
  
 

 

Examensarbete 

Mat- & vinresor 
Vad påverkar turisters beslut? 
 

Författare: Christer Hult & Robin Masth  

Handeledare: Per Pettersson Löfquist 

Examinator: Hans Wessblad 

Termin: HT14 

Ämne: Turismvetenskap 

Nivå: III 

Kurskod: 2TR41E 



 

 

 

Sammanfattning 

 
Titel: Mat- & vinresor: Vad påverkar turisters beslut? 

Författare: Christer Hult och Robin Masth 

Kurs: Turismvetenskap III - examensarbete (kandidat) 15 hp 

Institution: Ekonomihögskolan, vid Linnéuniversitetet i Kalmar 

Handledare: Per Pettersson Löfquist 

Examinator: Hans Wessblad 

Syfte: Studien tar reda på hur researrangörer lockar svenska resenärer 

och vilken inverkan svenska reseföretag upplever sig ha i turisters val av 

mat- & vinresa. 

Metod: Studien utgick ifrån Fills (2011) modell för beslutsfattande med 

en empirisk bas från fyra semistrukturerade intervjuer och en 

mejlintervju med företag som arbetar inom mat- & vingenren.  

Resultat: Researrangörer anser att deras specifika erbjudanden lockar 

olika kundsegment i olika grad. Researrangörers inverkan varierade 

beroende på i vilket segment turisterna befann sig i. 

Nyckelord: autenticitet, marknadsföring, mat och vin, researrangörer, 

turistprodukt  

  



 

 

 

Förord 

 

 

 

Stort tack till alla som hjälpt oss under arbetets gång, från handledaren Per Pettersson Löfquist 

som givit oss konstruktiv kritik till informanterna och respondenten som tagit sig tid till 

intervjuer under deras arbetstid. 

  



 

 

 

1. Inledning __________________________________________________________ 5 
1.1 Dagens mat- & vinturism .................................................................................... 5 
1.2 Problemdiskussion .............................................................................................. 8 
1.3 Frågeställning & syfte ......................................................................................... 9 

2. Metod ____________________________________________________________ 10 
2.1 Ansats & modell ................................................................................................ 11 
2.2 Forskningsetiska överväganden ........................................................................ 11 
2.3 Genomförande ................................................................................................... 12 

3. Teori _____________________________________________________________ 16 
3.1 I vilket stadium gör turister sitt val av resa? ..................................................... 16 
3.2 Olika aktörers inflytande på marknaden ........................................................... 19 

3.3 Erbjuden produkt och turistens upplevelse av den ............................................ 20 
3.4 Autenticitet inom turism och turisternas egen uppfattning av den ................... 23 
3.5 Mellanhändernas marknadsföringsstrategier .................................................... 27 

4. Empiri ___________________________________________________________ 29 
4.1 Studiens intervjuade företag .............................................................................. 29 
4.2 Vilket inflytande anser sig arrangörerna ha i produktionskedjan? .................... 30 

4.3 Aktörernas erbjudande ...................................................................................... 32 
4.4 Skapandet av autenticitet ................................................................................... 35 
4.5 Marknadsföringens betydelse ............................................................................ 39 

4.6 Skillnader mellan researrangörerna ................................................................... 44 
4.7 Likheter mellan researrangörerna...................................................................... 45 

5. Analys ____________________________________________________________ 47 
5.1 Problemerkännande ........................................................................................... 47 

5.2 Informationssökande ......................................................................................... 48 
5.3 Utvärdering av alternativ ................................................................................... 49 

5.4 Köpbeslut .......................................................................................................... 50 
5.5 Utvärdering av köp ............................................................................................ 51 

5.6 Summering av konsumenters beslutsfattandeprocess ....................................... 51 

6. Slutsats ___________________________________________________________ 53 

Referenser __________________________________________________________ 55 

Bilagor _____________________________________________________________ 60 

  



 

5 

 

1. Inledning 

1.1 Dagens mat- & vinturism 

Turister vill ha upplevelser som kan distanseras från vardagen. Ett sätt att åstadkomma det är 

genom att äta lokalt förankrad mat på den besökta destinationen. Det är trots allt möjligt att äta 

liknande mat hemifrån men på resande fot får turisten en mer autentisk känsla samt en mer 

nyanserad upplevelse (Bessiere & Tibere, 2013). Gastronomi ur ett turismperspektiv är en 

disciplin inom turismvetenskapen som först började studeras på allvar under 90-talet (Robinson 

et al. 2011). Det har senare blivit ett populärt ämne vilket har gett en teoretisk grund att studera 

vidare på (Hall et al. 2003). Till en början var forskarna skeptiska till mat i relation till turism då 

mat inte ansågs vara en upplevelse i sig (Hall et al. 2003). Halls et al. (2003) anmärkning om att 

gastronomi inte ansågs tillföra något till den totala turismupplevelsen är intressant då mat trots 

allt är en väsentlig del av det vardagliga livet och dagens turism.  

 

Det senaste decenniets globalisering gör att matturismen blir intressant då olika kulturer kommer 

närmare varandra (Carmelo Dibartolo, 2014-11-27). Globaliseringen är ett fenomen som 

sammanlänkat exempelvis ekonomiska, politiska och sociokulturella processer världen över 

(Hall, 2005). I takt med globaliseringen har allt fler reseproducenter börjat erbjuda mat- & 

vinresor till olika regioner (Hall et al. 2003). Turism där maten har blivit den främsta 

attraktionen och reseanledningen har blivit mer framträdande och utvecklas i stor omfattning 

(Donald Getz, 2014-10-13). Uttrycket etablerade matregioner har börjat användas, både som 

vardagligt uttryck och inom forskning, för att benämna de regioner som anses kunna erbjuda en 

exceptionell kulinarisk upplevelse. För svenska matturister har sydvästra Europa kunnat 

identifieras som en extra tilltalande region (Donald Getz, 2014-10-13). Alla världens regioner 

har någon form av matkultur men dagens researrangörer väljer nästan uteslutande att erbjuda 

resor till redan etablerade matregioner, det är då intressant att studera vad som gör deras 

matkultur attraktiv för dagens turister. 

Donald Getz (2014-10-13) författare och forskare inom turismvetenskap, menar att allt fler 

svenska turister lockas av att resa till så kallade etablerade matdestinationer med redan 

utpräglade och välkända matkulturer såsom Frankrike, Italien och Spanien. Det finns även andra 

studier på andra matdestinationer utanför Europa som kan användas som exempel. Däremot 
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anses inte alla matdestinationer som attraktiva för alla mat- & vinturister. Enligt Bildtgårds 

(2013) undersökning uppfattas bland annat USA som ett mindre attraktivt matland, mestadels på 

grund av alla snabbmatskedjors onyttiga mat. Å andra sidan visade Getzs (2014-10-13) 

undersökning att USA sågs som en etablerad matdestination. En viktig aspekt verkar vara att 

turisten ska kunna associera till matens ursprung samt att den helst ska uppfattas som nyttig 

(Bildtgård, 2013). Förutom det kan regional mat också addera värde och konkurrensfördelar till 

en destination och tillämpas i marknadsföringssyfte (Crouch & Ritchie, 1999). Även 

researrangörer måste då använda sig av marknadsföringsverktyg, exempelvis push- & 

pullstrategier
1
, för att locka turisterna till deras resor. Marknadsföringsverktygen push & pull 

riktar sig antingen direkt mot konsumenterna eller mot mellanhänder (Fill, 2011). Kulinariska 

upplevelser är en betydelsefull faktor för många stora turistdestinationer, såsom Kina, då de kan 

leverera ett mervärde till redan existerande attraktioner (Bessiere & Tibere, 2013), exempelvis 

ansågs matkultur, i en studie av Enright & Newton (2004), ligga före i attraktivitet än andra 

turistattraktioner i Hong Kong.  

I Frankrike finns regioner, exempelvis Champagne och Alsace, som är attraktiva resmål för mat- 

& vinturister. De här regionerna erbjuder turister smakupplevelser i form av lokalt producerat 

vin, ost och dylikt. Researrangörer erbjuder de här resorna under större delen av året, vilket ger 

destinationerna möjligheten till fler turister (Bildtgård, 2013). Produktionen av resan bidrar 

därmed till att förstärka bilden av vad som är etablerade matregioner (Meler & Cerovic, 2003). 

Vad för mat som erbjuds i olika regioner är historiskt förankrat. Mat är inte bara för att tillföra 

energi utan även något med djupt rotade traditioner (Teixeira, V. A. V., & Ribeiro, N. F. 2013). 

Freedman (2007: 7) summerar det här genom att säga “a society’s soul is revealed by its 

cooking”. Mintz & DuBois (2002) skriver att studerade av mat i en region, är samtidigt 

studerande av samhällets kultur. Gastronomi, tillsammans med vin, formar en del av en regions 

sociala, kulturella, ekonomiska och historiska värde, samt kan reflektera hur invånarna lever 

beroende på var de är bosatta geografiskt sett (López-Guzmán & Sánchez-Cañizares, 2010). 

1.1.1 Etablerade regioner - lyxkonsumtion för svenska turister? 

Hjalager & Richards (2002) skriver om sambanden mellan gastronomi och turism i sydvästra 

Europa. Fransmän, som är uppväxta med en utpräglad matkultur stannar gärna inom landets 

                                                 
1
 Se kapitel 3. 
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gränser när de vill uppleva något kulinariskt. Svenskar däremot vill gärna resa långt bort för att 

uppleva god mat och med en exotisk mat- & vinkultur. De reser iväg med tron om att maten ska 

vara bättre tillagad och nyttigare utomlands vilket skulle leda till en upplevelse utöver det 

vanliga (Bildtgård, 2013).  

 

Donald Getzs (2014-10-13) studie visar att matturism ofta kopplas till något som anses lyxigt. 

Exemplet var att en familj inte prioriterar att ta med barnen till en lyxig matresa framför att 

barnen får ha en rolig semester. Även om det skulle vara fallet behöver det inte betyda att resans 

autentiska känsla minimeras (Hjalager & Richards, 2002). Reseproducenternas affärer skulle 

dock kunna påverkas negativt på grund av mat- & vinresors lyxstatus till etablerade regioner. 

Exempelvis kundsegment som inte har råd men har ett stort mat- & vinintresse skulle kunna bli 

avskräckta (Donald Getz, 2014-10-13). 

 

För att möjliggöra studien behövdes en definition av vad en etablerad matregion är fastställas.  

Det finns ingen universell definition om vad en etablerad matregion är. Däremot inom Europa 

finns det exempelvis Europeiska nätverket för Regional Matkultur som är ett nätverk av länder 

med, vad de anser, har etablerade regionala matkulturer (culinary-heritage.com, 2014-10-29). 

Nätverkets definition av en etablerad matregion är att den har en regionalt förankrad mattradition 

och att den ligger högt upp i turisternas medvetande, exempelvis det mousserande vinet från 

Champagne. Även Timothy (2011) skriver att etablerade mat- & vinregioner har haft sin unika 

matkultur i generationer som gjort att maten och vinet internationellt förknippas med den 

regionen. Den här definitionen av en etablerad matregion användes som en utgångspunkt i 

sökandet av relevanta intervjupersoner. De intervjuade personerna i studien använde uttrycket 

etablerad matregion när de refererade till populära resmål inom mat- & vingenren. 

Hall et al. (2003) skriver att människor ibland vill uppleva något autentiskt utan att resa iväg. 

Trots synen på att matturism är en lyxkonsumtion och teorin om att människor vill uppleva 

exotisk mat hemma så finns det i praktiken en efterfråga att resa till mat- & vindestinationer som 

anses vara etablerade. Men svenska vinresenärer vill smaka på drycken i dess rätt miljö 

(Bildtgård, 2013). Motsättningen mellan Hall et al. (2003) och Bildtgårds (2013) studie gör 

ämnet om svenskars vilja att resa iväg på mat- & vinresor intressant att undersöka. Alla länder 

har trots allt en matkultur, dock är vissa mer utmärkande än andra. 
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1.2 Problemdiskussion 

Sverige har en matkultur som associeras med köttbullar och IKEA vilket inte är förmånligt för 

utvecklingen av Sverige som en etablerad matregion (Donald Getz, 2014-10-13). Frågan är om 

det här bidrar till att svenskar reser till exempelvis Frankrike för att uppleva utländsk mat. Det 

finns statistik som visar att Frankrike och andra länder i sydvästra Europa har en etablerad 

matkultur (Donald Getz, 2014-10-13). Hall et al. (2003) skriver, att mat är så pass centralt i vår 

vardag, att turister som reser i matens tecken väljer den mat som med säkerhet kommer 

uppskattas av dem. 

I Donald Getzs (2014-10-13) undersökning trädde länder som Frankrike i synnerhet fram 

gällande etablerade matdestinationer. Faktum är att människor anser att vissa regioner har en mer 

etablerad matkultur än andra (Donald Getz, 2014-10-13). Det är med den här bakgrunden 

fenomenet som har studerats lyftes fram. För att studien skulle kunna utvecklas behövde olika 

aspekter beaktas. En redan tidigare nämnd aspekt är att mat kan klassas som lyxkonsumtion. 

Tikkanen (2007) visar in sin studie att mat kan representera ens sociala status. En annan aspekt 

är det Cohen & Avieli (2004) uppmärksammar, att hygienen kring mat uppfattas vara sämre på 

mindre etablerade matregioner och därmed ge en högre risk att bli matförgiftad. Studien tar 

bland annat upp vad researrangörer anser vara säkerhet under resan. 

Sims (2009) skriver att turister vill upptäcka något nytt och orört men resorna inom mat- & 

vingenren tenderar att gå till redan etablerade matregioner. Bildtgårds (2013) studie visar att 

svenska matturister främst väljer Frankrike som resmål. Vilket i sin tur leder till en risk att den 

franska matkulturen skulle kunna förlora en del av sin autenticitet hos den svenska befolkningen. 

Autenticitet enligt Europeiska nätverket för Regional Matkultur är viktig för att anses som en 

etablerad matregion (culinary-heritage.com, 2014-10-29). Destinationer kan förlora sin 

autenticitet om de blir allt för exploaterade. En större utveckling av turistindustrin kan dock 

gynna det lokala samhället ekonomiskt (Page, 2009). Det här skulle medföra en risk för 

researrangörer om destinationerna blir allt för exploaterade. Är det då autenticiteten i etablerade 

matregioner som gör att researrangörer erbjuder resor dit? Det författarna beaktade var att 

autenticitet kan definieras på olika sätt beroende på vem som tillfrågas, autenticitet kan både vara 

av objektiv och subjektiv karaktär (Wang, 2001). 
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Foodies är resenärer som har ett förfinat intresse för mat- & dryck. De är personer som söker nya 

upplevelser kring mat, exempelvis besöker dem gärna lokala vingårdar (Getz & Robinson, 

2014). Foodies primära resemotiv är då att få ta del av en exceptionell matupplevelse (Donald 

Getz, 2014-10-13). Hur skapar researrangörer en sådan upplevelse för dem med ett gediget 

matintresse? Vilken produkt är det som erbjuds? Oavsett hur stort intresset är bland turisterna 

kring mat så vill researragnörerna locka de turisterna, vilket skapar frågan: Vilken roll upplever 

researrangörer att de har i valet av matresa och vad är det dem erbjuder för att locka turisterna? 

1.3 Frågeställning & syfte 

Huvudfrågan är då följande: 

● Hur upplever researrangörer att de påverkar turisters val av mat- & vinresor? 

En ytterligare fråga som undersöktes med hjälp av den empiriska bakgrunden var: 

● Vill arrangörer av resorna att matturism ska klassas som något lyxigt för att främst locka 

köpkraftiga konsumenter? 

 

Studien tar reda på hur researrangörer lockar svenska resenärer och vilken inverkan svenska 

reseföretag upplever sig ha i turisters val av mat- & vinresa. 
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2. Metod 

Den här studien är riktad mot reseproducenter. Studiens metod har i huvudsak grundat sig i 

semistrukturerade intervjuer som också lett fram till diskussioner och samtal. Författarna utgick 

ifrån, precis som Åsberg (2001b), att det inte finns några kvalitativa eller kvantitativa metoder. 

