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Abstrakt 
 
Konsumenter runt om i världen är ofta medvetna var deras mat kommer ifrån och är allt mer 

benägna att söka efter matens ursprung och innehåll. En anledning till matturismens framväxt 

skulle kunna bero på konsumenternas intresse för matens ursprung. Mat i kombination med 

natur kan utgöra en optimal upplevelse. En destination behöver något karakteristiskt, som 

platsens särskilda specialiteter för att utveckla en kulinarisk region. Genom att uppmuntra de 

lokala producenterna till att producera livsmedel kan en hel destination gynnas. Att besöka en 

gårdsbutik kan vara ett sätt för konsumenten att direkt se var maten produceras. Mat speglar 

ofta den plats den kommer ifrån. Ett sätt för turisten att anknyta till produkten kan vara genom 

att berätta en “berättelse” om var maten kommer ifrån, vilket skapar en upplevelse för 

turisten. Desto mer anknytning som produkten har till platsen och historien, desto mer 

spännande blir det för besökaren. Mat och dryck kan ses som viktiga komponenter för att 

uppleva det som är regionalt och lokalt. 

 

Nyckelord 
Matturism, Landsbygd, Gårdsförsäljning, Upplevelse, Storytelling, Destination 

 

Tack! 
Först vill vi tacka informanterna som har varit vänliga och medverkat i vår studie och gjort 

vår uppsats möjlig, dessa är: Ölands Turistbyrå, Skördefestens vänner, Skedemosse 

Gårdsbryggeri, Runstens Gård, Kalmar-Ölands trädgårdsprodukter, Havtornsgården och 

Lindby Boden. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till er som på något vis hjälpt oss under uppsatsprocessen. 
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1. Inledning 
 

I vårt inledande kapitel presenterar vi matens innebörd för turismen och dess 

konsumenter. Vidare diskuteras olika aspekter kring upplevelseskapande matturism. 

Avslutningsvis behandlar kapitlet studiens syfte och frågeställning. 

 

1.1 Matturism och Landsbygd 
 

”Har man ett intresse av att se vad landskapet man är i producerar, då söker man sig 

till gårdsbutiker” (Svenneheim, 2017-11-29) 

 

Matens betydelse kan variera beroende på person och sammanhang. För en resenär kan 

maten vara en del av reseupplevelsen och bidra till minnen med koppling till platser, 

händelser och människor (Mitchell & Hall, 2003). Konsumenter runt om i världen är 

ofta medvetna var deras mat kommer ifrån och är mer benägna att ta reda på matens 

ursprung och innehåll. För många resenärer kan maten vara den primära anledningen till 

att besöka en destination. The World Food Travel Association har definierat matturism 

som ”Strävan efter och nöjet av unik och minnesvärd mat och dryck-upplevelser, båda 

nära och långt borta” (World Food Travel Association, 2017).  

 

Att resa för att införskaffa mat är ingenting nytt, även om det från början inte handlade 

om en fritidsaktivitet eller upplevelse (Wolf, 2014). Det ökade intresset för mat kan 

bero på en nostalgisk längtan efter det som är förflutet och ge uttryck i allt från kläder 

och inredning till mat (Ekström & Jönsson, 2016b). Inom upplevelseindustrin integrerar 

destinationer mat och dryck i sina turismprodukter för att attrahera fler turister 

(Robinson & Getz, 2014). En resenärs upplevelse av mat kan vara en viktig del av resan 

och väljer därför att spendera mer pengar på mat för att få en bra reseupplevelse. Om 

maten inte uppfyller resenärernas förväntningar kan det påverka bilden av destinationen 

negativt. Likväl kan en positiv matupplevelse få resenären att återvända till 

destinationen samt uppmuntra andra till att besöka destinationen (Casciola, Urban, & 

Wolf, 2014). Det kan tänkas att det avslappnande förhållningssättet till mat är en 

konsekvens av industrialismen och globaliseringen i världen. Intresset för 
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närproducerad och unik mat skulle kunna ses som en reaktion på den moderna 

matindustrin med massproducerad mat och dryck. Den moderna matindustrin skulle 

kunna ses som en symbol för bristen av makt som konsumenten har i vardagen. 

Jordbruket kan i denna maktlöshet romantiseras till en föreställning av fritid och 

autenticitet. I takt med det globaliserade samhället har intresset för den småskaliga och 

traditionella produktionen ökat (Boniface, 2005). 

 

Enligt Haven-Tang och Jones (2005) är det viktigt att förstå betydelsen av lokal mat och 

dryck inom turismen och dess bidrag till en unik upplevelse samt den lokala ekonomin. 

Genom att uppmuntra de lokala producenterna till att producera livsmedel gynnas hela 

destinationen ekonomiskt på ett hållbart sätt. Det genererar fler turister som besöker 

destinationen och fler investeringar, därför uppmuntras ofta det hållbara jordbruket på 

landsbygden (Sims, 2009). Mat kan fungera som identitetsmarkör för en destination och 

som ett sätt att främja jordbruksprodukter. Vid odling av grödor och uppfödning av djur 

kan besökaren se var maten kommer ifrån och eventuellt se hur djurhållningen är. Den 

urbana människans matvanor kan stå i kontrast till de traditionella matvanorna vilket 

kan skapa en upplevelse (Bessierem, 1998). 

 

 En destination behöver något karakteristiskt som är platsens särskilda specialiteter för 

att utveckla en kulinarisk region (Malmlöf, 2016). Utifrån specialiteterna är det sedan 

möjligt att ta fram säljbara koncept i form av produkter och råvaror till både 

lokalbefolkning, inhemska och utländska besökare. För att den lokala traditionen ska bli 

förståelig för besökaren behöver aktören berätta om och förklara traditionen för att 

skapa en upplevelse för turisten kring produkten. Ett sätt att få turisten att anknyta till 

produkten kan vara genom att berätta en “berättelse” om var maten kommer ifrån, vilket 

skapar en upplevelse för turisten. Besökaren kan då vara med från början av en 

produktion av maten som de sedan kan uppleva i smaken (Sims, 2009). Desto mer 

anknytning som produkten har till platsen och historien, desto mer spännande blir det 

för konsumenten och besökaren (Malmlöf, 2016). Intresset för mat och dryck har fått en 

ökad popularitet för jordbruksmarknader och gårdsbutiker. Mat och dryck ses som 

viktiga komponenter för att uppleva det som är regionalt och lokalt (Haven-Tang & 

Jones, 2005). Effekten av den ökade populariteten för gårdsbutiker har resulterat i att 

landsbygden har blivit allt mer attraktiv för turismen. Landsbygden skulle kunna 

definieras som motsatsen till stadslivet. Turisternas bild av att det rurala skulle ses som 
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mindre modernt och stå som motpol mot det urbana samhället, kan vara till turismens 

fördel. Att upprätthålla den romantiserade bilden av landsbygden som motsats till det 

urbana samhället hjälper till att behålla föreställningar om landsbygden oavsett om den 

föreställningen är sann eller inte. Föreställningen om det lantliga livet kan vara det som 

får turister att resa från stadslivet till landsbygden (George, Mair, & Reid, 2009). 

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Intresset för mat växer allt mer för varje år och tillväxten av kulinarisk turism ses som 

stark i Sverige (Jönsson & Ekström, 2016a). Enligt Ekström och Jönsson (2016b) 

benämns främst begreppet kulinarisk turism framför matturism eftersom kulinarisk 

innefattar både mat och dryck. Det finns en nyfikenhet på om de olika aktörerna och 

produkterna strävar efter att bemöta turismen med sina tjänster och produkter. Maten 

speglar ofta den plats den kommer ifrån. Det finns även förutsättningar som avgör hur 

maten kommer att smaka. Förutsättningar som klimat, jordmån och sättet att behandla 

råvarorna (Malmlöf, 2016). År 2008 presenterades visionen om “Sverige- Det nya 

matlandet” som syftade till att Sverige skulle bli skickligast i Europa på mat. Enligt 

Erlandsson (2014) fokuserar Sverige på sina lokala produkter och utökar även 

produktionen av livsmedel. Genom att ta vara på Sveriges landskap kan mat i 

kombination med natur utgöra en optimal upplevelse för turisten menar Erlandsson. 

Den lokala maten, bönder, lokala affärer och restauranger är även viktiga komponenter 

för den organiska handeln då det bland annat skapar arbetstillfällen och värde för 

besökaren (Holm, Bram Pedersen & Sørensen, 2013). 

 

Efterfrågan av upplevelser har stigit vilket påverkat upplevelseindustrin positivt. Många 

företag satsar på att skapa fler helhetsupplevelser för konsumenten (Algotson & Daal, 

2007). Enligt Ekström och Jönsson (2016b) ska både platsen och produktutbudet kunna 

erbjuda något som ingen annan kan. För att skapa en unik upplevelse kring mat, berättas 

och förklaras de traditioner en destination har kring sin mat och produktion. Genom att 

gå in på djupare detaljer om historia och traditionerna om maten blir det mer intressant 

för konsumenten, menar Rytkönen (2014). Även enligt Odell (2015) växer intresset för 

matens ursprung mer och mer för varje år. Att besöka en gårdsbutik och handla lokala 

livsmedel kan vara ett sätt för konsumenten att se direkt var maten kommer ifrån. Det 
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ger också chans att få prata med bonden som tillverkar maten och ställa frågor. Likaså 

får producenterna möjlighet att träffa sina kunder och berätta sin historia kring sin 

verksamhet. Mossberg (2007, refererad i Holm m.fl. (2013) menar att många gårdar har 

naturligt bra miljöer att skapa upplevelser i. En del gårdar har industriella byggnader 

medan andra har en mer idyllisk atmosfär. Omgivningen där besökaren har sin 

upplevelse berättar en historia, oavsett om det är menat så eller inte. Det är viktigt att 

omgivningen stämmer överens med det verksamheten vill förmedla, annars finns risken 

att berättelsen inte känns trovärdig. I Holm, Bram Pedersen och Sørensens artikel 

(2013) beskrivs hur de besökt 97 gårdar i Sverige, Danmark, USA och Tyskland i 

samband med evenemang. Vad alla evenemang hade gemensamt var utbytet av 

kunskap, provsmakning och att de var arrangerade på gårdarna. Under evenemangen 

kunde det även hållas guidade turer där producenten visade runt på gården och berättade 

om gårdens historia. De viktigaste aspekterna för en lyckad gårds-upplevelse enligt 

Holm m.fl. (2013) var: underhållning, estetik, utbytet av kunskap från producenten och 

känslan av verklighetsflykt. Holm m.fl. konstaterade att en av de viktigaste aspekterna i 

producenternas guidning var att ge besökaren en förståelse av produktionsmetoder, 

producentens värderingar och deras berättelse ”från jord till bord”.  

