VINTURISM I LISSABON
En kvalitativ studie om sociala mediers inflytande på vinturisten i Lissabon

Patrik Brunell & Peggy Wolff

Turismvetenskap GR (C), Självständigt arbete
Huvudområde: Turismvetenskap
Högskolepoäng: 15 hp
Termin/år: VT 19
Handledare: Kristin Godtman-Kling
Examinator: Maria Lexhagen
Kurskod/registreringsnummer: TR064G
Utbildningsprogram: Turism och Destinationsutveckling

FÖRORD
Framtagandet av denna uppsats har varit spännande och utmanande, men
framförallt har det varit roligt och vi kan inte vara mer stolta över vår slutgiltiga
produkt.
Uppsatsens inriktning var inte alltid given, därför vill vi tacka de lärare och
medstudenter som hjälpte oss hitta rätt. Vi vill även tacka vår fantastiska klass
för tre underbara år. Ni inspirerar oss dagligen och bidrar med skratt och goda
råd. Studietiden hade inte varit densamma utan er och våra fikastunder.
Vi vill även tacka alla er som lagt tid på att korrekturläsa vårt arbete för ett
smäckrare slutresultat. Tack till er som låtit oss använda oss utav era Instagrambilder och tack till alla härliga respondenter som lät sig intervjuas på plats i
Lissabon, ni har gjort vårt arbete authentic.
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Kristin Godtman-Kling för
all tid och vägledning du gett vårt arbete. Ditt stöd har motiverat oss att göra vårt
bästa, tack för att du trodde på oss när det kändes som kämpigast och guidade
oss in i mål.
Tack!

Patrik Brunell & Peggy Wolff
Östersund, juni 2019

ABSTRACT
Wine tourism is a phenomenon that has emerged in recent years and includes
trips to places such as special wine regions where the tourist visits wineries, wine
festivals and wine tastings. Social media is a relatively new phenomenon, but
few studies have researched the connection between social media and wine
tourism. The modern world and its digitalization have led to a changed
consumption behavior for the modern tourists and can also lead to the tourist
finding new motives for their traveling. Therefore, this study aims to investigate
whether social media influences the wine tourist's motives to visit wine
attractions in Portugal's capital Lisbon and how the wine tourist perceives Lisbon
as a wine destination based on how the place is presented on social media. The
study has a qualitative approach and data has been collected through semistructured interviews with wine tourists in Lisbon and a content analysis on
social media has been carried out. Results shows that the motive among Lisbon's
wine tourists is not affected by social media and that Lisbon's wine tourism is
not dependent on social media to attract visitors. This result goes against
previous studies on the importance of social media for the tourist's motives,
suggesting that the wine tourist has a consumption pattern that is different from
other tourists.

Keywords: Wine tourism, Wine tourists, Lisbon, Social media, Motives,
Consumer behavior

SAMMANFATTNING
Vinturism är ett fenomen som vuxit fram under de senaste åren och innefattar
resor till vinregioner där turisten besöker vingårdar, vinfestivaler och
vinprovningar. Sociala medier är ett relativt nytt fenomen, men få har studerat
kopplingen mellan sociala medier och vinturism. Den moderna världens
digitalisering har lett till ett ändrat konsumtionsbeteende för de moderna
turisterna och kan även leda till att turisten finner nya motiv till sitt resande.
Därför syftar denna studie till att undersöka om sociala medier påverkar
vinturistens motiv att besöka vinattraktioner i Portugals huvudstad Lissabon,
samt hur vinturisten uppfattar Lissabon som vindestination utifrån hur platsen
framställs på sociala medier. Studien har en kvalitativ ansats och data har samlats
in genom semistrukturerade intervjuer med vinturister i Lissabon samt genom en
innehållsanalys på Instagram. Resultat visar att motivet bland Lissabons
vinturister inte påverkas av sociala medier och att Lissabons vinturism inte är
beroende av sociala medier för att locka besökare. Detta resultat motsäger
tidigare studier om sociala mediers betydelse för den turistiska konsumentens
motiv, vilket tyder på att vinturisten har ett konsumtionsmönster som skiljer sig
från andra turisters.
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Inom nutidens moderna turism kan konsumentbeteenden och motiv formas av
sociala medier (Gowreesunkar & Dixit, 2017; Lee, 2017; Swarbrook & Horner,
2007). Konsumentbeteenden inom turism grundar sig i att en individ köper en
produkt eller tjänst relaterad till turism (Lee, 2017), och motiven till dessa köp
varierar beroende på individens personlighetstyp (Swarbrook & Horner, 2007).
Vad som driver en persons agerande kan bero på inre eller yttre
motivationsfaktorer eller en kombination av båda och det är sällan enbart en
faktor som motiverar individens sätt att handla (Mitchell, Hall & McIntosh,
2000; Charters & Ali-Knight, 2002). Sociala medier kan påverka en turists
konsumentbeteende utifrån vad turisten ser i form av bilder eller inlägg från
andra resenärer som befinner sig på speciella destinationer eller som delar med
sig av en specifik turistupplevelse (Munar & Jacobsen, 2014). Således kan även
turistens motiv bli influerade av vad övriga resenärer publicerar på sociala
medier, vilket kan leda till ett likadant eller liknande agerande för att uppnå en
likvärdig status som personerna på sociala medier upplevs uppnå (Everett,
2016).
Internationell gemenskap i den virtuella världen är en form av relationer som
uppstår genom deltagande i olika nätverk på Internet när åtskilliga individer
korresponderar ömsesidigt med varandra via The World Wide Web (Loureiro &
Sarmento, 2017). Ett fenomen som har skapats via interaktion mellan människor
på Internet är sociala medier, som i nutid utgör en stor del av många människors
vardag (ibid.). Sociala medier definieras enligt Nationalencyklopedin (u.å.) som
“en kombination av teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll
som kan användas för socialt umgänge, nyhetsförmedling, marknadsföring,
organisering, kulturutbyte och underhållning”. Sociala medier har även blivit en
trend med stor påverkan på turistindustrin (Hospitality Net, 2015). I nuläget
används sociala medier av de flesta turister, dels för att söka inspiration för
framtida resmål och attraktioner, dels för att läsa recensioner och dels för att
själva dela med sig av egna erfarenheter under resan (Entrepreneur, 2017; Uhuru
Network, u.å.).
Digitalisering har enligt tidigare forskning visat sig leda till ett ändrat
konsumtionsbeteende för den moderna turisten och kan även leda till att denne
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finner nya motiv för sitt resande (Kaplan & Haenlein, 2010). Särskilt sociala
medier har lett till en ändring kring hur turisten söker och delar med sig av
information och erfarenheter (Sigala, Christou & Gretzel, 2012; Gretzel, 2012),
vilket är en bidragande faktor till dennes beslut till att resa till ett särskilt
turistmål (De Bruyn & Lilien, 2008). Även en destinations eller ett turistföretags
närvaro och aktivitet i sociala medier har en tendens att stärka turistens motiv att
besöka platsen om dess innehåll skapar positiva känslor hos turisten (Loureiro
& Sarmento, 2017). Sociala medier möjliggör även för virtuella mötesplatser där
personer med lika intressen, exempelvis för vin och resande, kan dela med sig
av intressant information om olika resmål som erbjuder turistupplevelser
kopplade till det specifika intresset (Everett, 2016).
Under de senaste åren har vinturism vuxit fram som en form av turism där resor
till platser med koppling till vinindustrin är centrala. Turisten besöker till
exempel särskilda vinregioner, vingårdar, vinfestivaler och vinprovningar (Getz,
2000). Vad som lockar besökare till att ta del av vinturismen ligger i själva
helhetsupplevelsen som erbjuds vid dessa vinattraktioner, där sinnen som smak,
doft, beröring, syn och ljud tillfredsställs (ibid.). Människor dras även till
vinkulturen som ett nöje under sin fritid och drycken har blivit en livsstil för
många (Everett, 2016).
Vinturism har existerat i form av besök vid vingårdar sedan lång tid tillbaka,
men det var inte förrän mitten av 1800-talet som vinet blev ett specifikt
reseintresse och utvecklades i takt med den industriella revolutionen och
framväxten av en ny medelklass (Hall et al., 2000). Under 1900-talet utvecklades
wine routes (ibid.), vilket innefattar turistvägar som förbinder flera vinodlingar
och vingårdar inom ett visst område (Bruwer, 2003). Wine routes blev en del av
den tyska turistindustrin i syfte att sälja viner, vilket ledde till att fler länder och
regioner etablerade egna wine routes för att attrahera turister (Hall et al., 2000).
Idag räknas Napa Valley i Kalifornien som ett av världens största dragplåster
inom vinturism, men även Australien och Nya Zeeland är stora inom denna
marknad (Everett, 2016; Hall et al., 2000). I dessa tre nämnda vinregioner har
vinturismen fått en stor betydelse och blivit en betydande ekonomisk kraft som
i vissa fall står för större vinst än försäljningen av vinet i sig (Business
Destinations, 2017).

1.2 Problemformulering
Gómez et al. (2018) betonar att det ännu saknas forskning om sociala medier i
relation till vinturism, däribland även forskning kring sociala medier och dess
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påverkan på vinturistens motiv och konsumentbeteende. Tidigare forskning
inom vinturism har även identifierat ett problem där vingårdar och vintillverkare
inte är tillräckligt insatta i sociala mediers påverkan beträffande att locka turister
till sina lokaler (Duarte Alonso, Bressan, O'Shea & Krajsic, 2013). Även Inácio
och Carvalho Spínola (u.å.) belyser denna otillräckliga kunskap om sociala
mediers inflytande på vinturismen; vilket i sin tur kan leda till att nya kanaler
som potentiella kunder använder sig av ignoreras. Dessa kanaler utgör ofta ett
viktigt verktyg för kunder i syfte att bilda sig en uppfattning inför ett besök på
till exempel en vingård och därigenom avgöra huruvida detta är mödan värt
(Duarte Alonso, Bressan, O'Shea & Krajsic, 2013).

1.3 Syfte
Denna studie avser att undersöka sociala mediers betydelse för vinturisten. Syftet
är att utforska huruvida sociala medier påverkar turistens motiv att besöka
vinattraktioner i Portugals huvudstad Lissabon – och i så fall hur. Studien syftar
även till att undersöka hur turisten uppfattar Lissabon som vindestination utifrån
hur staden framställs i sociala medier. Därför har följande frågeställningar
identifierats:
-

Påverkar sociala medier vinturistens motiv att besöka vinattraktioner i
Lissabon, och i så fall hur?
Hur uppfattar vinturisten Lissabon som vindestination utifrån hur
platsen framställs i sociala medier?
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2 TEORETISK REFERENSRAM
Detta kapitel presenterar det teoretiska ramverk som studien baseras på. Här
introduceras de teorier som har använts samt begreppen konsumentbeteende,
motiv och sociala medier. Dessa sätts sedan i relation till ämnet vinturism.

