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Sammanfattning                                                                              
Varumärken används i vinbranschen och det finns mycket att hämta genom att göra 

varumärket tydligt. För att kunna nå ut till sina kunder är det viktigt att ha en 

varumärkesstrategi för att maximera sitt kundsegment. Australien är ett ungt vinland som 

klättrat sig upp och blivit ett stort land inom vinbranschen. Frankrike å andra sidan är mindre 

marknadsorienterat då de producerar viner utifrån deras egna traditioner. Franska 

vinproducenter har svårt att anpassa sig till dagens marknad då det är viktigt att synas för att 

kunna behålla sitt kundsegment.   

  

Syftet med denna studie var att undersöka hur Australien respektive Frankrike använder sig av 

varumärkesmarknadsföring på sina viner. Även belysa skillnader i dessa två länders 

varumärkesstrategier. 

  

Studien utgick från fyra vetenskapliga publicerade och granskade artiklar. Ett varumärke är 

ofta en kombination av många attribut. Frankrike har stor potential till att visa sig mer på 

marknaden samt att kunna ändra deras sätt att arbeta till viss del. Australien har visats sig vara 

framåtsträvande och syns mycket, de är marknadsorienterade och vet vad deras konsumenter 

vill ha. Båda länderna använder sig av direkt marknadsföring som ökat i användandet för att 

nå ut till sina konsumenter. Dessa två länder kan ta lärdom av varandra för att båda länderna 

ska kunna nå nya marknader.  

  

 

 

Nyckelord: Australien, Frankrike, Marknadsföring, Strategi, Vin
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Inledning 
Varje dag njuter miljoner människor världen över av vin, antingen från det egna landet eller 

importerade från andra vinländer, hur kommer det sig att vinet i glaset blir valt i butik? 

Världen över försörjer människor sig på att antingen sälja eller tillverka vin. Inom 

vinbranschen är det stora summor i rörelse, försäljningen av vin runt om i världen uppskattas 

till 115 miljarder amerikanska dollar. Systembolaget sålde under de tre första kvartalen under 

2012 drycker för 186 miljoner svenska kronor. 

 

Då både Frankrike och Australien ligger i topp av vinproducerande länder. Dessa valdes ut för 

att Frankrike ses som den goda fadern till vin och Australiens viner ses som solsken på flaska 

för att få två länders olika perspektiv. Hur går då länderna tillväga för att marknadsföra sina 

vinmärken?  

 

Studien är fördjupad inom marknadsföring av vinmärken, författarna har riktat in sig på två 

länder. Australien och Frankrike diskuterades fram för att få ett bredare perspektiv samt 

utreda om det finns någon skillnad i marknadsföringen av de två vinproducerande länder. Hur 

har Australiens marknad kunnat växa medan Frankrikes marknad minskat?  

 

Ur vinbranschens synpunkt kan detta arbete vara intressant då mycket av dagens samhälle 

handlar om att vara aktiv och synas på marknaden eftersom det är stor konkurrens om 

konsumenterna. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad och konsumentorienterad för att 

veta hur konsumenterna påverkas av marknadsföringsstrategierna. 

 

 

Bakgrund  
Under följande rubriker redogörs det material som ligger till grund för studien.  

 

Varumärke och marknadsföring  
Ett varumärke som Apple, Ford och McDonald’s väcker associationer och förväntningar 

(Wollinger, 2002). Varumärken kan vara namn som Jan Guillou, länder som Frankrike och 

Spanien, kommuner eller konstnärer (Wollinger, 2002). Enligt Mossberg och Sundström 

(2011) ska ett varumärke kunna återges grafiskt men ska också kunna skiljas åt från 

konkurrerande produkter. Det ska även vara lätt att uttala och komma ihåg, det ska fungera 
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internationellt samt kunna registreras. Mossberg och Sundström (2011) menar också att ett 

varumärke skapas för kunderna det är riktade mot. Enligt Robinson (2006) har varumärken 

som Carlsberg och Coca-Cola redan en inbyggd image i de flesta konsumenters ögon, medan 

mindre dryckesproducenter vars produktkvalitet inte har en tydlig image får dessa det svårare 

att ta sig in på den globala marknaden. Globalisering innebär hur länder interagerar genom 

individer, branscher och dess regeringar menar Bromstrom och Bromstrom (2008), det är 

oftast branscher och organisationer som är aktiva i flera länder som har störst inverkan. I en 

varumärkesstrategi är ett av de starkaste verktygen en bra logotyp, en minnesvärd logotyp får 

kunderna att känna tillit och trygghet i varumärket, det resultera i en återkommande kund 

(Mossberg & Sundström, 2011). Marknadsföring definieras enligt dem som en funktion i 

företaget samt att det är företaget som skapar värdet. 