I diskussionen framkommer det att gårdsförsäljning kan skapa en upplevelse för kunden 

genom bland annat inblick av matproduktion, information och provsmakning. 

Gårdsförsäljning av mat och dryck kan därför ha betydelse för matturismen, vilket leder 

oss till vårt syfte och frågeställning.  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att identifiera olika sätt som skapar värde för matturismen 

genom gårdsförsäljning. Genom att få en djupare förståelse för hur aktörerna inom 

gårdsförsäljning arbetar kring mat och upplevelse bidrar studien med ny kunskap inom 

ämnesområdet.  

 

Vi utgår från frågeställningen: På vilka sätt kan gårdsförsäljning skapa värde för 

matturismen? 
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2. Metod 
 

I det kommande kapitlet redovisar vi vårt metodologiska tillvägagångsätt. Studien utgår 

från en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Vi presenterar den etik som 

vi förhållit oss till samt beskriver den kritik som kan riktas mot vårt tillvägagångsätt. 

Följt av urvalsprocessen, bearbetarbetning av material och hermeneutik.  

 

2.1 En kvalitativ studie 
 

Kvalitativ forskning intresserar sig för olika meningar och innebörder. För att få fram 

kunskap kvalitativt kan det till exempel göras intervjuer, observera vad människor gör 

och säger eller studera bilder och texter. Vi var vi intresserade av att få en generell 

förståelse av matturism med koppling till den teori och empiri vi samlat in. Inom 

kvalitativ forskning är det lättare att närma sig den miljö och de människor som studien 

handlar om, vilket har varit en fördel för vår studie då vi fick direkt kontakt med våra 

informanter. Forskningsprocessen var även flexibel då vi kunde lägga stor fokus på vårt 

fältarbete eftersom vi läst in oss på den tidigare forskningen innan våra intervjuer 

genomfördes. Genom att börja i teorin och få kunskap kring ämnet, kände vi oss 

tryggare i rollen som intervjuare (Ahrne & Svensson, 2016). Teorin fungerade sedan 

som en ram för hur vi skulle ställa frågor och tolka våra intervjuer (Alvehus, 2013). Vår 

intervjuguide formades utefter våra teoretiska huvudrubriker för att enklare kunna 

kategorisera och tolka svaren från våra intervjuer. 

 

2.2 Studiens tillförlitlighet 
 

I kvalitativa studier kan kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering användas. Att skapa trovärdighet i resultaten betyder att forskningen 

utförts på ett uppriktigt sätt. Resultaten rapporteras till de personer som varit en del av 

studien för att bekräfta att forskaren har uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt. Innan 

uppsatsen publicerades skickades en kopia ut till våra informanter där de fick chans att 

korrigera något som vi eventuellt missuppfattat. Kriteriet överförbarhet innebär att det 

ska framgå en så detaljerad redogörelse av studien som möjligt. Om alla faser och delar 
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av forskningsprocessen finns tillgängliga blir studien mer pålitlig. Att kunna konfirmera 

betyder att författarnas personliga värderingar inte ska synas eller påverka slutsatserna i 

studien (Bryman, 2011).  

 

2.3 Urval 
 

Studien utgick från ett målinriktat urval där vi valt ut deltagare på ett strategiskt sätt, då 

vi ansåg att de intervjuade personerna var relevanta för frågeställningen som 

formulerats i studien (Bryman, 2011). De verksamheter vi valde att intervjua har varit 

aktuella för studiens syfte och var av relevans för att få förståelse av deras betydelse för 

matturismen. De informanter som medverkade i intervjuerna var: 

 

• Rebecca Strandèn (Kommunikatör) och Staffan Smedfors 

(Turistchef/marknadsansvarig) på Ölands Turistbyrå. 

• Pia Axelsson (Verksamhetsansvarig) på Ölands Skördefest.  

• Olof af Wåhlberg (Ägare) av Skedemosse Gårdsbryggeri. 

• Annika Svenneheim och Christer Larsson (Ägare) av Runstens Gård. 

• Jan Adolfsson (Säljansvarig) på Kalmar- Ölands trädgårdsprodukter. 

• Gunilla Strandå (Ägare) och Christer Strandå (Ägare) av Havtornsgården. 

• Viveka Johnsson (Verksamhetsansvarig) Lindby Boden.  

 

Vi hade sedan innan kännedom om Rebecca Standèn på Ölands turistbyrå. Vi kände 

även till Pia Axelsson på Ölands Skördefest eftersom hon varit involverad i våra 

tidigare studier. Vi ansåg att den information de besitter kring turism och 

lokalkännedom kunde bidra till att besvara vår frågeställning. Vi hade ingen tidigare 

erfarenhet av de resterande informanternas verksamheter, men viss kännedom. Genom 

sökandet av olika producenter av jordbruksprodukter fann vi fem lämpliga 

verksamheter för studien som ville ställa upp på intervju. De föll inom ramen för 

gårdsförsäljning och av den anledningen var de aktuella för vår studie. Vi sökte på 

internet efter gårdsbutiker på Öland och fann en del hemsidor som vi besökte. Utifrån 

hemsidorna kunde vi avgöra ifall de var relevanta för vår studie och därefter tog vi 

kontakt med informanterna via e-post.  
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2.4 Semi-strukturerade intervjuer 
 

Vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer. En semi-strukturerad intervju innebär 

att intervjun till viss del är strukturerad men lämnar utrymme till informanten att svara 

mer öppet. Forskaren har bestämt vilka teman som ska behandlas under intervjun och 

tänkt ut färdiga frågor i form av en intervjuguide. Utifrån vilka svar informanten ger 

kan forskaren följa upp med relevanta frågor även om de inte fanns med i 

intervjuguiden från början. Det ger möjlighet att få upp en diskussion mellan informant 

och forskare under intervjun (Aspers, 2007). Eftersom vi använde oss av semi-

strukturerade intervjuer bidrog det till att det blev ett öppet samtal med informanten. 

Inför intervjuerna hade vi förberett oss med en intervjuguide (Bilaga 1) som ett stöd 

med ett antal olika teman. Under intervjun ställdes frågorna utifrån vad informanten 

svarade och pratade om. Många av de frågor vi förberett kom naturligt upp när 

informanten pratade. I många fall var det enkelt att låta informanten prata öppet genom 

att bara lyssna och lämna luckor med tystnad. 

 

Vi inledde intervjuerna med att presentera oss och vad vårt syfte med intervjun var. Vi 

frågade informanten ifall det gick bra om vi spelade in samtalet och om hen ville vara 

anonym. Nackdelen med att spela in intervjuerna är att det kan begränsa vad 

informanten väljer att säga eftersom hen känner sig osäker när samtalet spelas in. Därför 

kan det vara en fördel att istället föra anteckningar under intervjun. Nackdelen med att 

skriva anteckningar kan vara att informationen blir misstolkad när forskaren sedan ska 

gå igenom anteckningarna eller att hen inte hinner skriva ner allt informanten säger 

(Alvehus, 2013). Fördelen med att spela in samtalen är att vi kan lyssna på intervjuerna 

i efterhand för att vara säkra på att vi hört rätt och lyssna på hur de sa det (Bryman, 

2011). Vi valde att både spela in samt att föra anteckningar under våra intervjuer. Vi 

fick inte uppfattningen att informanterna stördes av att vi spelade in men ville ändå ha 

nedskrivna anteckningar att luta oss mot ifall det skulle bli något problem med ljudet på 

inspelningen. 

 

Efter intervjuerna transkriberade vi materialet vilket innebär att vi skrev ner allt som 

sagts i textform. Det kan vara en nackdel att transkribera materialet eftersom kan ta 

mycket tid (Aspers, 2007). Vi ansåg att det blev lättare för oss att transkribera för att 
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kunna se över materialet i text och jämföra vad de olika informanterna hade sagt. När vi 

transkriberat intervjuerna hade vi cirka 55 sidor material i ett dokument. Det tog tid att 

transkribera intervjuerna men i slutändan sparade vi tid, eftersom vi kunde skriva in 

sökord som var relevanta för det tema vi skrev om för att hitta citat till empirin. 

Alternativet hade varit att vi fått lyssna om på intervjuerna vilket vi ansåg tagit längre 

tid.  

 

2.4.1 Telefonintervju 

 

Vi utförde en telefonintervju med en av våra informanter på grund av att vi inte hade 

möjlighet att träffa hen. Med kontakt över e-post bestämde vi datum och tid och ringde 

upp informanten. Samtalet blev dock kortare än de andra intervjuerna med 

informanterna som vi träffat personligen. Fördelen med att ha en telefonintervju är att 

det sparar tid eftersom det ger en lättare tillgänglighet till berörda informanter (Bryman, 

2011). 

 

2.5 Etik 
 

För att våra informanter skulle känna sig bekväma med att svara på våra frågor och 

lägga sin tid på att prata med oss var vi tydliga med studiens syfte och hur deras 

information skulle kunna hjälpa oss i vår studie. För att få en bra och givande intervju är 

det viktigt att få informanten att känna sig trygg i situationen (Bryman, 2011). Det finns 

några etiska principer som vi förhöll oss till för att få en så bra och etisk studie som 

möjligt. Informationskravet är en av aspekterna där vi berättade vilka moment som 

skulle ingå i vår intervju samt att deras delaktighet var frivillig, vilket är en del av 

samtyckeskravet. De uppgifter vi fick in har endast använts i forskningens syfte och har 

förvarats på ett säkert sätt för att obehöriga inte ska få tillgång till dem (Bryman, 2011). 