2.1 Konsumentbeteende inom turism
Begreppet konsumentbeteende förklaras som en process där varje enskild individ
köper något som denne personligen har valt ut, vilket sedan används för att
uppfylla det egna begäret (Lee, 2017). Relationen mellan diverse faktorer som
motiverar en individ till att köpa något, lägger tillsammans grunden för hur
turisters konsumentbeteende formas och detta utgör grunden till existerande
forskning inom konsumentbeteende (Swarbrooke & Horner, 2007).
Turistrelaterade produkter som köps av konsumenter är starkt ihopkopplade med
världsekonomin. Beroende på hur den ekonomiska situationen utvecklas i olika
länder ökar eller minskar deltagandet i olika turistaktiviteter (Swarbrooke &
Horner, 2007). Enligt World Tourism Organisation (UNWTO, 2018) är turismen
en ständigt växande näring, vilket indikerar att alltfler människor tar del av
turismens utbud. Swarbrooke och Horner (2007) menar att en tydlig global
koppling har fastställts gällande individers inkomst; när inkomsten ökar ökar
även konsumtionen av turistaktiviteter.
Enligt Swarbrooke och Horner (2007) har turismen delats upp i olika
undergrupper för att enklare kunna urskilja mönster gällande olika former av
konsumentbeteenden. Tre av elva identifierade undergrupper är utbildnings-,
kultur- och särskilt intresse-turism. Utbildningsorienterad turism har funnits
sedan antikens Grekland och har därefter utvecklats fram till nutid. Swarbrooke
och Horner (2007) menar att denna form av turism exempelvis kan utgöras av
studenter som väljer en utbytestermin eller människor som vill utveckla sina
kunskaper om ett specifikt lands gastronomi. Den kulturellt inriktade turismen
är länkad till att hitta det autentiska i ett land (ibid.); till exempel besök till gårdar
för att uppleva lokal mat eller att uppleva en regions viner. Turism kring ett
särskilt intresse har vuxit markant under de senare åren, där inriktningen för
turisterna bland annat är specifika restaurangbesök, att uppleva landets
gastronomi och att ta del av specifika drycker (ibid.). Dessa tre undergrupper är
enligt Swarbrooke och Horner (2007) länkade till vinturism vilket leder till
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viktiga perspektiv och synvinklar beträffande konsumentbeteendet inom
vinturismen.

2.2 Motiv för resande
Vid köp av olika turistprodukter är det åtskilliga faktorer som motiverar
konsumenter (Swarbrooke & Horner, 2007). Enligt Swarbrooke och Horner
(2007) kan turistiska motivationsfaktorer för olika personlighetstyper delas upp
i två undergrupper: faktorer som gör människor motiverade till att ta semester
och faktorer som får människor att söka sig till en mer specifik semester, som
exempelvis är tids- och platsbestämd. I dessa undergrupper är mängden olika
motivationsfaktorer något ogreppbart, men kan användas för att kategorisera
vissa drag hos specifika personlighetstyper; vilket innebär att relativa
generaliseringar om motiv kan göras (ibid.). Swarbrooke och Horner (2007)
menar att människor sannolikt påverkas kontinuerligt av olika
motivationsfaktorer, snarare än av en specifik faktor vid ett specifikt tillfälle.
Vidare finns även indikationer på att vissa motivationsfaktorer är associerade
med speciella typer av turism (ibid.), exempelvis att vin är en motivationsfaktor
till vinturism.

2.3 Sociala medier
I jämförelse med tidigare generationer ses dagens resenärer som mer krävande
och de uppvisar ett mer oförutsägbart beteendemönster (Gowreesunkar & Dixit,
2017). Beträffande sökandet av inriktad information gällande en specifik
upplevelse eller produkt väljer resenärerna det minst tidskrävande och det mest
bekväma sättet att finna sin information (ibid.). Detta kan leda till en
spontanändring av turistens planering beroende på vilken information som hittas
under sökningsprocessen (ibid.). Internetbaserade plattformar som är skapta för
resenärers användning med användargenererat innehåll skapar en möjlighet för
turister att bli engagerade i den virtuella värld som förenar olika turistiska
upplevelser via Internet (Cox, Burgess, Sellitto & Buultjens, 2009).
Informationssökandet hos turister är relativt konstant i dagens samhälle,
sökandet slutar exempelvis inte när en destination har valts utan sker konsekvent
under hela resan; sökandet är då inriktat mot aktiviteter och transportmedel i
närhet till destinationen (Gowreesunkar & Dixit, 2017). Den utvecklade
teknologin och en ständig uppkoppling till Internet medför svårigheter att
fastställa någon form av mönster i turisters informationssökande; detta eftersom
informationskällorna varierar mellan diverse sociala medier och sökmotorer
vilka är riktade mot turistiska aktiviteter (ibid.).
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Sociala medier är ett samlingsbegrepp för olika virtuella plattformar och
innefattar exempelvis applikationer för bild- och videodelning, sociala nätverk,
bloggar och recensionssidor (Gretzel & Yoo, 2017). Användandet av sociala
medier sker i olika syften. Inom turismen sker detta exempelvis genom att visa
andra var turisten befinner sig och vad denne gör på resan (Dimanche & Griffin,
2017). Det kan även göras i syfte att hitta likasinnade (exempelvis andra
vinintresserade), få ökad status och bekräftelse, eller en kombination av flera
(Gretzel & Yoo, 2017). Baker (2017) menar att den ökade användningen av
sociala medier inte enbart sker från turistens sida utan även från leverantörer av
olika turistrelaterade aktiviteter. Leverantörerna implementerar sina produkter
eller erbjudanden på olika sociala medier i form av recensionssidor, Facebooksidor och bloggar för att få en starkare relation till sina kunder (ibid.). Inkluderat
i byggandet av starkare relationer till kunden är även att tidigare kunder ges
möjlighet dela med sig av sina upplevelser på olika sätt; detta genom att
exempelvis lämna olika kommentarer, bilder eller inlägg som beskriver besöken.
Detta tillvägagångssätt kan leda till att en potentiell kund blir en garanterad kund
(ibid.).
Utvecklingen av sociala medier har lett till ett förändrat beteende bland turister
gällande hur de söker, hittar, läser och förhåller sig till information om olika
turistdestinationer (Sigala, Christou & Gretzel, 2012). Sociala medier möjliggör
även för turisterna att själva dela med sig av egna erfarenheter och information
till både turistoperatörer och andra resenärer (Gretzel, 2012). Geotagging är en
funktion som tillåter användare av sociala medier att exempelvis påvisa vart i
världen en bild är tagen genom att tilldela den en plats, vilket även gör det enkelt
för övriga användare och resenärer att söka information om platsen (Fatanti &
Suyadnya, 2015). En annan funktion som ofta används på sociala medier är
hashtagg, vilken ger användare möjligheten att klassificera deras inlägg till ett
specifikt ämne samt att den möjliggör för övriga användare att söka efter
information relaterad till respektive hashtagg (ibid.). Således får innehållet även
ett högre värde då informationssökningen blir mer personlig, aktiv och interaktiv
(Gretzel, 2012). Denna typ av information benämns ofta som användargenererat
innehåll (Gretzel, 2006, 2007, refererat i Cox, Burgess, Sellitto & Buultjens,
2009). Exempel på sociala medier vilka klassas som användargenererat innehåll
är Facebook, Twitter och Instagram. Enligt Cox et al. (2009) nyttjas
användargenererat innehåll främst i planeringsfasen av en resa i syfte att söka
information om turistens redan utvalda resmål. Dock menar Fotis et al. (2011)
att det inte är förrän efter resan som turisten själv delar med sig av bilder och
erfarenheter på sociala medier.
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3 LITTERATURÖVERSIKT
Denna del av studien presenterar tidigare forskning om vinturism och
konsumentbeteende, vinturisten och dennes motiv samt sociala medier i relation
till upplevelseturism.

3.1 Vinturism och konsumentbeteende
Vad som definierar vinturism har diskuterats inom tidigare forskning och
därmed finns ett flertal olika definitioner kring vad vinturism är. Den vanligast
förekommande definitionen av vinturism är att det innefattar besök till olika
vingårdar, vintillverkare, vinfestivaler och vinprovningar, där vinprovning eller
upplevelser relaterade till vin och vinregioner är de främsta
motivationsfaktorerna för besökare (Hall, 1996, refererat i Hall, Johnson, &
Mitchell, 2000). Denna definition används vidare i denna studie. Getz (2000)
anser även att vinturism består av tre perspektiv och definierar den som ett
resande relaterat till en attraktion med avseende på vingårdar och vinlandskap.
Vinturismen är dessutom en form av nischmarknadsföring och
destinationsutveckling, men även en möjlighet för vinindustrin till
direktförsäljning och marknadsföring (ibid.). Dessa tre perspektiv har
vidareutvecklats av Getz och Brown (2006) vilka beskriver vinturism som dels
en form för konsumentbeteende, dels en strategi för utveckling och
marknadsföring av vinattraktioner och dels en marknadsföringsmöjlighet för
vingårdar att utbilda och sälja sina produkter direkt till konsumenterna. Byrd et
al. (2016) menar att vinet ligger till grund för existensen av dagens vinturism och
hur denna är skapt. Med tiden har produkten utvecklats och inkluderar nu flera
olika sidoprodukter (se Figur 1). Tidigare undersökningar har kopplat samman
dessa sidoprodukter som en stark fördel vid genomförandet av en vinprovning
på en vingård, och att uppvisandet av vingårdens olika attribut bör vara en stor
fördel för vingården eller vinprovningslokalen (ibid.).
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Figur 1. Kärn- och tilläggstjänster i en vinregion - bearbetad utifrån en modell
av Byrd et al. (2016).
3.1.1 Kategorisering av vinturisten
Liksom beträffande begreppet vinturism finns ett flertal definitioner och
perspektiv på, samt argumentationer kring, vad och vem vinturisten är. Dodd och
Bigotte (1997) genomförde en klusterstudie för att ta reda på vem vinturisten är,
utifrån vilken de har dragit slutsatsen att vinturisterna i huvudsak består av två
olika åldersgrupper. Enligt studien har båda grupperna hög inkomst; den äldre
gruppen var mer intresserad av vinerna och den totala upplevelsen, jämfört med
den yngre gruppen som värderar god service högre än något annat (ibid.). Hall
(1996, refererat i Charters & Ali-Knight, 2002) fokuserar istället på vilka
grupper vinturisterna kan delas in i utifrån vingårdarnas perspektiv, varav han
identifierar vinturisterna efter följande kategorier: vinälskare, vinintresserade
och nyfikna turister. Halls (1996, refererat i Charters & Ali-Knight, 2002) två
förstnämnda kategorier urskiljs även av Charters och Ali-Knight (2002) i deras
studie Who is the wine tourist? där de identifierar ytterligare två segment, och
därmed urskiljer följande kategorier: vinälskare, vinintresserade, vin-noviser
och “påhängare”.
Charters och Ali-Knight (2002) beskriver vinälskaren som en person med
grundläggande kunskaper inom vin som har läst böcker om och tittat på tvprogram om vin. Vinälskaren har med största sannolikhet tidigare deltagit i
vinprovningar samt har ett mycket stort intresse för att smaka, köpa och lära sig
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mer om vin. Den vinintresserade har liksom vinälskaren deltagit i vinprovningar
tidigare, men sannolikheten är dock lägre för att de har tidigare erfarenhet inom
vinutbildning eller har lika stort intresse för vin kopplat till mat jämfört med
vinälskaren (ibid.). Dock är de vinintresserade mer angelägna om att lära sig att
smaka på viner och, liksom vinälskare, upplever de det som viktigt att köpa viner
(ibid.). Vin-novisen beskrivs som en person som troligtvis har upplevt en
vinprovning, men det är också antagligen den enda erfarenheten inom
vinutbildning som personen har (ibid.). Motivationen till att besöka en
vinproducent eller dylikt är inte främst i fokus för vin-novisens resa (ibid.).
Påhängaren har inget särskilt intresse för vin, utan är snarare del av en grupp
människor som har valt att delta i en vinprovning där påhängaren endast följer
gruppen (ibid.).