 

Ett varumärke har enligt Mossberg och Sundström (2011) fem funktioner: 

Informationsbärare, identitetsbärare, positioneringsinstrument, direktkommunikation och 

tillväxtgenerator. Med informationsbärare menas att varumärket har en egen identitet och kan 

då ge kunden en aning om vad den får. Identitetsbärare kan ge förståelse om varumärket 

gentemot andra märken, så som ursprung och historia. Positioneringsinstrument innebär hur 

ett varumärke kan hjälpa produkten att visa hur de skiljer sig mot konkurrenterna, även som 

ett konkurrensmedel för att ge direktkommunikation. Till sist som tillväxtgenerator menas hur 

ett företag kan jobba genom lojala och återkommande kunder för just detta varumärke. 

Varumärkeslojalitet definieras enligt Mossberg och Sundström (2011) som en återkommande 

kund, men även känslomässig lojalitet genom goda ord till andra eventuella kunder.  

 

Direkt marknadsföring är enligt Mossberg och Sundström (2011) att marknadsföringen är 

individuellt anpassad utifrån individen, genom att det samlas information om de nuvarande 

kunderna. Grunden för direkt marknadsföring är att hela tiden hålla sig uppdaterad om sin 

tänkta målgrupp för att kunna mäta deras önskemål. Kundklubbar är ett vanligt sätt att 

använda sig av direkt marknadsföring, där kunderna får olika erbjudanden som ofta är 

baserade på hur mycket de köpt tidigare samt vilka typer av varor (Mossberg & Sundström, 

2011).  
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Marknadsföring av vin 
På grund av det stora utbudet av viner i den globaliserade världen råder stor konkurrens, om 

vinproducenterna vill behålla eller öka sin del av marknaden så bör dessa ha någon form av 

marknadsföringsstrategi (Bromstrom & Bromstrom, 2009). Enligt Jenster, Smith, Mitry och 

Jenster (2008) bör vin vara konstruerat för att tillfredsställa konsumentens smaktycke men 

marknaden för vin är även trendkänslig vilket producenterna också bör beakta. Vin har länge 

haft en traditionell klang och har inte använt direkt marknadsföring förr, då det ansetts som att 

förstöra vintraditioner (Jenster et al., 2008). Vid direkt marknadsföring av alkoholhaltiga 

drycker i vissa länder som exempelvis Sverige kan det finnas förhinder i form av lagar (SFS, 

2010:1622).  

  

Australiens marknadsföring av vin 
År 1984 reste några inflytelserika engelsmän med titeln Master of Wine till Australien för att 

uppleva en ny vinkontinent (Winemakers’ Federation of Australia, 2007) (Benämns hädan 

efter som WFA). Enligt Robinson (2006) är Master of Wine den främsta titeln inom 

vinbranschen. The Australian Wine and Brandy Corporation såg entusiasmen hos 

engelsmännen och godkände förfrågan om att föra med det uppfriskande vinet till England för 

att marknadsföra det som solsken på flaska (WFA, 2007). The Australian Wine and Brandy 

Corporation är en organisation som marknadsför Australiens viner, de har som vision att 

utveckla efterfrågan samt hålla den Australienska vinmarknaden vid liv (WFA, 2007). Enligt 

Bromstrom och Bromstrom (2009) var det inte förrän sent 1900-tal som omvärlden fick upp 

ögonen för Australiens viner. När Australien slog igenom på marknaden gick det snabbt, 

vilket Bromstrom och Bromstrom (2009) menar var för att Australien inte var rädda för att 

utveckla synen på vinet som dryck, hur det producerades samt hur förpackningen såg ut.  

 

Det stora Australienska vinföretagen hade en viktig roll för att öppna den internationella 

vinmarknaden, de producerade stora kvantiteter av vin som konsumenterna efterfrågade 

(WFA, 2007). Australien följde efter USA’s trend att lättare kunna identifiera vinet genom 

etiketten, konsumenterna skulle kunna se druvsort och inte bara vilken region druvan kommer 

ifrån eller vem som tillverkat vinet (WFA, 2007).  

 

År 1996 hade Australien nått en ung mognad och ville nu visa sitt självförtroende (WFA, 

2007). De skapade då Marketing Decade vilket var en strategiplan, som skulle uppnås år 



	  
	  

7	  
	  

2025. De strävade efter att bli förstahandsvalet av vin för konsumenterna, världens mest 

lönsamma och inflytelserika leverantör av marknadsvin (WFA, 2007). Robinson (2006) 

skriver att Australien var under 2006 världens sjätte största vinproducerande land. Australien 

utvecklade ett sätt att samarbeta mellan större och mindre vinproducenter där de tog hjälp av 

varandra, för att gemensamt ta sig upp på marknaden som ett respektabelt och 

framåtsträvande vinland (Bromstrom & Bromstrom, 2009).             