Larsson (2005) påpekar även att de resultat som redovisas ska vara korrekta och sanna 

till det som informanterna yttrat sig om, vilket har varit viktigt i vårt sätt att tolka den 

data vi fick in.     
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2.6 Intervjukritik 
 

Studien pågick under en begränsad tid därför valde vi att endast lägga 

företagsperspektivet i fokus. Med företagsperspektivet var avsikten att resonera och 

förstå verksamheternas uppfattning om upplevelser, destination och storytelling. 

Eftersom vi endast intervjuat en till två personer från respektive verksamhet är vi 

medvetna om att vi möjligtvis inte fått en helhetlig bild av verksamheterna. 

 

Vi anser att det hade varit bättre om endast personliga intervjuer hade utförts då vi fann 

en del svagheter med telefonintervjun. I de personliga intervjuerna fanns där ett flyt och 

fler möjligheter till tystnad och eftertanke än vad vi upplevde i telefonintervjun. Det 

blev inte naturligt att fråga spontana frågor kring till exempel omgivningen, då vi inte 

var på plats och se hur där såg ut. En annan nackdel med att genomföra 

telefonintervjuer är att vi inte kunde se deras reaktioner på frågorna vilket gjorde att vi 

tappade flyt i dialogen och avbröt varandra. Minspel och gester kan vara viktiga för 

intervjuaren för att känna in stämningen och eventuellt obehag (Bryman, 2011).  

 

Telefonintervjun var även kortare än de övriga intervjuerna vilket kan tyda på att vi 

hade fått mer information om hade vi träffat hen på plats. Det kan vara lättare för 

informanten att känna sig trygg och säker om en direkt intervju utförs. De kan då på ett 

mer naturligt sätt utveckla sina svar (Bryman, 2011). Det fanns även svagheter hos oss 

som intervjuare då vi inte har någon större erfarenhet kring att genomföra intervjuer. 

Om vi hade haft mer erfarenhet hade vi troligtvis varit mer uppmärksamma på detaljer 

när informanterna pratade som vi hade kunnat utveckla vidare och ställa följdfrågor på. 

 

2.7 Bearbetning av material 
 

Vid bearbetningen av våra genomförda intervjuer började vi med att transkribera vårt 

inspelade material från våra intervjuer. Inom kvalitativ forskning utgör ofta kodning 

startpunkten för analys av data. Genom kodning av intervjudata befinner sig forskaren 

ofta nära materialet (Ahrne & Svensson, 2016). Att koda vårt material gjorde att vi fick 

en ökad förståelse av data och bidrog till att vi kunde kategorisera citaten i teman. Våra 

teman utgick efter de kategorier vi utformat till intervjuguiden, som bestod av: 
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upplevelse, autenticitet, storytelling och destination. När kategorierna hade utformats 

och citaten kategoriserats, fick vi en överskådlighet och kunde göra kopplingar till hur 

kategorierna var relaterade till uppsatsens teorier. Genom att koda materialet och se 

samband med litteraturen kunde vi sedan tolka materialet. Citatens samband till tidigare 

teorier gjorde det även möjligt att få en större förståelse för informanternas resonemang 

(Bryman, 2011).  

 

2.8 Hermeneutik  
 

För att frågeställningen skulle vara möjlig att besvara valde vi att studera matturism på 

landsbygden. Intervjuerna var baserade på utvalda aktörer som ansågs lämpliga för 

studien. Informanternas uppfattningar om hur verksamheterna bidrar till matturismen 

tolkade vi sedan materialet ur ett turismperspektiv. Resultaten som sammanställdes 

kunde sedan skapa en uppfattning om informanternas syn på hur deras verksamhet med 

produktion och gårdsförsäljning kan bli till en upplevelse. Inom hermeneutiken är 

tolkningen och förståelse en central del. Hermeneutik kommer av ordet Hermes, som 

var namnet på gudarnas budbärare i den grekiska mytologin (Starrin & Svensson, 

1994). Det är centralt att förstå vad som är betydelsefullt för informanterna och deras 

sociala kontext för att tolka materialet (Bryman, 2011). Det innebär att kunna tolka ett 

material på ett sådant sätt som kan sättas in i ett större perspektiv. Förståelse kan nås när 

delar och helhet sätts ihop (Holmgren & Holmgren, 2000). Vi ville få en ökad förståelse 

kring vårt ämne genom att tolka vårt empiriska material, genom att tolka informanternas 

citat fick vi en större förståelse för matturismen som fenomen. För att analysera 

informanternas svar var det viktigt att förstå deras kontext. Vi analyserade sedan 

resultaten från intervjuerna ur ett turismperspektiv. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel redogör vi för de teorier som anses relevanta för studien. De aspekter 

som behandlas kan betraktas som betydelsefulla värden inom matturismen. 

Inledningsvis definieras begrepp som är aktuella för studien. Vi beskriver upplevelse, 

storytelling och destination som står till grund för empirikapitlet. 

 

3.1 Definitioner 
 

Gårdsförsäljning: Nationalencyklopedin (2017) definierar gårdsförsäljning som 

“Försäljning av jordbruksprodukter direkt från producent till konsument, vanligen i en 

så kallad gårdsbutik.” Vår studie utgår från Nationalencyklopedins definition. Inom 

begreppet ryms försäljning av till exempel produkter som grönsaker, sylt, kött, garn, 

drycker samt alkoholhaltiga drycker.  

 

Matturism: Unika och minnesvärda mat och dryck upplevelser, på både utrikes- och 

inrikes resor (World Food Travel Association, 2017).  

 

Landsbygd: Regiontyp där befolkningstätheten består av minst fem invånare per km2 

och inte ingår i Jordbruksverkets kvalificering för ”Storstadsområde”, ”Stadsområde” 

eller “Gles Landsbygd” (Jordbruksverket, 2015). 

 

3.2 Att skapa upplevelser 
 

Enligt Pine och Gilmore (1998) kan en upplevelse skapas när en verksamhet medvetet 

använder sina varor och tjänster för att engagera sina kunder på ett sätt som skapar 

minnen. Minnet av upplevelsen kan förstärkas genom att turisten känner en samhörighet 

med matproducenten, värden och andra besökare. En ömsesidig kommunikation mellan 

besökare och värd gör att värden får en närmare relation till besökaren. En närmare 

relation skulle kunna uppstå genom att till exempel dela med sig av familjerecept eller 

visa besökaren hur produkten produceras (Sidali, Kastenholz & Bianch, 2015). En 

turistupplevelse skulle kunna ses som en upplevelse som står i kontrast till 

vardagsupplevelser, på så vis ökar besökares krav på en högre standard av service, 
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speciellt inom mat och gästfrihet. Från turistindustrins perspektiv är besökaren en 

konsument och det är konsumtionen i sig som är av betydelse (Quan & Wang, 2004). På 

landsbygden kan det finnas ett flertal entreprenörer som dessutom konkurrerar med 

varandra med liknande produkter eller tjänster (Koh & Hatten, 2002).  

 

Den fysiska omgivningen är en central del för en verksamhet. Rummet där upplevelsen 

tar plats, blir inte bara en plats för ekonomiska transaktioner utan även en social plats. 

Begreppet upplevelserum innefattar den fysiska omgivning där upplevelsen skapas och 

konsumeras. Det är ett rum där olika människor möts och kan engagera konsumenten 

både kroppsligt och känslomässigt. Arkitekturen och lokalen påverkar hur konsumenten 

rör sig, upplever och konsumerar. Rummet har ett större fokus på hur människor 

samskapar upplevelser tillsammans med andra i tillrättalagda rum snarare än den 

praktiska funktionen (Mossberg, 2015). I allmänhet utvärderas en turist upplevelse 

genom tidigare konsumenters upplevelser, produkter och tjänsters prestanda samt 

uppfattningen kring den fysiska omgivningen (Ekinci, Sirakaya-Turk & Preciado, 

2013). 

 

Konsumentens känslor är viktiga att ta hänsyn till. Det är inte alltid kunden tar beslut 

som är baserade på en rationell grund, utan baseras på en emotionell grund. Kunderna 

vill att upplevelsen ska uppfylla fantasier och önskemål snarare än ett visst behov. Av 

den anledningen är det väsentligt att förstå vikten av personligt bemötande, service och 

upplevelserummet (Morgan, Elbe, & De Esteban Curiel, 2009). Inom marknadsföring 

skulle upplevelserummet kunna beskrivas på olika sätt, bland annat genom att 

upplevelserummet används för att rama in och skapa atmosfär. Ramen kan fungera som 

en story eller ett tema. Vidare beskrivs det att företag har blivit allt mer medvetna om 

att kommunicera ett homogent budskap där lokalerna och byggnaderna utformas efter 

den eller de målgrupper som företaget har. Det homogena budskapet fångar därmed 

helheten av affärsidén (Mossberg, 2015).  

 

Att använda omgivningen som kommunikation till konsumenterna kan vara 

framgångsrikt för verksamheter som vill ge sina kunder en upplevelse, det kan hjälpa 

till att skapa en känsla som kan påverka upplevelsen som helhet (Larssen, 2007). 

Larssen anser att en turistupplevelse är uppdelad i tre steg som samverkar med 

varandra. Det första steget innefattar en individuell bedömning som berör händelser 
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relaterade till turistens egna turismupplevelser innan resan, såsom planering och 

förberedelse. Det andra steget pågår under upplevelsen på destinationen och det tredje 

steget är turistens minne av resan. Upplevelser kan dock vara svåra att beskriva, det kan 

då tänkas att upplevelserummet spelar en väsentlig roll. När kunden i efterhand berättar 

om intrycken av sin upplevelse är det ofta de fysiska dimensionerna som beskrivs. 

Upplevelserummet har således en attraktionskraft där byggnader kan fungera som 

minnesmärken eller vara själva dragningskraften. Det finns olika atmosfäriska 

förhållanden som kan påverka hur mycket tid och pengar som spenderas i ett 

upplevelserum. Det kan inkludera faktorer som doft, färg, musik och ljus. Ett 

upplevelserum med rätt atmosfär som framkallar känslor av välbehag kan bidra till att 

människor söker sig till platsen (Mossberg, 2015).  