3.2 Vinturistens motiv
För att få en djupare förståelse för vinturistens motiv är det viktigt att ha i åtanke
att motiv finns som en intern faktor som väcker intresse och styr människors
beteendemönster (Mitchell, Hall & McIntosh, 2000). Interna motiv för en
vinturist kan exempelvis vara avkoppling samt att socialisera sig, lära sig mer
om vin och träffa vinproducenter (Mitchell, Hall & McIntosh, 2000; Charters &
Ali-Knight 2002). Motiv kan också vara externa, alltså det som drar vinturisten
åt ett visst håll, en så kallad pull factor (Mitchell, Hall & McIntosh, 2000). Pull
factors för en vinturist kan exempelvis vara guidade vinturer, att konsumera vin,
middagar som inkluderar vin och vinprovning; men även platsens lantliga vyer,
utflykter i form av picknick eller grillning är vanliga faktorer (ibid.). Även det
behagliga klimatet som behövs för att kunna odla vindruvor räknas som en pull
factor (Charters & Ali-Knight 2002). De interna motiven som finns hos
vinturister kan ofta kopplas till individens attityd, uppfattning och värderingar
(Mitchell, Hall & McIntosh, 2000). Motiven är då kopplade till att på ett
personligt plan minimera risken vid eventuella vinköp; turisten väljer då att träffa
olika vinproducenter och skaffa sig en mer grundlig förståelse för det vin som
vinturisten skapat sig ett intresse av (ibid.). Enligt Cohen (1983) grundas
vinturistens motiv att träffa vinproducenter i att denne är oroad över
kredibiliteten hos ett specifikt vin och därför väljer att ställa frågor om äktheten
gällande produkten direkt till producenten.
Mitchell et al. (2000) menar att olika typer av vinturister uppvisar en skillnad i
motivation till att besöka vingårdar, vinprovningar eller vinfestivaler. Vinnovisen besöker dessa olika attraktioner mestadels för nöjes skull medan
vinälskaren besöker attraktionerna utifrån ett specifikt intresse för en viss druva
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som ett speciellt vin tillverkas av (Charters & Ali-Knight, 2002). Charters och
Ali-Knights (2002) studie resulterade i ett förslag på en modell (se Figur 2)
kopplat till olika faktorer gällande vinturisten: syftet med besöket och motiv för
resande. Utifrån dessa faktorer ämnar modellen att redogöra för olika typer av
vinturister och deras aktiviteter vid ett visst besök på en vingård.

Figur 2. Vinturistens syfte och motiv - bearbetad utifrån en modell av Charters
och Ali-Knights (2002).

3.3 Sociala medier och upplevelseturism
Självcentrerade motiv och kollektiva motiv är två huvudsakliga drivkrafter som
får människor att dela turistiska upplevelser online genom bilder och inlägg
(Munar & Jacobsen, 2014). De självcentrerade motiven inkluderar förväntningar
från individen att uppnå social status och respekt, samt en möjlighet till
igenkännande och att bli uppmärksammad (ibid.). Detta genom att dela med sig
av exempelvis ett besök till en vingård, vinproducent eller ett vineri på sociala
medier, vilka är tre element som kopplas till vinlandskap och upplevs som
statushöjande (Everett, 2016). Munar och Jacobsen (2014) menar att de som
sporras av självcentrerade motiv söker efter någon form av belöning genom att
dela med sig av sina turistiska upplevelser på sociala medier. Kollektiva motiv
handlar om att hjälpa andra människor med inlägg på sociala medier och att
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underlätta för andra med avseende på vad de kan förvänta sig vid eventuella
besök (ibid.). De kollektiva motiven grundar sig i en känsla av solidaritet, men
kan även ha inslag av självcentrerade motiv, där personlig status eftersträvas
genom att dela med sig av relevant information (ibid.). Människor med liknande
intressen, exempelvis intresse för vin, uppskattar information från en vinälskare
och sociala medier kan då användas för att erhålla information om aktiviteter
relaterat till mat och dryck (Everett, 2016).
Användargenererade inlägg på sociala medier skapar möjligheter att utveckla ett
positivt varumärke för en plats (Bronner & de Hoog, 2011). Varumärket skapas
via electronic word of mouth (eWOM), då turisters bilder och inlägg om olika
turistiska aktiviteter delas på sociala medier vilket ses som positivt (ibid.).
Everett (2016) hävdar dock att sociala medier i relation till upplevelseturism inte
enbart är positivt, människor kan även nyttja sociala medier på ett missgynnande
sätt och förmedla förvrängda budskap om hur en plats upplevs. Nutidens turister
ses som beroende av de inlägg och bilder som laddas upp på sociala medier då
dessa kan påverka turisters beslut att resa till en specifik plats (De Bruyn &
Lilien, 2008). När bilder laddas upp i sociala medier skapas en virtuell verklighet
(Bronner & de Hoog, 2011), vilket fortsätter att bidra till människors vilja att
dela med sig av egna turistiska upplevelser via sociala medier (Stepchenkova &
Zhan, 2013).
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4 PORTUGAL SOM VINDESTINATION
I detta kapitel presenteras uppsatsens geografiska avgränsning till Portugal och
huvudstaden Lissabon, samt dess relation till vinturism.

Portugal räknas som en relativt ny destination på marknaden för vinturism
(Everett, 2016) och landet placerades år 2018 på en elfteplacering över
vinproducerande länder i världen (Italian Wine Central, 2018). Landet är inte
längre enbart en destination för sol och bad, även vinturismen har nått en högre
kvalitetsnivå och överensstämmer därtill bättre med den moderna bilden av
vinturism än tidigare (Costa, Gomes & Montenegro, 2014; Ramos, Santos &
Almeida, 2018).
Portugal är ett av flera europeiska länder som på senare tid märkt av turismens
ekonomiska betydelse med avseende på ekonomisk utveckling (Mugerauer Jr,
2009). Portugal är mest känt för sina portviner, vilket landet sett som en
möjlighet för främjande av även deras röda och vita viner (Cambourne et al.,
2000). Detta har utvecklats till en marknadsföringsstrategi gentemot
internationella turister i form av wine routes och vinfestivaler för att uppnå en
starkare ekonomisk utveckling på regional nivå (Rogerson, 2016). Flera olika
vinregioner i Portugal arbetar alltmer för att stärka kopplingen mellan turism och
vin; detta arbete har skapat en positiv utveckling i olika vinregioner för att öka
turismen och stärka varumärken i olika regioner (Cambourne et al., 2000). Även
landets största nationella vinproducenter har arbetat med internationalisering av
de portugisiska vinerna (Montenegro et al., 2014). Denna satsning har lett till en
hög internationell närvaro och ett motiverande intresse hos turister att ta del av
vinerna. Även turister som besöker landet värderar vinerna, som turistprodukt,
högre än sol och bad (ibid.).
Portugal är beläget i sydvästra Europa, bredvid Spanien (se Figur 3), och i
huvudstaden Lissabon finns ett flertal olika vinattraktioner vilka anses vara
värda att besöka (Teixeira, 2017). Lissabon marknadsförs som en vindestination
där vinälskare som besöker staden även bör besöka regionens olika
vinproducenter, vilka är belägna vid kusten, för att ta del av olika vinrelaterade
upplevelser och lokalt producerade viner (Teixeira, 2017; Wines of Portugal,
u.å.). Lissabon utgör ett intressant exempel på en relativt ny destination som
etablerat sig på den internationella marknaden för vinturism, och som aktivt
arbetar för att öka denna typ av turism. Staden är därför lämplig att undersöka
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för denna studies syfte, eftersom sociala medier eventuellt kan spela en viktig
roll i marknadsföringen av Lissabon som vindestination.

Figur 3. Karta över Portugal. (Google Maps, 2019).
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5 METOD
Detta kapitel redovisar studiens två metoder, semistrukturerade intervjuer och
innehållsanalys av sociala medier, tillvägagångssätt samt bearbetning av data.
Avslutningsvis presenteras en diskussion kring studiens val av metod samt dess
tillförlitlighet och äkthet.

5.1 Forskningsdesign
Denna studie använder sig av en kvalitativ metod då denna anses vara mest
lämpad till studiens syfte för att få detaljerade svar med avseende på
respondentens personliga ståndpunkter, tankar och idéer (Bryman, 2018). I
studien har en hermeneutisk forskningsansats använts då vi vill tolka och förstå
(Bryman, 2018; Thurén, 2007) om – och i så fall hur – sociala medier påverkar
vinturistens motiv att besöka vinattraktioner i Lissabon. Därutöver undersöks hur
vinturisten uppfattar staden som vindestination utifrån hur denna framställs i
sociala medier, främst Instagram. Detta tillvägagångssätt har tillämpats då
studien genom en kvalitativ ansats tolkar människors agerande på sociala medier
genom intervjuer samt en innehållsanalys. Kvalitativa metoder förknippas med
ett induktivt angreppssätt och är adekvat för att kunna införskaffa detaljrika svar
beträffande intervjupersoners ståndpunkter och egna reflektioner gällande
forskningsproblemet (Bryman, 2018).

5.2 Vinattraktioner
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes under en resa till Lissabon
mellan 7–14 april år 2019 där vi intervjuade vinturister som tog del av stadens
vinattraktioner. I syfte att kunna möta vinturisterna har vi huvudsakligen utgått
från tre olika vinattraktioner i Lissabon: Wines of Portugal (WoP), By the Wine
och Adega Regional de Colares (ARC) (se Figur 4 och 5). Alla tre kontaktades
en vecka före vårt besök. Valet av dessa utgångspunkter grundade sig i det
konsekventa flödet av vinturister på dessa platser, vilket ökade studiens
möjligheter att intervjua tillräckligt många personer för att kunna påvisa ett
tydligt mönster kring vår forskningsfråga. Anledningen till att vi valde tre olika
typer av vinattraktioner var för att undersöka om och hur motiv kan skilja sig
mellan de vinturister som väljer att delta i olika former av vinturism.
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Figur 4. Karta över vinattraktioner, 1. Wines of Portugal, 2. By the Wine.
(Google Maps, 2019).

Figur 5. Karta över vinattraktioner, 3. Adega Regional de Colares. (Google
Maps, 2019).
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En av våra valda utgångspunkter var WoP (Figur 6), en vinprovningslokal i
centrala Lissabon belägen vid torget Terreiro do Paço. Denna lokal tillhör
organisationen ViniPortugal som marknadsför portugisiska viner genom dess
varumärke WoP och som även erbjuder provning av viner från flera regioner i
Portugal (Wines of Portugal, u.å.).

Figur 6. Wines of Portugals vinprovningslokal. Foto: P. Wolff, 2019.
Den andra av våra valda utgångspunkter var vinbaren By the Wine (Figur 8) som
kombinerar gastronomi med olika viner för att därigenom skapa en
helhetsupplevelse för besökaren (By the Wine, u.å.). Denna vinbar är liksom
WoP också belägen i centrala Lissabon, i området Bairro Alto.
Den tredje utgångspunkten var vineriet ARC (Figur 7), vilket är det äldsta
kooperativa vineriet i Portugal och som etablerades år 1931 (Adega Regional de
Colares, u.å.). Vineriet erbjuder guidade turer och vinprovningar och är beläget
cirka 40 minuters tågresa utanför centrala Lissabon (ibid.). Trots att vineriet
ligger en bit utanför staden tillhör det fortfarande en del av Lissabons region och
var därför relevant att besöka.
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Figur 7. By the Wine vinbar i centrala Lissabon. Foto: P. Wolff, 2019.

Figur 8. Adega Regional de Colares vineri och vinprovningslokal. Foto: P.
Wolff, 2019
I denna studie har vi använt oss av två tillvägagångssätt beträffande metod:
semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys. För att skapa en djupare
förståelse för hur vinturism i Lissabon kan upplevas valde vi även att delta i två
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olika upplevelser relaterade till vinturism. Den första upplevelsen tog plats i
WoPs vinprovningslokal i centrala Lissabon. Väl på plats upplevde vi vår första
vinprovning och prövade olika viner från olika vinregioner i Portugal, däribland
landets välkända portvin. Den andra upplevelsen ägde rum i orten Corales som
är belägen cirka 40 minuters tågfärd utanför centrala Lissabon. Vi hade bokat in
ett möte med en vinmakare på vineriet ARC och fick en guidad tur i deras
vinkällare och i byggnaden där druvorna omvandlas till vin. Efter den guidade
turen fick vi även smaka på ett vitt och ett rött vin som producerats av vineriet
från sådd till skörd. Syftet med dessa två upplevelser var emellertid inte att på
något sätt stärka eller bidra till vårt resultat. Detta gjordes endast i syfte att
erhålla en ökad, djupare förståelse för turistens upplevelse.