Däremot kan den data som framkommer från metoder vara kvalitativ, kvantitativ eller båda 

delar. Intervjuerna som gjorts under studien fick fram kvalitativ data ur informanternas 

berättelser men även numerisk kvantitativ data och sekundärdata som de intervjuade personerna 

ofta refererade till. Intervjuer valdes framför enkätundersökningar eftersom det inte är den 

svenska slutkonsumenten som kommer att studeras, utan svenska researrangörer. Smith (2010) 

skriver att enkätundersökningar ska riktas till potentiella respondenter och att det är ett verktyg 

för numerisk data. Då författarna inte hade tillräckligt med tid för att ta reda på vem eller vilka 

som har åkt till sydvästra Europa för matturism kan inte heller ordentliga enkätundersökningar 

göras. Således var en intervjumetod mer relevant för att kunna studera fenomenet som riktar sig 

till researrangörer. Intervjuer får då fram mer kvalitativ data, men några av de intervjuade 

personerna under studien presenterade även numerisk data som de själva tagit fram. 

 

Förhoppningen är att studien ger en övergripande kunskap till svenska researrangörer. Då fokus 

inte låg på en specifik researrangör och en resa, utan på flertalet arrangörer och många resor, 

passade intervjuer bäst som forskningsmetod till studien. Nästan alla intervjuerna, utom en 

mejlintervju, hölls semistrukturerade för att få kvalitativa berättelser med arrangörernas 

erfarenheter. Smith (2010) förklarar att en semistrukturerad intervju bör hållas med öppna frågor 

för att få en mer personlig berättelse där både kvalitativ och kvantitativ data kan framkomma. En 

semistrukturerad intervju kräver att intervjuarna är väl insatta i ämnet för exempelvis ge 

förtydligande till frågor som ställs (Smith, 2010). Studiens intervjuer inleddes med att 

informanterna fick berätta om deras verksamheter och arbetsuppgifter. Det skapade utrymme för 

följdfrågor som gav djupare insikt i fenomenet. Alla informanter gav sitt godkännande att bli 

kontaktade i efterhand för eventuella följdfrågor. Ett tillägg gjordes i form av en mejlintervju för 

att få en djupare förståelse för den data som framkom av informanterna i de andra intervjuerna. 

Frågorna till mejlintervjun baserades på samtalen som de semistrukturerade intervjuerna gav. 

Frågorna var mer specifika och inte ingående då respondenten inte ville svara på djupgående 

frågor om företagets verksamhet. 
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2.1 Ansats & modell 

Författarnas uppfattning av fältet, var att svenskar reser till etablerade matregioner för att 

upptäcka exotisk mat i dess kulturella hemmiljö. Tidigare forskning visade att svenskar väljer att 

resa utanför landet för att upptäcka nya matupplevelser (Donald Getz, 2014-10-13). Med andra 

ord är fenomenet mer av en praktisk natur då det involverar det fysiska resandet (Åsberg, 2001a). 

Kunskapsteorin är utifrån en empirisk karaktär som grundade sig på researrangörernas 

erfarenhet. Det existerande fenomenet granskades: Hur upplever researrangörer att de påverkar 

turisters val av mat- & vinresor? 

Arbetet har en ansats med utgångspunkt från modellen för beslutsfattande (Fill, 2011). Utifrån 

den har ytterligare 4 teorier valts för att kunna utforma frågeställningarna till samtliga intervjuer. 

Teorierna är produktionskedjan, turistprodukt, autenticitet och marknadsföringsstrategierna push 

& pull
2
. Arbetet är således liknande det Åsberg (2001a) säger om en deduktiv ansats; när en 

konsekvens kan härledas ur redan etablerade teorier. All den data som kunde kopplas till studiens 

syfte analyserades utifrån modellen för beslutsfattande.  

2.2 Forskningsetiska överväganden 

Utgångspunkten under intervjuerna var att informanterna och mejlrespondenten är dem som 

besitter kunskapen om turismmarknaden. Författarna försökte varken rätta informanterna eller 

respondenten med tidigare teoretisk forskning inom området.  

Studien rättade sig efter de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram. Här 

nedan blir de utförligt redogjorda.  

2.2.1 De fyra huvudkraven 

Huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram är följande: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet trycker på att dem som lämnar ut information vet vad den informationen går 

till. Dem ska först få mer eller mindre detaljerad information om vad studien innebär, vem eller 

vilka som håller i studien och hur kontakt med författarna kan tas i efterhand. Alla informanter 

lämnade sina e-postadresser för att författarna skulle kunna skicka den slutgiltiga versionen av 

                                                 
2
 Se kapitel 3. 
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intervjumaterialet. Samtyckeskravet innefattar att informanterna inte ska bli tvingade till att delta 

under studien eller bli tvingade till att svara på känsliga frågor. Konfidentialitetskravet finns för 

att deltagarna ska veta att känslig information inte läcker ut till konkurrerande verksamheter utan 

deras samtycke. Nyttjandekravet innefattar två övergripande regler. Den första behandlar 

insamlandet av uppgifter av enskilda personer inte får lämnas till utomstående parter utan 

individens samtycke. Den andra regeln skyddar den enskilde individen personligt såvida den inte 

har gett ett medgivande till författarna (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

2.3 Genomförande 

2.3.1 Dacke Buss 

Första intervjun var med bussbolaget Dacke Buss och ägde rum, på deras kontor i Nybro i en av 

deras konferenslokaler, som var bra för att få mer öppna svar då informanterna kände sig trygga. 

Det var lätt för intervjuarna att inleda intervjun, det krävdes inte mycket småprat inledningsvis. 

Intervjun började med att Olle Oscarsson först berättade lite om sig själv och hur verksamhetens 

marknadsföringsavdelning såg ut, hur de hade gått från traditionella tidningsreklamer till sociala 

medier och så vidare. Efter det kom Anna Willstein in och berättade vem hon var, företagets 

Tour Operator. När intervjun tog fart var det en av intervjuarna som ställde frågor medan den 

andra antecknade det viktigaste och mest relevanta som sades. Innan intervjun påbörjades 

informerade författarna informanterna om de forskningsetiska principerna, vilka accepterades.  

Intervjun tog ungefär 50 minuter. Innan intervjun blev författarna även tilldelade visitkort i 

samband med att erbjudandet att bli kontaktade i efterhand om det skulle behövas. Det var inga 

frågor som ansågs för känsliga, alla frågor som intervjuarna ställde besvarades i bästa möjliga 

mån. Informanterna tillade även om det var något dem ville hålla hemligt så skulle det helt enkelt 

inte nämnas. 

Dacke Buss hade ingen numerisk eller statistisk data för skribenterna att få tillgång till eftersom 

de inte använde sig av någon specifik statistisk data i deras företag. 

2.3.2 Merlot cykelresor 

Författarna tog sig tid att resa ned till Malmö för att få en mer personlig och öppen intervju med 

Merlot cykelresor. Förhoppningen var att få en mer nyanserad och givande intervju för att 

motverka förutfattade meningar i svaren. Informanten för Merlot cykelresor var en av ägarna, 
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Linnea Franklin. Hon började som guide på företaget och blev tillslut förfrågad om att ta över 

verksamheten vilket hon och hennes man slutligen gjorde. 

 

Platsen för intervjun valdes av Linnea själv och det var en liten restaurang vid namn &Bread i 

Malmö. Något som intresserade intervjuarna var den valda restaurangen, &Bread, eftersom 

restaurangen hade anammat det italienska konceptet slow food. Enligt ägaren av restaurangen 

var det också Sveriges första verksamhet att erhålla ett äkta slow food-certifikat. Miljön var 

avslappad och den svarande personen kände sig trygg i den här miljön eftersom den var 

personligt utvald och det var en plats som informantens företag brukade sitta vid när de arbetade, 

så miljön ansågs vara av familjär art. Innan intervjun påbörjades var intervjuarna noga med att 

förklara för ägaren av företaget vilka forskningsetiska principer de följde. 

Intervjun inleddes med att Linnea berättade om företagets uppstart. Under intervjuns gång var 

det en av intervjuarna som ställde merparten av frågorna medan den andra förde anteckningar. 

Intervjun pågick i ungefär 55 minuter och det var intervjuarna själva som valde att avsluta 

intervjun vid den tidpunkten. Under intervjun visade det sig att informanten var förhållandevis 

stängd och intervjuarna ansåg att informanten var aningen motvillig att svara helhjärtat på allt 

som frågades, varvid intervjuarna kom till slutsatsen att informanten inte var villig att dela med 

sig av någon numerisk data och skicka den sekundärdata som hon ofta refererade till. Vid 

avslutad intervju bad informanten att få ta del av den slutgiltiga texten kring intervju som skulle 

finnas med i studien, intervjuarna accepterade att skicka över den delen av texten till henne när 

den var färdigställd. 

2.3.3 Restaurang &Bread 

Den inledande intervjun med Merlot cykelresor resulterade i lite av en modifierad snöbollseffekt 

eftersom den primära intervjun ledde till ytterligare en intervju med restaurangen &Bread där 

intervjun med Merlot cykelresor ägde rum. Intervjuarna frågade ägaren av restaurangen &Bread, 

Carmelo Dibartolo, om en kortare intervju av företaget skulle kunna gå att anordna. Ägaren av 

&Bread var mycket positiv kring det här och accepterade förfrågningen. Den nya informanten 

var dock väldigt noga med att fråga kring studiens offentliggörande varvid intervjuarna talade 

om vilka forskningsetiska principer studien följde och att den inte skulle användas för 

kommersiellt bruk. Det var först då informanten gav sitt medgivande till att bli intervjuad. 
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Eftersom intervjun inte var planerad i förväg ställdes enbart frågor som författarna antog att 

informanten kunde svara på. Upplägget inför intervjun blev precis som den föregående, en av 

intervjuarna ställde frågor medan den andra antecknade. Intervjun var endast 20 minuter lång 

men informanten var öppen och svarade på frågorna som ställdes ganska detaljerat. Vad som bör 

påpekas är att informanten valde att markera sin expertis inom brödbakande och olika 

matkulturer så fort han fick chansen för att förtydliga sin kunskap om området. Slutligen var 

informanten väldigt intresserad av att få ta del av materialet kring intervjun som skulle komma 

med i studien.  

2.3.4 BKwine vinresor 

Den fjärde intervjun hölls inte i direkt kontakt med informanten. Eftersom Per Karlsson, den ena 

ägaren av researrangören BKwine vinresor, är bosatt nere i Paris blev det enklare att använda sig 

av den digitala kommunikationskanalen Skype. Där kunde skribenterna prata med Per Karlsson 

utan fördröjning. Bryman & Bell (2013) beskriver intervjuer online som mindre personliga men i 

det här fallet uppfattades den som väldigt personlig. Samtalet kunde hållas i lugn och ro från en 

av skribenternas lägenhet. Per Karlsson var väldigt tillmötesgående. Redan vid första mejlet som 

skickades med förfrågan om en intervju svarade han snabbt och vänligt att det skulle fungera. 

Han var även väldigt positiv till att få medverka i studien. 

 

Intervjun startade med lite information om studien och vad syftet var med den. Första frågan som 

ställdes var om Per kunde berätta lite om företaget och hans arbetsuppgifter. Det var den enda 

konkreta fråga som behövdes ställas. Därefter flöt diskussionen på bra, följdfrågor kunde ställas 

som gav en djupare förståelse för företagets verksamhet och gav värdefull information kring det 

studerade fenomenet. Intervjun pågick under 31 minuter. 

2.3.5 Rolfs Flyg- & Bussresor 

Den femte och sista intervjun var en mejlintervju med Rolfs Flyg- & Bussresor. Valet av Rolfs 

Flyg- & Bussresor togs av författarna mot bakgrund av att företaget är mycket större än 

föregående intervjuade researrangörer och skulle således ge en bra kontrast.  

 

Till en början var respondenten för Rolfs Flyg- & Bussresor skeptisk till att medverka i studien. 

Men efter att ha blivit tilldelad information kring studiens syfte och vilka forskningsetiska 
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principer författarna följde fick respondenten en mer positiv inställning och valde att medverka. 

Upplägget för frågeställningen blev utifrån en modifierad variant av frågeställningen från de 

semistrukturerade personliga intervjuerna. Valet av att ha en annan, men likartad, frågeställning 

till Rolfs Flyg- & Bussresor togs eftersom respondenten personligen bad författarna om en lite 

lättare och inte så ingående frågeställning att kunna besvara. Anledning till det var 

huvudsakligen för att respondenten inte ville besvara några känsliga frågor om verksamheten 

samt på grund av tidsbrist. Svaren på frågorna var inte speciellt långa eller djupgående men 

angav ändå värdefull och användbar information till studien. 
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3. Teori 

3.1 I vilket stadium gör turister sitt val av resa? 

Beslutsfattandeprocessen är en modell som omfattar fem steg som potentiella köpare går igenom 

innan de kommer fram till ett köpbeslut samt hur de reflekterar över köpet i efterhand (Fill, 

2011; Page, 2009). En konsument behöver inte nödvändigtvis gå igenom alla fem stegen i 

beslutsfattandeprocessen, det beror ofta på om produkten eller tjänsten kräver ett högt eller lågt 

engagemang för att komma till ett beslut (Kotler & Keller, 2006). Exempelvis behöver 

konsumenten inte gå igenom alla stegen för att köpa vardagsprodukter.  

Första stadiet är problemerkännandet, det vill säga att konsumenten upplever ett behov (Kotler & 

Keller, 2006). Här används marknadsföringsstrategier i hopp om att stärka konsumentens 

upplevda behov, exempelvis genom att visa hur någonting är bättre än något annat (Fill, 2011). 

Behovet kan vara både internt och externt, till exempel att en person känner hunger respektive 

om denne ser ett reklamklipp om något personen vill ha att äta (Kotler & Keller, 2006). I nästa 

steg söker konsumenten information om hur eller vad som kan mätta det upplevda behovet, 

exempelvis genom att fråga vänner och bekanta (Fill, 2011). Kotler & Keller (2006) identifierar 

två stadier av informationssökande, antingen blir personen endast mer mottaglig för reklam eller 

blir personen en aktiv informationssökare. När flera lösningar på problemet har identifierats går 

konsumenten igenom stadiet att utvärdera alternativa lösningar (Fill, 2011). Konsumenten kan i 

det här stadiet gå igenom alternativ utifrån dess egenskaper och hur bra de olika alternativen 

passar konsumentens behov (Kotler & Keller, 2006). Till slut kommer konsumenten välja vilket 

av de potentiella alternativen som passar bäst och sedan komma till ett köpbeslut (Fill, 2011). 

Beroende på om produkten eller tjänsten kräver ett högt eller lågt engagemang kan fler stadier 

under själva köpprocessen uppmärksammas; varumärke, försäljare, antal produkter och 

betalningsmetod (Kotler & Keller, 2006). Slutligen kommer det viktiga steget där konsumenten 

utvärderar om produkten eller tjänsten har uppfyllt sin funktion och om konsumenten är nöjd 

eller missnöjd med sitt köp (Fill, 2011). Det kan vara nödvändigt för producenten att i det här 

stadiet se till att försäkra konsumenten om att val av produkt eller tjänst var bra och se till att 

denne är nöjd med sitt val (Kotler & Keller, 2006). 

När resenärer väljer resmål går de igenom en beslutsfattandeprocess där flera alternativ 

utvärderas för att kunna välja den resa som passar dem bäst. Beslutsfattandemodellen är dock 
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långt ifrån komplett och som Page (2009) understryker kan konsumenters beslutsfattande 

omfatta andra faktorer såsom word of mouth och grupptryck. Vidare har också Ryan (1997) 

identifierat en rad olika faktorer som kan påverka turisters beslutsfattande, bland annat nämner 

han sociala och personliga interaktioner, reserfarenhet, komfort och personliga faktorer som till 

exempel självkänsla och personlighet. 