 

Lee, Lee, Seo och Green (2012) beskriver “sinneslandskap” någonting som involverar 

alla fem sinnen, som i sin tur kan skapa minnesvärda upplevelser. De menar att alla 

sinnen är viktiga i en upplevelse, inte bara synen. Till exempel kan ljud höja 

stämningen, smaker och dofter och kan skapa positiva associationer till tidigare 

upplevelser. I fråga om känsel är bekvämlighet och fysisk kontakt även en del av den 

totala upplevelsen. Genom att aktivera alla sinnena kan besökarna lättare skapa och 

bibehålla minnena vilket gör att upplevelsen som helhet får ett högre värde. En turists 

upplevelse innefattar allting en turist upplever på en destination. Utöver saker som 

boende, den lokala gästfriheten och attraktioner inom destinationen, är tillgången till 

den lokala maten och drycken betydelsefull (Oh, Fiore & Jeong, 2007).  

 

3.2.1 Betydelsen av en äkta upplevelse  

 

Bilden av vad som är autentiskt beror på vem personen är, vilken situation personen 

befinner sig i och därför kan autenticitet upplevas olika från person till person. En 

anledning till att turisten söker sig till att uppleva det autentiska kan bero på bristen på 

äkthet i vardagen (Hanefors & Mossberg, 2007). Sharpely (1999, refererad i Hanefors 

& Mossberg, 2007) menar att mycket av turistens intryck kring vad som utgör 

autenticiteten beror på hur upplevelsen står i kontrast till turistens vardag. 

 

Att uppleva ”icke-vardaglig” mat, dryck och miljö kan ses som en flykt från vardagen 

och dess rutiner. Den polariserade bilden mellan stad och landsbygd kan ses som 
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romantiserande och baserad på okunskap kring jordbruket och det “riktiga” livet på 

landsbygden. Föreställningen om den romantiserade bilden av landsbygden kan vara till 

turismens fördel. Besökaren kan på så vis uppleva en fritidsanpassad bild av 

landsbygden som lever upp till besökarens bild om vad landsbygden kan vara 

(Boniface, 2005). Rurala områden skulle kunna ses som en plats för fritidsaktiviteter, 

underhållning, som ett andra hem och som ett alternativ till de urbana bostadsområdena 

(Bessiere, 1998). Med urbanisering följer en distans till jordbruket och relationen till 

gamla rötter och rurala kulturer försvinner. I västvärlden lever människor långt ifrån att 

vara beroende av egen skörd och mat kan ses på med mer njutning och mindre 

ansträngning (Boniface, 2005). Det tillkommer nya trender inom turismen som gör att 

besökarna blir influerade till att besöka landsbygden (Blekesaune, Brandth, & Haugen, 

2010). Turisten har även högre förväntningar på maten på sin fritid då turisten har mer 

tid till att uppmärksamma och undersöka maten och är mer intresserad av att lära sig 

och få ny kunskap om den lokala produktionen (Boniface, 2005). Turister kan till 

exempel bedöma mat, konst och festivaler som äkta eller oäkta baserat på om det är 

producerat av invånare enligt lokala bruk och traditioner (Wang, 1999). Genom att 

konsumera och uppleva traditionell mat och dryck kan besökaren återkoppla till 

jordbruket, konsumeringen kan i sig vara en rädsla av att förlora återkopplingen till 

jordbruket i sökandet efter pålitlighet, nostalgi och trygghet. Den mat som tas med hem 

bär med sig minnen från upplevelsen och kan fungera som souvenir där besökaren 

återupplever minnena hemma. Maten som souvenir kan på det viset fungera som en bro 

mellan vardag och semester där upplevelsen kan leva vidare efteråt. Det som tas med 

hem från landsbygden blir speciellt och personligt till skillnad från det som köps i 

dagligvaruhandeln (Boniface, 2005). Holtzman (2006) betonar att mat har en stark 

koppling till människans minne. Cahndralal och Valenzuela (2013) menar även de att 

uppleva det faktiskt lokala livet, kulturen och maten i en destination kan bidra till en 

minnesvärd upplevelse. 

 

Intresset för närproducerad mat kan tolkas som en önskan av autenticitet som kan ses 

som något som är socialt konstruerat i samverkan människor emellan (Sims, 2009). 

Taylor (2001) menar att det finns lika många definitioner av autenticitet som det finns 

författare som skriver om det. Dock föreslår han att det som är autentiskt också är 

traditionellt. Traditionellt i den mån att reproducera ett levnadssätt, tillställningar eller 

tidigare epoker. Han menar att en produktion av autenticitet är en reproduktion av något 
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som är originellt och att nutidens autenticitet ska hylla sitt ursprung. Leonard (2012) 

menar dock att autenticitet ofta är vinklad. Hon menar att endast ett fåtal aspekter från 

tidigare epoker väljs ut som autentiska. En del aspekter väljer turismnäringen bort och 

andra lyfts fram, vilket kan bidra till en vinklad föreställning av en plats eller produkt. 

Wang (1999) beskriver existentiell autenticitet som att ha förmågan att känna sig själv 

och att leva i överensstämmelse med sig själv, fri från begränsningar. Selwyn (1996, 

refererad i Quan & Wang, 2004) menar att autenticitet är en känsla snarare än kunskap. 

Både Hall (2007) och King (2007) menar dock att det är inkorrekt att se människor och 

produkter som autentiska eller inte, istället kan alla produkter och människor upplevas 

som äkta eller oäkta.  

 

3.3 Att berätta en historia 

 

Storytelling betyder ”att berätta en historia ” (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). När ett 

företag bygger upp sin verksamhet kan storytelling vara en viktig komponent för dess 

marknadsföring. Med storytelling skapas det en anknytning mellan konsumenten och 

produkten vilket skapar mervärde i form av en upplevelse. Storytelling kan definieras 

som ett marknadsföringsverktyg med syfte att utveckla företagets koncept genom en 

berättelse (Strömberg, 2007). Verktyget används för att förmedla bland annat en 

verksamhets identitet, kultur och värderingar gentemot kunden. Det är en av de 

vanligaste formerna av kommunikation (Roney, 1989). Att berätta en historia hjälper till 

att leda verksamheten genom ett koncept för att nå fram till konsumenten (Strömberg, 

2007). Beroende på vilken historia som berättas går det att välja olika riktningar i 

berättelsen som guidar konsumenten till att välja en viss produkt eller företag genom 

berättelser (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Det första som händer när en berättelse 

utformas är att ett problem identifieras, och med storytelling ska problemet lösas. Sedan 

finns det tre steg som följs efter varandra. Det första är att hitta historierna, företaget 

tittar på sina värderingar och kärnvärden för att hitta något som sticker ut och är värt att 

berätta om (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Det krävs att verksamheten har en 

speciell historia att berätta för att tydligt skilja företaget från andra konkurrenter (Lund, 

Cohen, Scarles, 2017). Det andra steget är att anpassa historierna genom att skala bort 

onödig information och skapa en mall för hur berättelsen ska kommuniceras. Det sista 

är att använda historierna genom att förmedla budskapet till allmänheten. Historien som 
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ska nå konsumenten ska vara underhållande men det ska inte vara underhållning, det är 

inte berättelsen i sig som är viktigt utan vad den säger. Den ska vara unik och skilja sig 

från konkurrenterna (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  

 

Ekström och Jönsson (2016b) menar att framförallt anknytning och engagemang är det 

som spelar roll inom storytelling. För en historieberättare är det viktigt att knyta sig an 

till åhörare, det handlar om att få kunderna att lyssna och bli engagerade. Med 

emotionell stimulans kan minnet förbättras. En del anser att negativ information kräver 

mer bearbetning och bidrar starkare till slutintrycket än positiv information 

(Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer & Vohs, 2007). Det är därför viktigt att kunna 

berätta om produkterna och verksamheten på ett trovärdigt och genuint sätt. Ett problem 

som småskaliga producenter på landsbygden kan stöta på, är att de inte lärt sig att 

berätta om maten i ett marknadsförings syfte. De har tagit för givet att maten ska ha en 

god kvalité (Ekström & Jönsson, 2016b). Ett sätt att skapa berättelse runt en produkt är 

att tänka tillbaka till varför produkten skapades från början och hitta det som gör 

produkten unik. En del produkthistorier har blivit extra uppmärksammade eftersom 

grundaren egentligen skapat produkten till ett annat syfte än vad det nu utgör. Andra 

produkter har skapats endast för att grundaren har ett eget behov men som sedan visat 

sig blivit uppmärksammat av allmänheten (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 

Storytelling kan vara ett effektivt sätt att behålla befintliga kunder men även locka till 

sig nya (Delgadillo & Esealas, 2004). Det kan också bidra till att en person identifierar 

sig med berättelsen. Genom att understödja sina egna erfarenheter och upplevelser får 

individen personliga band till berättelsen (McMahon & Watson, 2013). 

 

Corporate storytelling inriktar sig på organisation och företag i interna och externa 

sammanhang. Det innebär att förmedla budskapen om sitt varumärke både internt och 

externt för att positionera sig på marknaden. Storytelling via intern kommunikation kan 

bidra till att skapa ett band mellan företaget och de anställda (Roper & Fill, 2012, 

refererad i Spear & Roper, 2013). En berättelse kan också motivera och engagera 

personalen. Externt förmedlas företagets visioner utåt till aktörer för att de ska få en bild 

av hur företaget eller organisationen ser på sina varor, sig själva och kunden. En 

berättelse kan ge mening till en produkt som kunden sedan får ett emotionellt band till 

vilket skapar mervärde för kunden (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  
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Bra mat säljer inte sig själv utan den måste berättas om på ett sätt som är trovärdigt. Ett 

starkt varumärke har en hög igenkänningsfaktor och är trovärdigt. Genom engagemang 

och trovärdighet kan lojalitet gentemot kunden frodas och det kan leda till att 

konsumenter gör sig besväret att betala mer eller resa längre för ett visst varumärke 

(Ekström & Jönsson, 2016b). Inom corporate storytelling finns två inriktningar där den 

ena riktningen tyder på att berättelsen måste bygga på en sann historia. Medan den 

andra riktningen tyder på att berättelsen kan vara helt fiktiv vilket kan vara ännu bättre 

än om berättelsen skulle bygga på en sann historia. I den fiktiva berättelsen som 

förmedlas är konsumenten medveten om att berättelsen inte är sann. Huvudsaken är att 

berättelsen känns äkta så konsumenten kan känna en autentisk koppling mellan sig själv 

och företaget. Det kan dock vara en fördel att en berättelse om företaget utgår från en 

sann historia eftersom det är uttaget från verkligheten som har minst lika bra underlag 

som det fiktiva (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). När kunder upplever äkthet kommer 

de troligen känna sig mer delaktiga i kontexten och kopplade till varumärkets berättelse 

(Guber, 2007).  