5.3 Datainsamling
5.3.1 Semistrukturerade intervjuer
Det huvudsakliga tillvägagångssättet för insamling av empiriska data till denna
studie har varit semistrukturerade intervjuer. Denna form av datainsamling
valdes då den ansågs vara mest lämplig för studiens syfte och för att få en djupare
förståelse för vinturisternas motiv till att besöka vinattraktioner i Lissabon.
Semistrukturerade intervjuer är en form av kvalitativ intervju där forskaren
använder sig av en intervjuguide med frågor kopplade till specifika teman
(Bryman, 2018), vilket enligt May (2013) sägs vara ett sätt för intervjupersoner
att enklare kunna besvara frågorna som ställs. Till denna studie gjordes två
intervjuguider (se Bilaga 1 och 2), varav den ena riktades mot vinturister och den
andra riktades mot personal och företagare vid de olika vinattraktionerna i
Lissabon. Temat för studiens intervjuguider var sociala medier i relation till
vinturism i Lissabon. Intervjuguiden granskades av, och testades på,
utomstående parter för att säkerställa dess tydlighet och användbarhet innan
intervjuerna genomfördes.
Studiens intervjuer baseras på ett målstyrt urval vilket enligt Bryman (2018) är
ett vanligt tillvägagångssätt inom den kvalitativa forskningen. Bryman (2018)
menar att det teoretiska urvalet är en viktig del då tillvägagångssättet för urvalets
grund baseras på studiens teori. Den målstyrda urvalsmetod som användes i
studien kallas för tillfällighetsurval eller opportunistiska urval (ibid.), där alla
respondenter utvaldes spontant. Detta gjordes genom att nyttja de möjligheter
som uppstod vid de tre valda vinattraktionerna: WoP, By the Wine och ARC;
detta genom att samla in data från människor vi inte haft möjlighet att kontakta
i förväg. Att individerna befinner sig på våra valda vinattraktioner gör att datan
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som samlas in från människorna är av relevans för studiens forskningsfrågor.
Studiens urval syftar till att genom insamlad information upptäcka mönster kring
vinturisters användning av sociala medier och genom detta påvisa hur motivet
påverkas samt jämföra detta mot studiens teoretiska del. Urvalsprocessen är
lämplig för studien då denna inte avgränsas, utan fortlöper till dess att insamlad
information visar på ett mönster utifrån våra intervjuer. Detta gjorde det möjligt
att intervjua respondenter som var relevanta för studiens syfte och gav oss
information för att besvara dess frågeställningar. Målet med metodens urval var
inte att denna skulle resultera i något helt generaliserbart, utan snarare påvisa
intressanta exempel och därigenom förenkla framtida forskning kring sociala
mediers påverkan på vinturism.
Totalt genomfördes 16 intervjuer på plats vid de tre utvalda vinattraktionerna.
Av dessa intervjuer genomfördes 14 med vinturister och 2 med personal vid
WoP samt vinmakaren vid ARC. Av intervjuerna med vinturisterna
genomfördes 9 på WoP, eftersom detta var attraktionen med störst flöde av
vinturister, medan 3 genomfördes på By the Wine och 1 på ARC. Anledningen
till att så få respondenter medverkade på de två sistnämnda platserna var att det
inte fanns tillräckligt många vinturister på plats under de dagar vi valde att
besöka dessa vinattraktioner. Det kom endast in en grupp om fem personer varav
endast en i sällskapet ville ställa upp på en intervju. Intervjuerna med
vinturisterna genomfördes framförallt i par, men även i mindre grupper om tre
personer. Detta tillvägagångssätt ansågs mest lämpat för situationen beroende på
var intervjun genomfördes. Därför kan vi konstatera att totalt 22 personer har
medverkat i våra 14 intervjuer. Vi valde att avsluta intervjuprocessen med
vinturisterna med detta antal intervjuer då en mättnad av data uppstod där inget
nytt framkom. Därför ansåg vi att antalet intervjuer var tillräckligt och även att
de personer som deltagit var av tillräckligt blandade åldrar och ursprung, alltså
att de deltagande respondenterna utgjorde en tillräckligt heterogen population
för att kunna avsluta processen.
Enligt Bryman (2018) finns det fyra olika frågor som ska tas i beaktande
angående grundläggande etiska frågor: anonymitet, integritet, frivillighet och
konfidentialitet. När vi tog kontakt med slumpmässiga respondenter inledde vi
förfarandet genom att presentera oss och förklara uppsatsens syfte samt vilka
moment skulle ingå i en kortare intervju. Därefter tillfrågades den presumtiva
respondenten huruvida denne frivilligt ville medverka i intervjun. Att intervjun
var frivillig framfördes tydligt och respondenterna fick själva bestämma om de
ville medverka, därefter frågade vi våra respondenter om deras ålder i syfte att
säkerställa att de var över 18 år. Personliga uppgifter har hanterats genom att
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anonymisera samtliga respondenter och även påtala att svaren endast skulle
användas för denna studies forskningsändamål. Detta är något vi anser vara
särskilt viktigt eftersom våra intervjuer ägde rum i miljöer där alkohol
serverades. Därför har vi varit synnerligen noggranna beträffande att allt material
skulle vara konfidentiellt så att inga etiska regler bryts gentemot någon
respondent. För att uppfylla Brymans (2018) krav genomförde vi våra
semistrukturerade intervjuer på ett etiskt korrekt sätt.

5.3.2 Innehållsanalys av sociala medier
Att dela med sig av bilder har länge varit en del av den totala turistupplevelsen,
från vykortet till dagens smarta telefoner och sociala medier (Dimanche &
Griffin, 2017). Därför har vi i studien även genomfört en innehållsanalys för att
undersöka hur Lissabon framställs som vindestination utifrån både vinturisters
och vinattraktioners aktivitet på sociala medier. En innehållsanalys är ett vanligt
tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning. Metoden undersöker
bakomliggande teman i det material som analyseras (Bryman, 2018).
Innehållsanalysen kan exempelvis vara en källa till hur människor upplever en
destination eller aktivitet, samt ett hjälpmedel för att utforska och förklara data
som kan vara svårinsamlad genom andra metoder (Dimanche & Griffin, 2017).
Detta tillvägagångssätt anses därmed kunna fungera som ett komplement till de
semistrukturerade intervjuerna för att tydligare kunna identifiera mönster och
teman i undersökningen.
Innehållsanalysen genomfördes under perioden den 29 april till den 3 maj år
2019 och bestod av att granska bilder relaterade till vinturism på sociala medier.
Vi valde att avgränsa oss till Instagram, som är en applikation för bilddelning.
Applikationen möjliggjorde även för oss att ta del av bilder kopplade till en
bestämd geotagg, som visar bilder från en bestämd plats. Vi valde att analysera
bilder under geotaggen “Lisboa” för att se vilka bilder som kopplas till staden
vid vinturistens första sökning i applikationen. Valet att använda oss av
geotaggen “Lisboa” grundar sig i att vi i förstudien av innehållsanalysen fann
fler bilder relaterade till ämnet under denna geotagg jämfört med geotaggarna
“Lissabon” eller “Lisbon”. Vi ansåg därför att de två sistnämnda geotaggarna
saknade erforderligt bildmaterial för att kunna genomföra en innehållsanalys och
tydligt identifiera mönster. Vi undersökte även bilder under geotaggarna för de
tre huvudsakliga vinattraktionerna som vi besökte under vår studieresa 7–14
april år 2019 för att undersöka hur dessa bidrar till att porträttera Lissabon som
vindestination. För WoP använde vi geotaggen “ViniPortugal”, organisationen
bakom WoP, då denna geotagg var den enda som hade bilder från denna plats
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under den valda tidsperioden för undersökningen. För övriga besökta
vinattraktioner användes geotaggarna “By The Wine” och “Adega Regional de
Colares”.
Under geotaggen “Lisboa” gick vi igenom bildflödet för att leta efter bilder med
koppling till vin och vinturism. Dessa samlades in genom att ta skärmdumpar
och därefter analysera dem enligt ramverket för innehållsanalysen. Under de tre
vinattraktionernas geotaggar har bilder samlats in genom att ta skärmdumpar av
flödet under respektive geotagg. Av etiska skäl har vi bett om tillåtelse att
redovisa bilderna i denna studies resultat från ägaren till respektive bild. Endast
de bilder där tillstånd för användning har getts av ägaren har publicerats i denna
studie. Beträffande skärmdumparna från flödet för respektive geotagg har de
bilder som vi inte getts tillåtelse att använda i studien ersatts med en blank ruta.
Samtliga personer med upphovsrätt till bilderna har anonymiserats genom att
deras namn exkluderats.

5.4 Bearbetning av data
Gemensamt för de semistrukturerade intervjuerna och innehållsanalysen av
Instagram är att alla data har bearbetats utifrån kodning och en tematisk analys,
vilket innebär att insamlade data har kodats efter innehåll för att sedan ha
analyserats och kategoriserats utifrån identifierade teman (Bryman, 2018).

5.4.1 Semistrukturerade intervjuer
Varje intervju har spelats in med hjälp av en diktafon och sedan transkriberats
ordagrant. På så vis har intervjuerna granskats utifrån text istället för enbart
utifrån minnesbaserad hågkomst, anteckningar och ljudinspelningar, vilket ger
en mer exakt förståelse för intervjuns innehåll (Bryman, 2018). Efter att ha
transkriberat alla intervjuer, både med vinturister och personal, sammanställdes
och tolkades intervjumaterialet. Detta gjordes genom att kategorisera vad som
sades under intervjuerna, vilket var till god hjälp för att söka efter mönster och
kunna se ett resultat (Alvesson, 2011). Kategoriseringen genomfördes genom att
leta efter återkommande teman i respondenternas svar samt huruvida några
likheter eller skillnader mellan dem påträffats. Således har vi kategoriserat vårt
resultat utifrån vinturisternas motiv att besöka Lissabons vinattraktioner, deras
beteende gällande användningen av sociala medier vid vinattraktionerna. Därtill
undersöktes den uppfattning som de intervjuade turisterna hade erhållit via
sociala medier angående Lissabon som vindestination. Dessutom har vi under
analysprocessen sökt efter likheter eller skillnader bland olika åldersgrupper.
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5.4.2 Innehållsanalys av sociala medier
Vårt fokus i innehållsanalysen låg på att granska bilder som hade en koppling
till ämnet vinturism och hur dominerande dessa var i flödet på Instagram. Fokus
låg även på att utifrån dessa bilder analysera hur Lissabon porträtteras som
vindestination. De bilder som analyserades publicerades under perioden 1 april
till 1 maj år 2019 och analyserades utifrån förutbestämda kategorier, vilka
användes kontinuerligt under analysprocessen för att finna mönster i det utvalda
materialet (Bryman, 2018; Boréus & Bergström, 2017). Dessa kategorier kunde
identifieras efter en förstudie som vi genomförde på Instagram under perioden
29 april till 3 maj år 2019. Förstudien innebar att under dessa datum granska
flödet på Instagram under våra fyra utvalda geotaggar; utifrån vad bilderna
visade kunde vi bilda ett ramverk (se Bilaga 3) för den fortsatta
innehållsanalysen. Följande kategorier identifierades:
-