 

Figur 1. Modellen för beslutsfattande (Fill, 2011 s.68)  

3.1.1 Modellens representativitet för studien 

Genom att undersöka i vilka skeden av Fills (2011) modell som resenärer väljer eller väljer bort 

mat- & vinregioner kunde författarna sedan identifiera vilka redan befintliga teorier som skulle 

vara relevanta för studiens frågeställning mot researrangörerna. Frågeställningen som sedan 

användes under intervjuerna gjorde att en sammanställning kunde göras av vilken inverkan 

researrangörer hade i valet av resa och hur de lockade sina turister.  

 

Utgångspunkten för studien är Fills (2011) modell för hur konsumenters beslutsfattande går till. 

Det finns flera modeller kring hur konsumenter kommer till ett köpbeslut men 

beslutsfattandeprocessen är den mest djupgående modellen i ämnet (Kotler & Keller, 2006). En 

annan modell är elaboration likelihood model av Richard Petty och John Cacioppo (1986), men 

den fokuserar på konsumenters förhållningssätt till produkten eller tjänsten och hur det kan 

förändras (Fill, 2011). I den här studien passade modellen för beslutsfattandeprocessen bättre 

eftersom den på ett systematiskt sätt går igenom de olika stegen och det blir således enklare att se 

vad producentsidan kan förbättra för att lättare nå ut till sitt kundsegment. Är beslutet om 
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destination redan taget innan valet av researrangör görs eller påverkar researrangörer valet av 

resa? Processen har tydliga steg, vilket gjorde det möjligt för skribenterna att välja relevanta 

befintliga teorier. Teorierna visade sig också vara relevanta för att studera lyxkonsumtion i 

relation till matturism och då framför allt inom teorin autenticitet. 

Med Fills (2011) beslutsfattandemodell som utgångspunkt var empirin en väsentlig del i studien. 

Modellen har hjälpt författarna att ta fram relevanta teorier som har lagt grunden för den 

semistrukturerade frågeställningen till intervjuerna. Författarna var medvetna om att 

informationen från intervjuerna bygger på andrahandsuppgifter när det gällde 

slutkonsumenterna. Företagsinformanterna var representativa för att kunna besvara studiens syfte 

då alla intervjuade personer besitter stor kunskap om branschens marknad. Den djupa kunskapen 

om deras slutkonsumters köpbeteende gav kvalitativ data till studien.   

 

3.1.2 Valda teorier utifrån beslutsfattandemodellen 

Studiens empiriska data användes för att undersöka hur matturismen ser ut utifrån de valda 

teoretiska begreppen. Begreppen togs från researrangörers perspektiv för att undersöka 

beslutsfattandemodellen. Första steget på modellen är att hitta ett kundbehov. Genom att 

analysera utifrån turistindustrins produktionskedja kunde författarna se vilken aktör i kedjan som 

påverkar kundernas behov av att resa till en specifik plats. Teorin om produktionskedjan även 

fungerar i det andra stadiet av beslutsfattandemodellen, där turisterna söker efter information om 

resorna. Ett fokus på mellanhänderna gav en klarare bild på skillnaderna mellan den erbjudna 

turistprodukten och turisternas upplevelser av den. Köpet av resan utvärderas i det sista steget av 

beslutsfattandemodellen, som är viktig för utvecklingen av en turistprodukt. 

Autenticitet enligt Urry & Larsen (2011) tolkas subjektivt av turisterna. Vad turisterna känner 

som äkta kan då vara upp till mellanhänderna i produktionskedjan att ta reda på eftersom de är 

närmare slutkonsumenterna än producenterna. I det tredje steget av beslutsfattandemodellen 

överväger turisterna mellan de olika alternativen som finns. Valet blir då en resa som passar 

dem. Begreppet autenticitet blir relevant i det här stadiet då Sims (2009) menade att människor 

vill resa till orörda platser. Marknadskanalerna, det vill säga researrangörerna, behöver oavsett 

vilket inflytande de har i produktionskedjan, en marknadsföringsstrategi. Det var därför 

intressant att se vad de intervjuade företagen använde sig av för strategier. 
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Med utgångspunkt från teorierna kunde den empiriska data analyseras på ett systematiskt sätt för 

att identifiera researrangörers inverkan på slutkonsumenters val av mat- & vinresor. Intervjuerna 

med reseföretagens informanter gav berättelser om deras intryck av konsumenternas 

beslutsfattande i valet av matresa. Hade resenärer valt destination innan de väljer researrangör 

eller överlade turisterna olika alternativ som erbjöds av olika aktörer på marknaden? Alla valda 

teorier - produktionskedjan, turistprodukt, autenticitet och marknadsföringsstrategierna push & 

pull blir genomförligt redogjorda nedan. 

3.2 Olika aktörers inflytande på marknaden 

Den nya turisten, the new tourist, är ett begrepp som behandlar turisterna i det 

informationssamhälle vi nu lever i och deras strävan att få välja sina egna resmål istället för att 

vara bundna till massproduktion. Den nya turisten får mer information om olika destinationer, 

den är mer berest och mer flexibel i sitt resande än förr. Det i sin tur gör att produktionskedjan 

inom turistindustrin har förändrats, förut var det producenterna som styrde marknaden med 

massproduktion och konsumenterna, i det här fallet turisterna, fick åka till de destinationer som 

erbjöds. Nu är det turisterna som bestämmer vilka resor producenterna ska erbjuda. 

Turistindustrin blir mer specialiserad och individanpassad för besökarna (Poon, 1993). 

 

Poon (1993) talar om att turismen går allt mer mot ett postfordistiskt samhälle där turisterna 

själva bestämmer över vart de ska resa istället för att producenterna ska ha högst inflytande över 

vad som erbjuds på marknaden. Besökarna vill i allt högre utsträckning bli speciellt behandlade 

istället för att få en standardiserad upplevelse (Urry & Larsen, 2011). De nya turisterna, de som 

numera kan erhålla stora mängder information väldigt snabbt genom olika informationskanaler, 

försöker då finna resor som passar just dem vilket skulle ge turisterna mer inflytande över 

produktionskedjan (Poon, 1993). Däremot finns det olika uppfattningar om produktionskedjan, 

från producent till konsument och var gränserna går däremellan. Modellen av kedjan består av 

olika aktörer. Producenter, som i den här studien är lokala vingårdar och restauranger, 

mellanhänder som är researrangörer och resebyråer och sista aktören som är turisterna.  

Poons (1993) tanke var att återförsäljarna och mellanhänderna skulle få större inflytande på 

marknaden eftersom det skulle vara dem som kom nära turisterna och kan visa vad det finns för 

erbjudanden från olika producenter. Mellanhänderna som är nära slutkonsumenterna skulle veta 
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vad marknaden kunde erbjuda och vad konsumenten ville ha och på så sätt ha större inflytande i 

produktionskedjan. Song (2012) tar upp ett exempel att researrangörer är så pass nära 

slutkonsumenterna att de kan berätta för turisterna vilken karusell som har längst kö på en 

nöjespark. På så sätt kan researrangörer nästan välja ut vilken karusell besökarna kommer åka. 

Poon (1993) menade att sådana här saker skulle göra att gränsen mellan vilka som är 

researrangörer och vilka som är producenter skulle vara tydlig. 

3.2.1 Mellanhändernas minskade inflytande 

Kritik mot Poons teori är att mellanhänder skulle få mindre inflytande på grund av Internets 

genomslagskraft. Det skulle medföra att producenter inte behöver en mellanhand för att nå 

konsumenterna. Istället tas direktkontakt med slutkonsumenten (Buhalis, & Licata 2002). 

Studien kommer fokusera på just mellanhänderna i turistbranschen, resebolagen. Yilmaz & 

Bititci (2006) är några som menar att Poon (1993) har missat konsumenternas perspektiv och 

hade mer fokus på producenterna i produktionskedjan inom turismen. Men för att studera 

turismen måste forskaren fokusera på en aktör mer djupgående istället för att fokusera på hela 

produktionskedjan för att förstå dess funktion (van der Duim, 2007). 

 

3.3 Erbjuden produkt och turistens upplevelse av den  

Poon (2003) beskriver att i det moderna samhälle vi nu lever i finns det stora möjligheter för 

aktörer att samarbeta inom olika branscher för att attrahera turister till en destination. Hon 

fortsätter med att olika verksamheter går över till varandras branscher i allt högre utsträckning. 

För att skapa ett bra nätverk krävs det kommunikation mellan olika aktörer så de inte drar åt 

olika håll och försöker skapa olika upplevelser som motsätter varandra inom destinationen. 

Kommunikationen kan verka via telefon, datorer eller dylikt. Genom tekniska 

kommunikationskanaler kan information mellan olika parter spridas och delas snabbare än 

tidigare. Inte bara inom destinationen. Kontakten med externa aktörer är viktigt för en 

destination (Baggio et al. 2011). Det ger destinationerna möjligheten att bli mer flexibla och 

snabbare att följa och erbjuda produkter till marknaden som förändras allt mer frekvent (Poon, 

1993). 

 

För att samarbetet ska fungera, krävs det att alla samarbetande aktörer gör sitt yttersta för att 

åstadkomma något av värde, en kedja är inte starkare än sin svagaste länk (Pike, 2008). Eftersom 
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turister utvärderar sin upplevelse på en plats olika beroende på deras kognitiva egenskaper kan 

det räcka med att en aktör är bristande, i exempelvis sin service, för att förstöra en bra 

helhetsupplevelse för en plats (Naoi, 2003). Därför är det viktigt att information flödar mellan de 

som ingår i samarbetet. Informationen mellan verksamheterna skapar stabilitet i destinationen 

(Hall, 2005)  

 

3.3.1 Turistindustrins säregenhet 

Det krävs dock inte bara duktiga aktörer som kan sitt jobb på destinationen för att locka dit 

konsumenterna. Turisterna måste ha möjligheten att ta sig dit också (Forstner, 2004). Just 

turistindustrin är annorlunda mot andra industrier där en råvara förädlas och sedan skickas till 

konsumenten. Turismen däremot, är uppbyggd så turisterna på egen hand får ta sig till 

produkten, det vill säga, destinationen. Turistindustrin vilar således mycket på turisterna själva 

och deras upplevelser av en plats. Det är turisterna som har en förväntan på resans upplevelser. 

För att nå förväntningarna kan de exempelvis beblanda sig med en annorlunda kultur under 

vistelsen eller bara uppleva det på avstånd och fortfarande vara nöjda med vistelsen (Urry & 

Larsen, 2011).  

 

För att turisterna ska kunna beblanda sig med en annorlunda kultur kan destinationerna som Pike 

(2008) skriver om nya event och andra utvecklingar göras för att stimulera turisterna som 

anländer. Poon (1993) skriver också att destinationer måste vara flexibla med utveckling och ha 

strategier för att alltid utvecklas då turistindustrin kanske är den industri som påverkas mest av 

negativ publicitet. Därför skulle mellanhänderna ha mer inflytande på marknaden, då de väljer ut 

vilka destinationer eller turismprodukter som ska uppmärksammas. Internet är därför en källa 

som destinationer använder sig av för att visa sitt utbud. Det är även lätt för dem att uppdatera 

sin information. Där kan allt ifrån tidtabeller till vad som finns att göra på resmålet finnas. Det 

underlättar marknadsföringen gentemot turisten så denne kan välja bland utbudet av produkter 

utan att använda sig av mellanhänder (Munar, 2011).   

 

3.3.2 Differentiering 

Den produkt som turisterna vill uppleva kan vara allt ifrån att åka på kryssning, åka skidor på 

pister eller resa till festivaler (Pearce et al. 2011). Sedan finns det dem som bara vill åka iväg för 

att uppleva en autentisk, orörd miljö (Sims, 2009). Turistgrupper med specifika intressen är 
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exempelvis de som vill åka för att se fågelskådning, backpackers och ekoturister (Pearce et al. 

2011). Det sätter således olika krav på en produkt som en destination och researrangörer erbjuder 

beroende på vilken typ av turist som ska konsumera den eftersom besökarna har olika 

preferenser. 

 

Företag måste då differentiera sig gentemot andra konkurrerande verksamheter för att locka till 

sig kunder. Det är en större andel människor som under 2000-talet vill äta ekologisk mat än 

tidigare. Det sätter krav på destinationer och aktörer att anamma den nya växande trenden. Ett 

exempel på en aktör som gjort det är hotellkedjan Scandic som nu enbart serverar ekologisk och 

fair-trade odlat kaffe (Hall & Gössling, 2013). Företag inom turistbranschen måste ha produkter 

som deras kundgrupp vill ha. I besökarnas personliga utvärdering efter resan spelar näst intill alla 

upplevelser någon roll. Alla upplevelser blir för besökaren en total turistprodukt. Är det 

övervägande positiva intryck så har verksamheten lyckats med att tillfredsställa sina resenärers 

förväntningar (Pearce et al. 2011).  

 

3.3.3 Produkter på en mat- & vindestination 

Inom en destination kan välkända matkedjor förekomma, såsom snabbmatskedjan McDonald’s. 

Att låta etablerade kedjor växa fram på en turistdestination kan ge en trygghet för turisterna, i det 

här fallet konsumenterna på platsen, eftersom de får valuta för pengarna (Bryman, 2004). 

Däremot uppkom det redan på 80-talet, i Italien, en reaktion emot stora snabbmatskedjor som 

ansågs ta bort den lokalt förankrade matkulturen. Fenomenet kallas för slow food och fokuserar 

på lokalt, ekologiskt odlad och långsamt tillagad mat. Slow food kan då kopplas samman med 

den ekologiska trenden som finns inom gastronomi- och matturism då båda har ett fokus på 

ekologiskt odlade varor (Hall & Gössling, 2013). Att trenden med omsorgsfullt lagad mat, som 

har ett regionalt ursprung, har ökat de senaste åren kan ha att göra med moderniseringen. Mintz 

(2006) menar att lokala och regionala kökskonster börjar försvinna på grund av bland annat 

frysar, nya metoder att tillverka och tillreda maten som tar bort det ursprungliga sättet att tillreda 

maten. Intresset för mat ökar, men därmed även kraven på det som serveras (Hall et al. 2003). 

Urry & Larsen (2011) skriver att människor letar efter det som känns äkta. När då en lokalt 

förankrad middag serveras skulle känslan av äkthet kunna öka. Det gör att destinationernas 

produkt kontra turisternas förväntade produkt kan skilja sig åt. Det beror på individens, det vill 
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säga turistens, tankegång om vad denne känner är autentiskt. Skillnaden kan då ligga i hur maten 

tillagas; Är det på ett nytt modernt vis eller på ett gammalt traditionellt sätt? En sådan symbolisk 

detalj kan vara skillnaden för turisten och dennes förhållande till maträtten som serveras (Hall & 

Gössling, 2013). 

 

Sammanfattningsvis bygger destinationernas samarbeten via nätverk mycket på kommunikation 

mellan olika aktörer för att skapa upplevelser för konsumenterna (Hall, 2005). Men en individs 

upplevelse är subjektiv, olika människor tolkar samma intryck på annorlunda sätt (Urry & 

Larsen, 2011). Därför kan en produkt, som en maträtt, från en producent skilja sig utifrån olika 

turisters perspektiv då äkthet kan tolkas olika från person till person. Destinationernas utbud av 

produkter kan således tolkas olika beroende på vilken konsument som använder sig av 

produkten. Urry & Larsen (2011) skriver att människors upplevelser är olika, beroende på vad de 

känner är autentiskt. 

  

3.4 Autenticitet inom turism och turisternas egen uppfattning av den 

Startpunkten för forskningen kring autenticitet inom turism var när Boorstin (1961) påstod att 

den moderna turismen hade utvecklats till något extremt ytligt. Han var övertygad om att 

moderna turister inte längre kunde uppleva det äkta och att de istället levde på ytliga-, och som 

Dean MacCannell (1976) kallade det, iscensatta turistupplevelser (Wearing et al. 2010). 

 

Iscensatt äkthet är en etablerad typ av autenticitet, framtagen av MacCannell (1973, 1976). 