 

I samhällets konsumtionskultur är det allt svårare för kulinariska entreprenörer att 

etablera sig i konsumentens medvetande bland de anonyma varumärkena i 

dagligvaruhandeln. Entreprenörerna har dock möjlighet att berätta sanna historier om 

sina produkter och ge konsumenterna insyn i produktens ursprung, vilket många 

efterlyser. Till entreprenörernas fördel kan dagligvaruhandelns produkter generellt sett 

vara svåra att spåra i avseenden av ingredienser, transport och tillverkning. Till skillnad 

från dagligvaruhandelns produkter, representerar varumärket produkten och företaget 

som ligger bakom (Ekström & Jönsson, 2016b). Begreppet brand communities (Muniz 

& O´Guinn, 2001) kan användas för att belysa att konsumenter som använder sig utav 

samma varumärke känner en slags gemenskap. Det skulle kunna innebära att besökare 

som stödjer matturism känner någon slags gemenskap, att de kanske delar liknande 

värderingar om att ha en levande landsbygd och kvalité på mat. Samuelsson (2014) 

poängterar matens värde och hur mat i de enklaste former kan användas för att lära 

känna någon annan eller dess kultur. Om mat kombineras med en historia kan 

människor uppfatta deras mat annorlunda, då ingredienser och metoder för matlagning 

kan vara kopplade till specifika platser (Samuelsson, 2014). 
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Chronis (2005) föreslår att destinationer skulle kunna ses som storyscapes där de 

fysiska omgivningarna formas och omvandlas genom en story. En äkta eller fiktiv story 

om en destination kan bidra till en unik konkurrensfördel genom att ge en mer 

betydelsefull upplevelse för besökare. När besökaren tror på destinationens historia kan 

de snabbare och djupare bearbeta informationen i berättelsen och engagera sig i platsen. 

Det kan underlätta för besökaren att skapa ett starkare minne och påverka besökets 

avsikt i slutändan (Overend, 2012). Terroir är en term som kan användas för att 

förmedla en plats unika värden samt skapa upplevelse och kunskap kring dem. 

Storytelling lämpar sig väl med terroir, menar Malmlöf (2016). Med en terroir`s 

berättelse kan en upplevelse eller produkt förstärkas. Genom att beskriva vad som är 

speciellt med en produkt kan människor känna sig delaktiga i kontexten. Via 

storytelling är det enklare att minnas en upplevelse och berätta vidare om den (Malmlöf, 

2016).  

 

 

3.4 Att uppleva en plats  
 

En destination är en plats som turister intresserar sig för och besöker, utan turister är det 

ingen turistdestination (Howie, 2003). En av de mest omtalade definitionerna säger att 

en turistdestination är en viss geografisk region där besökaren upplever olika typer av 

reseaktiviteter (Goeldner & Ritchie, 2003). Framke (2010) menar att det behövs mer 

forskning inom turismen, men åtminstone två förslag kan ges på vad en destination 

innebär enligt honom. Det första är att aktiviteter, infrastruktur och attraktioner skapar 

identiteten av en plats (destinationen). Platsen är sedan en blandning av produkter och 

tjänster som varierar efter turisternas efterfrågan. Det andra förslaget på hur 

destinationen kan beskrivas är att interaktion, samarbete och nätverk är viktiga 

komponenter för att karaktärisera en destination. Saraniemi och Kylänen (2011) 

definierar en destination som en uppsättning av institutioner och aktörer som ligger i ett 

fysiskt eller virtuellt utrymme där marknadsföringsrelaterade aktiviteter utspelar sig. 

Lew (1987) föreslår att en destination fungerar som en ram av ideografiska, 

organisatoriska och kognitivt-baserade funktioner. Den ideografiska funktionen består 

av det materiella, både naturliga (till exempel berg) och mänskliga (såsom byggnader). 

Från det organisatoriska perspektivet är turistattraktioner baserat på kopplingen mellan 
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själva attraktionen och dess image. Det kognitiva perspektivet understryker turistens 

uppfattningar, handlingar, känslor och upplevelser i en turistattraktion. Det kan även 

tänkas att det ska finnas både privata och offentliga aktörer som konkurrerar med 

varandra för att en destination ska vara framgångsrik (Snepenger, Snepenger, Dalbey & 

Wessol, 2007). Sánchez och López (2015) menar att en turistdestination kan bli mer 

konkurrenskraftig när destinationen har fler turister än andra destinationer, fler 

turistutgifter och eller fler nöjda besökare.  

 

Sletvold (1999, refererad i Bohlin & Elbe, 2007) menar att en destination kan delas upp 

i tre olika begrepp beroende på den geografiska skalan. De berörda begreppen är punkt-, 

plats- och område destination. När en resenär ska besöka ett specifikt resmål benämns 

begreppet punktdestination. Ett exempel kan vara att resenären tar sig till en plats för att 

besöka en viss kyrka och kyrkan är målet med resan. Skulle målet med resan vara en 

specifik stad eller ett samhälle benämns begreppet platsdestination. Områdesdestination 

är en större geografisk enhet som kan innehålla flera punkt- och plats destinationer i ett 

stort område.  

 

Enligt Kamfjord (2002) är attraktioner den avgörande anledningen till en turists 

resande. Beroende på vad syftet är med resan varierar attraktionerna. Till exempel som 

när en turist besöker en destination för nöjes skull vill se och göra aktiviteter som har 

med destinationen att göra. När någon reser på grund av sitt arbete är oftast attraktionen 

ett möte eller en person som resenären ska träffa. Attraktionerna delas in i om det är en 

primär, sekundär eller tertiär attraktion. En primär attraktion är dragningskraften som 

göra att en resenär vill besöka en viss plats, det är huvudsyftet med resan. En sekundär 

attraktion innebär det som lockar turister utöver den primära attraktionen. De två 

tillsammans kan avgöra valet av destination. Den tertiära attraktionen är det som 

resenären inte var medveten att det fanns förrän hen besöker destinationen (Kamfjord, 

2002). Utöver attraktionen erbjuder en destination också stödtjänster. Stödtjänster 

innebär de tjänster som finns för att attraktionerna ska kunna fungera, till exempel 

transport, boende och mat. Stödtjänster kan också räknas som attraktioner och utgöra 

det primära syftet med resandet (Bohlin & Elbe, 2007). Resenärens tillfredsställelse kan 

vara avgörande för en destinations framgång. De fysiska produkterna och den 

psykologiska tolkningen av en destination är grundläggande för resenärens utvärdering 

(Uysal & Noe, 2003). Även sociala faktorer som vänlighet från lokalbefolkningen, 
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språket, befolkningstäthet kan påverka turistens totala upplevelse av destinationen 

(Canestrelli & Cosa, 1991). Om en besökare är nöjd med sin upplevelse på en 

destination är chansen större att besökaren kommer rekommendera destinationen till 

andra. Hosany och Prayag (2013) menar att det finns en tydlig relation mellan kundens 

tillfredsställelse och lojalitet. Om besökarens erfarenheter av en destination är positiva 

är de mer benägna att återbesöka och bli mer lojala. Evenemang är även en viktig 

komponent för marknadsföring av en plats eftersom det är ett tillfälle att visa upp sig 

som destination och det skapar mervärde för besökaren (Getz, 2008). 

 

Inom turistindustrin växer konkurrensen mellan olika destinationer. Det handlar om att 

få turister till sin destination genom att använda sig av olika marknadsföringsstrategier. 

För att skilja sig från konkurrenter behöver destinationen skapa en bra image som också 

ökar omsättningen för destinationen. Destinationens image är den positiva bild som 

visas utåt för att attrahera besökare, det är avgörande för att få en effektiv positionering 

(Hosany, Ekinci, Uysal, 2007). Court och Lupton (1997) menar att en turists 

uppfattning kring en destinations image påverkar turistens val till att återbesöka en 

destination. Image påverkar även hur kunden uppfattar kvalité, därmed genererar en 

positiv image en uppfattning av höge kvalité. En positiv image kan också vara en fördel 

i försäljning turistprodukter som är knutna till destinationen. Produkter med 

destinationens namn kan öka försäljningen (Kumar & Kaushik, 2017). Enligt Heldt 

Cassel (2007) ska bilden av en plats och dess identitet vara enkel så att 

kommunikationen utåt visar de mest utmärkande bilderna. Därför väljs ett fåtal aspekter 

från platsens identitet ut för att hålla det enkelt. Det är endast de positiva delarna som 

ska synas för att öka destinationens image. Imagen formas bland annat av människors 

upplevelser och åsikter om destinationen. Besökarna kan dela med sig av sina åsikter till 

människor i deras omgivning och påverka hur destinationen uppfattas. Att fokusera på 

att betona det unika som destinationen har att erbjuda och förmedla det utåt till 

besökarna kan ge ett positivt resultat i marknadsföringen av destinationen (Hosany 

m.fl., 2007). 
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4. Presentation 
 

I följande kapitel inleder vi med en presentation av företagen som deltagit i studien. 

Den utvalda destinationen för uppsatsen beskrivs tillsammans med relevant information 

kring matturism, för att få en ökad förståelse för destinationen. 

 

4.1 Företagen 
 

Runstens Gård 

Runstens Gårds verksamhet på Öland består huvudsakligen av nöt- och 

lammproduktion. Gården drivs ekologiskt där de även föder upp djuren. Ägare Christer 

Larsson är född och uppvuxen på Runstens Gård som har funnits i familjen sedan 

tidigare. Tillsammans med Annika Svenneheim öppnade de upp styckeri med 

gårdsbutik på gården. De deltar även aktivt i evenemanget Ölands Skördefest varje år 

(Runstens Gård, 2017-11-29).  