 

Frankrikes marknadsföring av vin 
En fördel med Frankrike menar Koplan, Smith och Weiss (2010) är dess gamla lagar och 

klassificeringssystem på regionernas vingårdar, vilket gör det enkelt att urskilja den högsta 

kvaliteten på dess viner. Frankrike är enligt Robinson (2006) det land som producerar mest 

högkvalitativa viner och som har vinkulturen implementerad i sitt lands kultur. I slutet av 

1900-talet sjönk exporten av vin på grund av att kunderna upptäckte andra vinproducerande 

länder och för att Frankrike inte utvecklade marknadsföringen av sina vinmärken (Robinson, 

2006). Den totala franska vinexporten minskade under 2000-2006 med fem procent 

(Bromstrom & Bromstrom, 2009).  

 

Enligt Bromstrom och Bromstrom (2009) försöker franska organ som till exempel Sopexa öka 

Frankrikes globala marknad genom att göra produkterna enklare att förstå och applicera 

export och marknadsföringsstrategier. Sopexa är ett franskt organ som marknadsför franska 

produkter, de riktar in sig på att marknadsföra franska områden, exempelvis Bordeaux och 

Côtes-du-Rhône (Jenster et al., 2008). De använder sig av reklamskyltar, reklam i media och 

även i större evenemang som till exempel fotbolls VM år 1998 (Jenster et al., 2008).  

 

De traditionella franska vinetiketterna har inte vindruvan utskriven på flaskan (France 24, 

2011) då det är sedvanligt att endast skriva ut vilken region eller distrikt vinet kommer från 

(Cohen, Nanda & Wilson, 2013). Författaren menar att eftersom detta inte skrivs ut kan det 

förvirra många konsumenter som inte är insatta i vinets värld. 

 

Många franska vinproducenter vet om att marknadsföring är nödvändigt för att kunna nå ut 

till sina konsumenter i dagens samhälle, men många vinproducenter fortsätter att 

marknadsföra sitt vin utifrån region eller distrikt utan att skriva ut druvsorten på flaskans 

etikett (Choan et al., 2013). Enligt Koplan et al. (2010) har Frankrike tappat sin gnista 
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gentemot alla världens vinproducerande länder enligt dagens konsumenter. De menar även att 

franska vinmakare i framtiden kommer få anstränga sig för att attrahera nya marknader men 

även för att behålla de nuvarande konsumenterna.  

 

   

Syfte  
Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning Australien respektive Frankrike 

använder sig av varumärkesmarknadsföring, för att marknadsföra sig som vinland. Syftet är 

även att belysa skillnaderna mellan de två ländernas varumärkesstrategier på vin.  

 

Syftesavgränsning 
Syftet begränsas till Australien respektive Frankrike som länder, alltså inte specifika regioner 

och distrikt kommer beröras inom dessa länder.   

 

 

Metod och material  
Studiens resultat är baserat på fyra vetenskapliga publicerade och granskade artiklar, vilket 

gör det till en litteraturstudie. Som Patel och Davidson (2003) anser i avsnittet 

Forskningsprocessen har studiens resultatmaterial samlats från de databaser som Örebro 

Universitet tillhandahåller. Metoden för denna studie är deskriptiv då det redan finns 

forskning inom området samt att informationen endast är insamlad på ett tillvägagångssätt 

vilket här var sökning efter artiklar via en databas (Patel & Davidson, 2005). Sökorden som 

användes vid insamlingen av artiklarna var: Australia, Brand marketing, Brands, France, 

Marketing, Product marketing, Wine (se Bilaga 2).  

   

Vetenskaplig insamling  
Utifrån studiens frågeställning har författarna sökt i databasen Summon som samlar de flesta 

databasers artiklar på ett och samma ställe. För att få fram relevanta artiklar för 

problemställningen har följande kriterier och vissa ord inkluderats respektive exkluderats för 

att artiklarna skulle vara relevanta för frågeställningen. Utifrån de funna artiklarna valdes det 

att gå vidare med fyra vetenskapliga artiklar att utreda resultatet från. 
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Inklusionskriterier 
Dessa punkter valdes att inkluderas i sökningen efter vetenskapliga artiklar. 

• Artiklar publicerade och granskade tidigast år 2005 

• Artiklar i fulltext, antingen på internet eller i pappersform på Örebros Universitets 

Bibliotek  

• Vetenskapliga artiklar innehållande de utvalda sökorden 

  
 Exklusionskriterier 
Dessa punkter valdes att exkluderas i sökningen efter vetenskapliga artiklar. 

• Artiklar som ej var granskade 

• Artiklar som ej fanns tillgängliga i fulltext 

• Artiklar vars innehåll inte berörde studiens ämne 

 

	  	  
Urval 
När information och artiklar söktes var titeln det som lästes först. Var den inte relevant för 

studien fortsattes inte läsningen av artikeln eller litteraturen. Fanns ett av sökorden med i 

rubriken, lästes sammanfattningen för att sedan bedöma om artikeln skulle användas i studien 

eller inte. Utifrån detta tillvägagångssätt valdes fyra artiklar ut som var bäst lämpade för 

studien vilket rekommenderas av Patel och Davidson (2003).  