MacCannell (1976) förklarade den här typen av autenticitet som iscensättande av den lokala 

kulturen för att skapa en skepnad av äkthet för de besökande turisterna. Men det är inte all sorts 

turism som är någon form av iscensatt autenticitet, exempelvis behöver inte sol och bad 

semestrar vara det (MacCannell, 1973; 1976). Den iscensatta autenticitetens påverkan på en 

kultur eller destination har kritiserats i form av att kulturen på en plats kommersialiseras genom 

att exempelvis erbjuda traditionella folkdanser enbart för att tillfredsställa turisterna (Tomaselli 

& Wang, 2001). MacCannell (1973, 1976) påstår emellertid att turister kräver autenticitet men 

betonar samtidigt att det kan vara svårt att skilja mellan vad riktig autenticitet är och vad som 

bara är iscensatt. Alla turister söker i någon grad efter autenticitet (MacCannell, 1976). 

MacCannell (1976) fortsätter också med att dagens turister söker efter äkta autenticitet, det han 
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kallar ‘backstage’, och inte den kommersialiserade varianten. I kontrast till det här menar Pearce 

& Moscardo (1986) att olika människor har olika behov av att autenticitet.  

 

Tillfredsställelse av en upplevelse kommer följaktligen grunda sig i turistens egen uppfattning av 

autenticitet. Crick (1989) däremot, poängterar att kulturer mer eller mindre är oäkta eller 

iscensatta på något sätt. Han menar att kulturer förändras med tiden och därför anser att den 

iscensatta autenticiteten för turismen inte alls är så olik den ‘naturliga’ förändringen och 

omarbetningen av kulturer med tiden (Urry & Larsen, 2011). Av den här anledningen tycker 

Crick (1989) inte att iscensättandet av kulturer på turistdestinationer nödvändigtvis behöver vara 

något negativt eftersom kulturer förändras oberoende om turism är närvarande eller inte (Urry & 

Larsen, 2011). Dock bör det nämnas att i vissa fall där turisten enbart reser utomlands för att få 

en paus från vardagslivet, exempelvis all-inclusive resor, tenderar resenären att inte aktivt bry sig 

om autenticiteten på resan (Cohen & Avieli, 2004). 

 

3.4.1 Kategorisering av autenticitet 

Autenticitet inom turism brukar delas in i två olika kategorier: autenticiteten av turistens 

upplevelser och autenticiteten av turistobjekten (Wearing et l. 2010). Wang (2000) anser att 

autenticitet inom turism kan delas upp i ytterligare tre synsätt: objektiv, konstruerad och 

existentiell autenticitet. Objektiv autenticitet avser den typ där turistprodukten är originalet och 

därför ses som både unik och äkta. Vid konstruerad autenticitet är utgångspunkten turistens 

uppfattning av turistproduktens äkthet, här ligger fokus på att framhålla en bild av äkthet kring 

objektet för att turisten ska betrakta den som autentiskt (Wearing et al. 2010).  

 

Existentiell autenticitet, å andra sidan, är inte objektkopplad utan är grundad i själva 

turistupplevelsen. Enligt den här typen är produktens karaktär inte lika relevant istället anses 

autenticiteten vara subjektivt tolkad av turisten själv (Wearing et al. 2010; Urry & Larsen, 2011). 

Egentligen är existentiell autenticitet inte forskning kring turistprodukten utan är mer filosofiskt 

förankrad och handlar om vad det betyder att vara människa, att vara sig själv (Steiner & 

Reisinger, 2006). För att vara autentisk enligt det här synsättet krävs det att människor gör sig 

själva till det dem vill och ser till att förstärka deras val när flera möjligheter eller alternativ 

dyker upp (Steiner & Reisinger, 2006). Inom turism finns det också olika tolkningar kring vad 
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som är existentiell autenticitet varav en av de kända tolkningarna är Wangs (2000) som betonar 

att det är relaterat till aktivitet. Wang (2000) förklarar att aktivitet är viktigt då turisten känner sig 

mer benägen till att fritt uttala sig när den ägnar sig åt något annat än vardagsaktiviteter och 

således upplever existentiell autenticitet. Det finns en stor betydelse i att turisten är sann mot sig 

själv istället för att anpassa sig till allmänheten (Wang, 1999). Många som forskat inom ämnet 

autenticitet anser att både personlig och social existentiell autenticitet kan identifieras inom 

turism på fler sätt än objektiv autenticitet (Crang, 1996; Hughes, 1995; Wang, 2000). 

 

Crick (1989) framhäver att konceptet autenticitet inom turism erfordrar mer empirisk 

undersökning kring turisters beteenden, förväntningar och skäl att resa för att kunna förstås på ett 

korrekt sätt. Dock har merparten av forskningen kring autenticitet inom turism fokuserat på det 

faktum att den har skapats av entreprenörer, guider, researrangörer och så vidare snarare än att 

den har uppkommit naturligt (Hughes, 1995). Men också på grund av det intensiva forskandet 

kring ämnet, dess mångtydlighet och begränsningar har, som Wang (1999) skriver, det 

framkommit mycket kritik om hur användbart det faktiskt är i praktiken. Med tanke på hur 

många turistupplevelser det egentligen finns så kan inte autenticitet förklaras genom de 

traditionella koncepten kring ämnet (Wang, 1999).  

3.4.2 Vikten av autenticitet inom matturism 

Autenticitet har alltid varit en viktig del av turismen, speciellt inom matturism där upplevelsen 

att få äta traditionell, lokal mat har vuxit fram till att bli en slagkraftig anledning att besöka en 

specifik destination (Hjalager & Richards, 2002). Vidare kan matturism länkas samman med 

autenticitet på ett flertal sätt såsom identitet och innehavande (Hall & Gössling, 2013). Antingen 

kan autenticitet verka som något positivt och förhöja matupplevelsen med hjälp av den 

autentiska förankringen, till exempel vart maten har blivit lagad eller råvarornas ursprung. I 

samma veva kan matupplevelsen också vara iscensatt för att endast uppfattas som äkta, det som 

McCannell (1973) kallar för iscensatt autenticitet. Enligt Hall & Gössling (2013) brukar den här 

typen av iscensatt autenticitet försöka förmedla den lokala identiteten på bästa sätt men de 

poängterar också att det inte nödvändigtvis kommer resultera i ökad kvalité av turistprodukten. 

 

Lokal mat är en annan betydelsefull del i turistprodukten eftersom den kan ge en ökad känsla av 

autenticitet (Hall & Gössling, 2013). Beer (2008) beskriver mat som viktigt eftersom den sällan 
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konsumeras i ensamhet utan oftast i någon typ av sammanhang. Genom att erbjuda lokal mat på 

en turistdestination kan det både förbättra medvetenheten kring den lokala kulturen samt ge 

destinationen en mer autentisk känsla (Sims, 2009). Intressant nog skriver Cohen & Avieli 

(2004) att alla delar av den lokala maten inte är lika viktiga för att åstadkomma något som 

turisten anser vara autentiskt. Cohen & Avieli (2004) förklarar att lokal mat ibland genomgår 

förändringar för att öka acceptansen för maten bland turisterna. Till exempel så anpassas den 

thailändska maten som serveras i Sverige för svenskars smaklökar men maten anses fortfarande 

autentisk.  

 

För många turister är det kvalitén och ursprunget av råvarorna som har störst betydelse för deras 

uppfattning av autenticiteten (Cohen & Avieli, 2004). Som tidigare nämnts så är det precis vad 

som är utmärkande för existentiell autenticitet, att turistens tolkning eller uppfattning av 

upplevelsen är det mest väsentliga, inte minst inom matturism. Det är inte bara smaksättningen 

som kan förändras utan även ingredienserna i viss mån ifall, exempelvis västerländska turister, 

inte är vana att äta anka så kan den bytas ut mot kyckling utan att påverka turisternas uppfattning 

av autenticiteten av maten (Fischler, 1988). Cohen & Avieli (2004) fortsätter att redogöra för att 

autenticitet inom mat också kan förstärkas genom presentationen av maten. Exempelvis att i 

samband med servering eller presentation av maten så förmedlas även information kring vilken 

region maten härstammar ifrån och så vidare. 

 

Ytterligare ett sätt att förankra autenticitet inom matupplevelser är som MacCannell (1976) och 

Hall & Gössling (2013) talar om, att restauranger ibland visar turisterna hur tillagningen av deras 

mat går till och att den utförs på ett kulturellt och traditionellt sätt, exempelvis slow food, som i 

sin tur implicerar autenticitet. Men som Crick (1989) poängterade så förändras kulturer med 

tiden och därmed också matlagningstraditioner och tillagningsmetoder vilket gör det svårt att 

säga att något är helt autentiskt. Sedan är det, enligt Cohen & Avieli (2004), ett lågt antal turister 

som är genuint intresserade av att få upptäcka det mest traditionella, och därmed också 

autentiska, av en destination. De här turisterna är också mest kritiska till det som anses av 

MacCannell (1976) vara iscensatt autenticitet. 
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3.5 Mellanhändernas marknadsföringsstrategier 

Push och pull är två olika marknadsföringsstrategier som företagen kan använda för att penetrera 

marknaden med sin produkt/tjänst. Pull-positioneringsstrategin involverar att marknadsföra sin 

produkt/tjänst direkt mot det tänkta kundsegmentet (Kotler et al. 2011). Tanken med strategin är 

att öka medvetenheten hos konsumenten, minska risker och öka motivationen inom den valda 

kundgruppen. Genom att uppmuntra konsumenten till köp gör också att förhoppningarna av att 

produkten eller tjänsten finns tillgängligt vid inköpstillfället blir högre i och med att nu vet 

konsumenten att produkten/tjänsten ska finnas på marknaden (Fill, 2011). Med andra ord betyder 

det att pull-strategins grundläggande syfte är att uppmuntra konsumenterna att ‘dra’ produkten 

eller tjänsten genom alla marknadsföringskanaler. Om pull-strategin blir lyckad kommer 

konsumenterna efterfråga produkten eller tjänsten hos andra marknadskanaler vilket gör den 

attraktiv för aktörer att köpa in från producenten (Kotler et al. 2011). För att åstadkomma en 

fungerande pull-strategi använder sig företagen oftast av stora marknadsföringskampanjer i 

media tillsammans med annan typ av engagerade försäljningsarbete. Internet har öppnat upp för 

nya möjligheter för massmarknadsföring samt har medfört att större marknadsföringskampanjer 

kan initieras till lägre kostnader (Fill, 2011). För att frambringa en fungerade och effektiv pull-

positioneringsstrategi används olika typer av event, festivaler och sponsorer för att skapa 

medvetenhet och sedan marknadsföra i media för att förmedla budskapet kring produkten eller 

tjänsten (Fill, 2011). Pull-faktorerna är det som påverkan konsumenten i till exempel valet av 

resa eller produkt (Page, 2009). 

 

Push-positioneringsstrategin, å andra sidan, innefattar att företaget presenterar övertygande 

argument för deras produkter eller tjänster till andra marknadskanaler, till exempel fysiska 

butiker, att ta in deras produkt i sortimentet (Kotler et al. 2011). Vidare ser företaget till att 

förklara för de andra marknadskanalerna vad som är bra med deras produkter för att skapa ett 

mervärde till produkten (Fill, 2011). Push-strategin används för att få ut produkten eller tjänsten 

på så många marknadskanaler som möjligt. Tanken är således att ‘trycka’ ens produkter eller 

tjänster genom redan existerande marknadskanaler som exempelvis kan vara fysiska butiker 

och/eller Internet. Sen är det andra marknadskanaler som kommer att marknadsföra och göra 

reklam mot slutkonsumenten (Kotler & Armstrong, 2013). Precis som med pull-strategin, så 

kommer en lyckad push-strategi öka försäljningen för producenterna till marknadskanalerna 
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(Kotler et al. 2011). Push-faktorerna blir följaktligen det som gör att de andra 

marknadskanalerna vill köpa in produkterna (Dann, 1977) eller exempelvis kan påverka 

konsumentens vilja att resa (Page, 2009; Klenosky, 2002). Det är viktigt att ha ett välformulerat 

budskap när push-positioneringsstrategin ska användas, budskapet är avgörande för om strategin 

kommer lyckas eller inte (Fill, 2011). 

 

3.5.1 Push och pull i relation till matturism 

Användandet av push- och pull-strategierna i praktiken är ofta beroende på vilken typ av företag 

det är; varuföretag använder sig mer av push medan andra direktförsäljningsföretag föredrar pull 

strategin. Större företag utnyttjar gärna båda strategierna samtidigt (Kotler et al. 2011). Inom 

matturism används också både push- och pull-strategier i den mening att push faktorerna avser 

viljan att resa medan pull faktorerna är de som påverkar resenärens val av resa (Hudson, 1999). 

Mat kan tillämpas från båda håll, få resenären att vilja resa samt att påverka resvalet genom 

exempelvis attraktiv lokal mat (Hjalager & Richards, 2002).  

 

McIntosh et al. (1995) har identifierat fyra motivationsfaktorer till att resa i matens tecken. 

Fysiska motivationsfaktorer som att turisten lockas av att få uppleva något på plats (Hjalager & 

Richards, 2002) (push-faktor) eller att få uppleva någon specifik lokal mat (pull faktor). 

Kulturella motivationsfaktorer är i första hand en push-faktor då det har blivit allt vanligare att 

gå ut och äta av sociala skäl. Kombinationen av att resa, som ofta involverar att äta ute, blir då en 

stark push-faktor. Sociala motivationsfaktorer är en annan push-faktor eftersom det betraktas 

som en trevligare och roligare upplevelse att äta med någon annan (Hjalager & Richards, 2002). 

Det kan också vara en pull-faktor i den mån att resenären vill träffa nya människor. Statussymbol 

som motivationsfaktor är ytterligare en viktig komponent inom matturism (Tikkanen, 2007), som 

kan skapa både pull- och push-faktorer då resande i relation till mat kan anses som lyxigt samt 

att vissa länder, såsom Frankrike, uppfattas som mer statusfyllda än andra (Hjalager & Richards, 

2002; Bildtgård, 2013). 
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4. Empiri 

4.1 Studiens intervjuade företag 

Alla resebolag som intervjuades var arrangörer som erbjöd mat- & vinresor och var olika typer 

av verksamheter. Dels vilken specialisering företagen hade och vilka ekonomiska resurser de 

besatt. Även ägaren av restaurangen &Bread intervjuades för hans djupgående kunskap kring 

mat och vin i samband med resande och hans erfarenhet om olika europeiska matkulturer. Svaren 

liknade oftast varandra, än mer när det var likartade typer av företag. Motsättningarna som 

framkom var mestadels mellan mindre och större resebolag. 

Dacke Buss och Rolfs Flyg & Bussresor var de två större företagen som intervjuandes. Dacke 

Buss har en historia från tidigt 1940-tal men började inte specialisera sig inom busstrafiken 

förrän på 1980-talet. Företaget har även haft ett ägarskifte så sent som 2006 då de blev 

förvärvade av Flexbuss som är en större aktör inom bussresebranschen (dackebuss.se, 2014-11-

25). Rolfs Flyg & Bussresor startades upp på 1970-talet men är i dag märkbart större än både 

Dacke Buss och de andra intervjuande företagen. Företaget har över 40 000 resenärer per år och 

är Västsveriges största bussresearrangör (rolfsbuss.se, 2014-12-08). Trots båda företagens storlek 

är de minst specialiserade inom mat- & vinresor av alla intervjuande reseföretag. 

Merlot cykelresor är ett av mindre företagen som intervjuades. De hade sin uppstart 1995 och har 

sedan dess specialiserat sig på cykelresor till olika regioner i Frankrike med en inriktning på mat- 

& vin. BKwine är ett företag i liknande storlek med ungefär 600 resenärer per säsong och som 

också grundades för omkring 20 år sedan. BKwine är likt Merlot cykelresor, dels storleksmässigt 

och eftersom båda företagen grundandes av två par. BKwine är än mer specialiserade på 

gourmet- och vinresor och erbjuder resor inom den här genren till fler länder runt om i sydvästra 

Europa än Merlot cykelresor. Båda företagens ägare är erfarna i och med att de har jobbat inom 

branschen redan innan deras nuvarande verksamhetsroller. Gemensamt för dem båda var också 

att de var nöjda med sin storlek och hade inga ambitioner att få sina verksamheter att växa 

(Linnea Franklin, 2014-11-27 & Per Karlsson, 2014-12-04). 