 

Havtornsgården 

Havtornsgården på östra delen av Öland har gjort sig kända för sin produktion och 

försäljning av havtorn. De bedriver sin gårdsbutik med försäljning av ekologiska 

produkter med tillhörande café. Deras produktion består huvudsakligen av specialodling 

av havtorn samt flera ekologiska grönsaker. De deltar aktivt i evenemanget Ölands 

Skördefest varje år och är deltagare i Regional Matkultur (Havtornsgården, 2017-12-

07). 

 

Lindby Boden 

Lindby Boden är en sommarbutik i byn Lindby på Öland. Verksamheten syns även 

under vinterhalvåret ute på marknader och julmässor. Lindby glögg är den produkt som 

är mest välkänd och presenterades för första gången under evenemanget Ölands 

Skördefest med namnet Eriksöre. Lindby Boden har även försäljning av öländska 

delikatesser och egna hantverk i form av tomtar och mössor (Johnsson, 2017-12-07). 
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Kalmar-Ölands trädgårdsprodukter & Ölands Skördebutik 

Kalmar-Ölands trädgårdsprodukter är en ekonomisk förening med 160 

medlemmar/odlare som levererar grödor till företaget. De producerar främst gul och röd 

lök och bruna bönor som de levererar till grossister och livsmedelsföretag, men som 

också säljs i deras butik Ölands Skördebutik. De försöker leverera så lokala produkter 

som möjligt. Fabriken har funnits i sextio år men butiken öppnade år 2010. De öppnade 

Ölands Skördebutik för att profilera sig som verksamhet och sälja sina varor. De deltar 

både i Regional Matkultur samt Ölands Skördefest (Adolfsson, 2017-11-29).  

 

Skedemosse Gårdsbryggeri 

Skedemosse Gårdsbryggeri på Öland har en uttalad ambition att vara ett lokalt bryggeri 

där de distribuerar sina produkter själva. De levererar sina produkter till bland annat 

Systembolaget och restauranger. Några gånger om året har de försäljning av folköl på 

gården och en liten del av verksamheten består av visningar för företag och 

privatpersoner. Det finns också möjlighet för rundturer. De deltar aktivt i evenemanget 

Ölands Skördefest, då finns det tillfälle för människor att besöka gården (af Wåhlberg, 

2017-11-27). 

 

Skördefestens Vänner 

Ölands Skördefest ägs av Skördefestens Vänner som är en ideell förening, 

medlemmarna är både företag och privatpersoner. Det drivs av dotterbolaget Ölands 

Skördefest (svb) AB (Skordefest, 2014) där Pia Axelsson är verksamhetsansvarig. Mat 

och konst är de två huvudattraktionerna för hela evenemanget. Sommarsäsongen som 

vanligtvis slutar i augusti kan på grund av effekterna av Skördefesten förlängas en extra 

månad (Axelsson, 2017-12-07). 

 

Ölands Turistbyrå 

Turistbyrån på Öland är den officiella besöksguiden. De informerar om sevärdheter och 

marknadsför Öland som destination (Oland, 2017). De har bland annat mat som ett 

utvecklingsområde i deras arbete eftersom Öland inte är identifierad som en 

matdestination, men det finns en potential att bli det. Turistbyrån är huvudsponsor för 

licensen regional matkultur som Skördefesten innehar (Turistbyrån, 2012-12-22). 
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4.2 Öland som turistdestination  
 

Öland är Sveriges minsta landskap, men lockar varje år flera besökare. Ölandsbron 

invigdes år 1972 som en följd av att Ölands befolkning minskat under det senaste 

århundradet, vilket har påverkat Ölands ekonomi negativt (Oland, 2017). Brons 

uppkomst har därav underlättat för byborna och turister att transportera sig till ön 

(Olandsturism, 2017) och är en stor anledning till turismens framväxt på Öland (Ne, 

2017). Idag är Öland en välkänd turistdestination då dess kulturarv och landskap lockar 

turister från hela Sverige (Ekman, 2012). Norra Öland är även en av de mest solsäkra 

platserna i Sverige (Svd, 2015). Södra Ölands odlingslandskap blev år 2000 

klassificerat som ett världsarv av UNESCO (ViS, 2018). Stora Alvaret är världens 

största beteshävdade alvarmark som ligger på södra Öland och ingår i 

världsarvsområdet (Länsstyrelsen, 2018).  

 

4.2.1 Skördefesten 

 

Evenemanget Skördefesten på Öland pågår varje år under vecka 39 sedan år 1996 och 

har blivit ett av Ölands viktigaste projekt. Huvudinriktningen för evenemanget är konst 

och mat, men många olika aktörer som är en del av Ölands näringsliv deltar också. Det 

finns runt 900 aktiviteter på ön som pågår under Skördefesten, med det breda utbudet 

menar arrangörerna att det därför finns någonting för alla (Skordefest, 2014). Axelsson 

(2017-12- 07) berättar att evenemanget täcker hela Öland vilket gynnar invånarna på ön. 

Det är en aktivitet som engagerar i princip alla på ön berättar Axelsson (2017-12-07). 

Skördefesten har en stor betydelse för Öland eftersom det är många som är med och 

deltar. Eftersom Skördefesten utgörs av mat och konst är det allt från konstnärer, 

gårdsbutiker och övriga verksamheter som deltar i evenemanget. Evenemangets namn 

är per definition uppkallat efter skörden, därför säljs det stora mängder av bland annat 

rotfrukter och grönsaker (Turistbyrån, 2017-11-22). Evenemanget lockar cirka 200 000 

besökare per år (Axelsson, 2017-12-07). 
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4.3 Smaken av Östra Småland och Öland 
 

”Smaken av östra Småland och Öland- en terroiratlas över Kalmar län som kulinarisk 

region” är en rapport som har gjorts med medel från Landsbygdsprogrammet 2014-

2020. Det är en terroiratlas skriven av Maria Malmlöf och är en sammanställning av 

kunskap från arkiv, vetenskapliga artiklar och litteratur (Malmlöf, 2016). En terroiratlas 

beskrivs som en regions unika och geografiska förutsättningar, som lett till olika 

traditioner och produkter inom matproduktion och matkonsumtion (Lantbrukarnas 

riksförbund, 2016). En terroiratlas sammanställer på så vis en regions natur och 

kulturgeografiska förutsättningar för livsmedelsproduktion. Rapporten har som avsikt 

att förmedla länets karaktäristiska och unika värden inom mat. Den är även avsedd som 

ett verktyg för företag inom besöksnäringen, primärproducenter och 

livsmedelsförädlare. Genom att använda terroiratlasen som verktyg kan verksamheter 

utveckla koncept och storytelling kring befintliga och nya produkter, för att skapa 

intresse och engagemang. Terroiratlasen kan därmed skapa eller behålla traditioner och 

arbeten på landsbygden i länet. En av förhoppningarna är att rapporten ska fungera som 

en inspiration för företagande i Kalmar län med livsmedel i fokus. Malmlöf (2016) 

menar att Kalmar län, där Öland ingår, har potential till att växa inom livsmedelssektorn 

och utveckla länets mattraditioner. Inom länet finns goda förutsättningar för jordbruk 

och är en av Sveriges stora besöksnäringar vilket kan skapa möjligheter för producenter 

i regionen (Malmlöf, 2016). 

 

4.4 Regional matkultur  
 

Enligt Regional Matkultur är jordbruket och turismen Ölands två basnäringar. Den 

blåvita skylten med en kockhatt från Regional Matkultur är en kvalitets- och 

garantisymbol för råvaror och mat som har en regional eller lokal anknytning. Skylten 

symboliserar att verksamheten erbjuder traktens mattradition och regionala matkultur. 

Regional Matkultur har som syfte att främja och utveckla traktens verksamheter inom 

jordbruk, livsmedelsindustri, fiske och restauranger. Organisationen har som 

målsättning att bli ett kvalitetsmärke i Europa för att hjälpa turister att hitta lokala 

råvaror och mattraditioner. Symbolen kan finnas på till exempel gårdsbutiker som har 

närproducerade grönsaker och livsmedel av hög kvalitet. Skylten kan även synas på 



 

 25 

restauranger som serverar mat av lokalt producerade råvaror. För att kunna delta i 

Regional Matkultur är företagen skyldiga att följa de krav som organisationen ställer på 

råvarornas kvalité. Deltagande verksamheter ska ha en tydlig regionalanknytning samt 

vilja profilera regionens matkultur (Visitoland, 2017). Organisationens hemsida 

uppmärksammar Ölands småskaliga livsmedelsproduktion som påverkats av den 

kalkrika jorden på ön. Regional Matkultur menar att Öland som destination kan bidra 

till en upplevelse för alla sinnen (Culinary-heritage, 2017). 
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5. Presentation av empiriskt material tillsammans med 

teoretisk analys  
 

I det här kapitlet redovisas vårt intervjumaterial som vi analyserar med stöd från vår 

teoretiska referensram. Kapitlet behandlar varje ämnesområde separat med en löpande 

analys. 

 

5.1 Upplevelse 
 

En turistupplevelse står i kontrast till vardagsupplevelser, på så vis ökar besökares krav 

på en högre standard av service, speciellt inom mat och gästfrihet (Quan & Wang, 

2004). Den moderna matindustrin kan ses som en symbol för bristen av makt som 

konsumenten har i vardagen. I det globaliserade samhället ökar intresset för den 

småskaliga och traditionella produktionen (Boniface, 2005). Axelsson (2017-12-07) 

instämmer med Boniface (2005): 

 

“Jag tror det är att man får klämma, känna och lukta. Att man verkligen får 

komma ut till gårdsbutiken som ofta ligger på gården. Du får hela kedjan. För 

många kommer så långt ifrån den biten, man bor i en storstad med alla grejer i 

butikerna, men här får man ju verkligen komma ut och titta och se hur det 

fungerar och luktar och ser ut.” (Axelsson, 2017-12-07) 

 

Svenneheim (2017-29-11) på Runstens gård menar dock att alla inte har ett intresse av 

att besöka gårdsbutiker, att det är olika slags turister som kommer till Öland. Men om 

det finns ett intresse av att se vad landskapet man är i producerar, då söker man sig till 

gårdsbutiker. Likt Svenneheim (2017-29-11) instämmer af Wålhberg (2017-27-11) i att 

det ofta finns en nyfikenhet hos de som besöker deras bryggeri och att deras kunder är 

intresserade av att lära sig om hela verksamheten.  

