda råvaror som kom från franskt jordbruk (Trubek, 2008, s. 24). 

Bourgogne tog fram ett klassificeringssystem år 1935, detta döptes till AOC, “Appellation 

d’Origine Contrôlée”. Klassificeringarna skyddade vinodlingarnas status genom att särskilja 

och tydliggöra kvalitetsskillnaden av terroiren inom de olika byarna och de specifika 

vingårdarna i Bourgogne (Demossier, 2011, s. 5). 

  

Enligt Master of Wine diplomerade Jancis Robinson (2015, s. 737) är terroirbegreppet en 

komplex term som primärt definieras av den totala geografiska omgivningen inom en plats 

där vin odlas. Jordmån anses vara en stor komponent av terroiren, “terra” betyder jord på 

latin. Jordmån kombinerat med klimat, där temperatur, solsken och nederbörd anpassar sig 

efter lägets latituder och altituder, detta skapar en växtplats även kallad “cru” för 

vinrankorna. Det finns ofta flera mikroklimat inom ett mesoklimat där till exempel 

solexponering, hydrologi och lutningar varierar. Det skapar unika terroirer vilket betyder att 

kvalitet och stil på viner kan skilja sig avsevärt, trots att rankorna växer inom samma region 

eller sub-region (Robinson, 2015, s. 737). 

  

En djupare undersökning av de främsta slottens jordmån i Bordeaux utfördes i syfte att 

utforska om kvaliteten på vinerna hade en direkt relation till jorden som vinrankorna växer i 

(Robinson, 2015, s. 738). En gemensam nämnare var att samtliga jordmån hade en effektiv 

dränering vilket ofta skapar infertila vingårdar, samtidigt hölls vattennivåerna kvar på djupare 
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marknivåer. Slottens vingårdar hade därför en kontinuerlig förseelse av vatten, även under 

långa och torra perioder. Kvaliteten är dels på grund av detta jämnare och högre hos de 

förnämsta slotten kontra andra slott som får det problematisk vid massiv nederbörd under 

sämre årgångar (Robinson, 2015, s. 738). Enligt Robinson (2015, s. 738) har liknande studier 

utförts i Bourgogne där vinerna med högst kvalitet kommer ifrån stenig lerjord som befann 

sig i mitten av sluttningar. Åsikterna om hur terroir står sig i relation till vinkvalitet varierar 

brett och ett antal forskare menar att det är klimatet som är den primära faktorn till kvalitet, 

inte jordmånen (Robinson, 2015, s. 737). 

  

Gastronationalism handlar om att genom institutionella klassificeringar och organisationer 

såsom PDO (Protected Designation of Origin) marknadsföra matprodukter med tonvikt på 

dess ursprung. Ursprungskonceptet innefattar unika jordmåner, klimat och specialkunskap 

som erhållits av produktens skapare genom generationer (DeSoucey, 2010, s. 448). Fransk 

gastronomi är ett område som nationellt och internationellt förknippas starkast med fransk 

kultur, där används gastronationalism för att stärka landets självidentitet (DeSoucey, 2010, s. 

448). År 2007 fanns det i EU 156 skyddade ursprungsbeteckningar registrerade i Frankrike, 

Sverige hade fyra (DeSoucey, 2010, s. 440). Nygård & Wramner (2013, s. 202) betonar att 

länder i norra Europa som inte arbetat med platsspecifika råvaror på samma sätt som i 

sydvästra Europa kallas “placeless foodscapes”. I Sverige startades en rörelse för ekologiska 

råvaror och eftersom efterfrågan på sådana produkter steg avsevärt har även den typen av 

produktion industrialiserats. Förstoringen av det “exklusiva ekologiska” ledde till att det inte 

längre uppfattades som exklusivt. Idag räcker det inte med en ekologisk produkt, 

konsumenterna behöver även veta inom vilket terroir produkten är framtagen (Nygård & 

Wramner, 2013, s. 202). Terroir-begreppet har därför på senare tid hittat till Sverige, troligast 

i samband med populationens ökade intresse av kvalitativa livsmedel. Terroir har i 

konsekvent takt blivit allt mer synligt i mat och vinpressen (Nygård & Wramner, 2016, s. 

204). 

   

Lenglet & Giannelloni (2016, s. 2) menar att bilden av terroir påverkar människors uppfattade 

värde av en produkt, konsumenten får chansen att förknippa sig själv med produkter som har 

ett autentiskt värde. Eftersom det finns så pass många olika ursprung för mat & vinprodukter 

får konsumenten också möjligheten att variera sin konsumtion vilket också uppfattas som 

värdefullt (Lenglet & Giannelloni, 2016, s. 3). 
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2.2 Kritiskt öga på terroir och vinvärlden 

Mark, A, Matthews, professor inom vinodling på Robert Mondavi University i Californien, 

ifrågasätter i sin bok olika påståenden inom vinvärlden som saknar vetenskaplig grund, 

Matthews ifrågasätter bland annat vikten av terroir för vinets kvalitet.  

 

Enligt Matthews (2016, s. 195) hade det varit glädjande om alla påståenden om terroir styrkts 

från forskning, ett forskningsmaterial som hade kunnat ge en tydlig definition av vad terroir 

faktiskt är. Terroir-begreppet har tyvärr visat sig synligast i media, där journalister har 

behandlat termen i samband med smakkvalitéer i viner, utan validitet från lämplig forskning. 

Termens ankomst i akademiska böcker kom i anslutning med vintävlingen i Paris 1976 då 

Frankrike tävlade mot USA, deltagarna ställde upp med sina bästa vita respektive röda viner. 

Tävlingen vanns av USA och fransmännen behövde skydda sin plats i hierarkin (Matthews, 

2016, s. 195). Frankrike använde sig av “smaken av en plats” eller typiciteten av en plats, 

efter denna försvarsställning ökade användandet av begreppet terroir inom vinakademin 

(Matthews, 2016, s. 196). Detta redovisas i Figur 1. 

 

Figur 1: Här redovisas det ökade användandet av terroir-begreppet inom vinakademin 

 

(Matthews, 2016, s. 196). Använd med tillstånd av upphovsmannen 
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Hertigen av Bourgogne Philip den modige försökte aktivt utrota Gamay-druvan under det 

sena 1300-talet (Matthews, 2016, s. 19). Mestadels för att druvan gav höga skördeuttag vilket 

enligt honom gav viner av låg kvalitet. Alla odlingar skulle täras upp från marken och göra 

plats för Pinot Noir, Gamay-druvan kallades för “the disloyal grape” (Matthews, 2016, s. 19). 

Gamay beskrevs som ond och skadlig mot mänskligheten, borttagandet av druvan skulle 

rädda den fallerande vinmarknaden samt bourgogne och dess invånare (Matthews, 2016, s. 

19). På 1970- och 80-talet var gamay-druvan också känd för att producera stora mängder vin 

av låg kvalitet, Robinson (2018) beskriver att Beaujolais tjänade mycket pengar på att 

tillverka och sälja stora kvantiteter av enkla viner baserade på gamay-druvan. 

 

Traditioner är enligt Matthews (2016, s. 8) komfortabelt och effektivt att marknadsföra, 

konsumenter kopplar ofta tradition till något värdefullt och pålitligt. Problemet med att låsa 

sig till traditioner kan vara att innovation uteblir. Subjektiviteten hos konsumenter kan särskilt 

påverkas om en auktoritet som är nischad till en särskild marknad, uttalar sig om produkten 

som traditionell och att den är kvalitativt framtagen via ett klassiskt hantverk (Matthews, 

2016, s. 8). 

 

2.3 Vinmakare 

Aubert De Villaine, ansvarig vinmakare på Domaine de la Romaneé-Conti menar att terroir är 

betydelselöst så länge inte en människa kodar av den på ett korrekt sätt. Villaine påpekar 

också att människan inte kan förändra terroiren i sig, istället att människan bör genom 

kunskap bidra till korrekt interpretation, sedan ingripa fulländat i relation till terroiren 

(Morris, 2010, s. 13). 

  

Enligt Spawton (1990, s. 2) är det essentiellt för en vinmakare att förstå marknadsplaneringen 

inom sitt område. Storleken på produktionen är tämligen obetydlig, informationen gällande 

marknadens önskningar tillskrivs den ansvarige vinmakaren som sedan får anpassa sitt 

arbetssätt i vinframställningen. Målet är att möta konsumenternas behov utan att tumma på 

kvalitet och potentiell inkomst (Spawton, 1990, s. 2). 