Restaurangen &Bread var det företag som intervjuandes i samband med Merlot cykelresors 

intervju då ägaren Carmelo Dibartolo ansågs representativ då hans restaurang hade ett officiellt 

slow food-certifikat. Utöver det hade Carmelo även haft tal inför riksdagen om slow food 
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konceptet och dess relation till dagens mat- & vinindustri (Carmelo Dibartolo, 2014-11-27). Den 

bereste italienarens insikt om mat- & vin i relation till resande gjorde att både hans uppfattning 

och åsikter om den till värdefull information för studiens syfte. 

4.2 Vilket inflytande anser sig arrangörerna ha i produktionskedjan? 

Inom mat- & vinturismen måste researrangörer utmärka sig. Dels gentemot andra inom samma 

genre men även mot flygbolag, såsom Ryanair. Framför allt bussbolagen måste inse att deras 

största konkurrenter om turisterna är just flygbolagen då turisterna nu kan boka hotell och 

exempelvis hyra bil direkt från flygbolagens hemsida. Deras företag måste då erbjuda resor som 

flygbolagen inte kan matcha. Förutom det konkurrerar resebolagen också med verksamheter 

utanför resebranschen. Många kunder väljer exempelvis mellan ett nytt kök och en sol- och 

badresa för familjen (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21). 

 

“Till och med IKEA konkurrerar med flygbolagen, de erbjuder ju däremot inte resor utan 

köksinredning för att sticka ut från exempelvis SAS och andra flygbolag” - Olle Oscarsson, 

2014-11-21 

Det är dock inte bara bussbolagen och andra verksamheter som måste skräddarsy sina 

erbjudanden. Även mindre resebolag måste tematisera resorna för att locka turister, tema som 

just mat- & vinresor. Att skapa resor med teman kräver att kontakt tas eller att befintliga 

kontakter finns på destinationerna (Per Karlsson, 2014-12-04). Av mindre resebolag krävdes det 

ofta att ägarna eller några högt uppsatta inom verksamheten åkte ner till destinationerna för att ta 

upp kontakterna (Linnea Franklin, 2014-11-27 & Per Karlsson, 2014-12-04). De här kontakterna 

är viktiga då marknadsföringen även inte bara kan gå genom mindre researrangörer. 

Marknadsföring är så pass dyr att researrangörer måste få hjälp av destinationerna för att locka 

turisterna.  

Att resa till destinationer och försöka knyta kontakter för att skapa en resa kräver att 

destinationerna är villiga att samarbeta. Därför har BKwine en fördel då båda ägarna av 

verksamheten besöker vinmässor och är skribenter inom området. Det har skapat dem en mängd 

kontakter runt om i Europa som underlättar för dem (Per Karlsson, 2014-12-04). Sedan finns det 

mindre lokala vingårdar och restauranger som inte besöker olika mässor. De kan vara så pass 

duktiga på deras yrke att verksamheten inte är beroende av att turister kommer och besöker dem. 
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Det är sådana platser mindre resebolag söker efter när ägarna åker ner till destinationerna för att 

knyta kontakter. Det är de små besöksplatserna som är intressanta eftersom mindre lokala företag 

ofta besitter stor, djupgående kunskap och har stort intresse för sina områden (Linnea Franklin, 

2014-11-27). Större besöksmål inom mat- & vinbranschen har ofta bred kunskap om området 

men inte så pass djupgående som ibland kan förväntas av besökarna. Det beror troligtvis på att 

större besöksmål har en mentalitet att fånga in turisterna, berätta det mest väsentliga och sedan 

håva in nya, som ett löpande band. Mindre lokala företag hade ett större intresse av att dela med 

sig av sin kunskap kring området (Per Karlsson, 2014-12-04).  

4.2.1 Förhållningssättet till turisters krav 

Researrangörer har ett stort behov av att turisterna återkommer just till deras bolag. 

Återkommande kunder har en positiv tendens att använda sig av word of mouth till vänner och 

bekanta (Linnea Franklin, 2014-11-27). Mindre resebolag har word of mouth som en viktig 

marknadsföringsstrategi. Det sätter emellertid krav på både researrangörer och destinationer att 

uppfylla kundernas krav (Per Karlsson, 2014-12-04). Kunder har dock olika krav, de kan delas 

upp i två olika kategorier, återkommande eller nya. Nya kunder har tendenser som skulle 

innebära att researrangörers inflytande på marknaden, om vilka platser som ska besökas, skulle 

minska. Nya kunder har ofta redan bestämt sig för vad de vill besöka innan valet av researrangör 

görs (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21). Det leder till att researrangörerna måste 

hålla låga priser på resorna då nya kunder är priskänsliga. Om turisterna redan vet vad de vill ha, 

väljer dem nästan uteslutande researrangörer som håller lägst pris till den valda destinationen 

(Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21 & Linnea Franklin, 2014-11-27). 

  

Däremot har researrangörer ett större inflytande på återkommande kunder. Nästan alla 

intervjuade som arbetar på resebolag, berättade att kunder som rest och varit nöjda med dem 

innan inte har samma benägenhet att välja vilken plats de ska till först. Istället kollar dem vad 

researrangörerna har för utbud av resor och väljer från vad som erbjuds. Det finns däremot en 

skillnad mellan resebolagen beroende på vilken storlek företagen har. Större företag tenderar till 

att ha fler nya kunder än återkommande, även procentuellt. Men även hos deras resenärer är valet 

av researrangör viktig när det handlar om grupp- och temaresor. Däremot vid charter så var priset 

det absolut viktigaste (Emanuel Karlsson, 2014-12-07). Alla resebolagen var måna om att få 

återkommande kunder då det inte sätter samma krav på marknadsföring. Exempelvis hade 
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Merlot cykelresor lyckats med det här. Redan ett halvår innan säsongsstart var de halvt 

uppbokade på alla deras resor vilket gjorde att behovet av dyr marknadsföring minskade. Det var 

för att de ofta hade återkommande kunder, eller kunder som fått höra om resorna genom vänner 

och bekanta. Men vad erbjuder resebolag i allmänhet för att få återkommande kunder? 

4.3 Aktörernas erbjudande 

Resebolag med mer eller mindre specialiserat utbud av resor, som mat- & vinresor, måste få 

fram någon typ av produkt som gör att kunderna vill återkomma just till dem. Att erbjuda en total 

reseprodukt är inte att bara att sätta samman olika besöksmål. Produkten måste innefatta 

omkringliggande saker, som guider med stor kunskap kring det resmål som ska besökas (Per 

Karlsson, 2014-12-04). Mindre resebolag vars anställda har arbetet som intresse får således ofta 

själva vara guider på resorna då de besitter kunskap kring ämnet (Per Karlsson, 2014-12-04 & 

Linnea Franklin, 2014-11-27). Alla mindre resebolag nämnde under studien vikten av att deras 

resor krävde kunniga guider som kan göra resan angenäm för turisterna. Trots destinationernas 

utbud av gourmé eller vin så var de intervjuade researrangörerna övertygade om att det inte 

räcker för att besökarna ska bli nöjda med resan, det krävs ytterligare aspekter för att resenärerna 

ska bli nöjda med den totala produkten i resan. Det var något som alla reseföretagen, oavsett 

storlek, påpekade. Researrangörer måste göra mer än vad den primära reseupplevelsen är. 

Turister nöjer sig inte bara med god mat och gott vin på sina resor. Det är upplevelserna runt om 

som ger värde på besöken (Emanuel Karlsson, 2014-12-07).  

 

4.3.1 Differentiering 

Researrangörer använder sig av olika strategier för att deras produkt sticker ut gentemot 

konkurrerande verksamheter. En del av helhetsprodukten kan vara säkerhet. Mindre bussbolag 

har fördelen att de kan i princip hämta turisterna hemma vid deras egen dörr. Det blir då en 

säkerhet för turisterna som då slipper stressen att hinna med exempelvis flyget, som kan vara 

flera mil bort. Med bussresor behöver inte resenärerna ta ansvar själva för att komma till 

destinationen, det sköter chaufförerna tillsammans med guiderna (Olle Oscarsson & Anna 

Willstein, 2014-11-21). Även större bussbolag har säkerhet som en del av deras totala 

turistprodukt. De erbjuder inte upphämtning vid turisternas hem men det är fortfarande en 

säkerhet för resenärerna att ta en bussresa. Inte minst för att bagaget inte kommer bort lika lätt 

som med flygresor. Den största frågan bland bussresenärer ned till mat- & vinregioner är vilken 
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klädsel som bör användas. Det visar vilken säkerhet bussresor erbjuder om klädseln är det största 

bekymret för resenärerna (Emanuel Karlsson, 2014-12-07). 

 

Mindre resebolag satsar mer på att resan ska ha en helhets- och/eller friluftsupplevelse i sin 

turistprodukt nere på destinationen. Resan ner läggs det då inte lika mycket vikt vid som hos 

bussbolagen. Visserligen kan flyg ordnas men det är upplevelserna nere på destinationen som 

står i centrum för reseföretagen. Är det ett mindre resebolag så får ägarna, som tidigare nämnts, 

ofta vara med och välja ut hur resan ska se ut och vad som ska besökas. Exempelvis Merlot 

cykelresors ägare kollar vilka vägar som ska tas i deras cykelturer som kan vara upp till 6 mil 

långa per dag. Turisterna får då se den franska landsbygden på ett sätt som är svår att uppleva 

från ett bussfönster (Linnea Franklin, 2014-11-27). Mindre resebolag använder expertis som en 

del av sin turistprodukt. Alla intervjuade bolag nämnde att de som reser för mat och vin alltid har 

ett visst intresse av det. Därför är det viktigt för researrangörer, med specifika teman, att deras 

guider besitter tillräckligt med kunskap att de kan lära sina resenärer något nytt och som inte är 

vida känt. Eftersom många resenärer som reser, framförallt till vinresor, är skribenter eller 

restaurangägare som vill öka sin kunskap, gör att kraven på guiderna blir högre. Guiderna ska 

dels ha kunskap kring vinets smaksammansättning, till vilken mat det passar till och vilka druvor 

som använts, men de ska även ha en viss kunskap kring historien bakom vinet, när det började 

produceras och av vem (Per Karlsson, 2014-12-04).  

4.3.2 Samspel med destinationerna 

Researrangörer kan således sätta samman en total produkt tillsammans med det destinationerna 

erbjuder. Destinationerna själva kan exempelvis inte skapa en säkerhet kring resan ner till dem. 

Turister som besöker etablerade mat- & vinregioner har en tendens att vilja besöka stora och 

kända producenter vars produkter exempelvis finns på systembolagets hyllor. Problemet som 

ofta uppstår är dock att befintliga guider som destinationerna erbjuder inte har djup kunskap 

kring sina produkter. De har ofta inte tillräckligt stort intresse för att fördjupa sig inom området. 

Istället har de fått ett manus som ska berättas för alla nyanlända turister. Då historierna och fakta 

kring produkten sällan förändras blir berättandet kring varan något som turisterna uppfattar som 

ganska ointressant eftersom resenärerna själva redan besitter kunskapen. Därför krävs det egna 

kunniga guider från resebolaget som kan och har större intresse kring produkten (Per Karlsson, 

2014-12-04).  
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4.3.3 Resebolagens egna erbjudanden 

Guider ska dock inte bara ha ett stort intresse kring resebolagets erbjudna produkt. De ska även 

vara ansvarstagande så egna beslut kan tas nere på destinationerna utan att behöva ringa till 

kontoret i Sverige för att fråga om råd eller be om lov. Det skapar ett större förtroende för guiden 

från turisterna om guiden kan ta eget ansvar. En tillit till guiden är något som skapar ett mervärde 

kring den produkt som erbjuds inom mat- & vinresor (Linnea Franklin, 2014-11-27). Det är bra 

då maten i sig inte är en produkt som brukar locka människor. Ofta är det omkringliggande 

faktorer som gör att maten och vinet blir en upplevelse utöver det vanliga för besökarna. Var 

maten härstammar ifrån, historien, hur den tillagas och hur den ska förtäras är sådana saker som 

utökar upplevelsen. Sådan kunskap är viktig, framför allt för researrangörer med en specifik 

inriktning på resor men även för restauranger på destinationen. Ett besök på en restaurang vars 

ägare kan berätta om produkterna på egen hand och med ett intresse skapar ett mervärde för 

besökarna. Berättandet ska då inte bara vara det klassiska vad rätten innehåller. Det ska även 

vara historian kring den, hur den har tillagats och så vidare. Researrangörer kan ta hjälp av 

restauranger för att deras produkt ska ses som lyxig. Bara genom att välja restauranger som har 

råvaror uppe på hyllor gör att turister känner en mer exklusiv känsla. Priset måste däremot inte 

vara högre, utan det är känslan runt om den primära produkten som är viktig (Per Karlsson, 

2014-12-04).  

 

&Bread är en restaurang som lyckats hålla en låg prisnivå men samtidigt också bevarat den 

exklusiva känslan och användandet av bra råvaror. Det konceptet har lockat turister från 

sydvästra Europa till restaurangen. Ett exempel är Italiens utrikesminister som kommit på besök 

(Carmelo Dibartolo, 2014-11-27). Det visar att om rätt restaurang valts ut av researrangörer kan 

den totala turistprodukten få ett mervärde tack vare restaurangens lokala förankring. Det skulle 

göra att guider inte måste kunna precis alla detaljer under resans gång. Om krögaren har ett 

intresse av att dela med sig av sin kunskap, likt Dibartolo, får resenärerna unika berättelser 

samtidigt som de får bra mat till lågt pris. Dibartolo (2014-11-27) menade att tillsatser i mat är 

gifter som inte bör förekomma över huvud taget.  

Bussbolagen använder sig också av lågt pris som en del av deras totala turistprodukt. Även om 

bussbolagen har kunniga guider besitter de inte samma spetskompetens som guider vars 

arbetsgivare är mer specialiserade mot mat- & vinturism. Bussbolagen erbjöd resor som 
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fokuserade på att turisterna skulle få uppleva mer kända platser i etablerade mat- & vinregioner. 

Resenärerna skulle då få uppleva den välkända smaken i dess rätta miljö (Olle Oscarsson & 

Anna Willstein, 2014-11-21 & Emanuel Karlsson, 2014-12-07). Priser på mat- & vinresor stiger 

ju mer specialiserade researrangörer är. Det märks inte bara på priset utan även vad resan 

erbjuder. Det är inte bara att maten och vinet blir mer exklusivt. Boendet är inte lika 

standardiserat som bussbolagen ordnat. Som tidigare nämnts så är de turister som betalar för 

mat- & vinresor ofta kunniga kring sitt område och sätter även större krav på resan. Resebolag, 

helt specialiserade på mat och vin erbjöd generellt sett resor som pågick under kortare tid men 

hade dyrare hotell och guider med stor expertis inom området (Per Karlsson, 2014-12-04 & Olle 

Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21). Alla företag vill att deras produkt skulle vara så 

prisvärd som möjligt. En tydlig gemensamhet var viljan att erbjuda sina resenärer något mer än 

mat och vin på sina resor. Deras turistprodukter skulle försöka skapa en känsla av autenticitet 

som besökarna skulle komma ihåg.  

4.4 Skapandet av autenticitet 

För att åstadkomma en lyckad mat- & vinresa krävs det att reseföretaget ska kunna erbjuda 

autentiska upplevelser kring maten, exempelvis i form av traditionella matlagningsmetoder eller 

kunna erbjuda äkta lokalt förankrade maträtter. Autenticitet är något som uppfattas på olika sätt 

av olika resenärer (Wang, 1999). 

 

Det finns en skillnad på val av resa och därmed också på kravet när det gäller autenticitet. 