     
Dataanalys 
De artiklar som bedömdes relevanta för studien lästes mer noggrant för att sedan välja ut fyra 

av dessa som sedan skrevs ut för att få en större överblick. De artiklar som utgör resultatet 

finns det en sammanfattning på i Bilaga 1.   

 

 

Resultat  
Nedan redogörs resultatet av litteraturstudien. 

 

Varumärkesmarknadsföring i vinbranschen 
Ett varumärke definieras enligt Viot och Passebois-Ducros (2010) som ett namn, ett märke 

eller design, det kan också vara en kombination av dessa. Varumärket används för att 
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identifiera och skilja produkten från konkurrenterna. Remaud och Lockshin (2009) nämner i 

sin studie att det finns oändligt många vinmärken, de flesta konsumenter är inte bara fästa vid 

ett varumärke utan har förtroende för ett flertal. Detta gör det viktigt för vinmärken att 

profilera sig på ett tydligt sätt för att undvika förvirring som kan resultera i att otydliga 

varumärken inte väljs av konsumenterna (Remaud & Lockshin, 2009). De menar också att 

varumärkesförtroende är en av nyckelfaktorerna vid inköp av produkten.  

 

En produkt som har många funktioner, exempelvis vinflaskan där det finns en flaska, en 

etikett, ett konsumerbart innehåll samt ett varumärke (Remaud & Lockshin, 2009). De menar 

också att konsumenternas förmåga att bedöma kvaliteten blir reducerad eftersom 

konsumenten bedömer kvaliteten från det yttre. Vin definieras som en fysisk produkt som 

värderas utifrån landet det kommer ifrån, vilken region inom landet och märket produkten har 

samt hur väl konsumenten känner till produkten (Guaru & Duquesnois, 2008). De menar även 

att om producenten vill behålla eller öka sitt kundsegment, så har olika strategier utvecklats 

(Guaru & Duquesnois, 2008). De som ansätts haft mest framgång är individualiserade 

erbjudanden och direkt kundkontakt. Ett vinmärke är ett samband av attribut som definierar 

vinets identitet som utgör hur konsumenten uppfattar produkten (Viot & Passebois-Ducros, 

2010) 

  

 
Varumärkesmarknadsföring i Australien 
Vinproducenterna i Australien har gått ihop för att marknadsföra sig som ett vinland istället 

för att marknadsföra varje producent var för sig (Jordan: Zidda & Lockshin, 2007), något som 

anses ha gynnat synen på Australien som vinland. Författarna anser att detta visat sig fungera 

och att Australien kommit långt i utvecklingen av vinmarknadsföring och har redan en stor 

inblick av vad som behövs för att konsumenterna ska köpa vin från Australien.  

 

Jordan et al. (2007) har gjort studier om hur marknadsföringen av Australien som vinland har 

ökat dess försäljning. Detta visar att de senaste 15 åren har vinlandet Australien använt sig av 

vinmärken på vinerna vilket har resulterat i ökad försäljning samt att de har varit steget före 

sina konkurrenter (Jordan et al., 2007). Författarna menar även att eftersträvan för att etablera 

Australien som vinland har nu ökat hos vinproducenterna då de märkt att marknadsföring 

hjälpt deras försäljning världen över.  
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Australien är enligt Jordan et al. (2007) möjlighetsorienterade, har hög interaktion med 

världsmarknaden, är konkurrentorienterade samt att de kan kontrollera sin framtid. Australien 

är ett relativt ungt vinland och har inte strikta lagar som bestämmer hur de får arbeta med sin 

produkt (Jordan et al., 2007). Författarna menar att många vinproducenter gått ihop för att 

marknadsföra sig världen över vilket nu har resulterat i att deras försäljning ökat markant. 

”Marketing Decade” är en strategiplan där Australien har kommit fram till hur de ska nå 

deras mål till 2025 (Jordan et al., 2007). Författarna anser för att producenterna ska kunna 

samarbeta behövs minst två juridiska separata företag, de bör ha ett gemensamt mål samt veta 

varför de samarbetar.  

 

Australiens fokus ligger på efterfrågan hos kunden, de producerar viner som de vet att 

kunderna vill ha och efterfrågar (Jordan et al., 2007). De menar även att Australiens 

marknadsföring går ut på att förenkla informationen på vinflaskan för att kunden ska veta vad 

flaskan innehåller, druvsort samt land är standard av det som står utskrivet på flaskans 

framsida. Remaud och Lockshin (2009) menar att Australien vill att konsumenterna ska känna 

ett sammanhang mellan vinregion och druvsort. Konsumenterna är inte alltid lojal mot endast 

ett varumärke utan dem vänder sig mot ett av de varumärken som de känner igen (Remaud & 

Lockshin, 2009). De menar även att det är en stor utmaning för ett varumärke att få 

konsumenten att välja just deras märke och vara i åtanke i alla situationer och tillfällen.  