 

2.4 Sensorik och sensorisk träning  

Paul King, tidigare forskare i neurovetenskap vid Redwood Center for Theoretical 

Neuroscience (Quora, 2011) säger att doft och smaksinnet är sammankopplat, det människan 

upplever som smak är nästan uteslutande kopplat till doftsinnet. Negois, Pietsch & Hummel 

(2017, s. 1001–1003) visar i en longitudinell studie att personer som får träna på att dofta på 
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olika aromer blir bättre på att identifiera dessa. Studien visar också att de personer som fått 

träning kräver mindre mängd av substanserna för att identifiera dem korrekt. Vid 

undersökning av personerna i studiens hjärnor visade det sig att den del av hjärnan som 

processar doft växt med över 10% i volym. Sammantaget visar detta att personer som tränar 

sitt doftsinne blir bättre på att identifiera olika smaker och dofter i mat och dryck (Negois et 

al., 2017, s. 1001-1003; Quora, 2011). Enligt Cross, Plantinga och Stavins (2011, s. 5) är det, 

baserat på blindprovningar av vin med konsumenter, svårt att bedöma skillnader i tanninhalt, 

syra och sötma i vin samt vinets kvalitet. Cross et al. (2011, s. 5) menar att pris, ursprung och 

vinmakarens rykte istället är av större betydelse för kvalitetsuppfattningen hos 

konsumenterna. 

 

2.5 UNESCO 

UNESCO är ett av FN:s fackorgan, dess uttalade uppdrag är att verka för fred och säkerhet 

genom att främja internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO, 

2017a). FN:s medlemsländer kan nominera natur- och kulturarv till att bli världsarv, världsarv 

ska per definition vara “oflyttbara”, enbart byggnader eller naturområden kan bli utnämnda 

till världsarv (UNESCO, 2017b). Fokus i det här arbetet kommer ligga på UNESCO som 

marknadsföringsverktyg och det finansiella stöd en utnämning ger. 

  

2015 fick Frankrike igenom en ansökan som gjorde Bourgognes vingårdar till ett världsarv 

(Decanter, 2015). Sammanfattningsvis motiveras nomineringen med syftet att uppmärksamma 

och bevara regionens unika terroir och långa historia av vinproduktion. Förutom 

uppmärksamhet så får regionen nu möjlighet att ansöka om finansiellt bistånd för att 

underhålla och bevara världsarvet (Decanter, 2015). Övriga vinproducerande regioner som är 

världsarv är Champagne och Bordeaux i Frankrike, Piemonte i Italien samt Mosel i Tyskland 

(Decanter, 2015). 

  

Det är endast Cote d’Or som innefattas av utnämningen, det vill säga från Dijon i norr till Les 

Maranges i söder, en sträcka på ca 60 km (Climats-Bourgogne, 2017b). Inkluderingen var ett 

resultat av nästan ett decenniums arbete av Association des Climats du Vignoble de 

Bourgogne där Aubert De Villaine är president och tillika delägare i Domaine De La 

Romanée-Conti (Climats-Bourgogne, 2017a). Association des Climats du Vignoble de 

Bourgogne marknadsför Bourgognes terroir och viner som något unikt och ovärderligt 

(Climats-Bourgogne, 2017b). 
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2.6 The Four Elementary Forms of Sociality 

Fiske (1992, s. 693–708) identifierar fyra distinkta modeller för mänsklig social interaktion. 

Han menar att de förekommer i alla samhällen och kulturer och att människor alltid förhåller 

sig till varandra utifrån det (Fiske, 1992, s. 717). Det är dock viktigt att poängtera att sociala 

interaktioner oftast består av en kombination av flera av dessa modeller, där vissa är mer eller 

mindre dominanta i olika relationer och sammanhang (Fiske, 1992, s. 711). 

  

Communal sharing är en modell där fokus ligger på gemensamt ägande, resurser delas lika 

och rättvisa är viktigt. Alla bidrar efter sin egen förmåga och får hjälp av gruppen vid behov. 

Fiske (1992, s. 697) menar att en gemensam bakgrund, arv, ursprung, etnicitet och 

gemensamma värderingar bidrar till att skapa en gruppering där Communal sharing spelar 

stor roll. Exempel på sådana är familj, romantiska relationer och övriga grupper där 

ovanstående aspekter förekommer i stor utsträckning. En annan modell är Authority ranking, 

där är det istället makthierarkier som är i fokus där personer högre upp i hierarkin bestämmer. 

Till exempel där en chef bestämmer över sina medarbetare eller en förälder över sitt barn. 

Personer högre upp i hierarkin får också mer och bättre saker vid resursfördelningen jämfört 

med personer lägre i hierarkin (Fiske, 1992, s. 700–701). Equality matching är en modell där 

jämställdhet råder men där det samtidigt inte finns samma ansvar gentemot varandra som i 

Communal sharing. Relationer som styrs av Equality matching syftar till att uppnå 

gemensamma mål där fokuset i första hand utgår ifrån individens egna behov och inte andras, 

exempel på detta är relationer mellan arbetskollegor och lagkamrater i sport (Fiske, 1992, s. 

702–705). Market pricing baseras på transaktioner mellan människor, där människor byter 

varor och tjänster med varandra, pengar ingår ofta i dessa transaktioner, dessa relationer är 

oftast formella och innefattar inte sällan kontrakt för att tydliggöra villkoren för transaktionen 

(Fiske, 1992, s. 706–708). 

  

Fiske (1992, s. 716) menar att fiendskap och konflikter uppstår inom ramverket för dessa 

relationella modeller och får vanligtvis också sin lösning inom dem. Exempelvis skulle någon 

som aldrig gjorde sin del för gruppen snabbt få en dålig ställning i en Equality matching 

relation, på samma sätt skulle denne möjligen återfå sin ställning om personen återigen 

började göra sin del (Fiske, 1992, s. 716).  

  

2.7. Metodbakgrund  

Etnografi är den vetenskapliga metod där data insamlad från fältstudier definierar och jämför 

olika kulturer och samhällstyper. Den som utför fältstudien kallas för etnograf och den eller 
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de som observeras kallas informanter (Spradley, 1980, s. 20). Enligt Spradley (1980, s. 5) 

finns det tre aspekter som definierar en specifik kultur: 

  

• Kulturell kunskap: Vilken kunskap personen besitter. 

• Kulturellt beteende: Vad personen gör och hur den gör det. 

• Kulturella artefakter: Vilka föremål personen använder och tillverkar. 

  

Fornäs (2012, s. 37, 52–54) säger också att kultur är en korrelation mellan artefakter och 

betydelser, vilka båda formas av ärvda traditioner och förvärvade insikter. Mer specifikt kan 

sägas att betydelsen skapas genom interaktion med artefakter, platser och individer och blir 

således subjektiv för specifika kulturella kontext. 

 

3. Studiens relevans för ämnet Måltids och Restaurangvetenskap och 

samhället 

Det finns tidigare forskning som försöker definiera terroirbegreppet, bland annat från 

naturvetenskapliga, kulturella och ekonomiska perspektiv. Det finns dock ingen tidigare 

forskning som är tvärvetenskaplig kring fenomenet terroir där även sociala komplikationer i 

regionen studeras. Vinmakare för den huvudsakliga talan om ämnet vilket gör studien unik 

och relevant med tanke på deras erfarenheter och ursprung. För att bidra till huvudområdet 

Måltids- och Restaurangvetenskap undersöks det om terroir har en relation till vinkvalitet, en 

kunskap som sedan kan föras vidare. Intentionen med studien är att titta på komplexiteten av 

terroir och hur den komplexiteten påverkar människor där terroiren är som mest påtaglig och 

omnämnd.  

4. Metod 

Mellan 10–19 april utfördes en fältstudie i Bourgogne, en fältstudie där vinmakare 

intervjuades och observerades, vinprovningar skedde parallellt under samtliga intervjuer. 

Målet med studien var att höra vinmakarnas definition av begreppet terroir och sedan hur 

komplexiteten av terroir påverkar vinet och vinmakare i Bourgogne. I metoden beskrivs även 

författarnas förförståelse och andra faktorer som ger trovärdighet till studien, nedan följer 

också tillvägagångssätt för studiens genomförande samt de etiska överväganden som togs i 

beaktande under arbetets gång.  
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4.1 Etnografiskt arbetssätt, roll och urval 

Enligt Bryman (2011, s. 383) krävs det en kombination av strategisk planering, hårt arbete 

men även tur för att få tillgång till slutna miljöer och viktiga informanter. Bryman (2011, s. 