Objekt
Miljö
Sammanhang
Bildens relation till vin och vinturism

5.5 Metoddiskussion
Huvudmetoden denna undersökning har använt sig av är kvalitativa
semistrukturerade intervjuer då det ansågs som mest lämpat till undersökningens
forskningsfrågor. Bryman (2018) menar att denna typ av intervjuer bidrar med
en flexibilitet som är metodens stora styrka, i jämförelse med en kvantitativ
enkätundersökning som inte ger möjligheter till att följa upp respondentens
personliga tankar, idéer och framförallt motiv. Bryman (2018) fortsätter att
poängtera att kvalitativa semistrukturerade intervjuer gör det möjligt med
eventuella spontana följdfrågor och vidareutveckling av respondenternas svar,
vilket är omöjligt i en enkätundersökning. Därför var intervjuer det mest
lämpliga tillvägagångssättet för den här studiens syfte. Valet att även genomföra
en innehållsanalys som komplement till studiens intervjuer grundar sig i att
skapa en tydligare förståelse samt identifiera kopplingar mellan vinturistens svar
och hur sociala medier porträtterar Lissabon som vindestination.
En disfavör med användning av semistrukturerade intervjuer är att en så kallad
intervjuareffekt kan uppstå, detta innebär att svar som respondenten gett under
intervjun kan ha blivit influerade eller påverkade av de som intervjuat (Bryman,
2018). Således kan de som intervjuades i grupp ha påverkats av varandra och
valt att svara likt de andra i gruppen. Enligt Bryman (2018) finns en svaghet i att
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det inte går att säkerställa respondenternas ärlighet i intervjuerna. Detta var något
vi hade i åtanke eftersom studiens forskningsämne, som innefattar
alkoholkonsumtion, har potential att vara känsligt. Dock antas respondenterna
ha svarat ärligt i den mån de förmådde. En annan svaghet med våra intervjuer är
att de genomfördes på engelska, med undantag för två intervjuer. För de
deltagare som inte kommer från engelsktalande länder kan detta ha lett till att de
inte kunde uttrycka sig på samma sätt som om det vore deras modersmål.
Språksvårigheter kan även vara en svaghet vid transkribering eftersom en risk
vid transkribering av intervjuer är att viktiga detaljer kan gå förlorade (ibid.).
Med undantag för intervjuer med anställda på WoP och ARC, vilka tog cirka 15
minuter att genomföra, var våra intervjuer tidsmässigt korta och tog cirka fem
minuter att genomföra. Trots detta kan viktiga detaljer gått förlorade på grund
av otydligheter vid tal, exempelvis om respondenten haft svårt att uttrycka sig
på engelska.
En av studiens begränsningar var att de semistrukturerade intervjuerna utfördes
under lågsäsong i Lissabon. I jämförelse med högsäsong var det därför färre
turister som vistades i staden, något som kan ha påverkat studiens urval och
resultat. Exempelvis var det många i åldern över 40 år på plats, i jämförelse med
den yngre gruppen i åldern mellan 20 och 39 år, vilket kan tänkas skyllas att
äldre, och i synnerhet pensionärer, är mer benägna att resa under lågsäsong
jämfört med den yngre gruppen. Eftersom många av respondenterna var i en
högre ålder kan detta även ha inneburit att de inte var tillräckligt bekanta med
sociala medier, och därmed skulle de ha kunnat exkluderas från studiens urval.
Nackdelar gällande innehållsanalysen och dess resultat anser vi vara att bilderna
enbart har analyserats utifrån vårt perspektiv och det är även vår egen
uppfattning av bilderna som legat till grund för innehållsanalysens ramverk och
kategorier. Ingen utomstående part har sett eller analyserat bilderna och därmed
kan det inte garanteras att tolkningen av resultatet varit opartisk och oberoende
av egna erfarenheter och perspektiv. En annan begränsning som kan ha påverkat
resultatet är att innehållsanalysen endast genomfördes på Instagram. Hade fler
sociala medier granskats hade innehållet potentiellt sett annorlunda ut och
således hade vi även här kunnat få ett annat resultat.
Valet av att endast undersöka tre vinattraktioner i Lissabon gör även studiens
resultat svårt att implementera över hela Lissabons vinturism. Det kvalitativa
metodvalet gör resultatet svårt att generalisera och hade studien varit av
kvantitativ ansats hade studien eventuellt fått fler svar på generaliserbara frågor.
Dock anser vi att trots den kvalitativa metodens svagheter har studien resulterat
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i intressanta mönster som potentiellt kan vara relevanta även för andra
vindestinationer.

5.5.1 Tillförlitlighet och äkthet
För att bedöma kvaliteten i en kvalitativ studie används kriterierna reliabilitet
och validitet, vilket innebär den insamlade datans tillförlitlighet, stabilitet och
homogenitet samt datans användbarhet och relevans (Kylén, 2004; Bryman,
2018). Validitet innebär i kvantitativa metoder att mäta värdet av insamlad data,
därför anses begreppet vara svårt att applicera i kvalitativa studier där mätning
inte är metodens huvudsakliga intresse (Bryman, 2018). Det är därför vanligt i
kvalitativa studier att dessa begrepp anpassas och benämns som tillförlitlighet
och äkthet (ibid.), vilket vi även har valt att göra i denna studie.
Enligt Bryman (2018) är tillförlitlighet indelad i fyra olika kriterier som alla är
relevanta i kvalitativa studier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en
möjlighet att styrka och konfirmera. För att nå dessa kriterier och höja studiens
tillförlitlighet har vi valt att använda oss utav mer än en metod, även kallat
triangulering (ibid.). I denna studie har vi använt oss av datatriangulering
(Björklund & Paulsson, 2012), vilket innebär att vi har använt oss utav flera
källor; i detta fall intervjuernas respondenter och bilder på Instagram. Vi har
även försökt agera i god tro och inte medvetet låtit personliga åsikter påverka
studiens utformning. Dock har vi reflekterat över att vi under intervjuprocessen
gick fram till de personer vi ansåg som trevliga och lätt att intervjua, vilket kan
anses som en svaghet då respondenterna inte till fullo kan ses som slumpmässigt
valda.
För att en studie ska uppnå god äkthet är det viktigt att den insamlade datan är
av relevans för att svara på undersökningens syfte (Kylén, 2004; Bryman, 2018).
Björklund och Paulsson (2012) menar att studiens äkthet även kan öka genom
att exempelvis formulera klara och tydliga frågor. För att i denna studie öka
äktheten har vi utformat två intervjuguider, en för vinturisten och en för personal
vid de olika vinattraktionerna i Lissabon. Vi ansåg att dessa frågor höll sig till
ämnet samt var både tydliga och enkla för respondenterna att svara på. Vi
utformade även ett ramverk för innehållsanalysen med relevanta kategorier som
har varit till hjälp med att analysera bilderna utifrån vad som ansågs som
väsentligt för studien.
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6 EMPIRI
Detta kapitel presenterar det resultat som har uppnåtts genom transkribering av
intervjuer med vinturister i Lissabon samt genom kodning av bilder relaterade
till ämnet vinturism på Instagram. Resultatet redovisas efter två olika
åldersgrupper eftersom detta tillvägagångssätt ansågs vara det mest lämpliga
då dessa grupper skiljer sig från varandra. Den äldre gruppen inkluderar
personer i åldrarna 40 till 71 år och den yngre gruppen inkluderar personer i
åldrarna 20 till 39 år.

6.1 Motivet att besöka Lissabons vinattraktioner
De personer som intervjuades på de utvalda vinattraktionerna var samtliga från
andra länder än Portugal och befann sig i Lissabon på någon form av
semesterresa. Respondenternas åldersspann var således 20–71 år, varav de flesta
var 41 år eller äldre. De nationaliteter som påträffades i studien var Belgien,
Tyskland, Brasilien, Sverige, England, Irland och USA. Flertalet av de
intervjuade turisterna var från USA. Vinmakaren på ARC menade att
anledningen till att majoriteten av vinturisterna kom från USA berodde på
landets relativt mogna vinkonsumtion och att Lissabon har marknadsförts i flera
av landets mediekanaler. Han beskrev även att regionens kultur och historia kan
vara en bidragande faktor till varför det stora intresset bland amerikanska
vinturister eftersom de ofta söker sig till autentiska platser.
En intressant aspekt kring respondenternas besök till respektive vinattraktion var
att majoriteten av dessa var spontana och de flesta av turisterna hade lagt märke
till den aktuella vinattraktionen när de gick förbi den; detta gällde i synnerhet
vinattraktionerna i centrala Lissabon. Bland vinturisterna i centrala Lissabon
fanns emellertid tre undantag, varav en person hade hittat vinattraktionen via en
guidebok, en hade sett en bild på Instagram och en tredje hade läst om platsen i
en blogg. Besökaren som intervjuades vid ARC berättade att hon fick kännedom
om vinattraktionen genom en guidad tur i Colares och grannbyn Sintra då ARC
var ett stopp längs vägen. Dock menade hon att ARC inte var avgörande för
hennes deltagande i den guidade turen och det var heller inte ett primärt motiv
att provsmaka viner under resan.
Endast en respondent reste på egen hand. Övriga respondenterna svarade att de
reste tillsammans med sin partner, familj eller med vänner. De allra flesta
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besökte aktuell vinattraktion för första gången, med undantag för ett tyskt par
som besökte WoP för andra gången då de var intresserade av att på nytt prova
portugisiskt vin och undersöka dess kvalitet. Ett flertal respondenter
kommenterade att besöket till vinattraktionen skett i sekundärt syfte, men väl
inne i lokalen var deras huvudsyfte att provsmaka lokala viner från Lissabon
eller övriga vinregioner i Portugal.
För de flesta av de äldre respondenterna var vinattraktioner av olika slag ett
primärt motiv för resan. Många beskrev sig som vinälskare och sade sig ofta
delta i olika typer av vinprovningar, både i hemlandet och under resor. Ingen av
de äldre hade tidigare upplevt Lissabons vinkultur eller rest till destinationen i
syfte att prova vin, dock hävdade en person följande:
“om jag är på en plats där det finns gott vin så anser
jag att det finns en skyldighet att prova det”
– Kvinna, 60 år (Egen översättning)
Få av de äldre hade på förhand bestämt på vilka platser i Lissabon de ville, eller
skulle, smaka på viner. De svarade istället att dessa beslut var något som de valde
att lösa spontant när de väl var på plats. Den äldsta av respondenterna berättade
att han var mycket intresserad av vin. Dennes besök till Lissabon skedde i
samband med en organiserad resa tillsammans med Munskänkarna, en svensk
vinprovarorganisation.
De yngre respondenterna svarade istället att deras besök till vinattraktioner var
ett sekundärt motiv och många var därtill på sin första vinprovning under besöket
på vinattraktionen. Flera av dessa svarade att de uppskattar vin, men inte på den
nivån att detta var ett primärt motiv för deras resa. I en intervju svarade två
respondenter att de aldrig går på vinprovningar eftersom de hellre går in på olika
barer där de kan prova och dricka viner i vad de ansåg vara trevligare, mindre
pretentiösa miljöer. I en annan intervju svarade respondenterna att de ofta letar
efter de bästa vinerna när de reser, men att detta inte behöver ske via en
vinprovning eller ett besök till en vingård.

