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Förord 

Uppsatsen har skapats av två författare, Johanna Gustafsson och Helen Fors. Arbetet är lika 

fördelat, alla delar har bearbetats och sammanställts gemensamt. Detta för att få ett slutresultat 

som följer en röd tråd. Båda författarna tar lika stort ansvar i denna process. 

De fotografier som utgör bilaga 1 och 2 är tagna av Johanna Gustafssons vän Elin Wedin som 

nyligen besökt regionen. Elin har godkänt vår användning av dessa fotografier och detta tackar vi 

för. Vi vill även tacka Per Karlsson på BKWines som tagit sig tid för att delta i vår studie och 

bidragit med värdefull kunskap. Dessutom ett stort tack till Thomas Blom, för den handledning 

vi mottagit under arbetets gång. 
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Sammanfattning 

Studiens fokus är vinturism i regionen Piemonte, och hur man använder vinet i sin 

marknadsföring och paketering, för att skapa turism i området. Vi har i vår fallstudie utgått ifrån 

olika researrangörer och gjort nedslag i deras upplägg av resor. Syftet med studien är att se hur 

dessa arrangörers paketering och marknadsföring skiljer sig åt. Detta ur ett perspektiv, där vin 

och mat används som tema och spelar en betydande roll i reseupplägget. Nischade resor med vin 

och mat, är något som blir allt vanligare (Duralia 2017). Vinturism har blivit ett sätt för regioner i 

Medelhavsområdet att skapa turism, med hjälp av lokalproducerat vin och mat, vilket har blivit 

ett verktyg för marknadsföring och utveckling av dessa regioner (Hall & Mitchell 2001). Därför 

vill vi med vår studie se vilka skillnader som finns i olika researrangörers marknadsföring och 

paketering av just vinresor till regionen Piemonte. Detta för att se vilken betydelse vinet får i 

marknadsföringen och hur det lyfts fram i paketeringen. 

Nyckelord: vinturism, marknadsföring, paketering, vinresor, Piemonte. 
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1 Inledning 

Den första delen av uppsatsen ger en kortare bakgrund till vårt arbete och varför vi valt vårt 

ämne. Därefter följer problemformulering, syfte och våra frågeställningar. 

Aktuella forskningsstudier visar att det finns en efterfrågan på vinresor som nisch (Duralia 2017). 

Vinturism definieras som besök på vingårdar, vinerier och vinfestivaler, vilket är något som då 

används för att marknadsföra regioner där vin produceras. Detta blir på så sätt ett verktyg i 

marknadsföringen av dessa platser (Hall och Mitchell 2001). 

Då vi som författare till uppsatsen har ett gemensamt intresse för vin och mat, samt går en 

turismvetenskaplig utbildning, vill vi studera hur gastronomi kan användas inom turism och hur 

detta marknadsförs av olika researrangörer. Eftersom vår utbildning har fokus på 

turismplanering, valde vi att studera hur paketering och marknadsföring av vinresor kan gå till, 

och hur det skiljer sig åt mellan olika arrangörer. Till grund för att samla in vårt material har 

intervju och textanalyser av olika hemsidor utförts. 

Studiens fokus är att se hur man med hjälp av mat- och vinresor paketerar samt marknadsför 

resor, för att på så sätt lyfta fram en region. För vår studie har vi valt regionen Piemonte, en 

landsbygds region som ligger i norra Italien, där det produceras mycket vin (Larsvinsida 2018). 

Italien är ett av de länder som använder vinturism som ett verktyg, för att förmedla det lokalt 

förankrade som landet erbjuder (Hall och Mitchell 2001).  Det finns en stor variation av 

upplevelser som erbjuds i regionen Piemonte (Italian touristoffice 2018). Vi vill med vår studie se 

om det finns några skillnader hur researrangörer väljer att marknadsföra och paketera sina resor, 

med mat och vin i fokus.  

 

1.1 Problemformulering 

Aktuella forskningsstudier inom Turismvetenskap, visar på att det under senare tid finns en ökad 

efterfråga av nischade resor, såsom vinresor. Denna efterfråga speglar det ökade intresset bland 

dagens turister av att få ta del av nya upplevelser, med hjälp av sina sinnen (Duralia 2017). 

Resebolag har skapat en nisch i form av vinresor, för att försöka möta denna efterfråga (SvD 

2018). Kotler et. al (2017) menar att företag måste i sin marknadsföring lyfta fram sina 

erbjudanden, för att kunna utmärka sitt företag gentemot konkurrenterna (Kotler et. al 2017). 

Iglesias och Navarro (2014) betonar att researrangörer använder vingårdar och vinregioner, för 

att skapa en attraktion inom vinturism (Iglesias & Navarro 2014). Hur marknadsför 

researrangörer vinet och platsen? Kan det ses några skillnader mellan dessa researrangörers 

paketering av resor med fokus vinturism? 
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1.2 Syfte 

Vårt syfte är att studera hur researrangörer, med resor till Piemonte, marknadsför och paketerar 

sina vinresor. Vi vill se hur platsen lyfts fram och på vilket sätt vinet sätts i fokus, genom att 

jämföra olika arrangörers marknadsföring och upplägg, för att på så vis få en bredare bild av hur 

vinresor paketeras. 

 

1.3 Frågeställningar 

Hur marknadsför och paketerar researrangörer vinresor till Piemonte? 

Vilka skillnader och likheter kan ses mellan hur researrangörer väljer att lyfta fram regionen samt 

vinets betydelse i deras upplägg av resor? 

 

1.4 Avgränsning 

I vår studie gjordes avgränsningar i form av att vi valde ut fyra stycken researrangörer att utgå 

ifrån rörande våra textanalyser och intervju. Detta för att få hanterbart material till studien, som 

sedan kunde analyseras. Vi ansåg att fyra stycken arrangörer skulle ge oss en större inblick, då en 

jämförelse mellan flera aktörer möjliggjordes. Studien blev på så vis bredare och mer komplex än 

om vi enbart skulle fokuserat på en aktör. De aktörer vi valt ut till studien varierar något till utbud 

och storlek, detta för att bredda studien ytterligare. Då vi ville utgå från ett svenskt perspektiv så 

valde vi arrangörer som främst riktar in sig till den svenska marknaden. Vi valde arrangörer som 

har nischade vinresor till regionen Piemonte. Detta eftersom syftet med vår studie var att se hur 

sådana resor paketeras och marknadsförs, samt vilka skillnader som kan ses mellan olika 

arrangörers upplägg. 
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2 Metodansats 

I denna del beskrivs de metoder som använts i studien. Metodansatsen inkluderar urval, 

genomförande av intervju, metodkritik samt etiskt ställningstagande. För teorianknytning har vi 

använt oss av relevant litteratur som fokuserar på vårt valda problemområde, där vinturism är 

centralt. Detta för att få en djupare förståelse kring vårt ämne och en bakgrund om regionen vi 

valt. 

 

2.1 Kvalitativ metod 

David och Sutton (2016) beskriver kvalitativ forskning, som att vara mer förbunden till induktion 

och exploration, snarare än att bygga på redan formulerade teorier. Forskaren börjar med en 

preliminär föreställning i forskningsämnet, vilket menas induktion och exploration. Det lämnas 

en viss form av öppenhet struktureringen och utformningen av exempelvis intervjufrågor och 

observationsscheman. Kvalitativ forskning bygger på litteratur, frågeformuleringar, datainsamling 

samt teoribyggande. De teoretiska idéerna kan modifieras under forskningens gång, eftersom att 

datainsamlingen kan leda till att nya idéer växer fram. Datainsamling kan således göras 

genom  exempelvis intervjuer, observationer, textanalyser eller arkivstudier (David & Sutton 

2016).  

 

2.2 Intervju 

Vi har genomfört en kvalitativ datainsamling i form av en ostrukturerad intervju via Skype, med 

den svenska researrangören BKWines, som anordnar mat- och vinresor till Piemonte. Valet av att 

utföra en intervju, var för att få en djupare förståelse kring hur en av researrangörerna i vårt urval, 

valt att lyfta fram vinets betydande roll i sin paketering och nischning av resor. Under vår intervju 

så intervjuades Per Karlsson av uppsatsens författare(se bilaga 3 för intervjumall). 

Intervjufrågorna ställdes av båda författarna av denna uppsats, och under intervjun skrevs svaren 

ned, i tillägg till att samtalet även spelades in. Motivering till varför vi valde att spela in samtalet, 

var för att lättare kunna sammanställa och tolka vårt intervjumaterial, för att få fram ett resultat. 

Genom att spela in vårt samtal, hade vi möjlighet att i efterhand lyssna på intervjun, vilket gav en 

bättre möjlighet till att sammanställa den. Vår intervju var ostrukturerad, och Per Karlsson tilläts 

svara mer fritt på våra frågor. Intervjuns funktion var att få mer ingående svar, på hur 

researrangören BKWines paketerar sina resor. Hur de väljer att lyfta fram det lokala och vinets 

betydelse i sitt reseupplägg, samt marknadsföringen på hemsidan. Intervjun gjordes i syfte att få 

svar på våra frågeställningar, om hur arrangörer väljer att lyfta vinet och det lokala i Piemonte, för 

att paketera sina resor. Vi analyserade vårt intervjumaterial, genom att i efterhand lyssna på den 
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inspelade versionen av intervjun, samt ta stöd i de anteckningar som skrevs under intervjun. 