387) menar att nyckeln till informanter ofta är sponsorer och talespersoner som har en 

anknytning till miljön fältstudien bedrivs på. Detta reflekteras i det arbetssätt vi haft där vi 

med noggrann planering och kontinuerlig dialog med vinimportörer fått tillgång till 

informanterna. Informanter valdes efter skillnader i jordbruksfilosofi, även efter stilistiska 

skillnader i sin vinproduktion, detta för att perspektivera och öka bredden i datainsamlingen. 

Utöver det förlitade vi oss även på snöbollsurval (Bryman, 2011, s. 196), denna metod 

innebar att våra initiala informanter skulle hjälpa oss få kontakt med ytterligare informanter. 

Information om informanterna som deltog i studien samt en karta över var dessa arbetar 

redovisas nedan. 

 

Informant 1: Man, 50-årsåldern, arbetat som vinmakare i 35 år, arbetar i Côte d’Or.  

Informant 2: Kvinna, 30-årsåldern, arbetat som vinmakare i 7 år, arbetar i Beaujolais. 

Informant 3: Man, 30-årsåldern, arbetat som vinmakare i 10 år, arbetar i Côte d’Or. 

Informant 4: Kvinna, 60-årsåldern, arbetat som vinmakare i 32 år, arbetar i Côte d’Or. 

 

Figur 2: Karta över Bourgogne  

 

(Wine for normal people, 2013) 
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Under fältstudien antog vi rollen som passiv “observatör-som-deltagare” (Bryman, 2011, s. 

389, 391). Detta innebar att vi i huvudsak antog rollen som intervjuare och observatör, vi hade 

en mycket begränsad delaktighet i informanternas sysslor. Kaijser & Öhlander (2011, s. 127) 

beskriver också att termen observation innefattar alla sinnen, därför innefattar observationerna 

även de vinprovningar som utfördes i samband med besöken hos informanterna. 

 

4.2 Datainsamling 

Enligt Bryman (2011, s. 395–397) är människans minne inte pålitligt, därför säkerställdes vår 

datainsamling genom att spela in intervjuerna med informanterna samt föra fältanteckningar. 

Intrycken som upplevdes skrevs ned direkt under intervjuerna och observationerna för att se 

till att så lite som möjligt glömdes bort, sedan sammanställdes och kompletterades 

fältanteckningarna så tydligt och detaljerat som möjligt. 

  

Detta belyses även av Kaijser & Öhlander (2011, s. 58) som poängterar att det är av stor vikt 

att få överblick över materialet som samlats in under en fältstudie och att desto större material 

som samlas in, desto större är behovet av systematik (Kaijser & Öhlander, 2011, s. 58). 

Etnologen bör ha en tydlig struktur på fältanteckningarna där denne dagligen antecknar 

händelser kring intervjuer, tankar och metodologiska överväganden (Kaijser & Öhlander, 

2011, s. 59). Vi använde oss av Kaijser & Öhlanders (2011, s. 59) metod för att strukturera 

fältanteckningar, detta genom att använda tre rubriker: empiriska-, metodologiska- och 

reflekterande anteckningar. Under den empiriska delen skrev vi ned uppräkningar, 

noggrannare beskrivningar och summeringar av närvarande personer samt vad dessa personer 

gjorde. Kaijser & Öhlander (2011, s. 59) beskriver den empiriska delen som “en 

faktaberättelse om miljöer, föremål och människor”. I den metodologiska delen ingick 

redogörelser för överväganden, val och beslut tagna i under studien, exempelvis varför vissa 

personer valts ut för intervjuer och andra inte. En annan aspekt som belystes i den 

metodologiska delen var idéer om sådant som skulle kunna förbättras i intervjuerna och 

observationerna samt hur dessa förändringar skulle utföras (Kaijser & Öhlander, 2011, s. 59). 

I den reflekterande delen antecknades alla tankar, frågor, hypoteser och infall som uppkom 

under fältstudiens gång.  

  

Av de viner som provades ligger fokus på vinerna som var av samma årgång med samma 

vinifikation och druvsammansättning, skillnaden var terroiren druvorna odlades i. Vinerna 

provades med etablerad vinprovningsmetodik där strukturer och smakaromer i vinet 
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analyserades (WSET, 2018). Detaljanalys av vinerna var inte av vikt utan fokus låg på att 

undersöka om vi upplevde en faktisk skillnad mellan olika terroir, den typen av sensorisk 

undersökning har enligt oss stor betydelse om terroir som helhet ska studeras. Vinprovningar 

ägde rum hos samtliga informanter till studien. 

 

4.3 Kvalitativa intervjuer 

Mellan datumen 10–19 april 2018 genomfördes fyra intervjuer, tre av intervjuerna var cirka 

30 minuter långa och en 50 minuter lång. Kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011, s. 412) var 

den huvudsakliga metoden för insamling av data. Den typen av intervju syftar till att få ut så 

detaljerade och fylliga svar som möjligt av informanterna (Bryman, 2011, s. 413). 

  

Strukturen av intervjuerna följde Brymans (2011, s.419) råd där frågor av samma tema följde 

varandra i frågeordningen, språket var lättförståeligt, inga ledande frågor ställdes och 

bakgrundsfakta om informanten noterades. Intervjuerna genomfördes i en bullerfri och ostörd 

miljö, därav uppfattades allt som sades och inspelningarna hördes tydligt (Bryman, 2011, s. 

420). Vi gjorde förundersökningar om miljön informanterna befann sig i och informanterna 

själva innan intervjutillfället, detta för att få en ökad förståelse och på så sätt kunna ställa mer 

relevanta frågor (Bryman, 2011, s. 420). Denna förundersökning innefattade att bland annat 

läsa publicerad litteratur om producenten, de som arbetade där och området de verkade inom. 

  

4.4 Transkribering och kvalitativ innehållsanalys 

Inspelningarna av intervjuerna transkriberades ordagrant och resulterade i 32 sidor med 1,5 

punkters radavstånd. Kaijser & Öhlander (2011, s. 104) säger att det är mer fördelaktigt med 

inspelade intervjuer än nedskriva eftersom intervjuaren då kan ägna sin odelade 

uppmärksamhet åt sin samtalspartner. Inspelade intervjuer har också ett större värde som källa 

då de är rikare på information och kan analyseras ur fler synvinklar (Kaijser & Öhlander, 

2011, s. 105). Hur en transkribering ska genomföras är beroende av kunskapsmålet, alltså vad 

forskaren vill få ut av datainsamlingen (Kaijser & Öhlander, 2011, s. 107). Då sakinnehållet 

bedöms som viktigast, blir exempelvis muntlig stil och språkliga detaljer mindre viktiga att få 

med, temperament och känslostämning kan dock vara av intresse då det kan spegla en 

subjektiv inställning till det som diskuteras (Kaijser & Öhlander, 2011, s. 107). 

  

Efter transkriberingen av intervjuerna genomfördes en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim 

& Lundman, 2004, s. 105–106). Det är en metod där det skapas ett antal kategorier eller 

nyckelord som sedan meningar från transkriberingen sorteras in i. Meningsenheter valdes ut 
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som ansågs relevanta för arbetets syfte och frågeställning, därefter kodades de efter 

sakinnehåll, vidare delades de sedan in i åtta underkategorier och slutligen en huvudkategori. 

Innehållet i dessa kategorier används sedan för att utvinna ett resultat (Graneheim & 

Lundman, 2004, s. 109–110). Graneheim & Lundman (2004, s. 105–106) säger också att 

denna metod kan användas för att analysera både latent och manifest innehåll i en text men då 

vårt fokus som tidigare nämnt ligger på sakinnehållet i texten blir analysen av det manifesta 

innehållet viktigast. Exempel på hur kodningen övergick till underkategori och huvudkategori 

visas nedan.  

  

Tabell 1: Ett exempel på hur vi kategoriserade informanternas information 

                 

 
 

 

 

 

 

 

4.5 Trovärdighet 

Arbetet bygger på den information vi samlat in och analysen av denna, informationen består 

av intervjuer med vinmakare och egna observationer i Bourgogne. Då intervjuerna 

transkriberats ordagrant och analysprocessen går att följa (se tabell 1) så visar det att 

råmaterialet inte förvrängts eller manipulerats på något sätt. Gubas & Lincolns säger enligt 

Bryman (2011, s. 351) att kvalitativ forskning inte behöver resultera i en absolut sanning, de 

menar istället att det ofta finns flera perspektiv på sanningen beroende på hur och av vem 

informationen samlats in. Med det resonemanget blir den information som vinmakarna delgett 

trovärdig utifrån deras perspektiv och följaktligen blir studien trovärdig då den syftar att 

analysera vinmakarnas perspektiv på terroir (Bryman (2011, s. 351). Då syftet är att belysa 

terroir ur flera synvinklar anser vi det viktigt att använda ett tvärvetenskapligt arbetssätt, detta 

eftersom ett sådant arbetssätt möjliggör en större interdisciplinär helhetssyn.  