Företagskunder vill mer ha en resa för resandets skull. De kontaktar då researrangörerna, som får 

i uppgift att ta fram en resa som passar dem. Även om resorna då kan ha ett visst tema så är 

kravet på autenticiteten inte hög från det här kundsegmentet. Däremot är det annorlunda för 

privatkunderna. De är ofta väldigt måna om att känslan på resan ska vara att upplevelsen 

uppfattas som något äkta. Därför börjar de med att söka information om en specifik destination 

innan kontakt med researrangören görs. När kontakt med en arrangör görs vet kunderna vad de 

vill att resan ska innehålla, till skillnad från företagskunderna. Privatkunderna kan sedan delas 

upp i nya och återkommande. Återkommande kunder förlitar sig mer på att researrangören ska 

kunna erbjuda en resa de uppfattar som autentisk medan nya kunder oftast inte lägger lika stor 

vikt kring autenticiteten på resan. Nya kunder tenderar att utgå ifrån det billigaste alternativet 

snarare än det alternativ som uppfattas som mest autentiskt. Men eftersom nya turister 
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fortfarande har sökt information kring destinationen så vill resenärerna få samma upplevelser 

som de läst om och fastnat för (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21). Större bussbolag 

kan hålla lägre priser och på så sätt få fler nya kunder än mindre reseföretag. Bussbolagen har 

visserligen ett fokus på att ge resan en autentisk känsla, men de har inte samma krav på sig som 

mindre resebolag (Emanuel Karlsson, 2014-12-07).   

I mer specialiserade, men mindre, resebolag är det viktigt att få återkommande kunder. 

Marknadsföring kostar så pass mycket och ger ingen garanterad ökning av antal resenärer. 

Därför är det så viktigt med återkommande kunder (Linnea Franklin, 2014-11-27 & Per 

Karlsson, 2014-12-04). Att då erbjuda resor med autentiska upplevelser ger återkommande 

kunder till mer tematiserade resebolag. Kunder som söker sig till de här researrangörerna är inte 

lika priskänsliga i jämförelse med turister som väljer bussbolag. Men de har däremot ännu högre 

krav på resans autenticitet. Att bara besöka vingårdar och testa maten och vinet som serverades 

räcker inte. Vyer och ny kunskap kring produkterna är något som efterfrågas för att turisterna ska 

känna att det som upplevs på resan inte kan upplevas hemma i Sverige. Trots att det här 

kundsegmentet, som väljer mer specialiserade researrangörer, inte är lika priskänsliga så är det 

en stor skillnad mellan hur välbärgade de är. Det som är gemensamt mellan resenärerna är deras 

intresse för mat- & vinkulturen i andra länder. Därför har prislappen en mindre betydelse (Linnea 

Franklin, 2014-11-27 & Per Karlsson, 2014-12-04).  

4.4.1 Kringliggande faktorer 

Ytterligare en uppdelning av kundsegment har kunnat göras. Åldern, men framför allt livskedet 

var olika. Mat- & vinturister är antingen över 55 år eller vuxna med barn som precis flyttat 

hemifrån. Den förstnämnda kundgruppen prioriterar säkerheten på resan framför den autentiska 

känslan som erbjuds. De är heller inte lika resvana som den lite yngre generationen men intresset 

för mat och vin är minst lika stort (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21 & Linnea 

Franklin, 2014-11-27). Den lite yngre generationen prioriterar däremot inte säkerheten som 

bussresor kan ge. Hur de tar sig till ett resmål är inte lika viktigt, då yngre personer i allmänhet är 

mer resvana. Prioriteten är mer den autentiska känslan som erbjuds på destinationen. Den 

känslan uppnås då inte bara av maten och vinet som serveras. Sådant erbjuds även genom 

billigare bussresor. Det är de omkringliggande faktorerna som blir viktigare för den här 

kundgruppen. Guider som har extra kunskap kring produkterna eller destinationens vackra vyer 
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gör så att den totala turistprodukten uppfattas som extraordinär (Linnea Franklin, 2014-11-27 & 

Per Karlsson, 2014-12-04). Bussbolagen som erbjuder mat- & vinresor har däremot inte samma 

expertis kring just det här i jämförelse med tematiserade resebolag. Bussbolag kan väga upp 

saknaden av kunskap genom att välja ut rätt resmål där lokala småföretagare kan berätta om 

produkterna. Det skulle ge den äldre, vinintresserade kundgruppen, vad de vill ha på resan (Olle 

Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21). 

 

Även om bussbolagen försöker hålla sina resor i en lägre prisklass så kan de ibland erbjuda lite 

dyrare och mer exklusiva resor. Alla intervjuade bolag märkte av att flertalet resenärer såg mat- 

& vinresor som lyxkonsumtion. Därför måste kundsegmentet med mycket pengar mättas. 

Researrangören måste då försöka göra att den autentiska känslan ska komma fram så turisterna 

känner att de får valuta för pengarna. Maten, vinet, kunskapen hos guiderna, upplevelserna och 

hotellen, allt det här måste vara utöver det vanliga för att den här kundgruppen ska få en 

autentisk känsla under resan (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21). Det här 

kundsegmentet är en bidragande faktor till varför mat- och vinturism ibland tas som 

lyxkonsumtion. Det är även det här kundsegmentet som gör att priset på mat och vinresor skiljer 

sig kraftigt beroende på vilket kundsegment som resan är gjord för (Emanuel Karlsson, 2014-12-

07 & Per Karlsson, 2014-12-04). Svenskar som åker på mat- & vinresor har oftast en bra 

kunskap kring produkterna. Men nästan enbart kring produkter som finns på svenska marknaden. 

Däremot turister som åker på dyrare resor tenderar även att ha högre kunskap om andra 

produkter som inte finns i Sverige (Per Karlsson, 2014-12-04). Vad som då blir en autentisk 

upplevelse för kunderna beror således på vilket kundsegment de tillhör. Ska resorna vara för mer 

välbärgade så måste resorna innehålla produkter av högre kvalité och anses vara exklusiva. 

Turister som inte är lika välbärgade eller betalar lika mycket för sina resor behöver dock besöka 

stora och kända platser där maten och vinet tillverkas. På så sätt känner turisterna att de får en 

autentisk upplevelse (Linnea Franklin, 2014-11-27 & Per Karlsson, 2014-12-04). Men enligt alla 

intervjuade bolag var resenärerna alltid mest nöjda med de mindre lokala verksamheterna.  

Oavsett vilken ekonomisk kapacitet turisterna har så måste resebolagen satsa på att skapa 

helhetsintryck som ska framhäva den autentiska känslan för resan. Oberoende av vilken 

kundgrupp det är så ska resan innehålla besök hos vingårdar, lokala restauranger och pålästa 

guider (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21 & Linnea Franklin, 2014-11-27 & Per 
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Karlsson, 2014-12-04). Alla intervjuade reseföretag pratade dock inte om resorna inom 

destinationen som något att ta hänsyn till i helhetsintrycket. Däremot lade Merlot cykelresor stor 

vikt vid det här genom att just ha cykel eller vandringsresor. Merlot hade även högst andel 

återkommande resenärer de intervjuade reseföretagen. Några av deras turister har återkommit 

varje år det senaste decenniet.  

4.4.2 Mindre etablerade mat- & vinregioner  

Kraven på att researrangörers turistprodukt ska ge turisterna en autentisk känsla kräver att mat- 

& vinresor går till vissa regioner. Eftersom regioner som inte är top of mind hos turisterna har 

svårt att ge dem en autentisk känsla. Svenska turister anser inte att exempelvis Grekland eller 

Ryssland har en lika etablerad mat- & vinkultur som exempelvis Frankrike (Olle Oscarsson & 

Anna Willstein, 2014-11-21). Marknadsföring av produkter från sydvästra Europa görs redan i 

Sverige av andra aktörer. Exempelvis Systembolaget har fler viner från Frankrike än Ryssland. 

Det är en bidragande faktor till varför svenskar har vissa mat- & vinregioner högt upp i deras 

medvetande (Linnea Franklin, 2014-11-27 & Per Karlsson, 2014-12-04). 

 

Det är alltså inte värt att lägga pengar på en resa dit när det finns mer respektabla resmål i 

sydvästra Europa. Det beror till stor del att svenska turister har en större kunskap kring 

produkterna som framställs i mer etablerade regioner, framför allt om vin. Då exempelvis det 

mousserande vinet från Champagne är något som är allmänt känt tror merparten av de 

intervjuade företagen att turister hellre vill åka till den regionen än till någon vingård i Grekland 

(Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21 & Linnea Franklin, 2014-11-27). Det var en 

anledning till varför de mindre resebolagen satsade på resor till redan etablerade mat- & 

vinregioner (Linnea Franklin, 2014-11-27 & Per Karlsson, 2014-12-04) Det är ett säkrare kort 

för researrangörer med mindre ekonomisk kapacitet. Större bolag som Rolfs Flyg & Bussresor 

tror däremot att det skulle gå att anordna resor som går till mindre etablerade mat- & vinregioner. 

Enligt dem handlar det bara om att hålla ett ännu lägre pris och ett attraktivt schema.   

De personligt intervjuade företagen fick även frågan vad en etablerad mat- & vinregion är.  

“Svenska turister som åker på vinresor vill gärna besöka de etablerade vinregionerna som de 

känner igen från Systembolagshyllan” - Per Karlsson, 2014-12-04  
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Svaret av samtliga var att det var länder som svenskar tänker på när de exempelvis hör frågorna: 

vilket land producerar gott vin, eller vilket land har en fin köks- och matkultur? Med andra 

länder som ligger top of mind hos svenska mat- & vinturister. Det är således inte restaurangerna i 

sig nere på destinationerna som skapar top of mind hos resenärerna. Restauranger i Frankrike 

håller lägre standard än motsvarigheten i Sverige. Det är bara exklusiva restauranger i 

exempelvis Paris som erbjuder en exceptionellt hög standard (Linnea Franklin, 2014-11-27). 

Resebolagen som är mer tematiserade sätter också en högre tillit till sina guider. Eftersom det 

finns en större kunskap kring sydvästra Europas matkultur så är det även lättare att anlita 

personer med hög kunskap kring de här områdena (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-

21). Som tidigare nämnts, guider som är kunniga kring området kan ge en högre autentisk känsla 

under resan. Guider som besitter stor kunskap kan hjälpa turisterna att använda sin imaginära 

fantasi för att skapa sig ett helhetsintryck kring produkten som erbjuds under resan. Men då 

krävs det även att guiderna får ta ett eget ansvar så resan flyter på och det inte blir onödiga stopp 

som förargar resenärerna (Linnea Franklin, 2014-11-27).  

4.5 Marknadsföringens betydelse 

Det kan vara svårt att utmärka sig på marknaden genom att enbart erbjuda mat- & vinresor utan 

någon genre eller något speciellt tema som attraherar resenärerna, därför behövs det ofta någon 

typ av marknadsföringsåtgärd för att locka turisterna till företagens resor. 

 

Som konstaterats tidigare är marknadsföring förhållandevis dyrt vilket medför att de flesta 

mindre företag inte vill lägga allt för mycket pengar på det. Det leder till att en pull-

positioneringsstrategi är att föredra för dem då de kan förlita sig mer på att deras kunder själva 

skapar en ökad efterfrågan genom exempelvis word of mouth (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 

2014-11-21). Tillsammans med den här pull-positioneringsstrategin och med en lyckad resa som 

genererar positiv word of mouth, var en återkommande och flitigt använd 

marknadsföringsstrategi även hos andra intervjuande företag (Linnea Franklin 2014-11-27 & Per 

Karlsson, 2014-12-04). Specifikt för ett av de intervjuande företagen var att dem ville behålla 

deras småskaliga och familjära känsla. Det berodde till viss del också på att deras administrativa 

del endast bestod av ägarna så de hade inte kapacitet att låta verksamheten växa. På grund av det 

här hade företaget inte heller några extra pengar att tillföra marknadsföringen. Bara en handfull 
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annonser publicerades per år (Linnea Franklin, 2014-11-27). Även för lite större företag så hade 

marknadsföringskostnaderna minskat tack vare den växande IT-marknaden och sociala mediers 

inverkan på konsumenten. Ett företag hade lyckats halvera sina marknadsföringskostnader 

genom att drastiskt minska på tidningsannonser och istället lägga fokus på billigare alternativ 

som att marknadsföra sig med hjälp av Internet och sociala medier (Olle Oscarsson & Anna 

Willstein, 2014-11-21).  

4.5.1 Internet & sociala medier 

Kunskap inom det tekniska området visade sig också vara användbart i marknadsföringssyfte. 

Utöver sociala medier användes också företagens egna hemsidor för att förmedla information till 

kunderna. Det var viktigt att hålla hemsidorna uppdaterade. För att nå ut till fler personer 

använde sig företag av sin tekniska expertis och optimerade sina hemsidor så att dem visades 

högt upp bland sökresultaten hos sökmotorer, när kunden sökte på exempelvis vinresor (Per 

Karlsson, 2014-12-04). Förmånen med att rankas högt bland de mest populära sökmotorerna när 

användaren söker på mat- & vinresor var en viktig fördel för mindre företag. Men i och med att 

mindre företag förlitade sig mer på att kunderna skulle hitta just deras resor genom den 

personliga hemsidan betydde det också att materialet och informationen på hemsidan behövdes 

uppdateras mer frekvent för att hela tiden innehålla de senaste nyheterna och erbjudandena (Per 

Karlsson, 2014-12-04). 

 

Eftersom Internet har börjats användas i en allt större utsträckning än för några år sedan bland 

nya turister ansågs prisförmånlighet som en av de primära pull-faktorerna. Anledningen till det 

här var att nya kunder, som hittar företaget via Internet och sociala medier, hade identifierats 

som mer priskänsliga då kunderna ofta sökte efter det billigaste alternativet på marknaden för en 

resa till den destination de ville besöka. Varför nya kunder som är Internetanvändare var så 

priskänsliga ansågs vara delvis på grund av att de inte hade specifik relation till något företag 

(Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21). Även större företag försökte hålla priserna nere 

för deras mat- & vinresor på grund av den växande trenden att använda sig av Internet och 

sociala medier för att hitta mat- & vinresor. Med den ökade användningen av Internet var det 

även ett både effektivt och relativt billigt sätt att locka till sig kunder (Emanuel Karlsson, 2014-

12-07). I konstrast till det här ansågs prisförmånlighet däremot inte lika viktigt hos vissa mindre 

och mer specialiserade företag. De såg snarare att deras primära pull-faktor för deras viktigaste 
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kundsegment, återkommande kunder, var att nästa resa skulle innehålla något nytt och 

spännande. Vilket är intressant ur det perspektivet att deras resenärer trots allt var både hög- och 

medelinkomsttagare (Linnea Franklin, 2014-11-27). Lyxkonsumtion i relation till mat- & 

vinresor var inte något som ansågs förknippat med mat- & vinresor utan det vara snarare 

kundernas eget intresse för mat- & vin som var det mest väsentliga (Per Karlsson, 2014-12-04).  

4.5.2 Olika marknadsföringsstrategier 

De sociala motivationsfaktorerna var höga hos två intervjuande företag eftersom både bussresor 

och cykelresor visade sig kunna inbringa en känsla av nära vänskap hos resenärerna trots att de 

inte kände varandra sedan tidigare (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21 & Linnea 

Franklin, 2014-11-27). Det här sågs som något positivt i och med att det förgyllde resan överlag 

och bidrog samtidigt till ytterligare en pull-faktor. En ovanlig men intressant observation var att 

utifrån de intervjuande företagen var det bara en av dem som inte skickade ut 

enkätundersökningar efter en resa för att samla in information kring vad som skulle kunna 

förbättras till nästa gång (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21). Vilket var något som 

andra intervjuade företag menade var av stort värde inför planeringen av framtida resor. 