Under analysen tog vi stöd i våra frågeställningar och vårt syfte, för att välja ut relevant material 

så att vi kunde besvara dessa. 

Kvalitativt intervjuade innebär enligt David och Sutton (2016), att man ställer frågor till 

intervjupersoner och lyssnar noga på de svar som ges. Denna typ av intervju görs ofta ansikte 

mot ansikte, men den kan också utföras via dator eller telefon. Det görs skillnad mellan 

strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid en strukturerad intervju är ofta frågorna 

identiska, alla intervjuer utförs i samma syfte. Med denna typ av intervju är syftet att behålla den 

upprepningsbarhet och reliabilitet som uppstått. Den ostrukturerade intervjun tillåter 

intervjupersonen att svara mer fritt, utifrån egna ord, och på så sätt bestämma över dialogens 

flöde. Kvalitativa intervjuer beskrivs av författarna, som att ofta tendera vara ostrukturerade 

(David & Sutton 2016). 

Vår intervjus funktion, var att på ett mer ingående sätt kunna exemplifiera hur en researrangör 

paketerar och nischar vinresor. Hur BKWines valt att lyfta fram det lokala med regionen 

Piemonte. Detta för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

2.3 Textanalys 

Kvalitativ datainsamling kan göras genom textanalys av hemsidor, för att få material till 

forskningen (David & Sutton 2016). I tillägg till att utföra en intervju, har vi även utfört en 

kvalitativ textanalys från researrangören BKWines, som även intervjuades. Även textanalys av 

researrangörerna Ciao Alba, In-Italia och Temaresors hemsidor. Anledningen till att vi valde att 

göra textanalyser av researrangörers hemsidor, var för att vi ville analysera hur platsens betydelse 

lyfts fram, samt marknadsförs via hemsidorna. Vår analys gjordes också med grund i att vi ville se 

hur vinets betydelse lyfts fram och marknadsförs i paketeringen. Vi valde att titta närmare på och 

analysera, vad som var i centrum på hemsidorna, alltså vad arrangörerna valt att fokusera på i sina 

upplägg av vinresor i marknadsföringen. Hur vinet lyfts fram, om maten är mer i fokus, eller om 

det är regionen i helhet, som marknadsförs på hemsidorna. De teman vi valde att titta närmare 

på, var hur matens betydelse lyfts fram och vilka upplevelser som erbjuds via hemsidan, i tillägg 

till vingårdsbesök. Dessa textanalyser gjordes för att få svar på våra frågeställningar och vårt syfte. 

Genom att samla in material och analysera det, kunde vi jämföra vilka skillnader som sågs i 

marknadsföringen av researrangörers upplägg av vinresor, samt hur det lokala med platsen lyfts 

fram på olika sätt på de olika hemsidorna. För att förtydliga detta skapades en tabell, se bilaga 5. 

Då In-italia hade bristfällig information om deras reseupplägg, saknas de under rubrik 4.5 

Vinresans upplägg hos arrangörerna.  
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Litteraturen beskriver att ”textuella data” innebär olika objekt som har betydelse för forskaren, 

vilka samlas in i syfte att analysera dessa. Textanalys kan användas då det inte är möjligt eller 

tillgängligt att utföra en intervju. Genom att utföra en textanalys, kan forskaren få inblick och 

insikter i texter, som annars kan vara svåra att få genom intervjuer (David & Sutton 2016).  

Våra textanalyser hade som funktion, att vi ville se hur vinet och det lokala marknadsförs samt 

lyfts fram av researrangörer som anordnar vinresor. I våra analyser har har vi haft fokus på 

hemsidornas textinformation istället för bilder, för att texten gav oss den relevanta information vi 

behövde till vår studie. 

 

2.4 Dataanalys 

Genom att analysera vår data från intervju och textanalyser, sedan jämföra dessa, kunde vi påvisa 

vilka skillnader som de olika arrangörerna hade i sina upplägg av vinresor. Användandet av en 

intervju och textanalyser var därför relevant, då de gav svar på våra frågeställningar och vårt syfte. 

 

2.5 Arrangörerna 

I denna del beskrivs de fyra olika arrangörer som vi valt att göra nedslag i, genom textanalys av 

deras hemsidor och intervju (se bilaga 4 för tabell med studiens arrangörer).  

 

2.5.1 Arrangörerna som helhet 

BKWines är ett svenskt reseföretag, som är specialiserade på vin-, mat- och gastronomiresor. 

Ägare och grundare av företaget BKWines är Britt och Per Karlsson, de har arrangerat mat- och 

vinresor i 15 år runt om i hela världen. Dessa vinresor görs främst inom Europas vindistrikt, det 

har även arrangerats resor till Sydafrika. Huvudsakligen besöks Spanien, Portugal, Frankrike, 

Italien, Österrike, Ungern och Tyskland på vinresorna. Britt är den som planerar de flesta av 

deras vinresor, hon beskrivs på hemsidan, som att ha stor kunskap i att skräddarsy vin- och 

gourmetresor. Genom åren har hon även lett hundratals vinresor, samt har rest och besökt 

vindistrikt runt om i hela världen enligt hemsidan, vilket gör att hon även arbetar som 

vinjournalist och vinskribent. Per benämns på hemsidan som professionell fotograf, med 

specialisering på vin-, mat-, gastronomi- samt resefotografering. Både Britt och Per anses ha stor 

kunskap om vin, enligt hemsidan. Detta då de besöker omkring 200 vingårdar per år, i olika 

vinresor eller för journalistuppdrag och fotoprojekt. I tillägg till vinresorna så har de även skrivit 

ett antal böcker om vin. Utöver de andra tjänsterna företaget erbjuder, agerar Britt och Per även 

som konsulter inom vin- och gastronomi, enligt hemsidan. Där beskrivs det att de exempelvis 

kan hjälpa till att planera och skapa en vinlista för en gourmetrestaurang, eller hjälpa företag eller 
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restauranger att hitta nya vinleverantörer. Det anordnas även olika utbildningar och vinkurser, för 

allt ifrån nybörjare till att utbilda människor som har mer kunskap, men som har i åtanke att lära 

sig mer om vinet. På hemsidan beskrivs det att målgruppen av kunder till deras resor, är både 

icke-professionella som har ett vinintresse, till professionella inom vinbranschen exempelvis 

importörer av vin (BKWines 2018). 

 

In-Italia är en researrangör, med säte i Danmark, som funnits sedan 1999. Företaget anordnar 

enligt hemsidan, resor till Italien, med fokus på det autentiska i landet. Deras resor görs till hela 

Italien, till Piemonte görs resor bland annat till områdena Alba, Ortasjön, La Morra, Monforte 

d´Alba och Maggiore sjön. Resor görs även till städerna runt omkring dessa tidigare nämnda 

områden. Då bland annat Barolo, Neivi eller Canale d´Alba (In-Italia 2018). 

 

Researrangören Temaresor startades 1971 och är idag en del av Jambotours. Det beskrivs på 

hemsidan att de noga väljer ut och arrangerar sina paketerade resor. Producenter av resorna är 

personer som beskrivs, tidigare ha jobbat som reseledare inom företaget. Detta har enligt 

hemsidan bidragit med kunskap om resmålen. Företaget arrangerar paketerade mat- och vinresor, 

där de valt att lyfta fram destinationens specialiteter (Temaresor 2018). 

 

Ciao Alba drivs av två halvitalienska systrar från Sverige, som startade företaget eftersom att de 

enligt hemsidan hade goda kontakter i Piemonte. De har specialiserat sig på staden Alba, och det 

är därifrån deras resor utgår, men det besöks även landskapen runt omkring staden. I sin 

beskrivning om företaget på deras hemsida, så lyfts deras resor fram som resor med lokal 

anknytning, till den vita tryffeln och lokalproducerad mat (Ciaoalba 2018). 

 

2.5.2 Urval av intervju och arrangörerna 

Population beskrivs av David och Sutton (2016), att vara varje fall som inkluderas i studien, hur 

undersökningen ser ut definieras av populationen. I de fall populationen anses vara för storskalig 

för studien, och för varje enskilt fall att undersökas, måste en representativ grupp väljas ut. Detta 

kallas enligt författarna att göra ett urval, vilket görs genom att ställa upp en urvalsram. Denna 

urvalsram innehåller alla populationens enheter och därifrån hämtas urvalet till studien. Det anses 

enligt författarna vara av betydelse för forskaren, att kunna identifiera och lokalisera 

populationen. När det gäller urvalstyper tas aspekten upp, att urvalet inte ska vara snedvridet. 

Detta görs genom att inte ha någon del av populationen över- eller underrepresenterade. Denna 

process innebär att alla egenskaperna i populationen måste tas i beaktande. Det presenteras av 
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David och Sutton (2016), två olika urvalskategorier. Dessa kan vara sannolikhetsurval, där varje 

fall i populationen har samma möjlighet att bli valt och ickesannolikhetsurval, som kan användas 

när populationen är svår att identifiera. Selektivt eller teoretiskt urval innebär att människor väljs 

ut av forskaren, utifrån om de kan lämpa sig för studiens ämnesområde. Urvalet bedöms då 

utifrån, att de anses besitta kunskap om ämnet som studeras (2016). Vi har i vår studie tillämpat 

ett selektivt urval, utifrån aspekten att vi valt ut de arrangörer som vi ansåg var lämpligast att 

intervjua och vars hemsidor lämpades bäst för textanalys, då de låg inom studiens ämnesområde. 