6.2 Beteenden gällande sociala medier
Ett mönster som kunde identifieras tidigt under intervjuprocessen och som var
gällande för majoriteten av vinturisterna var att sociala medier inte var ett
huvudsakligt verktyg för dem i syfte att ta reda på mer om platsen som de
besökte. En primär anledning till varför de inte använde sig av sociala medier
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var att många av respondenterna klassade sig själva som “för gamla” för att vara
aktiva på sociala medier. Detta gällde i synnerhet den äldre gruppen, varav det
enda undantaget var att en person hade sökt efter användargenererat innehåll i
form av recensioner på hemsidan TripAdvisor för att därigenom på förhand
kunna läsa på om den besökta vinattraktionen. I intervjuerna med den yngre
gruppen framkom i två av intervjuerna att någon form av sociala medier hade
använts för att söka information inför besöken till vinattraktionerna. Deltagarna
i dessa två intervjuer var tre kvinnor i åldrarna 21–25 år. Två av kvinnorna hade
sökt efter saker att göra under en regnig dag i Lissabon, därigenom hade de
påträffat en bloggartikel vilken de tyckte beskrev vinattraktionen som “en kul
och unik grej” (Kvinna, 21 år); denna beskrivning var även avgörande för deras
besök. Den tredje kvinnan hade sett en bild från vinattraktionen som hon besökte
innan hon kom dit, men att denna bild inte hade spelat någon särskilt stor roll
inför besöket.
“... jag hade nog kommit hit ändå, men jag blev mer sugen på
att komma hit för det såg väldigt trevligt ut när jag såg bilden”
– Kvinna, 25 år
När det gällde frågor kring bilder som visas i sociala medier och att på egen hand
lägga upp bilder från besöken på sociala medier varierade svaren bland de två
åldersgrupperna. De allra flesta som intervjuades hade, tagit eller skulle ta, bilder
från vinattraktionen som de besökte. Däremot var det inte lika många som tänkte
lägga, eller hade lagt, upp bilden i sociala medier. Särskilt inom den äldre
gruppen togs bilderna enbart för privat bruk och skulle skickas internt till vänner
och familjemedlemmar. Ett återkommande svar bland de äldre var att de inte
ville lägga upp något om platsen på sociala medier, ofta på grund av att de inte
ville göra reklam för vinattraktionen som de besökte. En av de äldre deltagarna
svarade även att en annan anledning till att de inte ville lägga upp bilder under
semestern var på grund av att de inte ville att någon skulle få kännedom om att
de var bortresta. Denna grupp var därtill inte särskilt benägen att använda sig av
vare sig hashtaggar eller geotaggar, även detta motiverade de med hänvisning
till åldern. Eftersom de flesta av deltagarna inte hade använt sociala medier för
att ta reda på mer om vinattraktionen som de besökte hade ingen av dem fått
någon förutfattad mening om vare sig vinattraktionen eller Lissabon som
vindestination. Även kvinnan som hade använt sig av TripAdvisor för att läsa
recensioner om vinattraktionen berättade följande:
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“... jag hade egentligen inga förväntningar, oavsett vad recensionerna
säger vill vi inte döma en plats förrän vi själva har varit där och upplevt den”
– Kvinna, 49 år (Egen översättning)
Den yngre gruppen var i jämförelse mer villig att lägga upp en eller flera bilder
på sociala medier, dock var det ingen förutom en kvinna i 25-årsåldern som var
garanterat säker på att hon skulle göra detta. Några i den yngre gruppen nämnde
även att de kanske skulle, eller var helt säkra på att de skulle, använda sig av en
hashtagg eller geotagg när det lade upp sina bilder. Av dessa två funktioner var
geotaggen den mest populära. Respondenterna kunde tänka sig att använda
geotaggen “Lisbon” för att i inlägget visa var de befann sig. En av personerna
hade även aktivt sökt efter hashtaggen “Lisbon” före avresan för att kunna se
vad i staden som porträtterades. I de två intervjuer där sociala medier uppgavs
ha använts gav deltagarna två olika svar. Respondenterna, två yngre kvinnor,
berättade att vad de hade hittat i sociala medier hade gett dem uppfattningen om
att vinattraktionen som de besökte var “ett måste” under deras vistelse, och att
det även var “en kul grej”. Den tredje kvinnan som hade sett bilder på Instagram
berättade istället att dessa bilder inte gav henne någon särskild uppfattning eller
förväntning om platsen mer än att hon blev en aning mer intresserad av att besöka
vinattraktionen. Hon berättade även att hon, oavsett vad hon hade sett på sociala
medier, ändå hade rest dit på grund av vad vänner som hade besökt
vinattraktionen tidigare berättat för henne om destinationen.
Aktiviteten på sociala medier var inte endast låg från vinturisternas sida, utan
användandet var även lågt bland vinattraktionerna. I intervjuerna med
personalen på WoP och ARC framkom att de båda använde sig av Facebook.
Under de intervjuer som genomfördes på By the Wine observerades även att det
på deras bordstabletter fanns information om hur besökaren kunde hitta dem på
sociala medier. Det kan därför konstateras att alla tre vinattraktioner som
besöktes under intervjuerna använder sig av Facebook som primärt socialt
medium. WoP var den organisation som var mest aktiv på sociala medier, dock
riktades inte deras aktivitet på Facebook mot turisten, istället riktades inläggen
till portugiser då allt textinnehåll var skrivet på portugisiska. Anledningen till
detta var för att innehållet på Facebook främst visade de vinprovningar som WoP
genomförde tillsammans med olika portugisiska vinproducenter, vilket ansågs
vara mer intressant för portugiser än för turister. Därför trodde personalen på
WoP att turisterna istället utgick från vad som stod skrivet om vinattraktionen
på TripAdvisor och i guideböcker, detta eftersom att de då får en personlig
recension om hur vinprovningen fungerar på plats. På ARC berättade
vinmakaren att de till viss del använder Facebook, där de publicerar bilder och
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information om skörden och olika evenemang. Facebook var även ett
kommunikationsmedel mellan ARC och dess besökare där cirka 10 procent av
vinprovningarna bokades genom applikationen, dock skedde de flesta
bokningarna via e-post och telefon. Vinmakaren förklarade även att ARC inte
hade “särskilt många” följare på Facebook och att deras hemsida hade något
färre än 100 sökträffar per dag. Trots att Facebook användes ansåg vinmakaren
att det sociala mediet inte användes till dess fulla potential. Detta förklarade han
med hänvisning till sina egna okunskaper om Facebook samt att de inte
ansträngde sig “särskilt mycket” för att uppdatera sin Facebooksida.

6.3 Lissabon som vindestination på sociala medier
6.3.1 Geotaggen “Lisboa”
På Instagram påträffades mängder av bilder under geotaggen “Lisboa”. Över
1500 bilder uppskattas ha publicerats under perioden 1 april till 1 maj år 2019,
vilket var den tidsperiod under vilken bilderna samlades in. Av dessa var 28
bilder relaterade till vin och vinturism.
Den första kategori som bilderna analyserades utifrån var objekt, det vill säga
vad som fanns med på bilden. Vinflaskor av olika slag och vinsorter fanns med
i 20 av bilderna, varav 16 av dessa visade upp flaskans etikett med vinets namn,
årgång och ursprung (se Figur 9). Totalt 16 bilder innehöll halvfulla vinglas,
varav sju av dessa porträtterades tillsammans med en vinflaska (se Figur 10).
Även mat var ett återkommande tema i bilderna, både vad som föreföll vara
bakelser (se Figur 11) och middagsrätter fanns med i 8 av bilderna. Människor
fanns med i 6 av bilderna. Främst poserade dessa individer med ett eller flera
vinglas, i 1 bild poserade två personer med tre vinflaskor och i en annan sitter
personerna runt ett bord med både mat och en vinflaska.
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Figur 9. Närbild på guldetikett. [Instagram-inlägg]. Tillstånd finns.

Figur 10. Vinflaska och vinglas. [Instagram-inlägg]. Tillstånd finns.
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Figur 11. Vin och bakelser. [Instagram-inlägg]. Tillstånd finns.
I nästa kategori, miljö, analyserades bilderna utifrån vilken miljö bilden är tagen.
Majoriteten av bilderna hade tagits i samband med ett restaurangbesök eller i en
bar, därför var omgivningen oftast bord och stolar, övriga restauranggäster eller
övriga delar av lokalen. Sju av bilderna var tagna i en hemmamiljö, det kunde
exempelvis vara en bild på en vinflaska och vinglas i vardagsrummet framför en
TV, en bild av vinetiketten på matbordet eller en bild på en vinflaska till en
hemmagjord måltid. Det var även fem bilder som kunde kopplas till miljöer i
lokaler tillhörande vinproducenter och vinprovningar, dessa bilder hade
vinflaskor, vinglas och vinflaskornas etiketter i fokus. En av dessa bilder var
tagna i WoPs vinprovningslokal som besöktes under denna uppsats studieresa. I
de fyra resterande bilderna var det oklart i vilken miljö bilden var tagen (se Figur
12). I dessa bilder var objekten antingen placerade framför en simpel bakgrund,
som inte avslöjade något om den miljö bilden var tagen i, eller så var det en
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närbild på etiketter vilket även det inte avslöjade något om vad som fanns runt
omkring.

Figur 12. Hand och vinflaska. [Instagram-inlägg]. Tillstånd finns.
Den tredje kategorin var sammanhang, vilket innebar att analysera bilden
utifrån vilket sammanhang bilden hade tagits. Majoriteten av bilderna hade tagits
i sociala sammanhang såsom exempelvis måltider i hemmet och vid
restauranger. Det var även i sammanhang med avkoppling, exempelvis hemma
i ett vardagsrum eller ett besök till en uteservering. Tre av bilderna var även
kopplade till vinprovning. Sex av bilderna var tagna i ett tydligt
marknadsföringssyfte (se Figur 13) och i de resterande fem bilderna var det även
i denna kategori svårt att tyda vilket sammanhang bilden var tagen.
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Figur 13. Personer marknadsför viner. [Instagram-inlägg]. Tillstånd finns.
Den fjärde och sista kategorin som bilderna analyserades efter under geotaggen
“Lisboa” var bildens relation till vin och vinturism. 28 bilder analyserades,
varav alla hade koppling till vin då alla bilder antingen innehöll vinglas,
vinflaskor eller en närbild på vinflaskornas etikett. Förvånansvärt var att endast
tre bilder kunde kopplas vinturism. Detta genom att bilden antingen
marknadsförde en vinprovning, kopplade ett särskilt vin till en specifik plats eller
visade en bild på WoPs vinprovningslokal.

6.3.2 Vinattraktionernas geotaggar
På Instagram fanns även bilder under respektive geotagg för de tre
vinattraktioner som besöktes i samband med uppsatsens studieresa i april 2019:
WoP, By the Wine och ARC. Den geotagg med minst antal bilder i flödet var
WoPs geotagg “ViniPortugal” där enbart fyra av totalt tretton bilder hade laddats
upp under innehållsanalysens tidsperiod. I de två övriga geotaggarna “By The
Wine” och “Adega Regional de Colares” var flödet mer konsekvent och bilder
laddades upp mer kontinuerligt. Även under dessa geotaggar har bilderna
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kategoriserats huvudsakligen efter objekt och miljö, samt efter sammanhang
under geotaggen “Adega Regional de Colares” eftersom vineriet även erbjuder
sina lokaler för olika sorters evenemang. Det gjordes ingen kategorisering efter
bildens relation till vin och vinturism eftersom det ansågs överflödigt med
tanke på att geotaggarna tillhörde tre vinattraktioner.
Trots få bilder var bilderna under “ViniPortugal” (se Figur 14) de som var mest
relaterade till vinprovning. Objekten i majoriteten av bilderna i flödet innehöll
vinglas med en liten mängd vin och i en av bilderna syns även en karta över olika
vinsorter. Personer fanns med i nio av bilderna, där de lyfter upp vinglasen och
ser ut att provsmaka de olika vinsorterna. Miljön dessa porträtteras i är WoPs
vinprovningslokal i centrala Lissabon och lokalens vägg med vinflaskor finns
med i flera av bilderna. Det var även tydligt att bildernas hade tagits i
sammanhang med vinprovning.
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Figur 14. Exempel på hur flödet ser ut under geotaggen “ViniPortugal”.
[Instagram-inlägg]. Tillstånd finns.
“By The Wine” (se Figur 15) var den geotaggen med flest bilder i sitt flöde.
Under kategorin objekt innehöll bilderna även under denna geotagg många
vinglas, dock var vinbarens tak och väggar beklädda med vinflaskor det främsta
motivet i bilderna. Två bilder innehöll även maträtter av olika slag och i en tredje
bild fanns ett ölglas. Personer fanns med i två av bilderna i flödet, dock var det
ingen av dem som smakade eller drack vin. Avseende bildernas miljö var två av
bilderna var tagna utanför vinbaren, en på vinbarens uteservering och en framför
vintunnor vilka stod utanför lokalen. De resterande bilderna är tagna inomhus
och i sammanhang med socialt umgänge och avkoppling. Vinprovning var inte
lika tydligt under denna geotagg som under “ViniPortugal”.
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Figur 15. Exempel på hur flödet ser ut under geotaggen “By The Wine”.
[Instagram-inlägg]. Tillstånd finns.
Den tredje och sista geotaggen som analyserades var “Adega Regional de
Colares” (se Figur 16). I jämförelse med ovanstående geotaggar innehöll denna
inga bilder på vare sig vinglas eller vinflaskor. Objekten var istället
huvudsakligen vineriets ekfat, där dess viner lagras, och personer som poserar
framför ekfaten. Det fanns även med en bild på vineriets skylt i kakel, vilken satt
på fasaden utanför vinprovningslokalen. Miljön som porträtterades var vineriets
lokaler, såväl ute som inne. Bildernas sammanhang var dels att ta del av
vineriets vinprovning och guidade tur bland ekfaten, men det främsta
sammanhanget var fest och bröllop. Dessa bilder innehöll uppklädda personer
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som poserade framför kameran och det fanns även bilder på ett dukat festbord
och kakfat.