 

“Men samtidigt tycker jag det är bra med lite folkbildning, så såklart ska man få 

lära sig någonting, det tycker jag är jätteviktigt. Men sen bara känslan att komma 

in, känna dofterna i lokalen och titta på råvarorna och se allt fint rostfritt stål som 
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blänker över allt och sådär det involverar ju även sinnena och det är ju ganska 

häftigt och är en intressant process.” (af Wåhlberg, 2017-11-27). 

 

Ovanstående citat stämmer överens med Holm m.fl. (2013) teori om att en lyckad 

upplevelse ska innehålla ett utbyte av kunskap. De påstår att några av de viktigaste 

aspekterna i en upplevelse är att få en förståelse av produktionsmetoder samt 

verksamhetens historia. Samtliga informanter håller med om resonemanget kring 

lärandet i en upplevelse. Axelsson (2017-12-07) betonar även de högre kraven som 

besökaren kan ha på sin fritid likt Quan och Wang (2004):  

 

“Du har ju en människa där som jobbar med det här. Det är en enorm 

kunskapsbank, du kan ju fråga vad du vill veta. Människor vill ju inte bara ha en 

sak utan man vill ju ha en upplevelse. Oavsett om du ska handla dina morötter 

eller så, så vill du ju ha någonting mer. Man får ju större och större krav när man 

åker ut och just det här som är riktigt, det är något du stoppar i munnen, då vill du 

ju veta vad du äter.” (Axelsson, 2017-12-07) 

 

 

Smaker kan stärka den totala upplevelsen och skapa minnen med koppling till platsen 

(Mitchell & Hall, 2003). Johansson (2017-12-07) på Lindby Boden brukar till exempel 

ha lokal senap och honung framme som smakprov i butiken. Även Larsson (2017-11-

29) på Runstens Gård beskriver de högre kraven kunderna har på det närproducerade, 

men att de är beredda på att betala mer för produkterna då de tycker att det smakar 

bättre när det är närproducerat: 

 

“Att köpa närproducerat är ju oftast dyrare än importerade billigare bulkvaror. 

Kunderna vill ju gärna betala lite mer, känner att det smakar bättre... om de vet 

var produkterna kommer ifrån. ” (Larsson, 2017-11-29) 

 

Sinneslandskapet kan skapa minnesvärda upplevelser genom att aktivera alla sinnena. 

Smaker och dofter kan höja stämningen och bidra till en positiv känsla kring den totala 

upplevelsen för besökaren (Lee m.fl., 2012). Mossberg (2015) argumenterar även för 

sinnenas betydelse i en upplevelse. Om ett upplevelserum har rätt atmosfär kan det 

bidra till att människor söker sig till platsen. Det personliga mötet samt god service har 
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stor betydelse för konsumenten eftersom hen ofta baserar upplevelsen på sina känslor 

snarare än sina behov. Det är av den anledningen viktigt att företag tar hänsyn till 

atmosfären i upplevelserummet (Morgan m.fl., 2009).  

 

”Viktigast för mig är att det blir vackert och att det är gott. Jag hoppas ju att folk 

som kommer hit känner någon slags harmoni när de kommer hit, att de trivs. Det 

kan ju vara hur man sätter blommor och att ta in nya friska blommor. ” (Strandå, 

2017-12-07) 

 

Många företag är medvetna om att kommunicera ett homogent budskap genom att tänka 

på hur lokalerna och byggnaderna är utformade efter den målgrupp de har. Genom att 

rama in upplevelserummet i ett tema skapas atmosfären som fångar helheten (Mossberg, 

2015).  

 

“Jag tror nog att turisterna tycker om att åka runt och titta på olika saker och då 

gäller det att ta fram något udda. Det jag har försökt att göra udda är att det ska 

finnas något för alla, en blandad peng och sortiment. Sen behöll vi ju den här 

“pissränan” som det heter och det har vi ju tjatat om sen vi öppnade, att vi har 

rinnande vatten i den med belysning. Det är ju lite udda.” (Johansson, 2017-12-

07)  

 

Strandå (2017-12-07) på Havtornsgården berättar att de försöker ha möbler som passar 

till atmosfären i deras café och butik. I butiken har de en tanke kring hur produkterna 

ska placeras. Axelsson (2017-12-07) nämner att Skördefestens verksamhet uppmuntrar 

deltagarna i Skördefesten till att dekorera med marschaller, pumpor och mer 

ljusinstallationer, eftersom de vill att det ska vara trevligt för besökaren att komma till 

evenemanget. Även Adolfsson (2017-11-29) berättar att de säljer bönor i lösvikt för att 

kunderna ska tycka att det är charmigt. Det kan tolkas som att Skördefesten, 

Havtornsgården och Ölands Skördebutik vill skapa en speciell atmosfär i 

upplevelserummet. Att medvetet använda sina varor för att engagera kunderna på ett 

sätt som skapar minnen kan bidra till en upplevelse (Pine & Gilmore, 1998).  
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“Vi har ju försökt att göra det lite inbjudande och trevligt i butiken. Det är ju 

tjusigare invändigt än utvändigt, så är det. Man kan säga att vi vill ha det lantligt 

och rustikt.” (Adolfsson, 2017-11-29)  

 

Föreställningen om den romantiserade bilden av landsbygden skulle kunna vara till 

turismens fördel enligt Boniface (2005). Om verksamheter framhäver den 

fritidsanpassade bilden av landet kan det leva upp till besökarens förväntningar. 

Adolfsson (2017-11-29) på Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter instämmer: 

 

“Ja visst, absolut blir det så. Man vill ju göra det inbjudande, det blir ju en 

romantiserad bild för det ser ju egentligen inte ut så. Går man en runda i fabriken 

så kan man se hur det verkligen ser ut. Det är ju lantbruksindustri så att säga, men 

det är ju inte särskilt inbjudande. Det är bullrigt och dammigt det är ingen miljö 

man säljer i. Oftast ser det ju inte ut så på gårdarna heller, man försöker efterlikna 

hur det var förr för hundra år sedan, men så ser det ju inte ut idag.” (Adolfsson, 

2017-11-29) 

 

Däremot beskriver af Wåhlberg (2017-11-27) inte sitt bryggeri som romantiserat, han 

menar att de har det som de har det. Runstens Gård påpekar hur besökare inte förstår 

hur mycket arbete som ligger bakom deras verksamhet. Besökaren upplever bara den 

fritidsanpassade delen av lantlivet, av den anledningen blir föreställningen om livet på 

landet romantiserat (Bessiere, 1998). Det kan tänkas att atmosfären och den 

romantiserade bilden av landsbygden hör ihop. Även om företagen säger att de inte 

arbetar aktivt med att uppfylla bilden kunden har så har många av dem en tanke i hur 

atmosfären ska uppfattas.  

 

Betydelsen av lokal mat kan genom turismen skapa en unik upplevelse som i sin tur 

påverkar en destination positivt då det gynnar den lokala ekonomin (Haven-Tang & 

Jones, 2005). Därför uppmuntras producenterna till att producera fler lokala produkter 

eftersom det genererar fler besökare till destinationen (Sims, 2009). Från turistindustrins 

perspektiv är dock besökaren en konsument och konsumtionen har stor betydelse 

eftersom det genererar pengar (Quan & Wang, 2004). Strandå (2017-12-07) på 

Havtornsgården berättar att inkomsten är väldigt viktig för att kunna stanna kvar på 

gården. Runstens Gård (2017-11-29) menar dock att alla besök inte måste generera 
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pengar på en gång, ett “tittbesök” kan göra att besökaren kommer dit en annan gång och 

handlar eller tipsar andra om deras försäljning: 

 

“På sommaren när vi har skylten uppe, då svänger man ner för man inte har varit 

här kanske. Då får man ju upplevelsen. Det kan bli ett “tittbesök” eller så handlar 

man något. “Tittbesöken” är ju bra, då vet de vad vi har eller att de sen kan berätta 

för någon annan att vi finns.” (Svenneheim, 2017-11-29) 

 

5.2 Autenticitet  
 

Intresset för närproducerad mat skulle kunna tolkas som en önskan av autenticitet 

(Sims, 2009). Beroende på vem turisten är varierar betydelsen av autenticitet (Hanefors 

& Mossberg, 2007). Olika produkter kan till exempel upplevas äkta för en besökare om 

den är producerad av en inhemsk invånare enligt lokala bruk (Holm m.fl., 2013). Det 

kan ses som en flykt från vardagen att besöka platser med syfte att få uppleva mat som 

känns “autentisk” (Boniface, 2005). Axelsson (2017-12-07) beskriver vad hon tror 

människor upplever när de kommer ut till en gårdsbutik på landet: 

 

“Jag tror att när livet ser ut som det gör med dator, telefon och man vet var alla är 

och håller koll. Den här kontakten man får när man kommer ut till gårdsbutiken 

blir mer viktig, då har man någon på riktigt att prata med. Vi behöver vara sociala 

också, när du får den biten och något gott att äta, det tror jag inte kan bli så 

mycket bättre. Sen har oftast bonden en familj, några barn en hund kanske en katt. 