Dessa arrangörer ansåg vi besitta kunskap om ämnet, varpå vi valde att studera dessa.  

 

2.5.3 Urval av textanalys 

Vårt urval gjordes till våra textanalyser utifrån att vi identifierade och lokaliserade lämplig 

population, för att kunna göra ett selektivt- samt teoretiskt urval. Dessa texter av vårt urval 

gjordes utifrån att vi ansåg att de var trovärdiga och representativa för vårt ämne. Vårt motiv till 

varför vi således valt dessa researrangörer, att göra textanalyser från, var att företagen skilde sig åt 

i storlek, materialet var trovärdigt och källan för hemsidan var pålitlig. Vi valde att genom 

kodning lyfta fram relevanta teman, såsom vinets betydelse i paketeringen, samt hur det lokala 

och platsens betydelse lyfts fram i texterna. Dessutom har vi valt att lyfta fram temat 

marknadsföring, och hur de väljer att lyfta fram platsen via sina hemsidor. Utifrån dessa teman 

och aspekter ansåg vi att arrangörerna därmed är relevanta i vår studie, eftersom de lämpar sig 

bäst för vårt ämnesområde. Vårt urval har baserats på vad David och Sutton (2016) menar att 

materialets urval vid textanalyser, bör vara representativt för populationen som forskaren har 

intresse för. Forskaren måste ta hänsyn till textens autenticitet, trovärdighet, representativitet och 

mening. Forskaren kan tillämpa koder på stycken för att belysa skillnader och likheter, samt 

koppla samman dessa. Koder kan vara exempelvis vara nyckelord, teman eller uttryck, men 

behöver inte motsvara faktiska termer i texten. Den valda gruppen för textanalys bör vara 

representativ för forskningsfrågan (David & Sutton 2016).  

 

2.6 Metodkritik 

Då vi hade svårt att få till intervjuer med researrangörer, togs beslutet att genomföra en utförlig 

kvalitativ intervju med BKWines och utföra textanalyser i tillägg. Då samlades mer material in 

genom kvalitativ datainsamling och textanalys av fyra stycken researrangörers hemsidor. Detta 

gjordes i syfte att jämföra arrangörernas upplägg av paketering och marknadsföring av nischade 

vinresor. Att använda kvalitativ datainsamling blev ett måste, då vi hade svårt att få till intervjuer. 

Detta eftersom att företag inte svarade på våra mail angående intervju. Vi hade skickat ut 
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förfrågningar till flera researrangörer, men fick inget svar. Dessutom var det två företag som gått 

med på intervju, men som sedan valde att inte deltaga. Därför valdes denna metod, eftersom att 

vi hade för lite intervjumaterial i vår empiri, och var då i behov av mer underlag till vår studie. Vi 

anser dock att intervjuer hade varit mest lämpat, då det hade varit enklare för oss att anskaffa mer 

material. Detta eftersom att vid intervju, kan det ställas följdfrågor och de frågor som anses 

lämpligast vid det tillfället. David och Sutton (2016) tar upp aspekten, att forskaren måste fråga 

sig under en kvalitativ datainsamling, om materialet som samlas in är relevant och användbart för 

studien. Vid utförandet av textanalys begränsas dock forskarens svar, eftersom att denne inte har 

tillgång till text producenten för mer utförliga svar (David & Sutton 2016). 

 

2.7 Etiska ställningstaganden 

Enligt David och Sutton (2016) inbegriper forskning etiska ställningstagande som visar på 

forskarens normer och värderingar. Detta visar på respekt och medvetenhet från forskarens sida 

och ger en högre trovärdighet till forskningen som bedrivs (David & Sutton 2016). Nedan följer 

de etiska ställningstagande vi tagit hänsyn under vår studie. 

 

2.7.1 Informerat samtycke 

När vi valde att göra en intervju med BKWines, tog vi kontakt med företaget och informerade 

om vår studie och i vilket syfte den gjordes. Per Karlsson hade därför redan innan intervjun 

genomfördes gett oss sitt samtycke. David och Sutton (2016) tar upp i sin litteratur, att vid vald 

forskningsmetod som till exempel intervju, är informerat samtycke från personen som ska 

intervjuas viktigt. Detta menas att intervjupersonen, har gett sitt samtycke om intervjun, samt vet 

i vilket syfte den ska utföras. Forskning utan samtycke från intervjupersoner anses vara orimligt. 

Men det finns paralleller, vilket innebär dold observation, som görs utan de involverade i 

processens samtycke (David & Sutton 2016). Våra textanalyser gjordes från researrangörernas 

hemsidor, vilka är offentliga och då har som syfte att locka resenärer att välja deras upplägg av 

resor. Därför anser vi att analyser av dessa hemsidor kunde genomföras, trots att text-

producenterna inte gett oss samtycke. David och Sutton (2016) diskuterar att vid textanalyser, 

måste forskaren ställa sig frågan om materialet var avsett att spridas vidare, utanför en begränsad 

krets. En annan aspekt vid textanalyser är att producenterna av texterna inte är medvetna om att 

de är föremål för forskning (David & Sutton 2016). 
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2.7.2 Inspelning och lagring av kvalitativa intervjuer 

David och Sutton (2016) menar att intervjudata innehåller personliga detaljer och därför är det 

viktigt att denna data lagras åtskilt i separat format, för att kunna bibehålla konfideliteten mellan 

forskaren och intervjupersonen. Vår intervju med Per Karlsson från BKWines spelades in via 

Skype och har lagrats i separat fil på en specifik enhet ej kopplat till ett nätverk, på så vis har vi 

försäkrat oss om att vi är de enda personer som haft tillgång till detta material. 
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3 Teori 

I denna del av arbetet redogörs för teoretiska begrepp relevanta för studien, såsom vinturism, 

platsmarknadsföring och teman. 

 

3.1 Vinturism som nisch 

Från början var vinet något som användes som en handelsvara för de forna Grekerna och 

Fenicierna, men i nutid anses vinet ha en betydande roll för människorna i länderna runt 

Medelhavet. Man lyfter fram lokal gastronomi i medelhavsländerna med hjälp av vinet, där 

vinturism också associeras med dessa länder. Hall och Mitchell (2001) menar att vinturism 

definieras som besök på vingårdar, vinerier eller vinfestivaler.  På senare år har vinturism använts 

för att utveckla regioner, vilka annars endast har landsbygd att tillgå. Författarna menar att turism 

och vin har därför blivit ett betydande verktyg, i att marknadsföra Medelhavsregionen. Italien 

anses vara ett av världens största vinproducerande länder, och landet använder sig av vinturism 

för att kunna utvecklas framåt (Hall & Mitchell 2001). 

Vinturism beskrivs även av Iglesias och Navarro (2014) som att resa för att uppleva vingårdar 

och vinregionen som attraktion. För att turism ska kunna utvecklas på dessa platser måste det i 

tillägg till vingårdsbesök finnas andra turismrelaterade aktiviteter. Denna typ av nischad turism 

som vinturism är, innebär ofta ett sätt för destinationer att utvecklas framåt (Iglesias & Navarro 

2014). 

 

3.2 Vinturism och regional utveckling 

Hall och Mitchell (2001) diskuterar, att vinturism är något som utvecklar Medelhavsländernas 

landsbygd, där vin produceras. Med hjälp av vinet lyfter man fram lokal gastronomi, och vinet har 

blivit ett betydande verktyg för att marknadsföra Medelhavsländerna (Hall & Mitchell 2001). 

Iglesias och Navarro (2014) menar att vinturism används för att vingårdar och vinregionen ska 

upplevas som en attraktion (Iglesias & Navarro 2014). Vinturism används för att föra 

utvecklingen framåt i exempelvis Italien, detta då landet anses vara en av världens största 

vinproducenter (Hall & Mitchell 2001). 

Mossberg (2015) menar att för att föra turismens utveckling framåt är olika samarbeten mellan 

aktörer nödvändiga (Mossberg 2015). Samarbeten som uppstår mellan vingårdar och resebolag är 

något som Hall (2008) även diskuterar. Han menar att detta samarbete som sker mellan två 

organisationer, strävar efter ett gemensamt mål, för att på så vis öka antalet vinresor. Det måste 

finnas en länk mellan vingårdarna och turismindustrin, något som gör att en betydande roll för 

många vingårdar, då det ger en möjlighet att sälja eller marknadsföra produkterna (Hall & 
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Mitchell 2001). Hall (2008) diskuterar att många av de mindre vingårdarna måste för att klara sig, 

ta emot besökare till sina gårdar. Detta för att få sålt sina produkter och marknadsföra vinet. 

Vinproducenterna ser sig dock inte som en del av turistvärlden, trots att de tar emot besökare till 

sin gård (Hall 2008). 