 

4.6 Vikten av fältstudien 

För att kunna genomföra en tvärvetenskaplig etnografisk studie om terroir och komplexiteten 

kring terroir-begreppet valde vi resa till Bourgogne. Lokalbefolkningen, lokaltrafiken, 

vingårdarna, de små byarna, alla dessa har gett intryck som bidragit till en bredare förståelse 

Kod Underkatergori Huvudkatergori 
Skicklig vinmakare är essentiellt för 
att hålla konsekvent kvalitet, 
kvaliteten på vinmakare varierar i 
Bourgogne 
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Strukturer och smakbilder skiljs åt 
beroende på terroir och vinmakaren 
anpassar sig därefter 
Terroirbegreppet används mer i 
marknadsföring i nutid.  

 

Ekonomi 

Druvpriser styr kostnad på 
slutprodukten och druvkostnaden 
bestäms efter kvaliteten på 
växtplatsen. 
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av terroir och av regionen som helhet. Intervjuer på plats gav oss insikten i sociala 

motstridigheter som framkommit av terroir-begreppet, den informationen hade annars varit 

svår att upptäcka. Fältstudien var essentiell för att genomföra en sensorisk undersökning 

gällande relationen mellan terroir och kvalitet, många av vinerna som provades är 

svåråtkomliga i Sverige. 

 

4.7 Förförståelse 

Människans åsikter och tolkningar av saker och situationer skiljer sig beroende på tidigare 

erfarenheter, såsom uppväxt, kulturellt ursprung och utbildning, detta kallas kulturellt kapital 

(Broady, 1998, s. 6–7). 

  

Vårt kulturella kapital kommer genom vår utbildning, arbete i restaurang och egna studier där 

vi byggt upp en teoretisk och praktisk kunskap gällande vin. Den teoretiska kunskapen 

innefattar druvkunskap, vingeografi, kunskap om vinifikation och terroir. Den praktiska 

kunskapen härleds till ett kontinuerligt prövande av vin från merparten av världen där 

vinifikationsmetoder, druvsammansättningar och ursprung har varierat. Detta har hjälpt oss att 

bredda våra smakbibliotek och ökat vår förmåga att urskilja sensoriska skillnader i vin. Vi 

hade genom vår teoretiska och praktiska kunskap en bild om vad terroir var innan studien 

inleddes, då arbetet handlar om burgundiska vinmakares syn på terroir har vi medvetet försökt 

hålla oss objektiva och inte färga studien med vår egen uppfattning. Thurén (2007, s. 60–61) 

menar att förförståelse för ett ämne ofta innebär en större entusiasm och vetgirighet, det är 

något som vi tycker har varit tydligt under arbetets gång, vi har genomgående haft ett stort 

engagemang och en törst efter mer kunskap. 

  

4.8 Källkritik 

Thurén (2007, s. 10–13) menar att det finns två synsätt på vad som är sant i vetenskaplig 

forskning, dogmatikern tror att det bara finns en definitiv sanning sett ur ett enda perspektiv. 

Relativisten tror istället att det finns flera små sanningar där saker bör ses ur flera synvinklar, 

vi tillämpar det senare genom att analysera begreppet terroir med ett tvärvetenskapligt 

arbetssätt där kulturella och ekonomiska perspektiv berörs inom en samtidshistorisk tidsram. 

Informationen erhållen av informanterna blir självfallet också subjektiv utifrån deras egna 

erfarenheter, kunskap och eventuella egenintresse i egenskap av vinmakare och säljare av vin.  

 

Definitionen av terroir och dess betydelse är något som skiljer sig åt mellan olika litteratur 

och beroende på vem man frågar. Vi har använt en varierad litteratur där forskare av olika 
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åsikter kommer till tals. Bakgrundssökning på författare och deras åtaganden har också gjorts 

för att se ifall de har något eventuellt egenintresse eller partiskhet i sina åsikter. Som tidigare 

nämnts genomfördes fyra intervjuer, två av dessa översattes från franska till engelska av tolk 

och sedan till svenska, två översattes från engelska till svenska. I fallet med de intervjuer som 

översattes från franska så måste vi förlita oss på att tolken översatte korrekt till engelska. 

Sedan var engelskan hos samtliga informanter bristfällig och det medför en risk för 

tolkningsfel, det finns också en risk för felöversättning när vi sedan översatte allt från 

engelska till svenska. Det är också viktigt att belysa att vi genomför fältstudien som 

utomstående, vi har inte samma förståelse av den burgundiska kulturen som 

ursprungsbefolkningen har, det skulle kunna leda till feltolkningar. Sedan genomförde vi 

fältstudien med en på förhand färdig frågeställning, det kunde ha lett till att vi missade 

information som fanns tillgänglig utanför frågeställningarna och i sin tur förminskat vårat 

resultat. Vi upplevde att frågeformuläret höll intervjuerna inriktat mot vårt syfte samtidigt 

som vi lyckades införskaffa annan information, exempel på annan information var den sociala 

motstridigheten mellan Côte d’Or och Beaujolais.  

  

En annan aspekt som tas i beaktning är förtäringen av alkohol under intervjutillfällena. Ur 

intervjusynpunkt kan detta vara positivt då enligt IQ (2018) alkoholen gör att nervositet och 

hämningar släpper, vilket kan leda till en mer avslappnad stämning, däremot kan alkohol 

också ge försämrat omdöme, tankeförmåga och minne, dock var detta inget vi själva 

upplevde. 

 

4.9 Etiska principer 

Under fältstudierna utgick vi ifrån Spradley (1980, s. 20–25), han menar att informantens 

välstånd, värdighet och privatliv ska respekteras. Detta försökte vi säkerställa genom att inte 

sprida potentiellt sett skadlig information som erhållits via observationerna och intervjuerna, 

informanterna fick själva välja ifall vi fick använda den information de delade, de blev också 

informerade att de när som helst kunde avsluta intervjun. Spradley (1980, s. 22) säger också 

det är viktigt att upplysa informanten om hur och till vad informationen kommer användas, 

detta upplystes de om dels via mail innan intervjuerna men också innan intervjun ägde rum. 

Informanterna erbjöds också att ta del av detta arbete när det är färdigt, in enlighet med 

Spradleys (1980, s. 25) principer. 

  

Utöver det präglades studien även av Kaijser & Öhlanders (2011, s. 71) åsikter om 

etnografens relation till olika aktörer. De menar att informantens syn på etnografens roll samt 
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ställning och vice versa skapar förväntningar och känslor inför mötet. Exempelvis kan en 

upplevd maktställning hos någon av de inblandade personerna skapa en orättvis situation där 

den underlägsne känner sig pressad att uppfylla önskemål som denne egentligen inte vill 

(Kaijser & Öhlander, 2011, s. 71). I arbetet används också fotografier tagna av författarna, i 

samtliga fall har tillstånd givits av informanterna (Kaijser & Öhlander, 2011, s. 199). Vi har 

primärt valt bilder som visar olika typer av terroir med syftet att uppvisa att det finns en 

skillnad mellan dem och ge ökad trovärdighet till författarna genom den mångfald av platser 

som besöktes. Informanterna hålls anonyma med hjälp av bildredigering (Kaijser & Öhlander, 

2011, s. 199) 

  

Eventuell partiskhet försökte undvikas genom att ha Kaijser & Öhlanders (2011, s. 71–75) syn 

på ens egna-, omvärldens och uppdragsgivarens eventuella förväntningar på studien i åtanke. 

Kaijser & Öhlander (2011, s. 71) menar att de respektives förväntningar kan påverka en studie 

i olika riktningar, det kan exempelvis finnas en konsensus i omvärlden om vilken gruppering 

en forskare borde inrikta sig på eller stödja. Vi har strävat efter att skapa ett etnografiskt 

material som representerar en mångsidighet, utan att lägga en värdering, något Kaijser & 

Öhlander (2011, s. 72–73) menar är av största vikt för en opartisk studie. Den metoden 

användes för att abstrahera begreppet terroir, att definiera terroir och dess betydelse utifrån 

flera olika infallsvinklar (Kaijser & Öhlander, 2011, s. 72–73). Kaijser & Öhlander diskuterar 

också om uppdragsgivarens förväntningar på studien, de menar att ifall forskaren har en 

uppdragsgivare för sin forskning så kan denne också ha förväntningar på önskvärd och för 

denne användbar kunskap, risken finns där att forskningen vinklas för att uppfylla 

uppdragsgivarens önskningar (Kaijser & Öhlander, 2011, s. 74). Då vi skriver vårt 

examensarbete för Umeå Universitet har vi reflekterat kring ifall universitetet har något 

specifikt egenintresse i den studie vi genomför och försöker styra oss i en specifik riktning. 