Figur 16. Exempel på hur flödet ser ut under geotaggen “Adega Regional de
Colares”. [Instagram-inlägg]. Tillstånd finns.
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7 ANALYS
I detta kapitel knyts teori och tidigare forskning ihop med det empiriska material
som har samlats in, vilket diskuteras i denna del för att svara på studiens
forskningsfrågor.

7.1 Sociala mediers påverkan på vinturistens motiv
Enligt Gowreesunkar och Dixit (2017) leder digitalisering och användandet av
sociala medier till ett oförutsägbart beteendemönster hos dagens turister
eftersom de aktivt väljer att söka information på ett så bekvämt sätt som möjligt,
vilket leder till en spontanitet som är svår att förutse. Användargenererande
plattformar som Facebook, Instagram och Twitter används kontinuerligt av
turister under deras resa i syfte att söka efter information om olika upplevelser
och platser (ibid.). Dock kunde ett tydligt mönster identifieras i intervjuerna med
vinturisterna i Lissabon, vilket tydde på att vinturisten har ett beteendemönster
som skiljer sig från andra turister när det kommer till användandet av sociala
medier för att finna information. Av 14 intervjuer med 22 intervjudeltagare var
det enbart två personer som på något vis nyttjat sociala medier för att hitta den
besökta vinattraktionen. Dessa två personer hade dock inte som mål att söka efter
vinattraktionen vid sitt användande av sociala medier, utan hade slumpmässigt
hittat informationen. Detta är ett resultat som indikerar att vinturisten i Lissabon
inte påverkas av sociala medier gällande deras motiv att besöka någon av stadens
vinattraktioner.
Gretzel och Yoo (2017) menar att sociala medier används för att hitta likasinnade
eller för att generera personlig status genom att lägga upp bilder eller inlägg om
turistiska upplevelser. Sociala medier kan enligt Dimanche och Griffin (2017)
vara virtuella plattformar där människor visar vilka platser de befinner sig på och
vad de gör på resan. Vid intervjutillfällena hade de allra flesta planer på att ta en
bild från vinattraktionen eller redan tagit en. När vinturisterna fick frågan om de
skulle lägga ut bilden i sociala medier skilde sig svaren åt beroende på ålder.
Den äldre gruppen var inte benägen att lägga upp någon bild i sociala medier
jämfört med den yngre gruppen som kunde tänka sig att göra det. En intressant
detalj är att bara en av alla respondenter var helt säker på att publicera en bild,
vilket går emot ovanstående forsknings antaganden gällande användning av
sociala medier.
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Fatani och Suyadnya (2015) menar att funktionen geotagg i ett inlägg hjälper
turister att påvisa vart i världen personen befinner sig och vad personen gör,
funktionen går att tillämpa på både bilder och inlägg. Respondenternas attityd
till användande av geotaggar och hashtaggar var vacklande. Enbart fyra
respondenter berättade att de eventuellt skulle använda sig av något av dem, där
geotaggen “Lisbon” var den mest aktuella. Enligt Everett (2016) används även
sociala medier till att söka upp information om en specifik restaurang på en
destination och få reda på deras utbud av mat samt dryck. Endast en av studiens
respondenter hade använt sig av sociala medier i syftet att ta reda på Lissabons
utbud genom hashtaggen “Lisbon” innan avresa medan resterande respondenter
inte gjorde detta. Detta resultat går emot tidigare funnen forskning som påstår
att det används för att hitta likasinnade eller generera status. Resultatet tolkas
som att Lissabons vinturister inte är ett segment som använder sig av
användargenererade plattformar för att dela med sig av, eller ta del av, någon
annans inlägg och bilder i jakt på information. Således påverkar inte sociala
medier Lissabons vinturisters motiv gällande sökandet efter bilder och inlägg via
geotaggar eller hashtaggar.
Vinturisten har enligt tidigare forskning visat sig påverkas av yttre
motivationsfaktorer, som bland annat att konsumera vin och delta i
vinprovningar, samt interna motivationsfaktorer som avkoppling och att
socialisera sig (Mitchell, Hall & McIntosh, 2000; Charters & Ali-Knight 2002).
Beträffande den äldre gruppen var respondenternas huvudsakliga motiv att lära
sig mer om vin, konsumera vin och delta i vinprovningar. Bland den yngre
gruppen var deras primära motiv att koppla av och delta i middagar som
inkluderar vin. Gemensamt för de två åldersgrupperna är att sociala medier inte
tycks ha påverkat deras motiv att besöka samtliga vinattraktioner. Detta är
resultat som tyder på att vinturistens motiv att besöka vinattraktioner i Lissabon
inte är påverkade av sociala medier.
Charters och Ali-Knight (2002) anser att det finns en koppling mellan
vinrelaterade turistaktiviteter och turistens syfte med besöket, motivet för resan
samt förhållandet till övriga turistaktiviteter. Charters och Ali-Knights (2002)
modell (Figur 2) ämnar att lättare urskilja olika kategoriseringar av vinturister
genom att undersöka deras aktiviteter vid ett besök på en vinattraktion. Den äldre
gruppen i vår studie kunde vid denna kategorisering delas in i två undergrupper.
De i åldern mellan 55 och 71 har klassats som vinälskare eftersom deras intresse
för vin var högt och för de flesta ett primärt motiv för deras resa. Ytterligare ett
mönster som identifierats i studiens vinälskare är frånvaron i användandet av
sociala medier för att hitta information relaterad till vin. En stor del av studiens
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vinälskare ansåg att deras ålder var för hög för att nyttja sociala medier i det
syftet och att sociala medier inte på något sätt har påverkat deras motiv att besöka
en vinattraktion i Lissabon.
De respondenter vilka vi klassade som vinintresserade var mellan 40 och 54 år
och var primärt ute efter det autentiska i Lissabon samtidigt som de sökte efter
bra portugisiska viner. Även denna kategorisering av vinturister såg sig själva
som för gamla för att nyttja sociala medier för att söka upp information om
vinrelaterade attraktioner; med undantaget av en 49-årig kvinna som hade använt
sig av TripAdvisor, vilket hade påverkat motivet till hennes besök. Dock anser
vi att TripAdvisor inte räknas som sociala medier, utan som en digital plattform
för delning av recensioner och påverkar därmed inte studiens mönster gällande
den frånvarande användningen av sociala medier.
Den yngre gruppen i studien kan enligt Charters och Ali-Knight (2002)
kategoriseras som vin-noviser och påhängare. Detta eftersom vinet var sekundärt
under deras resa. Respondenterna var på resa i Lissabon där deras middagar
inkluderade provsmakning av olika viner och ledde till eventuella köp av vin.
Den yngre gruppen nyttjade sociala medier, men inte i syfte att ta reda på
information om olika vinattraktioner i Lissabon då deras besök uppstod spontant
på plats i staden.
Gemensamt bland alla kategoriseringar av vinturister i studien är att sociala
medier inte har påverkat deras motiv på något sätt under deras vistelse i
Lissabon. Anledningen till detta tror vi kan vara att vinturisterna i Lissabon är
av en mer spontan karaktär än andra turister. De letar efter goda viner, vilka de
inte kan smaka i den virtuella världen i form av sociala medier. Därför kan det
tänkas att de inte ser planering med hjälp av sociala medier som nödvändig och
detta kan vara anledningen till sociala medier inte påverkar vinturister i
Lissabon. Detta stärker även vårt tidigare påstående om att Lissabons vinturister
skiljer sig mot andra typer av turister gällande ett konsekvent användande av
sociala medier under sin resa. Dessa kategoriseringar av vinturisten i Lissabon
och dess motiv stämmer även överens med Dodd och Bigottes (1997) studie där
de menar att vinturisterna består av två åldersgrupper. Liksom i deras studie
svarade den äldre halvan av våra respondenter att vinet och upplevelsen av
vinprovningen var den primära anledningen till deras besök. Detta i jämförelse
av studiens yngre halva, vilka vi kategoriserar som vin-noviser och påhängare.
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7.2 Uppfattningen av Lissabon som vindestination
För att skapa en tydligare uppfattning om hur vinturisten uppfattar Lissabon som
vindestination genomförde vi som ett komplement till våra intervjuer en
innehållsanalys av bilder på Instagram. De bildinlägg som analyserades
kategoriserade vi efter följande kategorier: objekt, miljö, sammanhang och
bildens relation till vin och vinturism. Dessa kategoriseringar var viktiga för
studiens resultat eftersom vi dels ville se vad som fanns med i bilden, dels om
miljön och sammanhanget bilden var tagen i kunde kopplas till vinturism och
dels för att skapa en uppfattning om hur vinturisten kan tänkas tolka innehållet.
Således kan kategorierna även kopplas till modellerna av Byrd et al. (2016) och
Charters och Ali-Knight (2002) (Figur 1 och 2) för att utforska kringprodukter
och motiv. Bilderna förmedlade främst en känsla av avkoppling och rekreation,
men även socialisering och ibland även vinprovningar kunde associeras som
kringprodukter. Motiven i bilderna förknippades med Charters och Ali-Knights
(2002) ändamål Provsmakning, Äta och dricka samt Kulturell upplevelse, dock
var det svårt att identifiera vilken kategori personen bakom eller framför
kameran tillhörde.
Tidigare forskning menar att sociala medier används både före och efter en resa.
Dels i syfte att söka information om sin valda turistdestination (Fatanti &
Suyadnya, 2015) och dels som ett verktyg för turister världen över att dela med
sig av sina egna erfarenheter och upplevelser inom turism (Stepchenkova &
Zhan, 2013; Gretzel, 2012). Inlägg som publiceras anses även kunna vara en
avgörande faktor för övriga resenärers beslut om vart de vill resa (De Bruyn &
Lilien, 2008). Dock verkar detta inte gälla vinturisten i Lissabon. Eftersom
nästan ingen av deltagarna i denna studie hade använt sig av sociala medier innan
dess besök och inte heller trodde de skulle publicera något efter dess besök, hade
ingen på förhand fått någon uppfattning om Lissabon och stadens
vinattraktioner. Det hade därför inte heller varit avgörande för deras besök vid
vinattraktionerna, och de som hade använt sig av sociala medier på förhand hade
inte påverkats särskilt mycket av vad de hade sett och läst. På så vis hade ingen
fått någon särskild uppfattning av Lissabon som vindestination.
Frågan är dock hur stor uppfattning vinturisten hade fått av Lissabon som
vindestination ifall de hade använt sig av sociala medier och aktivt letat efter
bilder under stadens geotaggar. “Lisboa” var en flitigt använd geotagg som vi
uppskattar innehöll över 1500 bilder under den period vi genomförde
innehållsanalysen, dock noterade vi snabbt bildernas brist på relation till vin och
vinturism. De 28 bilder vi slutligen kunde samla in hade en relation till vin då
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nästintill alla innehöll en bild på antingen en flaska vin eller ett halvfullt vinglas.
Trots detta var det bara en minoritet på tre bilder som på olika vis kunde kopplas
till vinprovningar och vinturism. Det var dock ett flertal av de 28 bilderna som
var tagna i samband med mat och på restauranger och uteserveringar, vilket kan
få Lissabon att uppfattas som en stad som kan erbjuda goda viner till maten.
Dock var dessa bilder väldigt underrepresenterade i det övriga flödet av bilder
som florerade av allt möjligt annat. Därför är det tveksamt om vinturisterna
skulle lagt märke till de bilder som vi har analyserat i denna studie, i synnerhet
om de inte som vi gjorde aktivt sökte efter bilder med koppling till vin.
Bronner och de Hoog (2011) argumenterar för att bilder på sociala medier kan
skapa olika varumärken för en plats. Dock, utifrån vad vi sett på Instagram, kan
det inte påstås att bilderna har bidragit till att skapa ett tydligt varumärke av
Lissabon som vindestination, vilket kan förklaras av vinturistens låga aktivitet i
sociala medier. Även från vinattraktionernas håll var det tveksamt gällande deras
aktivitet i sociala medier, både via deras webbplatser på Facebook och
publicerandet av bilder under respektive geotagg på Instagram. Beträffande
Facebook var WoPs innehåll frekvent men enbart på portugisiska, vilket
exkluderar en stor mängd vinturister från övriga delar av världen som är
intresserade av vinattraktionens utbud. I jämförelse med WoPs aktivitet saknade
ARC den rätta kompetensen för att upprätthålla företagets hemsida på Facebook
och vinmakaren själv poängterade att webbplatsen inte användes till dess fulla
potential. Detta går emot Bakers (2017) teori om att leverantörer av
turistupplevelser använder sig utav sociala medier för att stärka sin relation till
sina kunder, vilket inte verkar vara huvudsyftet med varken WoPs eller ARCs
användande av Facebook; i synnerhet inte med internationella kunder och
vinturister.
Under geotaggarna för respektive vinattraktion var alla bilder tagna av
attraktionernas besökare. Det var en betydligt större mängd bilder som hade
publicerats under geotaggarna “By The Wine” och “Adega Regional de
Colares”, jämfört med det lilla antal bilder som hade publicerats under
“ViniPortugal”. Medan de två förstnämnda geotaggarna innehöll flest bilder var
dock “ViniPortugal” den geotagg som var mest tydlig i budskapet om att platsen
var en vinprovningslokal eftersom vin stod i fokus i majoriteten av bilderna. De
övriga två innehöll bilder på deras lokaler, exempelvis By the Wines tak som var
smyckat med vinflaskor och ARCs vintunnor samt festlokaler istället för bilder
av någon form för vinprovning. Förutom bildflödet under “By the Wine” anser
vi att aktiviteten var rätt så låg i de andra två, särskilt under “ViniPortugal” där
enbart fyra bilder hade publicerats under den avsedda perioden för
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innehållsanalysen. Det kan därför argumenteras för att mönstret som upptäcktes
i intervjuerna kring vinturistens obenägenhet att publicera bilder på sociala
medier från deras besök även avspeglas i innehållsanalysen.
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8 SLUTDISKUSSION
I denna avslutande del knyts uppsatsens delar ihop genom en avslutande
diskussion. Här presenteras den slutsats som arbetats fram utifrån studiens
analys och avslutningsvis ges förslag på framtida forskning.