Utvecklingen av vinturism beskrivs av Iglesias och Navarro (2014), som något som stärker vinets 

varumärke. Vingårdsbesöken ses ofta som ett sätt för vinproducenterna att skapa merförsäljning 

av sina produkter. Vinturism anses dock vara andrahands aktiviteten på vingårdarna, där 

produktionen av vinet kommer i första hand. Iglesias och Navarro (2014) menar dock att 

vinturism kan bygga vinets varumärke, då turisterna genom besöket skapar en relation till 

produkterna. Den relation som uppstår mellan vinproducenten och turisten, anses påverka 

turisten. Detta i form av att turisten får mer kunskap om vinet, vilket kan leda till att stärka 

varumärkets betydelse. Efter att turisten kommit hem från resan, stärks varumärket ytterligare, då 

turisten ofta samtalar om vingårds besöket och konsumerar vinet på hemmaplan. Vinturism tas 

även upp som något som inte bara utvecklar vingårdarna, utan båda gynnas exempelvis 

ekonomiskt, för att vinturismen ska fungera. Vingårdarna måste alltså ha ekonomiska fördelar av 

turismen för att anse sig vara en del av den. Hall (2008) menar dock att inte alla vinproducenter 

står sig positiva till vinturism, men att mångas attityder har ändrat från en negativ ton till en mer 

positiv under senare tid. Vingårdar i områden som inte är en del av massturismen, måste se till 

alla fördelar som sker när vin och turism kopplas ihop, samt bildar nätverk. Detta för att kunna 

gynnas ekonomiskt av turismen. För en turismplanerare tas aspekten upp att det är en utmaning 

för denne att lyfta fram nätverkens betydelse, för att kunna utveckla vinturismen. Alla vingårdar 

eller turismföretag vill dock inte vara en del av ett nätverk (Hall 2008). 

Hall och Mitchell (2001) menar att vinturism har blivit integrerat i utvecklingen, samt i 

marknadsföringen av turism i Medelhavsregionen. Vinet har fått en betydande roll i att 

marknadsföra regioner, och har blivit en del av turisters intresse. Globaliseringen har lett till att 

vin från alla regioner säljs världen över, vilket bidragit till att vingårdar har möjlighet att synas och 

visa sina produkter. Dock har globaliseringen även lett till en form av tävling, i att sälja produkter 

till konsumenter mellan vinproducenter, enligt Hall och Mitchell (2001). Alla vingårdar har inte 

möjlighet att möta de mer storskaliga producenters prisbild på vinet. Vilket innebär att de därmed 

inte har samma möjlighet till försäljning av vinet. Turism har därför fått hela regionen där gården 

befinner sig (Iglesias & Navarro 2014). Byrd et.al (2016) menar att ett ökat antal turister har vin 

som reseanledning, vilket lett till att allt fler destinationer satsar på ökad turism till vingårdar. De 

har även har utvecklat specifika resrutter inom vindistrikt. Byrd et.al (2016) anser, att med en 

professionell kundorienterad service, erhåller kunderna kunskap om området och blir medvetna 
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om vingårdarnas produkter. Vingårdarna bygger på så vis upp sitt varumärke och skapar lojala 

kunder, vilket skapar en god kundkontakt (Byrd et.al 2016). 

Vinturism är något som enligt Hall och Mitchell (2001), påverkar regioner ekonomiskt, vilket ger 

den en betydande roll i turismplaneringen. Vinturism är en viktig faktor, i att skapa hållbar 

regional utveckling, detta eftersom det skapas jobb och försäljning av lokala produkter genom 

nischen. För mindre vinproducenter spelar vinturism en betydande roll i deras ekonomiska 

tillväxt, och är det som de tjänar pengar på. Vinturism bidrar enligt Hall och Mitchell (2001), till 

lokal förankring, samt kunskap om vinet och vinregioner. Italien är ett av få vinproducerande 

länder som drar fördel av vinturismen och utvecklar den framåt (Hall & Mitchell 2001). 

 

3.3 Platser 

Platser ska enligt Ek och Hultman (2007) ses som mötesplatser, där sociala relationer och 

interaktioner strålar samman. När de attraktiva delarna av en plats lyfts fram, så lockas turister till 

platsen. Marknadsföring används för att lyfta fram attraktiva delarna som då skapar en 

attraktionskraft för platsen (Ek & Hultman 2007). 

Mossberg (2015) tar upp vikten av den sociala samvaron på en plats, och menar att mötet som 

sker påverkar resans utgång positivt eller negativt. Även den fysiska omgivningen på denna plats 

påverkar besökaren och spelar på dennes känslor (Mossberg 2015). 

 

3.4 Platskänsla 

Blom (2003) behandlar att det inte bara är attraktionen på en plats som styr turistens val av 

destination, utan vilka känslor platsen väcker hos turisten. Hur en turist känner för en plats är 

individuellt och valet av destination styrs av det egna intresset. Mat- och dryck kan skapa en 

platsidentitet och på så vis inverka på turisters val av destination, då turister söker något som 

skapar rekreation och inre välmening (Blom 2003). 

 

3.5 Platsidentitet 

Wang och Chen (2015) menar att människors känslor och tillhörighet påverkar skapandet av en 

plats identitet. Platser kan användas för att tillskriva livshistoria och skapa minnen för turister 

(Wang & Chen 2015).  

Mossberg (2015) skriver att relationerna som uppstår mellan olika intressenter, såsom turister och 

lokalbefolkning, bidrar till att skapa platsidentitet (Mossberg 2015). Rabbiosi (2016) behandlar 

hur skapandet av en destination som varumärke utgår ifrån den platsidentitet som lokala mat- och 

vinaktörer bidrar till. Beteendet, berättandet samt materialet som aktörerna använder sig av, har 
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betydelse för hur platsens identitet skapas och hur den upplevs. Fokus ligger på kommunikation 

och levandegörande av ett tema. Omvandlingen av platsidentitet till varumärke bör ske integrerat 

med turisterna. Detta för att skapa en öppnare relation, som bidrar till mervärde och påverkar hur 

destinationen marknadsförs (Rabbiosi 2016). 

 

3.6 Platsmarknadsföring 

Platsmarknadsföring innebär enligt Hall (2008), att sälja in platsen till potentiella besökare. Det 

handlar om att erbjuda något annat än vad konkurrenterna erbjuder. Platsmarknadsföring kan 

enligt litteraturen definieras utifrån att ”designa en plats för att tillfredsställa målgruppens behov”, 

och handlar om att kunna möta besökarnas förväntningar av platsen (Hall 2008).  

Kotler et.al (2017) beskriver att marknadsföring handlar om att lyfta fram företagets erbjudande, 

och kunna skilja det mot vad konkurrenterna erbjuder. Detta innebär att företaget differentierar 

sig mot konkurrenterna (Kotler et.al 2017). 

 

3.7 Varumärke 

Kotler et.al (2017) behandlar att företag skapar upplevelser runt sitt varumärke och sina 

produkter. Detta då upplevelser har blivit allt mer centralt i marknadsföring, konsumenter köper 

mer än en produkt eller tjänst, de köper en upplevelse i tillägg. Kotler et.al (2017) beskriver även 

att varumärken är ett företags bärande element i deras relation till kunderna. Platser kan skapa 

varumärken för att locka till sig besökare. Denna typ av platsmarknadsföring beskrivs som ett sätt 

att bygga platsidentiteten. Detta görs genom att lyfta fram de aktiviteter och framgångar platsen 

har. På så sätt kan man genom marknadsföring stärka platsens identitet. Vilket enligt Kotler et.al 

(2017) gör det betydande att ha lokalbefolkningens stöd i sin platsmarknadsföring, för att lyckas 

som destination. Det som bygger varumärket är konsumenters och andra människors 

erfarenheter av det, snarare än att det byggs genom annonsering (Kotler et.al 2017). 
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3.8 Teman 

Mossberg (2015) diskuterar att tematisering av upplevelsen på platsen, skapar en symbolisk 

paketering av resan och konsumtionen får sin mening genom detta tema. För att kunna bidra till 

kundens upplevelser, måste temat vara utmärkande och tydligt. Besökarna måste vara delaktiga i 

upplevelsen för att den ska bli så bra som möjligt (Mossberg 2015). Duralia (2017) behandlar den 

stigande trenden av tematiserade upplevelser,  där gastronomin ingår. Mat och vin utgör en stor 

del av konsumentens upplevelse, där gastronomin har fått en större roll, och blivit ett mer 

påtagligt krav. Sättet som ingredienser kombineras och färdigställs är ett sätt att uttrycka ett lands 

kulturella identitet, därför bidrar lokal och regional gastronomi till mervärde på en 

turistdestination och skapar på så vis konkurrenskraft (Duralia 2017). 
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4 Researrangörernas upplägg av sina vinresor 

Under denna rubrik presenteras studiens empiriska data, såsom information om de olika 

researrangörerna och deras upplägg av vinresor, inklusive en sammanställning av vår intervju med 

BKWines. Även information angående regionen Piemonte framförs. Vid textanalys av 

arrangörernas hemsidor, kunde inte material insamlas till varje underrubrik, då det inte framgick 

tydligt på hemsidorna. Vilket även är anledningen till att inte varje arrangörs textanalys finns med 

under varje rubrik. 

 

4.1 Vinets lockelse i Piemonte 

Piemonte är en region i norra Italien med flera tusen års historia, mycket av områdets konst och 

arkitektur härstammar från Romarriket. Flera bevarade kulturarv finns med på UNESCOs 

världsarvslista (Infopiemonte 2018). Piemonte är Italiens näst största region, i vilken huvudstaden 

heter Turin (Italian touristoffice 2018). Regionen har en lång gedigen historia och kallas 

ofta ”Landet vid bergets fot”, där området präglas av vingårdar och gammal arkitektur 

(Larsvinsida 2018) (se bilaga 1 och 2 för exempelbilder från området). 

De stora vindistrikten Monferrato och Langhe ligger österut, respektive söderut från Turin. I 

dessa distrikt finns också den vita tryffel, vilken anses vara en gastronomiskt delikatess. 