  

5. Resultat 

Efter bearbetning av vår datainsamling utvanns en huvudkategori som döptes till 

Komplexiteten av Terroir, under huvudkategorin finns åtta underkategorier där tillhörande 

innehåll gör det begripligt för läsaren att förstå komplexiteten av begreppet terroir. Kategorier 

bestämdes utifrån insamlade koder från vårt grundmaterial. 
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5.1 Komplexiteten av terroir 

Huvudkategorins namn bestämdes med hänsyn till hur mångfacetterat terroir-begreppet är. 

Underkategorierna som framkom efter kodningen av grundmaterialet och beskriver 

komplexiteten av terroir är Geologi, Väder, Kvalitet, Yrket, Känslovärde, Ekonomi, Socialt & 

Kultur.   

 

5.1.1 Geologi 

Vinmakarna poängterar hur jordmåner influerar egenskaper i det slutliga vinet samt att vinets 

uttryck av terroir är direkt länkat till jordmånen. 

 

Utdrag ur intervju 1:  

“Stenig jordmån ger renare viner” 

 

Utdrag från intervju 1:  

“Bonneveaux är en av det bästa terroir som finns i Montagny, på toppen av kullen och väldigt 

stenig toppjord. Det finns andra terroir i Montagny som ger tyngre och jordiga viner än de ni 

har i glaset just nu.” 

 

Informant 1 beskriver att det finns en skillnad i vinernas stil beroende på om toppjorden är 

tunn eller djup samt hur mängden av sten i förhållande till lera i jorden påverkar stilen på det 

slutliga vinet. Vanligtvis ger mer lera och djupare toppjord längre ned på kullen tyngre och 

djupare viner medan toppen av kullarna ofta har en tunn toppjord rik på kalksten vilket 

resulterar i renare viner. Les Pucelles är ett specifikt vingårdsläge som provades under 

intervju 1, vingården är belägen på toppen av kullen i Puligny-Montrachet, det vinet anser vi 

som det mest fokuserade och puristiska under fältstudierna. Bilden nedan visar en av de 

vingårdar som informant 3 visade oss, istället för vingård säger vinmakare i Bourgogne 

”climat”. Vingården nedan låg på en hög altitud och exponerad mot söder, cirka 350 meter 

över havet, jordmånen präglades av tunn toppjord som var rik på kalksten, enligt informant 3, 

exceptionella omständigheter för att odla chardonnay.  
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Figur 3: "Climat" 

 

 Källa: Joakim Blomster, 13 april, 2018. Frankrike, Bourgogne. 

 

Utdrag från intervju 2:  

“Det är enklare med granitjordar att skapa superfräscha viner, därför tycker jag den typen av 

terroir passar Beaujolais bäst. Med limestone/lerjordar får vinet mer tanniner och de passar 

förmodligen Pinot Noir bättre” 

 

Informant 2 beskriver att den klassiska jordmånen i Côte d’Or passar Pinor Noir bättre 

medans den typiska jordmånen i Beaujolais som är mer influerad av granit passar Gamay 

bättre stilistisk sett eftersom låg tannin och hög fräschör eftersöks. Bilden nedan visar hur en 

vingård i Beaujolais kan se ut där stockarna och jordmånen ser annorlunda ut än de från Côte 

d’Or.  
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Figur 4: Granitjordar i Beaujolais 

 

Källa: Kristian Rönnlund, 12 april 2018. Frankrike, Bourgogne. 

 

Utdrag från intervju 1:  

“Terroir är det som kommer in i vinet från jordmånen, uttrycket av platsen i vinet” 

 

Informant 1 understryker att själva vinets uttryck av terroir kommer ifrån jordmånen, 

vinmakaren hade en arbetserfarenhet på 35 år. 

 

5.1.2 Väder 

Väder och vind påverkar vinproducenter årligen på gott och ont. 

 

Utdrag från intervju 4: 

“Prova dricka årgång 2015, alldeles för varm årgång som ger rikedom men döljer terroiren” 

 

Informant 4 anser att druvor som blir exponerade för mycket sol och höga temperaturer under 

växtsäsongen ger viner med rikedom i frukten vilket döljer vinets terroiruttryck. 
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Utdrag från intervju 1: 

“Väldigt liten volym 2016, därav koncentrerade druvor” 

 

Informant 1 poängterar att skörden var liten vilket indirekt påverkar producenternas ekonomi 

negativt. Våra informanter berättade att frost, röta och hagelstormar drabbade regionen hårt 

2016 och några producenter stod utan druvor, informant 1 framhäver också att de få druvor 

som uthärdade växtsäsongen blev koncentrerade och kvaliteten visade sig vara hög. 

 

5.1.3 Känslovärde 

Informanten delade en abstrakt filosofi kring terroir och passionen som krävs för att avkoda 

den framgångsrikt.  

 

Utdrag ur intervju 3: 

“Terroir är själen av ett vin, vad som finns i ditt glas, men också en relation mellan 

människan och vingården. Om vingården inte är bra kan inte vinet bli bra, bra druvor i 

relation till det mänskliga arbetet i vingården är allt.” 

 

Informant 3 är en vinmakare med fokus på att arbeta naturligt, det vill säga utan tillsatser i 

vingården och i källaren. Det förekom detaljerade beskrivningar om specifika vingårdslägen, 

vad som krävs för att respektera jorden och inte fördärva den genom användning av 

bekämpningsmedel. Informant 3 tog med oss till sina vinfält för att uppvisa en diversitet i 

jordmån och förklara vad den diversiteten betyder för vinet. Bilden nedan visar en vinstock 

från en av informantens vingårdar, informanten berättade att den gula mossan som omfamnar 

vinstocken är ett tecken på att luften är ren. 
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Figur 5: Ren luft 

 

Källa: Joakim Blomster, 13 april. 2018. Frankrike, Bourgogne 

. 

5.1.4 Yrket 

Denna kategori föll sig naturligt då datainsamlingens kärna är vinmakares ställningstagande 

till terroir och hur terroir avkodas. Vinmakarna berättar om deras arbetssätt och hur de 

förhåller sig i vinmakningsprocessen för att främja terroiren.  

 

Utdrag ur intervju 2: 

“Om vi hade pressat druvorna från Brouilly i slutet av fermentationen hade vinerna haft hög 

tanninivå. Vi pressar istället i tidigare skede med hög densitet i pressen för att få fram mer 

frukt men vi vill ha lite tannin för att terroiren ska utmärkas” 

 

Informant 2 menar att druvor från deras vingårdar belägna i Beaujolais har olika uttryck, deras 

vingård i Brouilly ger mer tanniner än de från Fleurie, detta på grund av jordmånen som även 

styrks i underkategorin Geologi. Informant 2 vill därför inte extrahera druvorna lika länge 

som druvorna från Fleurie eftersom de vill undvika överflödiga tanniner. 
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Utdrag ur intervju 1: 

“Han jobbar på samma sätt i vingården, samma ekfat, samma företag, samma druva, bara 

olika terroir, enda skillnaden är terroiren” 

 

Utdrag ur intervju 1: 

“Alla årgångar är olika och det är vad vi vill uttrycka. Sen hur vinmakaren hanterar olika 

årgångar är ett tecken på skicklighet, alla vinmakare i Bourgogne gör inte ett så bra jobb. “ 

”. 

Informant 1 tycker att vinmakningen bör vara konsekvent om man skall känna skillnaden på 

de olika terroir som producenten disponerar. Informant 1 understryker att vinerna som 

produceras bör ha uttryck från sin årgång för att visa en typicitet, även att det finns en 

fluktuerande kunskapsnivå bland vinmakare i Bourgogne, därför klarar inte samtliga av att 

leverera hög kvalitet under svårare årgångar. En provning genomfördes där vi fick prova åtta 

viner där terroir och kvalitetsklassificeringar skiljde sig åt. Vi upplevde en märkbar skillnad i 

vinernas egenskaper. Bilden nedan visar hur en vinmakare kan röra sig i sin källare, här visar 

informant 1 ett specifikt terroir, direkt från ekfatet.  

Figur 6: Vinkällaren 

 

Källa: Joakim Blomster, 11 april 2018. Frankrike, Bourgogne. 