 

Genom att inte fokusera på att marknadsföra regioner och distrikt kan Australien istället 

fokusera på den snabba konsumentmarknadsföringen (Jordan et al., 2007). Remaud och 

Lockshin’s (2009) studie visar att de välkända regionerna eller distrikten inom landet ökar 

försäljningen om konsumenten tvekar i valet av vin då de ofta väljer en region de känner igen. 

De menar också att det är viktigt att lägga tyngd på att inte bara jobba ihop som ett land, utan 

även fokusera på marknadsföring av regioner.  

     

Varumärkesmarknadsföring i Frankrike 
I Frankrike har den inhemska konsumtionen av vin minskat och ändrat mönster. Det har 

förändrats till en mer tillfällig konsumtion och det har blivit en sällskapsdryck till ett 

resonabelt pris istället för den ursprungliga drycken till måltiden (Viot & Passebois-Ducros, 

2010). En varumärkesstrategi har enligt författarna funnits länge i stora vin- och spritgrupper, 

det blev enklare för kunden att förstå vad själva märket står för. Exempelvis enligt 
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artikelförfattarna, Mouton Cadet som är Frankrikes första varumärkesvin som lanserades år 

1930 av Baron Philippe de Rothschild. Ett initiativ som Viot och Passebois-Ducros (2010) ser 

är att en av de varumärkesstrategier som utvecklats är nya förpackningar och lättlästa 

etiketter. 

 

Ett registrerat vinvarumärke får enligt lag i Frankrike inte vara vilseledande, varumärket i sig 

måste gå att särskilja samt att det inte får vara missvisande på ursprung eller kvalitet (Viot & 

Passebois-Ducros, 2010). De menar även att varumärket kan initiera konsumenten i vad 

varumärket har för kvalitet på sina produkter. Enligt Jordan et al. (2007) har Frankrike inte 

någon fastställd marknadsorientering vilket innebär att de inte anpassar sig till slutkund, vad 

konsumenten efterfrågar. Författarna menar även att Frankrike bör ändra sin syn på sig själva 

som enligt författarna är att Frankrike gör världens bästa viner, vilket resulterar i att 

fransmännen anser att deras viner säljer sig själva. 

 

Viot och Passebois-Ducros’s (2010) kvalitativa studie pekar på en skillnad i hur konsumenter 

uppfattar ett varumärkesvin i Frankrike. Undersökningen gjordes på experter (studenter från 

Master of Wine) och en normal konsument (vanliga människor utan specialiserade kunskaper 

av vin). Normalkonsumenten uppfattar märkesvin som att märket identifierar vart ifrån vinet 

kommer. Även att det har ett gott rykte och att det är ett kvalitetsvin vilket för denna grupp 

innebär att det är ett gott vin (Viot & Passebois-Ducros, 2010). Medan den andra gruppen, 

expertgruppen uppfattar ett märkesvin som ett vin av jämn kvalitet och en produkt som har en 

stark marknadsföringsstrategi. Vilket utvisar sig på hur flaskan och etiketten är utformad även 

att det görs mycket reklam för märket. Gruppen uttryckte även att märkesviner uppfattas som 

massproducerade (Viot & Passebois-Ducros, 2010). 

 

Genom att använda sig av direkta marknadsföringskanaler kan märket bibehålla den image de 

strävar efter och få kontroll över märket, det är även den strategin som är mest lönsam för att 

skaffa sig långlivade kunder (Guaru & Duquesonis, 2008). Vinklubbar anser författarna vara 

en av de främsta kanalerna för marknadsföring även internet. Utifrån Guaru och Duqesonis’s 

(2008) studie svarade 45,5 % av de tillfrågade producenterna i Frankrike att de använde sig av 

mail-listor för direkt marknadsföring till individuella konsumenter. Ingen av producenterna 

antydde att de använde sig av denna metod när det gäller bordsviner. Enligt Viot och 

Passebois-Ducros (2010) finns det i Frankrike tre stycken varumärkesstrategier: 

vinhandelsmärken, vin som säljs av köpmän, dessa är oftast av konstant kvalitet och anpassas 
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efter marknaden. Producentvarumärket strävar efter kvalitet och vill hålla fast vid ursprung. 

Butiksmärken utgjorde 32 % av marknaden i Frankrike 2007, i stora/medelstora butiker, dessa 

kan säljas under andra namn i andra butiker än den det är tillverkat för (Voit & Passebois-

Ducros, 2010).   