Monferratos huvudort är Asti och Langhes huvudort är Alba. Druvor som odlas för att 

producera vin är främst Nebbiolo-druvan i Alba-området, medan Barbera-druvan och Moscat 

odlas i Asti-området (Italian touristoffice 2018). Dock kommer huvuddelen av regionens viner 

från Langhe-området (Larsvinsida 2018). 

Från områdena Barolo och Barbaresco, nära staden Alba kommer de allra främsta vinerna i 

regionen. Druvan Nebbiolo har odlats i regionen sedan 1200-talet (SvD 2018). Gastronomin är 

av stor betydelse i regionen och trattorias serverar traditionell lokal mat. Då gastronomin i tillägg 

till vinet är i fokus i regionen, finns det även ett antal Michelin-guide restauranger i området, vilka 

serverar mat i toppklass. Trots att det är mat och vin som dominerar i regionen, är vandring och 

cykling, aktiviteter som återfinns i området (Vinochmatguiden 2018). 

 

4.2 Vinresans upplägg hos arrangörerna 

Här redovisas arrangörernas upplägg av vinresor. In-Italia saknas under denna rubrik då vi inte 

ansåg hemsidan tillföra tillräckligt med information för att kunna redovisas i studien. Deras sida 

ger tips och ideér på sevärdheter och resmål i regionen. Det finns även en blogg tillgänglig om 

resor. Sidan har även en sökfunktion där sökningar rörande flyg och boende kan göras, men som 
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redan påpekats saknas specifik information om själva upplägget, vilket vi även har förklarat i 

metoddelen.  

 

BKWines resor beskrivs på hemsidan, ledas av företagets egna reseledare. De anses då också har 

kunskap angående vinet, gastronomin och lokal kultur, i det landet som besöks. Möjligheten till 

mer skräddarsydda resor ges även av BKWines, vilka kan vara privata, och för små och stora 

grupper. BKWines beskrivs även ha i sitt reseupplägg, mer specialiserade resor, som innefattar 

företagsresor, konferensresor eller Italienska vin- och matlagningsresor. Det anordnas även 

vinimportör-resor, för importörer som letar efter leverantörer och vill upptäcka nya 

vinproducenter att samarbeta med (BKWines 2018). 

 

Temaresor anordnar paketerade resor till Piemonte i olika upplägg, dels något som de 

benämnt ”Tre italienska guldkorn”. Denna paketerade resa, går ut på att under åtta dagar besöka 

Piemonte, Milano och Genuas. I denna typ av resa beskrivs upplägget som ”Kom och smaka på 

Piemonte fantastiska måltider och viner, se Lombardiet med designhuvudstaden Milano och 

njuta av Liguriens natursköna landskap”. Företaget anordnar även en paketerad vinvandrings resa 

till Piemonte, även den är åtta dagar lång. Detta reseupplägg beskrivs som ”vandringsresa i vin- 

och matregionen Piemonte vid Alpernas fot, med natursköna vandringar, italiensk 

småstadskaraktär och kulinariska höjdpunkter”. Resan beskrivs via hemsidan som att bjuda på 

varierande natursköna vandringar, där det även ges möjlighet att uppleva Italiensk småstadscharm 

och prova viner på vingårdar. Resans viner som provas är Barolo-, Barbaresco- och Barberaviner. 

Höjdpunkter under resans gång som beskrivs via hemsidan är bland annat: besök hos en trifolan 

för tryffelprovning, vinvandring till Barolo och Barbaresco, samt tågresa till Schweiz (Temaresor 

2018). 

 

Ciao Albas reseupplägg består av tre olika paketresor till regionen, som benämns 

Upplevelsepaketet, vinprovarpaketet och konferenspaketet. De kan även skräddarsy resorna för 

de turister som önskar något i tillägg till det företaget erbjuder (Ciaoalba 2018). 

Upplevelsepaketet innebär enligt hemsidan en sex dagar lång vandrings- och cykelresa, som utgår 

från Alba. I paketet ingår det fem övernattningar på trestjärnigt hotell och hyra av cykel två dagar. 

Även en guidad tur hos lokal matproducent, tryffeljakt, tre stycken vinprovningar och lunch 

under tre dagar. Under resans gång beskrivs det på hemsidan, att det vandras till vingårdar för 

provsmakning av vin, och att det cyklas runt i Albas omgivningar. Detta görs med syfte att 

uppleva lokalproducerad mat och vin (Ciaoalba 2018). 
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Vinprovarpaketet utgår även det från Alba, och är en fem dagar lång resa. Det beskrivs på 

hemsidan att ”landskapet avnjuts under resorna mellan vingårdarna”. Under denna resa ingår det 

sex stycken vinprovningar. Dessa vinprovningar görs bland annat i Barolo på Barolo slott, på 

vingården Annunziata, även på en mindre familjeägd gård och café Umberto. I deras reseupplägg 

ingår det enligt hemsidan guidning på tre stycken vingårdar, provsmakning av lokalproducerade 

chark- och ostprodukter. I tillägg till vingårdsbesök så beskrivs det på hemsidan att resenären kan 

sysselsätta sig med shopping och koppla av på någon av de mysiga barerna i Alba (Ciaoalba 

2018). 

Konferenspaketet innebär enligt hemsidan, konferensresor som är skräddarsydda med 

vingårdsbesök, vandringar på vinodlingar eller matlagningskurser. Resan skräddarsys efter 

kundens önskemål (Ciaoalba 2018). 

 

4.3 Vinets roll i BKWines upplägg av resor till Piemonte 

Vår intervju med Per Karlsson, som är en av ägarna till BKWines, gav uttömmande svar 

angående de sakfrågor vi riktat in oss på. Nedan följer ett sammandrag av dessa svar. 

 

4.3.1 Bakgrundsfakta BKWines 

Rörande bakgrundsfakta om företaget berättar Per att BKWines har funnits i 15 år och har endast 

två anställda, han själv och hans fru Britt Karlsson. Per och Britt har alltid haft ett mat och 

vinintresse och de sköter alla arbetsuppgifter själva, allt från marknadsföring och teknik, till 

reseledare. Enligt Per har BKWines blivit Skandinaviens största arrangör av specialiserade 

resepaket, med gastronomi och vin som tema. 

 

4.3.2 BKWines upplägg av resor 

Gällande upplägget av resorna så berättar Per att dessa skräddarsys efter kundens önskemål. Det 

arrangeras cirka 30 resor per år, där en tredjedel av resorna går till Italien. Resor till regionen 

Piemonte är tre till fyra stycken per år, med grupper bestående av max 20 personer. Varför de 

valt Piemonte som resmål är enligt Per på grund av att det är ett av Italiens stora vindistrikt, det 

är ett vackert område att resa i och det finns en spännande gastronomi. I Piemonte är det 

städerna Alba, Asti, Barolo och Barbaresco som besöks, med boendemöjligheter i Alba samt Asti. 

Resan inkluderar hotell, transport och två till tre stycken besök per dag till olika vingårdar där en 

gastronomisk lunch intas. Eftersom det är gastronomin och främst vinet som ligger i fokus på 

BKWines resor, så väljer de att inte kombinera resorna med till exempel shopping, museer och 

stadspromenader. 
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Fokus under resorna läggs istället på vingårdsbesöken, där vinet lyfts fram tillsammans med den 

lokala gastronomin i området. Per berättar att BKWines främst besöker mindre gårdar där 

vinmakare eller ägare har tid att möta upp och berätta om verksamheten och bidra med kunskap 

om vinet. Detta menar Per skapar en mer personlig upplevelse av platsen. Resorna brukar även 

innehålla ett besök till en större vinproducent, för att belysa skillnaderna mellan de större och de 

mindre gårdarna. Marchesi de Barolo och Fontana Fredda ges som exempel på större vingårdar, 

där Marchesi de Barolo, har tre till fyra stycken personer som hanterar besöksmottagning, samt 

att det finns drop-in till rummet där vinprovningen sker. Fontana Freddas besöksanläggning är 

anpassad för att ta emot upp till 500 besök per dag. Per anser dock inte att guiderna på plats har 

tillfredsställande kunskaper om vinet. 

 

4.3.3 BKWines samarbeten och nätverk 

När det kommer till samarbeten och nätverk så betonar Per den personliga kontakten med 

vinproducenterna och att BKWines har många kontakter i vinbranschen,  samt att de även själva 

kan mycket om vin. Denna kontakt och kunskap gör att det blir en väldigt specialiserad nisch och 

ett mer personligt möte på vingårdsbesöken. Per förklarar att det är av denna anledningen de 

väljer att inte samarbeta med lokala turistorganisationer, då de anser att dessa oftast inte har 

samma nätverk eller kunskap. BKWines anser även att kvaliteten bland lokala turismpartners kan 

variera och därför outsourcar de inte några delar av resan, utan arrangerar allt själva, såsom buss, 

boende och besök till vingårdar. Detta för att kunna kontrollera att kvaliteten hålls. I Alba 

använder de sig alltid av ett och samma hotell, som de själva valt ut, detsamma gäller för Asti. 

Hotellen som används är lokalägda medelstora hotell med cirka 30-40 rum. Dessa är belägna i 

städer, då tanken är att det finns mer möjligheter för resenärerna att kunna nyttja sin egen tid på 

kvällarna i en stadsmiljö. 