Sociala medier i nutidens turism influerar turister till ett spontanare
beteendemöster,
konsumentbeteende
och
genererar
även
nya
motivationsfaktorer hos turister (Charters & Ali-Knight 2002; Everett, 2016;
Gowreesunkar & Dixit, 2017; Lee, 2017; Mitchell et al., 2000; Munar &
Jacobsen, 2014; Swarbrook & Horner, 2007). Syftet med denna studie var att
utifrån en specifik plats, Lissabon, undersöka om – och i så fall hur – sociala
medier påverkar vinturistens motiv till att besöka olika vinattraktioner. Syftet
var även att undersöka hur vinturisten uppfattar Lissabon som vindestination
utifrån hur staden framställs i sociala medier, i detta fall på Instagram. För att
besvara studiens syfte och frågeställningar har relevant teori jämförts med
insamlade data; dessa data analyserades även mot teorin.
Beträffande sociala mediers användning inom nutidens turism finns teorier som
påvisar en konsekvent användning av olika sociala medier i syfte att söka och
dela med sig av information och erfarenheter före, under och efter en turistresa.
Mycket av den teori som har använts i denna studie utgår från turism i generell
form och är därför inte inriktad mot ett specifikt turistiskt segment. Tidigare
forskning har upprepade gånger påtalat behovet av ytterligare forskning kring
vinturism och dess relation till sociala medier i olika avseenden; varav denna
studie tagit sig an att undersöka om sociala medier har en påverkan på vinturisten
i Lissabon.
Eftersom sociala medier är en internationell gemenskap i den virtuella världen
kan i princip vem som helst komma åt olika människors eller organisationers
sociala medier i sökandet efter information. Dessa virtuella plattformar har stor
betydelse för turistindustrin då dessa används av de flesta turister för att finna
inspiration till framtida resmål eller turistaktiviteter. De flesta av dessa
generaliseringar har gjorts om turister i allmänhet, vilket öppnar upp för mer
specifika frågor som studiens frågeställningar. Studiens teori har satts i relation
till insamlade data och därefter analyserats, vilket gav tydliga indikationer på ett
heterogent beteendemönster bland turister. Ett exempel på detta är Lissabons
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vinturister, av vilka majoriteten av de intervjuade tydligt uttryckte att sociala
medier inte har använts för att söka information om vinrelaterade attraktioner.
Därmed dras slutsatsen om att vinturistens motiv att besöka vinattraktioner i
Lissabon inte påverkas av sociala medier då dessa inte används av vinturisten
för att söka information eller platser att besöka. Således har vinturisten inte heller
på förhand skapat sig någon uppfattning om Lissabon som vindestination utifrån
hur staden framställs på Instagram; detta dels för att de inte har använt sig av
applikationen i detta syfte och dels för att det inte finns tillräckligt med
bildmaterial i aktuellt sociala medium (Instagram) för att skapa sig en tydlig
uppfattning.
Denna studie har fokuserat på vinturisten i Lissabon och hur dennes motiv
påverkas av sociala medier samt hur denne uppfattar Lissabon som
vindestination utifrån hur platsen framställs på Instagram. Således kan resultatet
vara svårt att applicera vid andra destinationer då studien är avgränsad till
Lissabon. Beträffande vidare forskning föreslår vi att dels mer generellt
undersöka sociala mediers påverkan på vinturistens motiv, dels att undersöka
varför just vinturistens beteende kring sociala medier skiljer sig från den mer
allmänna turistens och dels att undersöka hur andra sociala medier än Instagram
bidrar till att skapa en uppfattning av Lissabon som vindestination.
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BILAGOR
Bilaga 1. Intervjuguide - Vinturisten
Intervjufrågor på svenska
Inledande frågor
Bor du i Lissabon eller är du besökare?
Var kommer du ifrån?
Har du besökt XXXXX tidigare?
Varför besöker du XXXXX idag?
Vem/vilka reser du med? (t.ex familj, vänner, organiserad resa m. guide)
Huvudfrågor
Hur ofta åker du till vinprovningar när du reser? → Är det primärt/sekundärt
motiv för din resa?
Hur fick du reda på XXXXX?
Har du använt dig av sociala medier för att ta reda på mer om XXXXX? → Vilka
sociala medier använde du? → Vilken roll har sociala medier spelat för ditt besök
till XXXXX?
Har du sökt på hashtaggar/geotaggar i sociala medier för att hitta XXXXX? →
Om ja, vilka hashtaggar/geotaggar har du använt?
Har du tagit någon bild från XXXXX? → Kommer du använda bilden/lägga upp
i sociala medier? → Om ja, varför? → Kommer du använda dig av
hashtaggar/geotaggar och i så fall vilka? → Hade du kunnat tänka dig komma
hit utan att lägga upp en bild?
Vilken uppfattning hade du om XXXXX och Lissabon som vindestination
utifrån det du såg på sociala medier innan du kom hit? → Var det avgörande för
ert besök?
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Bakgrundsinformation
Kön
Ålder

Intervjufrågor på engelska
Inledande frågor
Do you live in Lisbon or are you visiting?
Where are you from?
Have you visited XXXXX before?
Why are you visiting XXXXX today?
Who are you travelling with? (e.g. family, friends, organized trip w. guide)
Huvudfrågor
How often do you go to wine tastings when traveling? → Is it a primary /
secondary motive for your trip?
How did you find out about XXXXX?
Have you used social media to find out more about XXXXX? → Which social
media did you use? → How important was social media for your visit to
XXXXX?
Have you searched for hashtags/geotags in social media to find XXXXX? → If
yes, what hashtags/geotags did you use?
Have you taken any pictures from XXXXX? → Will you upload the picture in
social media? → If yes, why? → Will you use any hashtags/geotags and if yes,
which ones? → Would you visit XXXXX without posting about it on social
media?
What was your perceptions/opinions of XXXXX and Lisboa as a destination for
wine tourism based on what you saw on social media before coming here? →
Did it affect your decision to visit?
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Bakgrundsinformation
Gender
Age
XXXXX står för den vinprovningslokal intervjuerna genomfördes i.
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Bilaga 2. Intervjuguide - Företagaren/personal
Intervjufrågor på svenska
Inledande frågor
Berätta om er verksamhet.
Vad är din yrkestitel/arbetsposition på XXXXX?
Huvudfrågor
Vem är er besökare? → Var kommer den ifrån, ålder, osv?
Vem/vilka reser er besökare med? (t.ex familj, vänner, organiserad resa m.
guide)
Använder ni er av sociala medier? → Om ja, hur använder ni er av sociala
medier? → Vilka sociala medier använder ni er av? →
Hur aktiva är ni på sociala medier? → Vad lägger ni upp på sociala medier? →
Vad är budskapet med era inlägg? → Vad hoppas ni att er aktivitet på sociala
medier ska leda till?
Om ni inte använder sociala medier, varför har ni valt att inte göra det?
Använder ni er av hashtaggar/geotaggar? → Om ja, vilka?
Hur tror ni besökaren uppfattar er verksamhet via sociala medier? → Hur tror ni
Lissabon som destination för vinturism uppfattas av besökaren utifrån er
aktivitet på sociala medier?

Intervjufrågor på engelska
Inledande frågor
Tell us about your business.
What is your job title/position at XXXXX?
Huvudfrågor
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Who is your visitor? → Where does it come from, age, etc.?
Who does your visitor travel with? (e.g. family, friends, organized trip w. guide)
Do you use social media? → If yes, how do you use social media? → Which
social media do you use?
How active are you on social media? → What are you posting on social media?
→ What is the message with your posts? → What do you hope your activity on
social media will lead to?
If you do not use social media, why have you chosen not to do so?
Do you use any hashtags/geotags? → If so, which ones?
How do you think the visitor perceives your business through social media? →
How do you think Lisbon as a destination for wine tourism is perceived by the
visitor from your activity on social media?

XXXXX står för den vinprovningslokal intervjuerna genomfördes i.
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Bilaga 3. Ramverk för innehållsanalys
Ramverk för innehållsanalys
Geotagg

Kategori

Definition av kategori

“Lisboa”

Objekt

Vad finns med på bilden, t.ex. vinglas,
vinflaskor, mat, människor

Miljö

Vad som finns med i bakgrunden, vart
bilden har tagits, t.ex. vingård, restaurang, i
ett hem, utomhus

Sammanhang

I vilket sammanhang bilden har tagits, t.ex.
vinprovning, fest, middag

Relation till ämnet
“ViniPortugal”

“By the Wine”

“Adega
Regional de
Colares”

Har bilden en relation till vin och vinturism

Objekt

Vad finns med på bilden, t.ex. vinglas

Miljö

Vad finns med i bildens bakgrund, t.ex.
vägg med vinflaskor, vinautomater

Objekt

Vad finns med på bilden, t.ex. vinglas, mat

Miljö

Vad finns med i bildens bakgrund, t.ex. tak
med vinflaskor, vägg med vinflaskor

Objekt

Vad finns med på bilden, t.ex. vin,
vintunnor

Miljö

Var på vineriet har bilden tagits, t.ex. i
vinkällaren, utomhus, festlokal

Sammanhang

I vilket sammanhang bilden har tagits, t.ex.
vinprovning, bröllop
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