 

	  
Diskussion  
I resultatdiskussionen diskuteras resultatet av Australiens och Frankrikes marknadsföring av 

vin, baserat på bakgrunden och resultatet. I metoddiskussionen diskuteras för- och nackdelar 

med hur författarna till studien gått till väga (Patel & Davidson, 2003).  

	  
Resultatdiskussion 
I marknadsföringen av vin har författarna funnit olikheter i Australiens respektive Frankrikes 

tillvägagångssätt. Detta diskuteras under följande rubriker. 

  
Marknadsföring av vin i Australien respektive Frankrike  
Australien är inte rädda för att producera vin som marknaden vill ha (Jordan et al., 2007). De 

menar även att Australien använder sig av marknadsorientering, de prioriterar konsumenten 

och bevakar trenderna i världen för att kunna anpassa sig efter marknaden. Frankrike 

använder sig inte av marknadsorientering utan gör vin enligt sin egen vision och tradition 

(Koplan et al., 2010). Jordan et al. (2007) anser att det har resulterat i att efterfrågan på 

Franska viner har minskat på marknaden. Enligt WFA (2007) vill Australien bli 

förstahandsvalet för konsumenterna världen över. Frankrike anser att deras viner är de bästa 

som görs i världen (Jordan et al., 2007), vilket kan tolkas som att franska viner redan ska vara 

förstahandsvalet för världens vinkonsumenter. 

 

Australien fokuserar på att samarbeta mellan sina vinproducenter för att få fram landet som 

största utgångspunkt i marknadsföringen av vin (Bromstrom & Bromstrom, 2009).  

Regionerna är minst lika viktiga att framföra i sin marknadsföring menar Remaud och 

Lockshin (2009). Enligt Jenster et al. (2008) är detta något som Frankrike fokuserar på genom 

Sopexa. WFA (2007) anser att Australiens viner först sågs som solsken på flaska, medan 

Frankrikes viner står för tradition och stabilitet. 
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Varumärkets fem funktioner (Mossberg & Sundström, 2011) kan även appliceras på 

vinmarknaden (Viot & Passebis-Ducros, 2010). Varumärket fungerar som identitetsbärare 

genom att varumärket indikerar på en identitet för att kunna skiljas från konkurrenterna vilket 

även kan fungera som ett positioneringsinstrument (Viot & Passebois-Ducros, 2010). 

Frankrike har ett skarpare positioneringsinstrument genom att de inriktar sig på regioner 

(Jordan et al., 2007).  Australien är däremot mer landsorinterade, Remanud & Lockshin 

(2009) anser att Australien kan öka sina marknadsandelar ytterligare genom att marknadsföra 

regioner och distrikt. I och med att Frankrikes export har minskat med fem procent 

(Bromstrom & Bromstrom, 2009) tyder det på att de inte använt sig tillräckligt av 

tillväxtgeneratorfunktionen. Detta kan tyda på att Frankrike inte bevakat marknaden 

tillräckligt (Jordan et al., 2007). Australien har däremot kommit en lång väg inom 

tillväxtgeneratorfunktionen, då Jordan et al. (2007) anser att Australien jobbat med att mäta 

vad konsumenterna på marknaden efterfrågar. Informationsbärarfunktionen samt 

direktkommunikationsfunktionen diskuteras under rubriken ”Etiketten”. 

 

Genom att använda sig av direkt marknadsföring kan vinproducenten få kontroll över dess 

varumärkesidentitet (Garau & Duquesnois, 2008). De menar även att direkt marknadsföring är 

viktigt för att skapa en relation och för att få återkommande kunder istället för engångskunder. 

Mossberg och Sundström (2011) anser att grunden till direkt marknadsföring är att hålla sig 

uppdaterad om sitt kundsegment och för att kunna förutse kundernas önskemål. De menar 

även att kundklubbar är ett bra sätt att nå ut till sitt segment och för att hålla koll på vad 

konsumenterna köper, här menar Garau och Duquesnois (2008) att Frankrike börjat använda 

sig mer av kundklubbar samt att klubbarna är en av de mest framgångsrika metoderna inom 

direkt marknadsföring. Mail-listor har också visat sig varit effektivt, speciellt bland mer 

högkvalitativa viner, medan vid bordsviner så har listorna inte fungerat fullt så bra (Garau & 

Duquesnois, 2008). På grund av globaliseringen finns ett stort utbud och stor konkurrens 

bland alla världens vinproducenter (Bromstrom & Bromstrom, 2009). Vilket gör det viktigt 

för Frankrike att ha en uppdaterad marknadsföringsstrategi (Garau & Duquesnois, 2008).  

 
Etiketten 
Då Australien följde efter USA’s trend för att förenkla etiketten, indikerar detta att de vet hur 

man lättast använder sig av direktkommunikation med konsumenten (WFA, 2007). 

Australiens etiketter signalerar enkelhet och tydlighet, konsumenten behöver ingen vidare 
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kunskap för att utläsa vad produkten innehåller (WFA, 2007). Jordan et al. (2007) anser att 

detta har ökat Australiens försäljning.  