 

4.3.4 BKWines effekt på regionen Piemonte 

Om BKWines roll gällande skapandet av effekter på den regionala utvecklingen, så anser Per att 

företaget inte har så stor inverkan, då de är en liten organisation. Däremot anser han att det kan 

komma att skapas positiva effekter på lång sikt, då fler personer får uppleva regionen, samt att 

företaget bidrar till att viner från området blir mer populära och uppskattade. Detta, menar Per, 

leder i sin tur till att svenska konsumenter och resenärer blir mer bekanta med regionen 

Piemonte. 
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4.3.5 BKWines framtidsplaner 

På frågan om BKWines framtidsplaner så svarar Per att det inte finns något fast program för 

deras resor, men inga drastiska förändringar är planerade. BKWines kommer att fortsätta 

skräddarsy sina resor, och de kommer fortsätta med sitt grundkoncept med tre till fyra dagars 

resor till regionen Piemonte med gastronomi och vin som tema. 

  

4.4 Platsens betydelse  

I denna del redovisas, genom textanalys, hur arrangörerna lyfter fram platsen och paketerar sina 

resor.  

 

BKWines utnämner sig, på sin hemsida, som specialist på vinresor. De beskriver att de vill “dela 

med oss av vår passion för enastående viner, högklassiska måltider och vackra landskap”. 

Organiseringen av besök på vingårdar skapar, enligt hemsidan, unika möten med vinodlare. Det 

personliga mötet tillsammans med besök på små, lokala krogar är något som skapar en djupare 

platsanknytning. Lokal gastronomisk smakupplevelse är även något som pekas ut som 

framträdande upplevelse på resan (BKWines 2018). 

 

Enligt Temaresors hemsida är maten, drycken och kulturen centralt i deras resor. Besökarna får ta 

del av destinationens specialiteter. Temaresors reseledare har lokal kunskap och personliga 

kontakter. “Smaker, färger, dofter och utvecklande samtal tar resan till nya nivåer”. Mat såsom 

tryffel, choklad, lufttorkad skinka, olivolja och ostar nämns som komplement till vinprovningar 

(Temaresor 2018).  

 

In- Italia beskriver på sin hemsida regionen som ”Vin och gastronomi, alper, sjöar och städer i 

härlig förening”. Resorna till Piemonte görs i syfte att lyfta fram gastronomin i området, där lokal 

produktion av vin och mat nämns som reseanledning. De beskriver att resenärer som ”vill dra 

ned på tempot och gotta sig i upplevelser, inom mat och gastronomi” är de som ska besöka 

regionen. Under resorna till Piemonte, bor turisten bland annat mitt ibland vinmarkerna som 

omger städerna. In-Italias resor görs med ursprung på det lokala i I denna del redovisas hur 

arrangörerna lyfter fram vinet och maten i sin marknadsföring på sina hemsidor.  

 

Temaresors upplägg av vinresor till Piemonte, beskrivs med syftet att turisten ska avnjuta lokal 

mat och vin i regionen. Det görs även under resans gång ett besök i Canelli, och världsarvet med 
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de underjordiska kyrkorna.  Under resans gång beskrivs det att det även regionen, vinets 

betydelse nämns som komplement till besöken av de medeltida städerna (In-Italia 2018). 

Ciao Alba lyfter på hemsidan fram Piemonte landskap och natur, med vinet är i fokus. 

Lokalbefolkningen beskrivs bidra till en stor del av reseupplevelsen. De vill ge sina resenärer ”en 

känsla av att komma Italien närmare”. Det beskrivs på hemsidan att människorna, maten, 

vingårdarna, cykling och vandringar i de vackra omgivningarna ger resenären hela upplevelsen. 

 

4.5 Vinets och matens betydelse i marknadsföringen 

BKWines lägger stor vikt på vin och matupplevelser, på sin hemsida. Med frågan “Vill du lära dig 

lite mer om vin och samtidigt njuta av gastronomiska måltider?” beskrivs resans syfte. Fokus 

ligger på vin, gastronomi och möten i marknadsföringen. Vin och gastronomiresor till okända 

pärlor, i form av vindistrikt, lyfts fram. Det personliga mötet med vinproducenterna innebär 

enligt hemsidan, att turistfällor undviks och möjliggör upptäckten av “det okända, det oväntade 

och nya, spännande” (BKWines 2018).  

 

Temaresors upplägg av vinresor till Piemonte, beskrivs med syftet att turisten ska avnjuta lokal 

mat och vin i regionen. Det görs även under resans gång ett besök i Canelli, och världsarvet med 

de underjordiska kyrkorna. Det besöks även en ”vingård med tradition, kunskap och 

nytänkande”. Där det ges möjlighet att prova lokalproducerade viner i Barolo (se bilaga 2) och 

Sputmante. Det görs även ett besök på jaktslottet Fontana Fredda under resans gång. Främsta 

syftet som beskrivs på hemsidan, med detta reseupplägg är att besöka intressanta och 

välsmakande upplevelser i norra Italien (Temaresor 2018). 

 

En upplevelse som har fokus på vin, och arrangeras av företaget, beskrivs på In-Italias hemsida. 

Det är att besöka Canellis vinmarker, som finns med på UNESCOs världsarvslista. Där lyfts det 

fram att det som kan upplevas på plats är de underjordiska vinkällarna, där lokalt vin lagras (In-

Italia 2018). 

 

Ciao Alba importerar viner från en mindre vingård som heter Azienda Agricola Pietroo Rinaldi, 

enligt deras hemsida. Detta görs i syfte att man som privatperson kan beställa och köpa vinet som 

importerats via Systembolaget, eller att exempelvis restauranger med utskänkningstillstånd kan 

köpa vinet direkt av Ciao Alba. Gården som företaget importerar vin ifrån ligger i Madonna di 

Como, och drivs av paret Paolo Tenino och Monika Rinaldi. Vinerna produceras enligt hemsidan 

av druvorna Nebbiolo, Barbera, Dolcetto och Moscato, vilket exemplevis beskrivs ge Barolo- 
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eller Barbarescoviner. I tillägg till att företaget importerar vin från regionen, är de även 

återförsäljare av lokala delikattesser och choklad som produceras i Piemonte, som sedan säljs via 

hemsidan (Ciaoalba 2018). 
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5 Analys  

I denna del av studien redogörs vår analys av det empiriska materialet kopplat till de teoretiska 

begreppen som tidigare redogjorts. Avsnittet är uppdelat i olika delar för att lättare påvisa den 

röda tråden. 

 

5.1 Vinturism som nischat tema i Piemonte 

Hall och Mitchell (2001) definierar vinturism som besök på vingårdar, vinerier eller vinfestivaler. 

Regionen Piemonte präglas av både stora och mindre vingårdar och har odlingar med anor 

tillbaka till 1200-talet, enligt Larsvinsida (2018). Då regionen erbjuder delikatesser, såsom den vita 

tryffeln, och serverar traditionell lokal mat (SvD 2018) så finns även gastronomiska möjligheter 

tillgängligt för turisterna. Duralia (2017) menar att mat och vin utgör en stor del av den turistiska 

upplevelsen, gastronomin har hamnat alltmer i fokus då trenden av dessa tematiserade 

upplevelser stiger. 

 

5.2 Vinturism som verktyg för att marknadsföra platser 

Både Mossberg (2015) och Hall (2008) menar att samarbeten mellan olika aktörer, som jobbar 

mot samma mål, är nödvändiga för att föra den regionala utvecklingen framåt. Detta samarbete 

ger ekonomiska fördelar och bildar ett nätverk, som enligt Hall (2008) fungerar som länk mellan 

vingårdarna i regionen och övriga aktörer inom turismindustrin. Mossberg (2015) menar att 

relationerna som uppstår mellan olika intressenter, såsom turister och lokalbefolkning bidrar till 

att skapa en plats identitet, vilket även påverkar platsens utveckling. Wang och Chen (2015) anser 

att människors känslor och minnen av en plats även påverkar platsens identitet. 

Ett annat verktyg för regional utveckling, förutom samarbeten och nätverk, nämner Hall och 

Mitchell (2001). De anser att vin och lokal gastronomi kan användas för att marknadsföra 

Medelhavsländerna, där Italien nämns som exempel då det är en av världens största 

vinproducenter. Turism med vinet i fokus menar Hall och Mitchell (2001) har blivit integrerat i 

utvecklingen, samt i marknadsföringen av turism i Medelhavsregionen. Italien är då ett av de 

länder som drar nytta av denna turism. Dessutom har turismen fått en betydande roll för många 

vingårdar. Då det ger dessa möjligheten att sälja eller marknadsföra sina lokala produkter, samt att 

det på detta sätt skapas jobb. Denna ekonomiska tillväxt inom vinturismen är viktig för mindre 

vinproducenter, då det är ett sätt att tjäna pengar. Denna turism bidrar också till lokal kännedom 

och vinkunskap hos turisterna. 

Iglesias och Navarro (2014) anser att vingårdar och vinregioner upplevs som en attraktion inom 

vinturism. De menar att utvecklingen av vinturism stärker vinets varumärke, då besöken på 
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vingårdarna skapar en relation mellan turisterna och de lokala produkterna. Detta ger även 

kunskap och leder till konsumtion av varumärket på hemmaplan. Ökad kunskap om vinområden 

och deras produkter nämner även Byrd et.al (2016) som anser att turism med vin som 

reseanledning ökar, och att detta leder till ett skapande av varumärke och lojala kunder till följd. 