 

5.1.5 Kvalitet 

Informanterna delger nedan en åsikt om att terroir påverkar vinets smakbild och struktur, 

vindruvor från somliga terroir anses också bli till bättre vin än från andra, de olika terroiren 

klassificeras också därefter med Premier Cru och Grand Cru som de högsta och bästa 

klassificeringarna. 
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Utdrag från intervju 4: 

“Det är olika uttryck av chardonnay när man pratar Village, Premier Cru & Grand Cru, 

Saint Aubin (Premier Cru) har finessen men Batard-Montrachet (Grand Cru) har både 

kraften och finessen, det är en Grand Cru, intensivare smak och lång eftersmak” 

  

Informant 4 benämner att skillnader tillkommer viner från olika terroir, även 

kvalitetsskillnader av de höga klassificeringarna beskrivs. Bilden nedan visar bild på en 

vingård som döptes till Montrachet, en vingård som enligt informant 4 är den absolut främsta 

växtplatsen för vita viner i världen.  

Figur 7: Montrachet 

 

Källa: Kristian Rönnlund, 16 april 2018. Frankrike, Bourgogne. 

 

Utdrag ur intervju 1: 

“Terroiruttryck är mer uttalat i våra vingårdslägen än i vår generiska bourgogne, det är 

därför vi har avgränsningarna.” 

  

Informant 1 berättar att deras specifika vingårdslägen skapar vin med ett tydligare uttryck från 

terroiren. Informant 1 understryker i intervjun att producentens generiska Bourgogne, vilket är 
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en blandning av druvor från hela Bourgogne inte får samma som omsorg i tillverkningen som 

viner från deras mer prestigefyllda vingårdslägen. 

 

5.1.6 Ekonomi 

Informanterna anser att terroirens synlighet ökar i media och att begreppet bidrar till ökad 

försäljning och möjligheten att ta ut ett högre pris för vin. Det finns auktoriteter inom 

regionen som har stor möjlighet att kapitalisera på terroir.  

 

Utdrag från intervju 4:  

”Priserna i Bourgogne är galna, det kommer alltid finnas specifika viner som tar ett högt 

pris, som t.ex. Romanée-Conti. Konsumenterna har idag inte råd att köpa Premier Cru eller 

Grand Cru, jag pratar om Bourgogne, annorlunda i andra regioner.” 

 

Informant 4 berättar att Bourgogne skiljer sig från andra regioner gällande sin prissättning och 

sina klassificeringar. Tydligaste exemplet är vinerna från Domaine de la Romanée-Conti i 

Vosne-Romanée, Côte d’Or som säljer sina viner till de högsta priserna i Bourgogne. Bilden 

nedan visar när en av författarna blickar ut över Domaine de la Romanée-Contis vingårdar i 

Vosne-Romanée 

Figur 8: Domaine de la Romanée-Conti 

 

Källa: Kristian Rönnlund, 13 april 2018. Frankrike, Bourgogne. 
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Utdrag från intervju 1: 

“För mig är det en trend, mer vingårdsbetecknade viner nu än förut, förut gjordes det mer 

viner på villagenivå. Marknadsföringen är terroirdriven idag.” 

  

Benämning av växtplatsen förekommer oftare på etiketterna idag, informant 1 anser att 

terroirspecifik marknadsföring av vin är en trend. 

 

Utdrag ur intervju 2: 

“Priserna ökar i Beaujolais eftersom fokus övergår mer och mer på terroir, industriella viner 

minskar i produktion och producenter fokuserar mer på kvalitet, därav högre priser.” 

  

Informant 2 förklarar att stegringen av priser i området beror på konsumentens efterfrågan av 

kvalitet. Informant 2 drar en parallell mellan kvalitet och terroirspecifika viner.   

 

 5.1.7 Socialt 

Sociala relationer mellan människor är ett komplext ämne och det är många faktorer som 

påverkar dess balans och uppbyggnad (Fiske 1992, s. 693–708). Informanterna delar sin bild 

av hur den terroirdrivna prisstegringen har påverkat dessa inom regionen Bourgogne. 

 

Utdrag ur intervju 2: 

“När man åker till deras källare är de snåla med sina viner på grund av deras höga priser 

och potentiell försäljning.” 

 

“När jag studerade i Beaune (del av Côte d’Or) fick jag en insikt i att folk från Beaujolais är 

trevligare (Än folk i Côte d’Or), jag vill inte låta negativ mot deras befolkning dock. Det finns 

härliga vinmakare där också men inte så många tycker jag. Helt annorlunda i Beaujolais, här 

älskar vi att folk hälsar på och gillar mottagande.” 

 

“Vänner med vingårdar gav oss (druvor från) 3 hektar ett år när vi blev hårt drabbade av 

hagel.” 

 

Informant 2 belyser att människorna i Beaujolais är mer generösa, öppna och trevliga än de i 

Côte d’Or. Informanten baserar delvis detta på sin studievistelse i Beaune och även genom 

den solidaritet hon bevittnat i Beaujolais. Detta anser informanten delvis beror på det höga 

terroir-relaterade priset på vin i Côte d’Or.  
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5.1.8 Kultur 

Kulturen i Bourgogne i relation till terroir belyses nedan, en variation speglas där olika delar 

av Bourgogne förhåller sig olika. Via en informant förmedlas också att Bourgogne anser att 

druvor härstammande från Bourgogne inte får ett uttryck av terroir i nya världen. 

 

Utdrag ur intervju 4: 

“Nya världen länder gör goda viner men det är inte terroir. De försöker skapa terroir genom 

att ta viner härifrån men de är till för detta terroir, inte deras” 

 

“Jag är född i Bourgogne, min mamma är från Beaune, jag dricker så mycket så jag har vin i 

blodet” 

 

Informant 4 som är från Côte d’Or menar att viner från nya världen inte kan visa terroir på 

liknande sätt eftersom druvorna som de främst använder härstammar från Bourgogne och 

Bordeaux, druvans ursprung bör respekteras. Informant 4 har arbetat som burgundisk 

vinmakare i 36 år, informanten drack inte viner från andra länder och hennes familj 

härstammar från Bourgogne. 

  

Utdrag ur intervju 2: 

“Jag personligen tycker att vi tillhör Bourgogne men de har fryst ut oss med politiska medel” 

  

“Nu tycker jag att terroir är välanvänt i marknadsföring. Ordet har ett ekonomiskt intresse 

hos många producenter. Men det tror jag är ett väldigt burgundiskt tänk, de stadgade lagar 

så vi inte fick uttrycka det på samma sätt på flaskorna. Vi måste använda oss av Lieux-dits 

och namnet på området.”  

 

Informant 2 beskriver att Côte d’Or inte vill att Beaujolais ska tillhöra Bourgogne, dock anser 

informanten att Beaujolais gör det. I det andra citatet beskriver samma informant att 

användandet av terroir i marknadsföring är en del av Côte d’Or. 
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6. Diskussion 

I diskussionskapitlet följer en diskussion relaterad till de respektive underkategorierna som 

utgör huvudkategorin “Komplexiteten av terroir”.  

  

6.1 Komplexiteten av Terroir 

Cappeliez (2017, s. 1–2) bild av att terroir kräver en tvärvetenskaplig angreppsmetod för att 

utvinna en tillfredsställande, relativistisk definition som styrks av analysen av det insamlade 

materialet och den övriga teoretiska bakgrunden. Samtliga informanter var överens om att 

terroir faktiskt påverkar och delvis definierar vinets struktur, smak- och doftegenskaper. 

Robinson (2015, s. 737) talar också om unikhet i terroir inom samma region, att det ofta finns 

många mikroklimat inom ett mesoklimat. Den bilden styrktes av samtliga informanter under 

arrangerade vinprovningar då strukturer och smakbilder skiljde sig åt och vinerna hade en 

säregen personlighet beroende på druvornas växtplats. Det tydligaste exemplet var en 

provning där sex viner provades, alla från vingårdslägen med olika terroir belägna inom en 

radie av en kvadratkilometer. Baserat på det kan åsikter som vissa forskare har enligt 

Robinson (2015, s. 737), om att det främst är klimatet som påverkar vinets egenskaper 

ifrågasättas. Då samtliga informanter under fältstudien konsekvent visade att jordmånen 

påverkade egenskaperna i vinet är det rimligt att anse att jordmånen har en direkt relation till 

vinets smakbild och kvalitet.  