 

Koplan et al. (2010) anser att eftersom Frankrike har lagar och regler för hur vinerna 

klassificeras blir det lättare för konsumenten att urskilja högkvalitativa viner från de 

massproducerade. Å andra sidan kan detta förvirra den vanlige konsumenten eftersom druva 

vanligtvis inte skrivs ut (Cohen et al., 2013). Viot och Passebois-Ducros (2010) menar att 

expertkonsumenten ofta har tillräckligt med kunskap för att kunna urskilja de högkvalitativa 

franska vinerna jämfört med de massproducerade av lägre kvalitet. Däremot för att utläsa 

Australienska vinetiketter behövs ingen vidare kunskap för att förstå vad produkten innehåller 

(Viot & Passebois-Ducros, 2010). Koplan et al. (2010) menar att Frankrike måste anstränga 

sig för att behålla sina nuvarande kunder och att även attrahera nya marknader. Viot och 

Passebois-Ducros (2010) menar att konsumenten som är mer insatt i vin använder sig av den 

information som står på flaskan. Däremot konsumenter som är mindre insatta i vin väljer 

produkter som de känner igen, de gör alltså sina val efter märket, etikett och druvsort (Viot & 

Passebois-Ducros, 2010).  

	  
Metod och materialdiskussion 
Arbetet med uppsatsen började från kursintroduktionen och i början av resan skrevs inte 

mycket textmassa. Författarna skulle kunnat göra detta för att få ner så mycket fakta som 

möjligt för att ha text att bearbeta om under hela resans gång. Detta kan enligt författarna både 

vara bra och dåligt, genom att text som sedan ändå kommer sållas bort aldrig blivit nedskrivet, 

men detta kan även resulterat i att viss del av litteraturen hamnat mellan raderna i uppsatsen.  

 

Artiklarna som utgjorde resultatet söktes genom databasen Summon, författarna gjorde här ett 

medvetet val att använda sig av endast den databasen då den gav relevanta artiklar. Om det 

valet inte hade tagits hade eventuellt andra artiklar med andra resultat kunnat utredas. 

Artiklarna som utgör resultatet kan kritiseras både negativt och positivt: en författare är 

medförfattare på två av resultatets artiklar vilket kan medföra en eventuell trångsynthet eller 

en tyda på en djupare utförd forskning. Samtliga artiklar har utfört egna studier både 

kvantitativa och kvalitativa, studierna har haft bra respons. Detta ser uppsatsförfattarna som 

en stark grund till resultatet. Patel och Davidson (2003) definierar kvalitativ och kvantitativ 

studie som inriktad forskning av statistiska respektive verbala analyser. Detta gav stort 

förtroende för dessa artiklar. 
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Allt eftersom uppsatsen började ta form korrekturlästes texten ett antal gånger under alla 

omskrivningar, i slutet skrevs även hela arbetet om för att upptäcka konstiga meningar samt 

irrelevant innehåll. Detta tror författarna var en bra metod då hela uppsatsen fick ett lyft 

istället för att klippa och klistra i arbetet. Genom detta tillvägagångssätt har fel i 

referenshanteringen undvikits och andra slarvfel upptäckts.  

 

  

Slutsats  
Frankrike och Australien använder sig båda av varumärkesmarknadsföring men på olika sätt 

samt i olika stor utsträckning. Med hjälp av kundklubbar och mail-listor finns det stor 

möjlighet att nå ut till kunderna genom direkt marknadsföring. Direkt marknadsföring är även 

möjligt genom att använda en lättläst etikett. Det som är mest framträdande är att Australien 

har en annan syn på sitt vin samt en öppnare inställning till marknadsföring. Frankrike är mer 

restriktivt i sin marknadsföring på grund av sin traditionella syn och dess lagstiftning men 

producenter för bordsviner har en öppnare syn mot marknadsföringen. 

 

Dessa två länder kan ta lärdom av varandra då Australien kan satsa på att bli mer 

kvalitetskänsligt och ursprungskänsligt samt ta vara på sina traditioner. Frankrike kan bli mer 

nytänkande och marknadsorienterade för att nå ut till nya marknader. Mer forskning kring 

vinvarumärken världen över kan eventuellt utveckla marknaden på ett nytt sätt.  
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Syfte  

 

Metod Resultat  Diskussion  

Att utreda interaktionen 
mellan direkta och 
indirekta 
marknadsföringskanaler - 
hur de används av franska 
producenter för att 
förbättra framgången av 
direkta 
marknadsföringskanalern
a.  

 

Först samlades 
redan gjord 
data av 
Viniflohr. 
sedan gjordes 
egna face-to-
face intervjuer 
med 17 
vinproducenter 
där det ställdes 
frågor om hur 
Franska 
vinproducenter 
använder sig av 
direkt 
marknadsföring
.  