 

5.3 Arrangörerna och deras upplägg 

Genom intervju och materialinsamling från hemsida kan vi se att BKWines har ett reseupplägg 

som innebär att de specialiserar och skräddarsyr sina resor. Per Karlsson menar att företaget vill 

skapa en upplevelse som skiljer sig från massturismen. Därför använder de sig av små grupper 

och har endast tre till fyra resor per år till Piemonte. Per och Britt förstärker även upplevelsen 

genom sina kunskaper om vin och guidning under resans gång, de anordnar även varje resa på 

egen hand. Ytterligare information från Per visar att företaget samarbetar med lokalt äga hotell 

och vingårdar. Detta nätverk och den kunskap som erbjuds, är enligt Per vad som skiljer 

företaget från andra researrangörer. Det erbjuds inga kringaktiviteter utan några mindre 

vingårdar, samt någon större vingård besöks, med vinet och den lokala gastronomin i fokus. 

Företaget samarbetar inte med andra reseproducenter, eftersom Per och BKWines vill försäkra 

sig om att den kvalitet de eftersträvar uppnås. 

 

På In-Italia hemsida går att läsa att företaget är en svensk researrangör, som anordnar resor till 

Piemonte. Deras resor utgår ifrån städer som exempelvis Alba eller Barolo. Reseanledning som 

nämns på hemsidan är gastronomin och vinet, ur ett lokal producerat perspektiv. Besök på 

Canellis vinområde, som finns med på UNESCOs världsarvslista, är en kringaktivitet som görs på 

resan. Detta i tillägg till besök av medeltida städer, och underjordiska vinkällare, vilket beskrivs på 

hemsidan. Vinets betydelse beskrivs som ett komplement till de andra aktiviteterna.  

 

Enligt Temaresors hemsida är företaget en del av Jambotours koncern, och anordnar paketerade 

resor i olika varianter, där mat och vin ges som exempel på teman. Deras paketerade reseupplägg 

är enligt hemsidan ”Tre Italienska guldkorn” och vinvandringsresa, som båda innefattar regionen 

Piemonte. Det första reseupplägget som nämns utgörs av en resa på åtta dagar, med besök i tre 

olika områden, vilka är Milano, Piemonte och Genuas. Enligt Temaresors hemsida erbjuds 

resenärerna möjligheten att ta del av lokal mat och vin under resans gång. Deras upplägg av 

vinvandringsresan innebär att även den är åtta dagar lång. Där utförs aktiviteter som vinvandring 

till Barolo och Barbaresco, där lokala viner provas. Det ingår även tågresa till Schweiz och 

tryffelprovning i reseupplägget. 



 

24 
 

Ciao Alba är ett svenskt reseföretag, som drivs av två halvitalienska systrar enligt hemsidan. 

Företaget har specialiserat sig på staden Alba och resor med lokalanknytning. Den vita tryffeln 

och lokalproducerad mat lyfts fram. Deras paketering av resor görs utifrån tre olika paket och 

dessa beskrivs på hemsidan ha olika syften. Upplevelsepaketet nämns som cykel- och 

vandringsresa, där guidningar hos lokala matproducenter och vingårdar med vinprovningar, samt 

även tryffeljakt är exempel på aktiviteter under resan. Vinprovarpaketen beskrivs ha vinprovning i 

fokus, med lokalproducerad mat som provsmakas i tillägg hos olika producenter. Resans upplägg 

av vinprovningar utgår enligt hemsidan från tre stycken vingårdar i varierande storlekar. Deras 

konferenspaket kan inkludera vingårdsbesök, vandringar på vinodlingar eller matlagningskurser, 

och är enligt hemsidan mer skräddarsydda efter kundens önskemål. 

  

5.4 Platsens betydelse 

Efter att bearbetat vår datainsamling kan vi se att samtliga av studiens arrangörer anordnar sina 

vinresor till den italienska landsbygden. BKWines reseupplägg satsar på en personlig upplevelse 

av regionen med möjlighet till att få en ökad kunskap om vin. Besök till mindre lokalägda 

vingårdar sker där vinmakarna möter upp och bidrar med historieberättande. Lokala hotell 

används till boende. Gastronomi utgår från lokalproducerade råvaror och kompletterar det lokala 

vinet. In-Italias reseupplägg utgår från ”det Italienska ursprunget” och de besöker medeltida 

städer och underjordiska vinkällare. De besöker även Canellis vinmarker som finns på 

UNESCOs världsarvslista. Detta ger ett inslag av regionens kulturhistoria. Temaresors 

reseupplägg utgår från matupplevelsen, då resenärerna får möjligheten att genom bland annat 

tryffelprovning ta del av välsmakande upplevelser i norra Italien. Ciao Albas reseupplägg har 

fokus på Alba och närliggande landskap. Upplevelsen av platsen byggs genom aktiviteter såsom 

tryffeljakt, vandring och cykling. Vinprovning sker vid besök till slott, vingård och en mindre 

familjeägd gård. 

Kotler et.al (2017) beskriver att marknadsföring handlar om att lyfta fram företagets erbjudande, 

medan Hall (2008) menar att platsmarknadsföring kan definieras utifrån att en plats designas för 

att tillfredsställa målgruppens behov. Ek och Hultman (2007) anser att marknadsföring används 

för att lyfta fram attraktiva delar på en plats för att skapa attraktionskraft. Även Mossberg (2015) 

menar att den fysiska omgivningen påverkar hur en plats upplevs. Bakar vi ihop dessa teorier och 

jämför dem med våra arrangörers marknadsföring och upplägg av vinresor kan vi se att 

gemensamt är att en stor del av marknadsföringen och paketeringens utformning betonar 

möjligheterna kunderna ges att få uppleva den lokala gastronomin och kulturen på plats i 

Piemonte. 
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5.5 Vinets och matens betydelse i marknadsföringen 

Blom (2003) menar att mat- och dryck kan skapa en platsidentitet och på så vis inverka på 

turisters val av destination, då turister söker något som skapar rekreation och inre välmening. 

Även Rabbiosi (2016) behandlar hur skapandet av en destination som varumärke utgår ifrån den 

platsidentitet som lokala mat- och vinaktörer bidrar till. Beteendet, berättandet samt materialet 

som aktörerna använder sig av, har betydelse för hur platsens identitet skapas och hur den 

upplevs, menar Rabbiosi (2016). Fokus ligger på kommunikation och levandegörande av ett tema. 

Ser vi till arrangörernas marknadsföring gällande vinet och maten som tema samt varumärke, kan 

vi baserat på vår datainsamling se att samtliga arrangörer i denna studie erbjuder resor med mat 

och vintema. BKWines fokuserar mer på vinet, medan gastronomi används som ett komplement 

i upplevelsen. Detta exemplifierar Per, när han betonar vikten av den kunskap om vinet som 

erhålls av guider och vinmakare. Denna kunskap kombinerat med gastronomiska luncher på 

vingårdarna utgör stommen för deras reseupplägg. Övriga aktörer utgår ifrån ett matperspektiv, 

där vinet blir en del av upplevelsen men inte hamnar i fokus. In-Italia anger lokal produktion av 

mat och vin som reseanledning, samt att vinet ses som ett komplement till deras besök av 

medeltida städer och Canellis vinområde. Temaresor har specificerat sitt tema i form av sitt 

resepaket ”Tre italienska guldkorn”, där tanken är att turisten ska få möjlighet att ta del av lokal 

mat och vin. Vinvandringspaketet har också fokus på lokala delikatesser, såsom den vita tryffeln, 

samt vin. Ciao Alba har även de fokus på lokalproducerad mat och vin. Detta tema syns speciellt i 

deras vinprovarpaket, där provsmakning av lokalproducerade chark- och ostprodukter ingår. Ciao 

Alba är även importörer av lokala viner, delikatesser samt choklad från Piemonte. Samtliga 

arrangörer involverar sina resenär på något sätt, i sina reseupplägg. Gastronomiska luncher, besök 

till vinområden, samt provsmakning av vin och lokala delikatesser, är exempel på aktiviteter där 

resenärerna deltager. 

Kotler et.al (2017) nämner att en destination kan att använda sig av lokala produkter i sin 

platsmarknadsföring för att stärka sitt varumärke. Genom att lyfta fram de attraktiva delarna av 

en plats lockar man inte bara turister till destinationen utan man stärker även produktens 

varumärke. Lokala produkter används i platsmarknadsföringen hos samtliga av studiens 

arrangörer, där mat och vin ur ett lokalproducerat perspektiv lyfts fram som reseanledning. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Syftet med vår studie var att studera hur olika researrangörer marknadsför och paketerar sina 

vinresor till regionen Piemonte. Vinturism innefattar enligt Hall och Mitchell (2001) besök på 

vingårdar och vinerier. Då vi fastställt att Piemonte är en region som innehåller många vingårdar 

och erbjuder lokal gastronomi i tillägg till vinet, ansåg vi därför detta som ett lämpligt område till 

vår studie. Duralia (2017) menar att mat och vin som tema är en uppåtstigande trend, därför ville 

vi studera hur svenska researrangörer marknadsför, samt paketerar sina vinresor till regionen. 