 

Matthews (2016, s. 195–196) beskriver att ursprunget till begreppet terroir i akademisk 

litteratur kom i samband med en tävling mellan USA och Frankrike 1976, där ställde 

Frankrike och USA upp med sina bästa viner gjorda på franska druvor, USA:s viner vann 

tävlingen i både den röda och vita klassen. Matthews (2016, s. 196) menar att Frankrike 

försökte skydda sin plats som bästa vinland genom att förespråka att viner bara får ett 

terroiruttryck, även kallat platstypicitet i Frankrike. Informant 4 verkar övertygad om att det 

faktiskt är på det sättet då informanten säger att viner gjorda på druvor med franskt ursprung 

bara får ett terroiruttryck i Frankrike. Dock är det svårt att veta om det bara är en medveten 

marknadsföringsmetod av franska viner eller om informanten faktiskt tycker det, det kan 

emellertid anses osannolikt att övriga länders terroir inte skulle ge ett uttryck i vinet. Enligt 

DeSoucey (2010, s. 440, 448) är det viktigt för Frankrike att vara ledande inom mat och dryck 

då gastronomi är starkt förknippat med deras kultur. Det är möjligtvis ytterligare ett skäl till 

att Frankrike inte kunde acceptera förlusten mot USA 1976. 
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För våra informanter är terroir det meso- och mikroklimat där vindruvorna växer med allt 

detta innefattar såsom jordmån, lutning, solexponering, dränering och altitud. Denna 

definition kritiseras inte av forskare, det som dock ibland kritiseras är terroirens faktiska 

betydelse för vinet, vi instämmer med Matthews (2016, s. 195) påstående att det saknas 

tillräcklig forskning om terroirens faktiska betydelse för vinet. En förklaring till bristen på 

forskning skulle kunna vara att personer med praktisk kunskap om vin sällan arbetar som 

forskare. Det är också rimligt att hävda baserat på Negois et al. (2017, s. 1001–1003) 

forskning att sensorisk forskning kräver ett tränat doftsinne hos forskaren, annars riskerar 

specifika dofter och skillnader i vin registreras felaktigt eller inte alls. Ytterligare kompetent 

forskning skulle förhoppningsvis bidra till en konsensus inom området. 

 

Informanterna är också tydliga med att det krävs ett korrekt arbete i vingården och vid 

vinifikationen för att terroiruttrycket ska framträda i vinet. Detta är en bild som Aubert De 

Villaine instämmer i enligt Morris (2010, s. 13). Informant 4 poängterar att vin behöver åldras 

för att terroiruttrycket ska komma till sin rätt, antar vi att detta stämmer blir ämnet mer 

komplicerat att forska på då det kräver vin som tillverkats enligt de “rätta” metoderna och 

ibland också konsumeras vid “rätt” ålder. Om terroir marknadsförs som en del av vinets 

uppbyggnad bör konsumenten upplysas om när terroiruttrycket är tydligt, informant 4 berättar 

dock att producenten exporterar sina unga viner för direkt konsumtion, vilket kan anses som 

girigt. 

 

Som Trubek (2008, s. 22) och även informanterna säger har terroirbegreppet existerat under 

flera århundranden, det sättet det används på har emellertid förändrats över tid. Informanterna 

vittnar om att terroir idag är mer av ett marknadsföringsbegrepp, förutom den franska 

gastronationalismen kan en annan anledning till det vara den nyfunna länken mellan kvalitet 

och terroir vilket slutligen ger produkter ett högre pris (Trubek, 2008, s. 22). Enligt Nygård & 

Wramner (2016, s. 204) kan producenterna med framgång ta ut höga priser eftersom 

konsumentens önskan efter kvalitativa produkter ökar. Kanske är terroir ur 

marknadsföringssynpunkt en fördjupning av ekologisk marknadsföring? Där inte bara 

produktion i samklang med naturen är viktig utan även produktens geografiska ursprung och 

ursprungets unika terroir, Nygård & Wramner (2013, s. 202) menar att så är fallet. Lenglet & 

Giannelloni (2016, s. 2–3) tar det resonemanget ett steg längre och menar att den moderna 

konsumenten via terroiren kan förknippa sig själv med produkten och dess ursprung, de säger 

också att konsumenten får en möjlighet att variera sin konsumtion beroende på vilken terroir 

produkten kommer ifrån. Kanske går utvecklingen mot ett djupare terroir-specifikt sortiment i 
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mat- och dryckesbutiker? Enligt Wine Lister (2018) är i alla fall en sak säker, priser och 

efterfrågan ökar sett till vinerna i Bourgogne, i linje med det säger också informanterna att 

vinerna i Bourgogne har fått en mer terroirspecifik etikettsmärkning över tid. 

 

Informanterna vittnar också om en terroir-relaterad prisstegring på vinerna i Bourgogne, 

denna har gjort att många viner där blivit för dyra för vanliga konsumenter. Då informanterna 

belyser att terroiruttrycket är starkast i de högre klassificerade vinerna blir upplevelsen av 

terroir i vin också en klassfråga, endast de med mycket pengar har råd att uppleva den fullt ut. 

Det kan argumenteras för att de höga priserna behövs för att upprätthålla den höga efterfrågan 

som existerar, priserna samspelar möjligtvis med Côte d’Ors önskan om att utmåla 

Bourgognes terroir som något unikt och exklusivt (Climats-Bourgogne, 2017b). Det är trots 

allt unikheten och exklusiviteten som är det huvudsakliga marknadsföringsverktyget enligt 

informanterna. Informant 1 delger också en bild där vinmakningen under lång tid varit 

densamma och att det är terroiren som får styra hur vinet i slutändan blir. Matthews (2016, s. 

8) belyser att risken med att arbeta och marknadsföra sig utefter tradition är att innovation kan 

utebli. Skulle terroir-begreppet tappa kraft i marknadsföring saknar kanske Bourgogne och 

framförallt Côte d’Or en reservplan. 

 

En bild av motsättningar och konflikter mellan Côte d’Or och Beaujolais målas upp i 

bakgrunden och resultatet, informant 2 belyser att den huvudsakliga anledningen till detta är 

en terroir-relaterad prisstegring. Côte d’Or har genom skapandet av AOC samt inkludering i 

UNESCO till stor del lyckats monopolisera terroir-begreppet i relation till övriga delar av 

Bourgogne (UNESCO, 2017; Demossier, 2011, s. 5) Det blir också tydligt att Côte d’Or 

själva varit drivande i detta då Aubert de Villaine, ägare till Côte d’Ors mest influentiella 

vinhus och president i organisationen som ansökte om medlemskapet till UNESCO. I ansökan 

framgick det att endast Côte d’Or ska ingå i UNESCO vilket utesluter Beaujolais (Climats-

Bourgogne, 2017b). 

  

Då merparten av informanterna anser att terroir som begrepp främst används som 

marknadsföringsverktyg är det lätt att förstå att vinmakarna i Beaujolais upplever en orättvisa. 

Samtidigt kanske det går att förstå Côte d’Ors ovilja att inkludera Beaujolais då sub-regionen 

gjorde sig känd för att producera stora mängder vin av låg kvalitet under 70- och 80-talet, en 

stämpel de haft svårt att kasta av sig, det rimmar illa med den exklusiva bild Côte d’Or vill 

upprätthålla. Utifrån ett historiskt perspektiv försökte hertigen av Bourgogne utrota Gamay-

druvan från Côte d’Ors sluttningar redan på 1300-talet, enligt Matthews (2016, s. 19) var 
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tanken att rädda Bourgogne från den ondska som druvan medförde. Därför skulle Gamay-

druvan i sig potentiellt vara en bidragande orsak till den dåliga relationen mellan Côte d’Or 

och Beaujolais. 

 

Bortsett från det vittnar informant 2 om att befolkningen i Beaujolais har en större 

sammanhållning än befolkningen i Côte d’Or, de menar att människorna är mer solidariska 

mot varandra i Beaujolais. Kan det vara så att Beaujolais generellt har mer av en Communal 

Sharing relation medans relationerna i Côte d’Or domineras mer av Equality Matching och 

Authority Ranking? Isåfall varför? Då en av informanterna i Beaujolais delger en bild av att 

det är svårare att klara sig som vinmakare i Beaujolais, hierarkierna i relation till de olika 

terroir som finns där är mer otydliga och pengarna som finns att tjäna inte är lika stora så 

kanske andra saker istället förenar regionen? Såsom bakgrund, arv, ursprung, etnicitet och 

gemensamma värderingar. 

 

Equality Matching med sitt primära fokus på att uppnå mål utan den solidaritet som återfinns i 

Communal Sharing passar kanske bättre på en region som Côte d’Or där tillgångarna är stora 

och därav vinmakarnas marginaler större. Kan det förklara varför Côte d’Or vill vara ensam? 