Studierna visade att 
Franska vinproducenter 
använde sig av både 
direkt och indirekt 
marknadsföring, 
skillnaderna som 
hittades berodde 
mestadels på hur stor 
produktionen var. mer 
än hälften använde sig 
av direkta 
marknadsföringskanale
r.  

Tidigare studier har 
gjorts men denna 
gjordes för att se om 
det fanns något 
samband mellan direkta 
och indirekta 
marknadsföringskanale
r.  
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Remaud, Hervé & Lockshin, Larry (2009). Building brand salience for commodity-based 
wine regions. International Journal of Wine Business Research, Vol. 21 Iss: 1 pp. 79-92. 

 
syte Metod Resultat Diskussion 

 

Syftet är att diskutera 
hur vinregionerna ska 
utveckla och 
positionera sitt 
vinmärke utifrån 
BWS mallen.  

För att få en bättre 
förståelse för de olika 
funktionerna som 
karakteriserar 
vinregionen är 
komplex när man ska 
profilisera sig som 
vinregion för att fånga 
konsumentens 
uppmärksamhet  

 

Metoden för denna 
studie är ett kognitivt 
frågeformulär som 
har skickats ut till 170 
personer, alla dessa 
utgjorde intressenter 
av vin, ex, 
konsumenter, 
vinskribenter och 
journalister.  

Resultatet pekar på att 
både skribenter 
journalister och 
vanliga konsumenter 
har samma 
uppfattning av 
regionen, och vad 
som kan lyfta 
regionen.  

De hittade även 
motsägelser genom 
hur positionering kan 
användas för 
industrigrupper och 
konsulter.  

Hur viktig är regionen 
och hur ofta 
förknippas region 
med rätt druva. 

Geografisk indikation 
är ett viktigt attribut 
för hur 
konsumenterna väljer 
viner. 
Regionsursprung är 
bra att använda sig av 
om kunden förstår 
det, annars är det inte 
användbart.  

De diskuterar även att 
andra råvaror som 
produceras i 
vinregionen kan 
förknippas med hur 
konsumenten 
associerar vinets 
karaktär. 
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Viot, Catherine & Passebois-Ducros, Juliette (2010). Wine brands or branded wines? The 

specificity of the French market in terms of the brand. International Journal of Wine Business 

Research, Vol. 22 Iss: 4 pp. 406- 422. 

 
Syfte  Metod Resultat Diskussion 

Visa på hur 
varumärkesviner 
betyder olika saker 
för olika 
kundsegment, på 
Franska viner. 

En kvalitativ studie 
genomfördes, för att 
se hur väl 
konsumenterna 
känner till 
varumärken inom vin.  

En kvalitativ studie 
genomfördes också 
där de undersöktes 
hur varumärkes 
känsliga och hur 
konsumenterna 
uppfattar varumärken 
på vin. 

Varumärkesviner 
innebär olika saker 
för olika typer av 
konsumenter, 
speciellt mellan 
konsumenter med låg 
kunskap om vin och 
de som har hög 
kunskap, men mellan 
konsumenter med 
mellan kunskap om 
vin och låg kunskap 
var det ingen större 
skillnad.  

 

Varumärket är inte 
alltid så tydligt för 
konsumenten då de 
ofta blandar ihop det 
med A.O.C.  

Det är också av olika 
betydelse och 
innebörd för kund, då 
grupperna inte har 
samma associationer 
vid varumärkes vin.  
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Jordan, Rohan; Zidda, Pietro & Lockshin, Larry (2007). Behind the Australian wine industry's 

success: does environment matter?, International Journal of Wine Business Research, Vol. 19 

Iss: 1 pp. 14 – 32. 

 
Syfte  Metod Resultat Diskussion 

Syftet med artikeln är 
att undersöka hur de 
omkringliggande 
miljöerna i Frankrike 
och Australien har 
någon påverkan på 
Australiens vin 
sucsse.  

 

 

djupgående intervjuer 
med två franska och 
två australienska 
vinerier och en 
litteratur undersökning 
ledde till flera 
hypoteser av hur 
viktig 
marknadsorienteringen 
är, strategiorientering 
inovation och 
entrepenörskaps 
orientering. 

De genomförde också 
en onlineenkät totalt 
1500 skickades ut, 
varav 82 franska 
svarade och 63 
australienska svar.  

 

Australienska vinerier 
ansåg sig ha högre 
marknadsorientering, 
tillväxtstrategi, 
exportaktiva.  

De känner även att de 
kan kontrollera sin 
framtid på ett mer 
kontrollerat sätt och 
enklare struktur i sin 
vinindustri.  

 

 

Studien är bara ett 
litet skrap på ytan för 
att utreda hur 
Australien lyckades 
växa medans många 
andra vinländer inte 
växte på marknaden.  
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