 

När det kom till säkerheten under och inför resan så var, bland gamla och trogna kunder, den och 

resterande sammansättningen av erbjudandet de primära pull-faktorerna. Fortsättningsvis blev 

också erbjudandena till resenärer som tidigare rest med företaget en marknadsföringsfaktor i och 

med att kunderna valde att gå direkt dit för att sedan välja resa utifrån vad som erbjöds. Hos 

gamla och trogna kunder var även priskänsligheten betydligt lägre i jämförelse med nya kunder 

(Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21). Den lägre priskänsligheten var framträdande 

även hos mindre reseföretag och deras återkommande resenärer, priset var helt enkelt inte lika 

viktigt. Vad som istället lockade deras kunder att återkomma år efter år var det totala 

erbjudandet, det vill säga att resan hade ett komplett innehåll av boende, autentiska upplevelser, 

mat och vin med mera (Linnea Franklin, 2014-11-27). För mer specialiserade företag var 

prisförmånlighet inte något som låg i fokus utan deras intresse för mat och vin var betydligt 

viktigare. Det här medförde att deras kunder inte oroade sig lika mycket över att få valuta för 

pengar istället förhöll de sig snarare till kvalitén på hela resan och antalet upplevelser under 

resans gång (Per Karlsson, 2014-12-04). 
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Företagskunder, å andra sidan, är lite av ett speciellt kundsegment. Företag som erbjöd resor till 

det här kundsegmentet använde sig av push-positioneringsstrategier för att nå ut till dem 

eftersom resebolaget behövde marknadsföra sig direkt till företagen i fråga samt till andra 

relevanta marknadskanaler. Utöver det var det viktigt att reseföretaget hade möjlighet att kunna 

skräddarsy resor till företagskunder som vanligtvis ville ha tips på resor som skulle passa just 

deras företags medarbetare eller kunder (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21). Push-

positioneringsstrategi inom marknadsföring hos andra intervjuande researrangörer var inget som 

förekom speciellt ofta. För att locka privatkunder, å andra sidan, var det pull-

positioneringsstrategier som användes där företagen marknadsförde deras portfolio av 

erbjudanden direkt till kunderna eller genom billiga marknadsföringskanaler, såsom Internet, 

vilket inte krävde någon hjälp från kommersiella utomstående parter (Olle Oscarsson & Anna 

Willstein, 2014-11-21 & Per Karlsson, 2014-12-04).  

4.5.3 Konkurrensen och dess påverkan av marknadens framtid 

Reseföretagens pull-faktorer, det vill säga portfolion av erbjudanden, beaktade också vad 

företagens anställda ansåg vara trendigt för tillfället samt vad andra aktörer på marknaden, såsom 

restauranger och vingårdar, kunde erbjuda. Därutöver fick företagen även idéer kring vad som 

skulle kunna erbjudas utifrån interna mejl från andra aktörer inom branschen. Det här gav dem 

en unik fördel eftersom företagen i förväg nu kunde boka upp platser till alla sina resenärer för 

speciella evenemang. Vilket i sin tur resulterade i skapandet av ytterligare en pull-faktor i form 

av att kunna leverera en komplett turistprodukt med allt inkluderat, precis som vad de flesta äldre 

och återkommande kunder efterfrågade (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21). 

 

En intervjuad researrangör betonade flygbranschen som det primära transportvalet för turister. 

Det här var dessutom återkommande bland alla andra intervjuade företagen som också hade valt 

att utöka sitt kundsegment till flygresenärer som vill åka på charterresor. Förhoppningarna hos 

bussbolagen låg på att kunna öppna upp företagen för nya kundsegment som sedan skulle få upp 

ögonen för bolagens andra reseerbjudanden, i det här fallet mat- & vinresor. Det skulle i sin tur 

kunna locka vanliga bussresenärer till deras flygresor och vice versa (Olle Oscarsson & Anna 

Willstein, 2014-11-21 & Linnea Franklin, 2014-11-27). Tanken bakom det hela var att bolagen 

hade identifierat att dagens resenärer allt oftare vill uppleva något nytt och då kanske en bussresa 

kan locka flygresenärerna som är svåråtkomliga för bussresearrangörer. Däremot innebar det 
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även att företagen behövde hjälp för att marknadsföra sig på den nya marknaden. Det här 

problemet löstes genom att anlita bland annat hotellgrossister som har en högre kunskap om 

marknaden och destinationen i fråga (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21). 

“Vi använder oss av hotellgrossister eftersom de kan mer om Europas hotellverksamhet, vi kan 

mer om Sverige eftersom majoriteten av våra resor är inrikes” - Anna Willstein, 2014-11-21 

Mindre och mer specialiserade researrangörer använder sig redan av flygsektorn men till skillnad 

från större företag väljer de istället att boka upp reguljärflyg för att transportera sina resenärer till 

destinationen. Reguljärflyg blir i jämförelse med charter billigare när det bara gäller mindre 

grupper med omkring 20-30 resenärer per resa (Linnea Franklin, 2014-11-27 & Per Karlsson, 

2014-12-04). Antalet resenärer per resa var i alla fall ett intervjuat företag nöjt med och ville inte 

utöka sin verksamhet därifrån, istället låg fokus på att åstadkomma en fungerade pull-

positioneringsstrategi, som bland annat visade sig generera positiv word of mouth.  

“Om vi nu har lyckats få så många återkommande kunder som vi har, så tror vi även att de har 

berättat om oss för sina familjer och vänner” - Linnea Franklin, 2014-11-27 

Det gjorde att företaget fick återkommande kunder och behövde således inte låta verksamheten 

växa för att fortsätta kunna gå runt ekonomiskt sett. Små sidoprojekt, som vandringsresorna till 

Spanien, förekom men det var inget företag valde att lägga för mycket tid och pengar på, för att 

inte tappa fokus från företagens primära reseerbjudanden (Linnea Franklin, 2014-11-27).  

4.5.4 Kravet på marknadsföring för nya resor 

För att kunna åstadkomma en lyckad mat- & vinresa behövs det först ett granskade av 

marknaden för intressanta destinationer och aktörer på plats. Med hjälp av företagens egna 

guider och deras kompetenser blir det här lättare att uppnå. Genom att granska marknaden på det 

här sättet kan en bra sammansatt mat- & vinresa skapas. Ibland används push-

positioneringsstrategier som verktyg för att nå ut till potentiella kunder men här visade det sig att 

mindre researrangörer sällan använder sig av mellanhänder i någon större utsträckning för att 

marknadsföra sina tjänster (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21). Det förekommer 

dock att researrangörer i enstaka fall tar hjälp av destinationerna själva när dem ska 

marknadsföra sina resor till sagd destination (Per Karlsson, 2014-12-04).  
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Lite finare mat- & vinresor, till exempelvis Champagne regionen i Frankrike, valdes vanligen att 

marknadsföras som mer exklusiva än andra eftersom sådana resor generellt sett blev aningen 

dyrare. Det fungerade även som en pull-faktor för att kunna locka mer välbärgade resenärer. 

Välbärgade resenärer ansågs för övrigt ha ett högre intresse för just mat- & vinresor. Å andra 

sidan, hade köpstarka turister också fler krav än medelinkomsttagaren på resans upplevelser och 

autenticiteten kring dem. Pull-faktorerna för den här typen av resor blir således lite annorlunda 

gentemot billigare resor eftersom här lägger marknadsföringen fokus på resans exklusiva och 

autentiska karaktär då det har visat sig betraktas som mest attraktiva hos mer välbärgade mat- & 

vinresenärer. Ytterligare en bidragande faktor till det här är att rika resenärer ofta har mer 

ingående kunskap om resmålet och på så sätt har ett större behov av att resan ska kunna leverera 

autentiska upplevelser (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 2014-11-21).  

Viktigt var också att bussresearrangörernas exklusiva resor, kunde differentiera både själva resan 

och marknadsföringen från flygbolagen som är deras största konkurrenter. Användandet av att 

specialisera en resa genom olika teman var något resebranschen använde sig av för att 

åstadkomma en differentiering gentemot konkurrenterna (Olle Oscarsson & Anna Willstein, 

2014-11-21). Specialiseringen av resor mot olika teman var en återkommande trend bland andra 

intervjuade researrangörer och något som satts högt upp på deras prioriteringslista (Linnea 

Franklin, 2014-11-27 & Per Karlsson, 2014-12-04). Det här har visat att idag måste pull-faktorer 

och till viss grad push-faktorer användas för att marknadsföra researrangörers portfolio av resor, 

samt att arrangörerna ska kunna skräddarsy resor efter behov och att deras guider ska vara 

duktiga och väl pålästa. 

4.6 Skillnader mellan researrangörerna 

Det var enbart en gång under studien då bolagen var helt oense. Gällande frågan om en mat- & 

vinresa hade varit lyckad om den gick till en mindre etablerad mat- & vinregion. Svaret var ofta 

att det hade absolut inte kunnat gå att genomföra då svenska turister har för god kunskap kring 

den här typen av produkter. Det kräver således att personerna vill besöka platser som erbjuder 

bäst produkter. Däremot hade större researrangörer en helt annan syn på sina turister, som oftast 

var nya kunder. Större företag lägger större vikt vid att hålla lågt pris och tror följaktligen att en 

mat- & vinresa till exempelvis Grekland hade fungerat, bara priset hade varit lågt nog. Det 

märktes framförallt mellan de minsta och största resebolagen. En annan trend som gick att 
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urskilja var att ju mindre resebolaget var, ju mer fokuserade på turisternas förväntan på 

autenticiteten var de. Däremot ju större resebolaget blev, desto mer fokus blev det på resornas 

pris. Bilden av vad turisterna helst prioriterar är således olika beroende på hur stort reseföretagen 

är. 

 

Från ett marknadsföringsperspektiv tenderade mindre och mer specialiserade företag att hålla sig 

till pull-positioneringsstrategier i den mån det gick eftersom att marknadsföra sin genom andra 

mellanhänder påstods vara för dyrt. En annan orsak till varför push-positioneringsstrategier 

valdes bort var för att marknadsföring genom mellanhänder inte alltid tillför tillväxt samt att 

tillväxt av verksamheten inte alltid var något företag eftersträvade. Men i enstaka fall använde 

sig även mindre researrangörer av mellanhänder för att exempelvis marknadsföra en förnyad 

eller helt ny resa. Större och därmed också mer etablerade researrangörer hade ofta en mer 

omfattande marknadsföringsbudget och kunde således använda sig av både push- och pull-

positioneringsstrategier samtidigt. Korrelation till det här var också att större företag förlitade sig 

mer på tillväxt och därmed att antalet nya kunder skulle stiga. För mindre researrangörer var 

återkommande kunder det mest väsentliga varvid pull-faktorer för att få dem att resa med 

företaget igen prioriterades. 

4.7 Likheter mellan researrangörerna 

Alla intervjuade resebolag hade olika syn på vad turisterna prioriterade på sina resor. Det som 

researrangörerna hade gemensamt var att alla ville kategorisera turisterna i olika segment. Det 

var inte bara turister i allmänhet. Alla företag nämnde segment som just deras verksamhet riktade 

sig mot. Inte alla researrangörer tog in företagskunder men arrangörerna som gjorde det hade 

fortfarande privatkunder som utgjorde en majoritet. Segmenteringen av privatkunder var också 

likartad mellan företagen.  

 

Båda bussbolagen hade en liknande prissättning för mat- & vinresor. Båda satsade mer på 

prisvärda resor än bara det välbärgade kundsegmentet. Å andra sidan, fanns det avvikelse där 

båda erbjöd mer exklusiva mat- & vinresor. Båda företagen såg att det fanns ett utrymme att 

erbjuda mer exklusiva resor inom den här genren till välbärgade resenärer. De här resenärerna 

tenderade att ha ett större intresse kring mat och vin. Bussbolagen använde sig av säkerhet som 
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en del av deras totalprodukt. Researrangörerna menade att bussresor skapar en trygghet hos 

resenärerna eftersom researrangörerna är med under hela resan.  

BKwine och Merlot cykelresor är två mindre och mer specialiserade resebolag. Deras resor 

fokuserade mer på kvalitén och antalet upplevelser på resan än prisförmånligheten. 

Återkommande kunder var viktigt för mindre bolag då de inte hade ekonomiska resurser till att 

hela tiden marknadsföra sig mot nya kunder. Båda företagen var nöjda med sin storlek och ville 

behålla sin småskalighet och familjära känsla som ansågs vara en betydelsefull del av deras 

verksamheter. 

Företagens utmärkande skillnader och likheter har hjälpt författarna att dra slutsatser till studien. 

Dels för att se varför svenska turister åker till redan etablerade matregioner och dels för att se 

vilken inverkan researrangörer upplevde sig ha i valet av resa.    

  



 

47 

 

5. Analys 

Researrangörers inflytande på konsumenternas beslutsfattande är genomgående i alla stegen 

under processen. Delvis beror det på att köp av resa är riskabelt i den meningen att 

konsumenterna betalar för något som kan lämna turisterna missnöjda och är en förgänglig 

produkt, det vill säga att den inte kan återlämnas. Därför behövs ett högt engagemang hos både 

researrangörer och konsumenter. 

 

5.1 Problemerkännande 

Både destinationer och researrangörer lockar kunder som vill uppleva mat- & vinresor. I 

produktionskedjan står researrangörer närmast svenska turister då destinationerna marknadsför 

sig mot hela världen. Arrangörerna har begränsat sig till en mer lokal och regional nivå vilket gör 

att de kan sätta samman resor som passar svenska turisters efterfråga.  

 

Gemensamt för alla intervjuade företag var erbjudandet av upplevelser för människor som 

uppskattar mat och vin. Oavsett om företaget var en researrangör eller restaurang sågs en 

marknad inom mat- & vingenren. Alla intervjuade resebolagen hade identifierat den efterfrågan 

som fanns bland svenska turister för resor inom mat- & vingenren. Samtliga företag hade även 

identifierat att svenska turister inte enbart åker till redan etablerade matregioner i Europa för att 

smaka på produkter som erbjuds där. Framförallt privata mat- & vinresenärer vill att deras resor 

även ska bli en autentisk upplevelse. Det är upp till researrangörerna att se till att deras mat- & 

vinresor och erbjudanden innehåller det som turisterna anser skapa en autentisk känsla.  

Olika företag satsar på olika saker i sin totalprodukt för att upplevelsen ska uppfattas som 

autentisk för kunden. Men det finns andra problemerkännanden hos olika resebolag. Exempelvis 

vill bussbolagens resenärer, som ofta är över medelåldern, ha resor med hög säkerhet. Enkel 

transport, hotell bokat av arrangören och kunniga förtroendeingivande guider är några exempel 

på vad kunderna efterfrågar.  

Ytterligare en aspekt som identifierades från intervjuerna är att bland mat- & vinresenärer finns 

det en del människor som vill ha sina resor lyxiga. Det ska inte vara standardiserade hotell eller 

mat som kan inhandlas i vilken matbutik som helst. Researrangörer måste även erbjuda den här 
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typen av lyxiga resor för att inte mista välbärgade kunder. Resorna blir då således också dyrare 

än andra mat- & vinresor som erbjuds.    

5.2 Informationssökande 

Eftersom det finns många konkurrenter och alternativ på marknaden är det viktigt att företagen 

kan differentiera sig. När konsumenterna söker efter information för att mätta deras behov blir de 

mest utmärkande företagen som konsumenterna väljer först. Exempelvis kan mindre 

bussresearrangörer erbjuda mat- & vinresor med startpunkt redan från turisternas egna hem, 

något som andra konkurrenter inte erbjuder. Småskaliga och specialiserade företag differentierar 

sig till informationssökande konsumenter genom att tematisera sina resor till exempelvis mat- & 

vinresor. Typen av marknadsföring blir här betydelsefull för att konsumenten ska hitta arrangörer 

som erbjuder det turisten efterfrågar. Pull-positioneringsstrategier, där företagen inte använder 

sig av mellanhänder i någon större utsträckning, vänder sig direkt till konsumenten är ofta 

förekommande hos mindre företag med en begränsad marknadsföringsbudget. Pull-

positioneringsstrategins förhoppning om att konsumenten själv sedan ska ‘dra’ produkten genom 

andra marknadskanaler gör den mer förmånlig utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Därför använde 

sig mindre bolag allt mer av Internet och sociala medier. Pull-faktorer såsom prisförmånlighet 

var mer framträdande hos större företag eftersom de riktade sig mer mot nya kunder bland 

informationssökande. Nya kunder tenderar att vara mer priskänsliga, så under sitt 

informationssökande prioriterades priset över andra variabler. 