Kanske producenterna klarar sig bättre på egen hand? Det finns en tydlig hierarki mellan olika 

terroir i Côte d’Or, de främsta vingårdarna är för tillfället i händerna på de mest respekterade 

vinmakarna, vilket i sin tur har mest att säga till om. Domaine de la Romanée-Conti med 

Aubert de Villaine i spetsen är ett tydligt exempel på detta (Demossier, 2011, s. 5; The Local, 

2016). 

 

Fiske (1992, s. 716) antyder att konflikter uppstår och får sin lösning inom dessa relationella 

modeller, det kan diskuteras vad som skulle krävas för att återfå den relationella balansen 

mellan folket och kanske framförallt vinmakarna i Bourgogne? Côte d’Or verkar uppleva att 

Beaujolais skadat Bourgognes rykte som skapare av kvalitativa viner, kanske Beaujolais 

återgång till tillverkning av högkvalitativa viner kan på sikt förena regionen? Sett utifrån ett 

Equality Matching perspektiv blir resonemanget rimligt, en höjd status av Beaujolais som 

vinproducerande region skulle också potentiellt kunna luckra upp hierarkierna. 

  

Det ska också sägas att som utomstående observatörer upplevde vi oss välkomna hos alla vi 

besökte, oavsett del av Bourgogne, vi upplevde en generositet även hos vinmakarna vi 

besökte i Côte d’Or. Informanterna öppnade flertalet flaskor vin till ett högt värde för att vår 

förståelse för sensoriska skillnader mellan olika terroir skulle öka. Det är något som kan anses 
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styrka att de relationella konflikterna grundar sig i tidigare oförrätter mellan de olika delarna i 

Bourgogne. Informanterna i Côte d’Or hade inte heller något negativt att säga om andra delar 

av Bourgogne, något som vittnar om en eventuell bitterhet hos vinmakarna i övriga 

Bourgogne. En bitterhet som möjligtvis är begriplig då vinindustrin i Bourgogne och 

framförallt Côte d’Or enligt informanterna omsätter väldigt mycket pengar, The Local (2016) 

understryker att en samling på 114 flaskor från Domaine de la Romanée Conti såldes för 1.5 

miljoner euro på en auktion i Hong Kong 2014.  

 

Slutligen är det viktigt att inte bortse från det faktum att vintillverkning är vinmakarnas 

levebröd. Enligt The Local (2016) hade vinmakare svårt att leva på yrket tills nyligen, Aubert 

de Villaine berättar att hans farfar fick sälja råvaror från andra typer av jordbruk för att kunna 

finansiera vingårdarna, mellan åren 1880–1972 tjänade inte familjen Villaine en krona på 

vinproduktion. Spawton (1990, s. 2) menar att det är essentiellt för vinmakare att förstå vad 

marknaden efterfrågar och att möta dess behov, sett ur den synvinkeln har Aubert De Villaine 

bara gjort sitt jobb. Möjligen har framgången med att marknadsföra terroir stigit vinmakarna i 

Côte d’Or åt huvudet i jämförelse till övriga delar Bourgogne, samtidigt är den svåra och 

fattiga tiden något som många av vinmakarna upplevt under sin egen livstid, därför blir det 

starka beskyddandet av deras terroir förståeligt. Det som enhetligt förenade vinmakarna som 

intervjuades var passionen av att skapa kvalitetsvin, samtliga eftersträvade en typicitet från 

sina vingårdar där terroiruttrycket i slutprodukten var det huvudsakliga.  

 

6.2 Metoddiskussion 

En diskussion relaterat till arbetets metoder redovisas nedan. 
 

6.2.1 Intervjuer, observationer och urval 

Kvalitativa metoder kontra kvantitativa ger generellt de mest detaljerade och fylliga svaren i 

bland annat intervjuer (Bryman, 2011, s. 413). Därför upplever vi att kvalitativa intervjuer var 

passande, då målet var att utvinna en mångfacetterad bild begreppet terroir. Urvalsmässigt 

hade vi en genomarbetad metod, sett i efterhand skulle vi arbetat mer aktivt i ett tidigare skede 

med att säkra informanter till studien. Vi förlitade oss för mycket på snöbollsurvalet (Bryman, 

2011, s. 196) då den metoden endast mynnade ut i ett ytterligare besök, ett besök där 

informanten inte heller kunde prata engelska.  

 

Kaijser & Öhlanders (2011, s. 59) metod för att strukturera fältanteckningar var till hjälp då vi 

sammanställde våra anteckningar. Den hjälpte oss att få en tydlig överblick över det material 
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vi skrivit ner för att sedan använda i vårt resultat. Den fungerade också som ett hjälpmedel för 

att förbättra vårt intervjuförfarande under studiens gång. Detta för att metoden innehåller delar 

där reflektioner och möjliga förbättringar relaterat till observationerna och intervjuerna ska 

diskuteras. Att alkohol konsumerades under intervjutillfällena anser vi bidrog positivt till 

studien, efter att ett glas vin konsumerats så upplevdes stämningen mer avslappnad och 

familjär, detta tror vi bidrog till mer utförliga och ohämmade svar från informanterna. 

 

6.2.2 Vinprovningsmetodik 

Vinprovningarna utfördes som tidigare nämnt med WSETs vinprovningsmetodik (WSET, 

2018) och vi upplevde faktiska skillnader i vinerna. Cross et al. (2011, s. 5) menar dock att 

konsumenter har svårt att bedöma skillnader i vin, detta påstående är emellertid baserad på 

blindprovningar med individer utan sensorisk träning. Negois et al. (2017, s. 1001–1003) 

visar i sin studie att personer utan sensorisk träning är sämre på att identifiera smak- och 

doftskillnader i vin. 

 

6.2.3 Analys  

Vår ambition med dataanalysen var att belysa terroir-begreppet ur en tvärvetenskaplig 

synvinkel och även att inte färgas av vår egen förförförståelse, vi ville att vinmakare i 

Bourgogne skulle föra talan. Därför gick vi in i analysprocessen utan förutbestämda koder och 

kategorier, vår motivation var att låta det insamlade materialet leda studien och definiera 

resultatet. Utöver vald metod finns ett flertal metoder för att analysera kvalitativa data, 

Bryman (2011, s. 511–520) nämner bland annat Grounded Theory och Analytisk Induktion, 

det är dock metoder som innefattar att forskaren gör flera datainsamlingar över längre tid. 

Eftersom denna studie hade en begränsad tidsram på ca 3 månader och det bara var möjligt att 

göra datainsamling under ett tillfälle blir de metoderna problematiska att tillämpa. 
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7. Slutsats 

Terroir är ett komplext begrepp med många olika betydelser. Terroiren har en faktisk 

betydelse för vinets uppbyggnad gällande struktur och smak, samtidigt har begreppet i sig en 

betydelse för marknadsföring av vin och andra livsmedel. Priserna och efterfrågan på vin i 

Bourgogne ökar i stor utsträckning på grund av den terroirdrivna marknadsföringen, terroir 

marknadsförs som unik och exklusiv för regionen, denna ökade efterfrågan och prisstegring 

kan vara källan till en långdragen konflikt mellan Côte d’Or och Beaujolais. Vinmakare i 

Bourgogne påstår också att deras terroir är unik i världen och att de druvsorter som odlas där 

inte får ett terroiruttryck i övriga världen, detta för att förstärka bilden av exklusivitet hos 

terroiren i Bourgogne. 

 

8. Förslag på vidare forskning 

Vin i Bourgogne är generellt dyrt och efterfrågan är trots det hög, därför skulle det vara 

intressant att fördjupa sig i vad som driver konsumenter till att köpa dyra viner. För att 

vetenskapligt förankra den faktiska betydelsen av terroir i vin skulle också ytterligare 

forskning behövas där terroir undersöks utifrån vinets smak- och doftbild samt strukturella 

uppbyggnad, den typen av forskning bör dock bedrivas av sensoriskt tränade individer. 

Ytterligare fältstudier i Bourgogne skulle också kunna bedrivas för att reda ut bakomliggande 

faktorer till sociala konflikter och potentiellt hitta en lösning på dem. Att vidare undersöka 

terroir som marknadsföringsbegrepp och dess eventuella koppling till ekologisk 

marknadsföring vore också intressant, kanske effekten av terroir i marknadsföring tappar kraft 

på samma sätt som ekologisk marknadsföring gjorde när exklusiviteten i begreppet ekologiskt 

avtog. Slutligen är vidare forskning på definitionen av terroir av intresse, våra informanter är 

vinmakare i Bourgogne och studien är utförd i Bourgogne, kanske är definitionen och 

tillämpningssättet av terroir ett annat i andra delar av världen. 
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