För att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar i denna studie, har vi använt oss av en 

kvalitativ metod och genomfört en intervju med en arrangör. Som tillägg har vi dessutom utfört 

textanalyser av fyra arrangörers hemsidor. Dock har dessa analyser inte kunna täcka samtliga 

arrangörers upplägg till fullo. Detta då vi anser att rörande vissa ämnen erhålls inte tillräckligt 

med information via hemsidorna för att kunna ge analyserbart material. Vi kan ändå se att 

relationen mellan empiri och teori har visat att det lokalproducerade vinet och maten, har en 

betydande roll i marknadsföringen och paketering av resor hos samtliga av studiens arrangörer. 

Mat och vin med lokal koppling utgör temat för paketeringen av dessa resor. Arrangörernas 

upplägg skiljer sig dock åt, till viss del, men fokus läggs ändå på vinet och den lokala 

gastronomin. 

De slutsater som vi kan dra från vår studie är att alla arrangörer skapar sina upplevelser med hjälp 

av lokal gastronomi och vin som tema. Detta tema är en trend, enligt forskning i ämnet, och vi 

anser att samtliga av studiens arrangörer följer denna trend. Det skiljer sig dock åt hur de lyfter 

fram vinet i sin marknadsföring och sitt reseupplägg på sina respektive hemsidor. BKWines har 

ett tydligt fokus med vinet som den främsta reseanledningen, och att det är detta tema som utgör 

upplevelsen i deras reseupplägg. In-Italia ser kombinerat mat och vin som främsta reseanledning, 

hur detta således skapar en upplevelse. Även Temaresor lyfter fram lokalproducerad mat och vin 

tillsammans, som främsta reseanledning. Ciao Alba har tydligare fokus på vinet, då de erbjuder 

vinvandringar och samarbetar med den mindre vingården Azienda Agricola Pietro Rinaldo. Alla 

arrangörer erbjuder även upplevelser av historia och kultur, genom bland annat besök i medeltida 

städer, samt historieberättande vid vingårdsbesök. Vi anser därför att samtliga arrangörer 

fokuserar på det lokala som Piemonte erbjuder, både mat och vin samt regionens historia. 

Gällande platskänsla och platsidentitet så använder arrangörerna sig av detta i sin marknadsföring 

och i sitt reseupplägg. Samtliga arrangörer utgår från maten och vinet för att skapa identitet och 

känsla för platsen. Exempel på detta är att BKWines satsar på en mer personlig kontakt och lokal 

förankring, genom historieberättande med vinet i fokus. Temaresor däremot utgår från 

matupplevelsen för att skapa en platskänsla, medan Ciao Alba skapar en platskänsla genom sina 



 

27 
 

besök på mindre vingårdar. In-Italia fokuserar sig mer på aktiviteter, vilket gör att vinet blir ett 

komplement till dessa. Detta tydliggör för oss att samtliga arrangörer använder mat och vin i sin 

marknadsföring samt paketering av resor, för att skildra en känsla av Piemonte. 

En skillnad som vi dock kan se mellan arrangörerna, är hur de väljer att lyfta fram regionens 

vinproducenter i sin marknadsföring via hemsidorna. In-Italia och Temaresor nämner inte 

namnet på vingårdarna som besöks, utan det beskrivs som att vinprovningar görs under resans 

gång. BKWines och Ciao Alba däremot är tydliga med vilka vingårdar de besöker. Det beskrivs 

via hemsidorna, samt även under vår intervju med Per Karlsson, vilka gårdar som besöks och det 

redogörs en bakgrund om de mindre vingårdarna. En slutsats vi drar av detta är att BKWines och 

Ciao Alba på så sätt hjälper de mindre vingårdarna de besöker att synas mer. Detta kopplar vi till 

vad Hall och Mitchell (2001) diskuterar om att vinturismen är ett verktyg, för att marknadsföra 

regionen och föra utvecklingen framåt. En annan slutsats och skillnad, som vi kan utläsa från vårt 

material är att det endast är Ciao Alba som är importör och återförsäljare av en mindre vingårds 

produkter. Detta innebär enligt vår mening att Ciao Alba på så vis marknadsför vingårdarna och 

regionen ytterligare, då deras lokala produkter från Piemonte lyfts fram utanför Italien. Vi 

kopplar denna slutsats till vad Iglesias och Navarro (2014) diskuterar i sin teori, att vid 

merförsäljning av vingårdens produkter, så stärks vinets varumärke ytterligare. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga av studiens arrangörer har vin och mat som tema. 

Vinets roll på resan och hur den lyfts fram i marknadsföringen skiljer sig dock åt. BKWines och 

Ciao Alba presenterar vingårdarna de besöker, vilket ger ett mer tydligt fokus på vinturism. Detta 

anser vi hjälper till att synliggöra de mindre vingårdarna och regionen ytterligare. Då In-Italia och 

Temaresor nämner vingårdsbesöken, men inte vilka gårdar som besöks, anser vi att 

vingårdsbesöken endast blir ett komplement till de andra aktiviteterna under resans gång. En 

likhet mellan arrangörernas marknadsföring och paketering av resan, är hur platskänsla samt 

platsidentitet byggs upp runt temat lokalproducerad mat och vin, i kombination med regionens 

historiska koppling. Forskning säger att mat och vin som tema är en uppåtstigande trend, vilket 

kan påverka turistens känsla för en plats. Detta anser vi att arrangörerna tagit tillvara på i sin 

marknadsföring och i sin paketering av vinresor. Teori och empiri har visat på vinets roll inom 

vinturism, och vår studie har visat på att researrangörerna är medvetna om denna roll. Dock 

krävs vidare forskning inom ämnet för att veta detta med säkerhet. 
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6.1 Vidare forskning 

Vår studie har gett oss en inblick i hur researrangörers marknadsföring och paketering av vinresor 

skiljer sig åt, något som går att utveckla för vidare forskning. Fler researrangörer kan jämföras, 

för att samla in mer material. Att göra fler intervjuer, i tillägg till mer textanalyser av 

researrangörers hemsidor, skulle kunna utveckla studien ytterligare. Detta då det skulle kunna 

förtydliga skillnaderna mellan arrangörernas upplägg, och på så vis bidra till att skapa ett djup på 

studien. Det skulle möjligtvis bidra till att få en helhetsbild av vinturism och kunna se skillnaderna 

mer tydligt genom mer material. Man kan då vidareutveckla jämförelsen av företagen, för att mer 

ingående se hur vinturism paketeras hos olika arrangörer. En tanke är att ta kontakt med lokala 

vinproducenter på plats, och andra turismaktörer i Piemonte, för att ta del av deras syn på 

marknadsföring och paketering. Detta skulle möjligen även kunna göra det lättare att se hur 

samarbeten mellan researrangören och lokala aktörer går till. Det går även att forska vidare om 

vilka effekter vinturism får på plats och mer hur det påverkar regionen. Man skulle även kunna 

vidareutveckla lokalbefolkningens syn på vinturism och hur de ställer sig till detta. 
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Bilaga 1: Foton från Piemonte 

 

Bild 1: Omgivningsbild, Piemonte.                Bild 2: Bild från stadskärnan, Alba.  

Foto taget av Elin Wedin, 2018.                                               Foto taget av Elin Wedin, 2018.

  

 

 

 

 

 

Bild 3: Omgivningsbild Piemonte.               Bild 4: Omgivningsbild Piemonte          

Foto taget  av Elin Wedin, 2018.               Foto taget av Elin Wedin, 2018  



 

 
 

Bilaga 2: Foton från Ceretto vingård, Barolo, Piemonte 

          

 

  Bild 5: Vinfat, Ceretto Vingård, Barolo.                          Bild 6: Vinfat, Ceretto Vingård, Barolo                                                    

    Foto taget av Elin Wedin, 2018.            Foto taget av Elin Wedin, 2018. 

  

 

 

 

                                                                 
 

                                                                Bild 7: Vinprovning, Ceretto Vingård, Barolo. 

                                                                Foto taget av Elin Wedin, 2018. 

 



 

 
 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

BKWines Vinresor 

1.  Vad heter du? 

2.  Vad har du för arbetstitel? 

3.  Hur länge har du varit anställd på BKWine Vinresor? 

4.  Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter? 

5.  Hur många resor per år har ni till Piemonte? 

6.  Hur ser utbudet ut på dessa resor? Till exempel: innehåll (kost/logi), utflykter mm 

7.  Varför har ni riktat in er på regionen Piemonte? 

8.  På vilket sätt är vinet i fokus? 

9.  Hur speglas detta i er marknadsföring? 

10. Vilken kundgrupp har företaget? 

11.  Vad efterfrågar era kunder? 

12.  Hur skapar företaget mervärde för kunderna? 

13.  Vad har ni för åsikt angående bevarandet av det lokala och det genuina i Piemonte? 

14.  Vilka samarbetspartners har ni i Piemonte? 

15.  Hur fungerar ert samarbete med dessa partners? (Bra, dåligt, eller på vilket sätt) 

16.  Finns det planer på att utveckla detta samarbete? Ja/nej motivera! 

17.  Vilka fördelar har företaget genom samarbetet med sina partners i Piemonte? 

18.  Vilka problem har uppstått i samband med samarbetet? 

19.  Hur har regionen påverkats av BKWines närvaro, som ni kan se? (till exempel: Effekter 

på ekonomi, utveckling av turism, besöksnäring etc) 

20.  Hur ser framtidsplanerna ut för BKWines vinresor till Piemonte? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4 

 

Tabell 

 

Studiens aktörer 

 
 

 
Intervju Textanalys hemsida 

BKWines X X 

In-Italia 
 

X 

Ciao Alba 
 

X 

Temaresor 
 

X 

 