 

Utmärkande för mindre researrangörer är att de kan penetrera informationssökarnas externa 

sökningsfält, som består av bland annat nära och kära. Genom att ha etablerat ett återkommande 

segment med nöjda kunder som har visat sig generera positiv word of mouth, kommer turisterna 

rekommendera resan till nya informationssökare. Mindre företag har inte råd med dyr 

marknadsföring, vilket gör det viktigt att ha en etablerad bas av återkommande kunder för att så 

småningom lyckas locka till sig nya.  

I det här stadiet av beslutsfattande är researrangörers erbjudna produkter A och O. Större 

resebolag erbjuder variation i sin portfolio av resor. Turisterna som söker en större variation i 

resan drar sig då oftare till större bolag. Däremot kan mindre företag ge en mer familjär och 

lugnare känsla i deras reseerbjudande. En sak som uppmärksammades var att alla intervjuande 
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företag ansåg att den totala turistprodukten bör vara komplett i den meningen att den ska erbjuda 

allt från en autentisk upplevelse till säkerhet och kvalité under resan. Det här var en 

återkommande punkt för att informationssökande konsumenter skulle få upp ögonen för just 

deras mat- & vinresor. En komplett turistprodukt med allt inkluderat visade sig ha en större 

chans att kunna tillfredsställa informationssökarna.  

5.3 Utvärdering av alternativ 

Framträdande under intervjuerna var turisternas sökande av autentiska resor. Många turister hade 

enligt informanterna ett underliggande behov av att resan skulle erbjuda någon typ av 

autenticitet. Återkommande kunder hos mindre företag tenderade att ha högre förväntningar och 

därmed högre krav på autenticiteten. Den underliggande autenticiteten konsumenterna ofta 

känner är den existentiella, som inte är objektivt kopplad utan subjektivt.  

 

Företagen har gjort på olika sätt. Mindre och mer specialiserade bolag satsar på kunniga guider 

som kan berätta så mycket som möjligt om produkten. Historien om produkten, hur den 

framställs, hur den tillagas och vad som ska serveras till är sådant deras guider måste kunna för 

att ge deras turister en autentisk upplevelse. Större bolag försöker istället satsa mer på nya 

kunder. Researrangörerna väljer istället att deras resor ska vara så prisvärda som möjligt. 

Resorna har således ett lägre pris än hos mindre och mer specialiserade företag. Större 

researrangörer visade dock tendens på att inte ha lika stor expertis kring mat och vin. Men det 

kompenserades upp med att nya kunder förhåller sig mer till den valuta de får för pengarna under 

resan. 

När konsumenten utvärderar alternativ bland mat- & vinresor blir destinationens autenticitet 

betydelsefull. Svenska turister har exempelvis inte Grekland i deras top of mind när resenärerna 

letar efter mat- & vinresor. De kommer således välja bort ett sådant alternativ delvis på grund av 

uppfattningen om destinationens egen autenticitet, även om researrangörens erbjudande dit i sin 

helhet är bra. I en sådan situation blir det viktigt för researrangörer att konstruera en autentisk 

känsla över erbjudandet till destinationen för att överkomma top of mind-barriären kring 

destinationens autenticitet. 

Resebolagens kundsegment betonade istället vikten av säkerhet kring resan när kunderna 

utvärderade alternativen som fanns. Framförallt den äldre generationen ville ha en högre säkerhet 
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under deras resa. Däremot yngre turister var mer resvana och krävde inte samma säkerhet vid 

deras transport ner till destinationerna.    

5.4 Köpbeslut 

När konsumenten slutligen kommer till stadiet där ett köpbeslut ska fattas spelar flera parametrar 

in. Exempelvis blir researrangörers pull-faktorer en central del eftersom de är mest utmärkande 

under hela beslutsfattandeprocessen. Prisförmånligheten visa sig bli viktigt för en konsument 

som till en början hade spetsat in sig på en mer exklusiv resa men på grund av tillfälliga 

ekonomisk skäl inte längre kan välja den dyrare resan. Word of mouth är ett annat verktyg som 

också har benägenheten att kunna påverka kunden in i det sista. Om en nära vän helt plötsligt 

rekommenderar ett mindre företag som denne har åkt med ett flertal gånger och varit nöjd, kan 

konsumenten välja bort det mer prisförmånliga alternativet som en större aktör erbjuder. 

 

På grund av den uppsjö av erbjudanden konsumenten har samlat på sig under 

beslutsfattandeprocessen kommer helhetsintrycket av reseerbjudandet spela en stor roll. 

Resebolagen var eniga om att helhetsintrycket skulle ge en så genuin känsla av autenticitet som 

möjligt. Å andra sidan behöver inte autenticitet vara äkta, den kan lika gärna vara konstruerad av 

researrangören så länge konsumenten själv upplever den som autentisk. Utöver det måste mat- & 

vinrelaterade resor också innehålla allt från vingårdsbesök till middagar på lokala restauranger 

och pålästa guider med god ledarkänsla. 

Grupptryck och vad andra tycker, speciellt bekanta, tenderar att kunna påverka konsumentens 

köpbeslut in i det sista. Företag med ett starkt segment av återkommande kunder har en fördel 

gentemot företag som lägger fokus på nya kunder, eftersom deras kunder ofta rekommenderar 

dem till sina bekanta. Samtidigt som researrangörer med ett starkt segment av återkommande 

kunder har inflytande i produktionskedjan så är det i slutändan turisterna som högst inflytande på 

marknaden. Finns inte den produkt turisterna efterfrågan så blir det inget köp. Att köpa en resa 

kräver ett högt engagemang av turisten och ibland även av researrangörerna själva. Därför måste 

researrangörer skapa resor utefter vad kunden efterfrågar. Kunden däremot, måste inte köpa en 

resa som researrangörerna erbjuder. Turisterna har högt inflytande på marknaden. Men för att 

deras resa ska bli lyckad är ändå valet av researrangör viktigt. Researrangören som lyckas nå 

kundens efterfrågan skapar ett positivt helhetsintryck. 



 

51 

 

5.5 Utvärdering av köp 

Som tidigare nämnts kräver återkommande kunder en högre autenticitet i sina resor hos det 

bolaget turisterna rest med tidigare. För att lyckas att uppfylla kravet måste arrangörerna 

utvecklas och förbättra det som inte var fullt fungerande i tidigare resor. Det är turistens 

subjektiva uppfattning av autenticitet som ligger till grund om vad som anses vara en autentisk 

upplevelse. Oavsett om researrangörer erbjuder turisterna en iscensatt autentiska upplevelse eller 

en äkta, är det i slutändan turistens egen uppfattning som gör att utvärderingen av resan blir 

positiv eller negativ.  

 

Att använda sig av enkätundersökningar hjälper arrangörerna att se vad turisterna anser ha varit 

bra men även vad som var mindre tillfredsställande. Om turisterna får lämna en kommentar kring 

resan kan företagen få nya idéer hur verksamheten ska utvecklas. Företag som inte skickar ut 

enkätundersökningar till turisterna måste förlita sig på vad bland annat anställda anser är 

trendigt. Eftersom de anställda får interna mejl från andra aktörer i branschen om vad som är 

trendigt leder det till att företaget får svårt med att vara först ut på marknaden.  

Ett annat kvitto på att resan varit bra, förutom enkätundersökningar, är om företaget får 

återkommande resenärer. Om turisterna kommer tillbaka till samma researrangör visar det på att 

turisterna har haft en positiv utvärdering av föregående resa.  

5.6 Summering av konsumenters beslutsfattandeprocess 

Författarna har haft en utgångspunkt från modellen för beslutsfattande. Under studien kom det 

fram att researrangörer lockar turister i olika skeden av deras beslutsfattande med hjälp av sina 

unika erbjudanden. I problemerkännandet har researrangörer identifierat olika efterfrågan på 

mat- & vinresor. De såg exempelvis ett kundsegment som prioriterade säkerhet och ett segment 

som efterfrågade resor med mer lyx och högre standard. Företagskunder behöver däremot inte gå 

vidare till stadiet för informationssökande eftersom de kunderna går direkt till en researrangör 

för att få en skräddarsydd resa. Skillnader mellan nya och återkommande kunder hade 

identifierats i stadiet för informationssökande. Nya kunder sökte mer information på Internet och 

var mer priskänsliga än återkommande. Återkommande kunder väljer istället att gå direkt till 

researrangören och utvärderar deras alternativ innan de överväger andras erbjudanden.  
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För konsumenternas utvärdering av alternativ var det viktigt för resebolagen att differentiera sig 

mot andra företag som också erbjöd resor till etablerade mat- & vinregioner. Vid köpbeslutet var 

det nödvändigt att researrangörers erbjudande gav ett positivt helhetsintryck. Konsumenten valde 

det erbjudande som ansågs mest autentiskt och personligt tillfredsställande. Exempelvis 

kundsegmentet 55 år eller äldre tenderade att prioritera erbjudanden med högst säkerhet. Kunder 

som blivit nöjda med resan ger positiv feedback. Men oavsett hur tillfredsställda kunderna blev 

av resan är all utvärdering viktigt för researrangörer. Eftersom det blir ett kvitto på hur resan har 

upplevts och ger därmed förutsättning att förbättra resan. Det här var framför allt viktigt för 

mindre bolag då återkommande kunder är avgörande för verksamhetens överlevnad. Analysen av 

konsumenters beslutsfattande har möjliggjort att följande slutsatser kunnat utformas.  

  



 

53 

 

6. Slutsats 

Den här studien har haft som mål att undersöka hur svenska researrangörer upplever att de lockar 

turister till mat- & vinresor och vilken inverkan de upplevs ha på valet av resa. Det begränsade 

underlaget har gjort att slutsatserna inte kan generaliseras men ger ändå en tydlig bild av hur 

researrangörer påverkar konsumenters beslutsfattande. 

 

För att svara på studiens syfte behövdes, efter att intervjuerna var genomförda, två huvudfrågor 

utformas eftersom turisterna måste delas upp i de olika kundsegmenten som identifierades under 

studien. Frågorna lyder: i vilket skede anser researrangörer ha störst inverkan i 

beslutsfattandeprocessen? och hur viktigt upplever researrangörer att deras specifika 

erbjudande är? Segmenten är följande: företagskunder & privatkunder, nya kunder & 

återkommande kunder, 55 år eller äldre & par vars barn nyligen flyttat ut. Alla tabeller nedan 

behandlar samma frågor. 

Första tabellen visar svaren för privatkunder och företagskunder. 

Kundsegment   Privatkunder   Företagskunder 

      

I vilket skede anser 
researrangörer ha störst 
inflytande i 
beslusfattandeprocessen? 

 Skiftande beroende på vilket 
kundsegment (se tabeller nedan). 

 Vid problemerkännandet. 
Företagen ringer och ber om 
en skräddarsydd resa innan 
de sökt efter information. 

      

Hur viktigt upplever 
researrangörer att deras 
specifika reseerbjudanden är? 

 Skiftande beroende på vilket 
kundsegment (se tabeller nedan). 

 Inte alls viktig. 
Företagskunderna kollar inte 
på erbjudna resor utan 
vänder sig till researrangörer 
så att arrangören kan skapa 
en ny resa. 

Figur 2. Slutsats Privatkunder & Företagskunder (Källa: Egen) 

Researrangörernas uppfattning om företagskunder var lätt att identifiera. Däremot fanns det inget 

direkt svar för privatkunder. Författarna var tvungna att bryta ner privatkunder till ytterligare två 

segment. Tabellen nedan visar de två segmenten – Nya kunder och Återkommande kunder. 
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Kundsegment   Nya Kunder   Återkommande kunder  

      

I vilket skede anser 
researrangörer ha störst 
inflytande i 
beslusfattandeprocessen? 

 Vid informationssökningen. Nya 
kunder tenderar att välja den resa 
som har lägst pris. 

 Vid utvärderingen av 
alternativ. Återkommande 
kunder väljer efter 
alternativen som 
researrangörerna erbjuder. 

      

Hur viktigt upplever 
researrangörer att deras 
specifika reseerbjudanden är? 

 Inte så viktigt. Prisvärdigheten är det 
viktigaste för nya konsumenter 

 Viktig. Resan måste vara 
komplett och hålla 
tillfredsställande standard i 
jämförelse med föregående 
resa 

 Figur 3. Slutsats Nya kunder & Återkommande kunder (Källa: Egen) 

En viktig aspekt som författarna identifierade under studien var att både nya och återkommande 

kunder bland mat- & vinturister vanligen är 55 år & äldre eller par vars barn nyligen flyttat 

hemifrån. 

Kundsegment 

  

55 år eller äldre 

  Har barn som nyligen flyttat 
hemifrån 

      

I vilket skede anser 
researrangörer ha störst 
inflytande i 
beslusfattandeprocessen? 

 Vid köpbeslutet. De väljer resorna 
som erbjuder högst säkerhet. 

 Vid utvärderingen av 
alternativ. Säkerheten har 
inte hög prioritet. Valet faller 
på resor som erbjuder mest 
upplevelser. 

      

Hur viktigt upplever 
researrangörer att deras 
specifika reseerbjudanden är? 

 Viktigt. Även den äldre generationen 
vill allt mer upptäcka något nytt på 
sina resor till mat- & vinregioner. 

 Avgörande. Vad 
researrangörer erbjuder är A 
och O i valet av mat- & 
vinresor. 

 Figur 4. Slutsats 55 år eller äldre & Har barn som nyligen flyttat hemifrån (Källa: Egen) 

Den totala slutsatsen blev följande: Researrangörer anser att deras specifika erbjudanden lockar 

olika kundsegment i olika grad. Researrangörers inverkan varierade beroende på i vilket segment 

turisterna befann sig i. Tabellerna ovan visar när researrangörer anser sig ha störst inverkan på 

turisterna i deras beslutsfattande. 

Frågan om lyxkonsumtion i relation till mat- & vinresor visade sig vara av mindre relevans, 

researrangörer själva försökte inte få mat- & vinresor att framstå som en lyxvara. Men faktumet 

kvarstår, att mat- & vinresorna i allmänhet är dyrare än exempelvis sol- & badsemestrar. Det här 

skulle vara ett intressant ämne för vidare studier.  
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Personliga intervjuer 

 

TEMA: 
Produktionskedjan 

 

 

 

 

Företagets turistprodukt 

 

 

 

 

Autenticitet 

 

 

 

 

Företagets marknadsföringsstrategier 
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Frågor till mejlintervju 

 

1. Ni har många resor som har med mat och dryck att göra. Känner ni att resor som är inom 

vingenren (till exempel Alsace i Frankrike) lockar mer välbärgade personer än vid era 

andra resor, exempelvis till oktoberfest? 

2. Turister som åker på mat- och vinresor, vet ni om den primära motivationsfaktorn är 

maten och vinet eller för att få en autentisk upplevelse? 

3. Vad är det som oftast lockar era kunder till mat- och vinresor?  

4. Vad är det som era mat- och vinresenärer är mest nöjda med på resorna?  

5. Vad är det som resenärerna är mest oroliga för inför resan? Till exempel mat, hygien, 

säkerhet?   

6. Är vinresorna ett populärt resmål eller ser ni andra starka trender inom matturismen? 

7. Turister som väljer vinresor, tror ni att de skulle vilja åka på vinresor till länder som inte 

är lika etablerade som Frankrike, Spanien och Italien? Varför/Varför inte? 

8. Vilka kundgrupper väljer mat- och vinresor? Ålder, med mera. 

9. Tror ni att era resenärer väljer att kolla vilka resor ni har först innan beslutet för vart de 

ska åka, eller väljer de destination först innan valet av researrangör?  

10. I runda slängar, hur mycket använder ni sociala medier kontra annan marknadsföring?  

11. I tidigare studier, från exempelvis turismforskaren Donald Getz, har man sett samband 

mellan matturism och lyxkonsumtion. Hur tolkar ni det här sambandet?  

 