Det blir den här bilden liksom, det tillför jättemycket.” (Axelsson, 2017-12-07) 

 

Havtornsgården (2017-12-07) menar att autenticitet är en viktig del av deras 

verksamhet. Strandå (2017-12-07) berättar att det skulle kännas fel om de inte odlade 

ekologiskt, då skulle de inte vara ärliga mot sig själva. Lokal mat kan fungera som en 

identitetsmarkör för en region och främja jordbruket (Bessiere, 1998). Turistbyrån 

berättar att de vill att fler restauranger ska köpa mer lokal mat då de upplever att det 

finns ett värde i den lokala maten. Ölands turistbyrå (2017-11-22) är engagerade i 

Regional Matkultur, vilket kommer att redovisas inom den närmaste tiden berättar 

Smedfors (2017-11-22). De tror att symbolen med den vita kockmössan är positivt för 
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den öländska maten eftersom den representerar att det finns unik mat där. Ölands 

turistbyrå (2017-11-22) hoppas att krögare och caféer vill ta del av exponeringen som 

Regional Matkultur ger. Kravet för att delta i organisationen är att de ska använda fler 

öländska råvaror. Påföljden av att använda lokala råvaror är att det blir efterfrågan på 

bland annat öländskt kött, mjölk och grönsaker, vilket gynnar lantbrukarna på ön 

(Smedfors 2017-11-22). Turistbyråns engagemang för den lokala maten kan tolkas som 

en antydan på att det finns en efterfrågan på öländsk produktion. Det kan tänkas att den 

öländska maten ses autentisk, då de lyfter fram det som är lokalt och speciellt för 

regionen. Urbaniseringen har gjort att det finns en distans till jordbruket och de gamla 

rötterna där den rurala kulturen försvunnit (Boniface, 2005). Nya trender inom turismen 

kan göra att besökare blir mer benägna till att besöka landsbygden (Blekesaune m.fl., 

2010). Strandå (2017-12-07) på Havtornsgården tror att det är en trend att vilja komma 

tillbaka till rötterna: 

 

“Just att man vill baka sitt eget surdegsbröd, göra sin egen korv och odla själv. 

Man gör det riktiga på något sätt. Det är ju en trend som är nu, att man vill 

komma tillbaka till rötterna.” (Strandå, 2017-12-07) 

 

Smedfors (2017-11-22) från Ölands Turistbyrå berättar att man som besökare vill 

komma åt det som är lokalproducerat, att man vill veta vem som producerat och sålt 

varan. Smedfors (2017-11-22) fortsätter och berättar att det blir något speciellt med det 

småskaliga och äkta. Strandå (2017-12-07) på Havtornsgården förklarar att de tror 

många har en positiv känsla för Öland, att man har varit där och solat och badat eller 

varit där på resa med sina föräldrar som barn. De brukar säga till konsumenterna att de 

har produkter som kommer ifrån Öland. När de sålde potatis i påsk var de många 

kunder som köpte potatis endast för att det stod Öland på påsen, berättar Strandå (2017-

12-07). Selwyn (1996, refererad i Quan & Wang, 2004) menar att autenticitet är en 

känsla snarare än kunskap. Adolfsson (2017-11-29) tror att det är känslan av att varan är 

lokalproducerat som är det viktiga: 

 

“Om du frågar en gotlänning så tycker dom naturligtvis att det gotländska är 

mycket bättre och i Skåne vill man gärna ha det skånskt, så är det ju. Men vi är 

stolta över våra bönor det är vi ju väldigt bra på. Sen en öländsk lök eller en 

skånsk lök... jag tror inte man känner någon skillnad om jag ska vara ärlig. Det är 
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nog mer känslan. Det är ju många turister på Öland och de vill ju gynna Öland 

och köpa det öländska... dom är ju mer fanatiska än ölänningarna som kommer till 

butiken, är det inte Ölandsproducerat då vill dom inte ha det.” (Adolfsson, 2017-

11-29) 

 

af Wåhlberg (2017-11-27) betonar även vikten av det lokalproducerade och berättar att 

deras verksamhet har som ambition att ha lokaldistribution och inte köra längre än till 

Kalmar. I frågan om varför det lokalproducerade är viktigt svarar han det finns olika 

aspekter till det: 

 

“Dels är det ju kontakten med slutkunden, man får en mycket närmare relation till 

den som i slutändan konsumerar våra produkter om man bara har den lokala 

spridningen på det. Miljöaspekten finns ju också på det förstås. Jag menar öl 

består ju till 90% av vatten och det känns ju lite onödigt att köra kors och tvärs 

över jorden.” (af Wåhlberg, 2017-11-27) 

 

Taylor (2001) föreslår att det som är autentiskt också är traditionellt. Traditionellt i den 

mån att man reproducerar ett levnadssätt, tillställningar eller tidigare epoker. Enligt 

Taylor ska en produktion som är autentisk vara en reproduktion av något som är 

originellt och nutidens autenticitet ska hylla sitt ursprung. Strandå (2017-07-12) 

berättar: 

 

“Vi har alltid varit hästintresserade och gjort egen surkål och sånt där, det är ju en 

gammal metod kan man ju säga. Men när vi bakar så försöker vi få in nya 

intressanta ingredienser som lakrits och sånt där, det använde man ju inte förr. Så 

både och. Man får ju inte stagna till heller man måste ju utvecklas, det är också 

viktigt för att locka fler och bli intressant” (Strandå, 2017-07-12) 

 

Larsson (2017-11-29) berättar att de använder sig av traditionella grunder och försöker 

sedan hitta olika sätt att utveckla produkterna så att de har något nytt att erbjuda 

kunden. Strandå (2017-07-12) berättar att det kan vara svårt för bönder att 

marknadsföra sig eftersom de går i sina traditionella spår och inte tillför något speciellt 

som lockar kunden. De menar att eftersom de har marknadsfört havtornen med sin 

personliga prägel har de nu en riktning som känns intressant, därför har det gått bra för 
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deras verksamhet. De poängterar dock att det måste finnas både och, att alla inte kan ha 

det likadant. Strandås uttalande stämmer överens med Ekström och Jönsson (2016b) då 

de menar att småskaliga producenter kan ha svårt att marknadsföra sig då de inte lärt sig 

hur man berättar om sina produkter på ett fördelaktigt sätt som intresserar konsumenter.  

 

Larssen (2007) beskriver att turistens upplevelse kan delas in i tre steg där det sista 

steget involverar turistens minne av upplevelsen. Lee m.fl. (2012) beskriver mat som ett 

sätt att få kunden att behålla minnena kring upplevelsen då smak kan stärka 

uppfattningen av den totala upplevelsen. Mat kan fungera som en souvenir som följer 

med turisten hem från en upplevelse och upplevs igen i hemma miljön. Smakerna kan 

ge minnen om vad som upplevt under ett besök på en destination (Boniface, 2005). 

Genom att ta till vara på landskapet kan en kombination av mat med ett vackert 

landskap ge en optimal upplevelse (Erlandsson, 2014). Larsson (2017-11-29) berättar 

att de flesta som besöker dem brukar påpeka hur fint de har det, men att de inte tänker 

på det själva då de vant sig vid utsikten och naturen. Han fortsätter:  

 

“Det kan ju vara att de har gått här ute och sett djuren som betat och tänkt på att 

det är närproducerat och att det är bra uppfött och sådär...att det smakar lite bättre 

sådär säger de.” (Larsson, 2017-11-29) 

 

Genom mat kan man även skapa minnen med koppling till platser, händelser och 

människor (Mitchell & Hall, 2003). Johansson (2017-12-07) på Lindby Boden berättar 

att hennes egen framställda glögg går vid namnet Lindby glögg men från början hette 

Eriksöre när hon började sälja den på evenemanget Skördefesten. Hon upplever att folk 

som kommer från fastlandet köper glöggen som en souvenir och ett minne av 

Skördefesten. Numera bär glöggen Eriksöre sin logotype endast under Skördefesten 

eftersom märket har blivit så förknippat med evenemanget. Produkter som köps med 

hem från landsbygden kan ge en speciell och personlig koppling till kunden, till skillnad 

från om det hade köpts i dagligvaruhandeln (Boniface, 2005). 

 

Wang (1999) beskriver existentiell autenticitet som att ha förmågan att känna sig själv 

och att leva i överensstämmelse med sig själv, det tycks vara viktigt för flera av 

informanterna i deras verksamheter. af Wåhlberg på Skedemosse Gårdsbryggeri (2017-

11-27) berättar att de själva är en så pass stor del av verksamheten att om företaget inte 
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upplevs som äkta innebär det att de som människor inte heller är äkta. Han menar att de 

sätter sig själva på spel genom verksamheten. Adolfsson (2017-11-29) menar att de har 

vissa krav på produkterna, de vill kunna stå för att de säljer bra produkter. Kalmar- 

Ölands trädgårdsprodukter är noggranna med att betona att deras produkter är 

producerade på ön. Strandå (2017-12-07) berättar att om de skulle tycka att något känns 

fel då skulle även kunden känna det. 

 

 ”Kvaliteten är också viktig. Att man försöker ha bra produkter, som riktigt smör 

och sådär i våra kakor. Det är ju inte alla som har det i dagens läge men vi har det 

för att vi tycker det är viktigt, att det smakar bättre och det känns bra för oss själva 

och för kunden… att man är ärlig, det är viktigt för oss” (Strandå, 2017-12-07) 

 

Personligt bemötande och service är en viktig grund för att kundens förväntningar av 

upplevelsen ska uppfyllas (Morgan m.fl., 2009). Det ger kunden en möjlighet att prata 

och ställa frågor till producenten. Producenten får även möjlighet att träffa sina kunder 

och rekommendera olika produkter (Mossberg, 2007, refererad i Holm m.fl., 2013). 

 

“Det har ju ökat försäljningen på fårkött mycket i och med att man har försökt att 

få dem att testa något annat när lammfilén varit slut, då är de tveksamma i början. 

Men när de har provat en gång då vill de ju ha mer. Så det är ju också lättare för 

oss att stå här och prata än i en Icabutik.” (Larsson, 2017-11-29) 

 

Om kunden känner samhörighet med matproducenten eller värden kan det förstärka 

upplevelsen. Genom en ömsesidig kommunikation mellan besökaren och värden kan en 

närmare relation uppstå. En typ av kommunikation som för besökaren och producenten 

närmare varandra skulle kunna vara när värden delar med sig av ett familjerecept eller 

berättar om hur produkten har producerats (Sidali m.fl., 2015).  

 

”Ja det är ju bra att ha positiv kontakt. Det är roligt att träffa kunder och prata med 

dem och tipsa om recept och allt möjligt.” (Larsson, 2017-11-29) 

 

Strandå (2017-12-07) på Havtornsgården berättar att det är viktig att vara trevlig och ge 

ett ärligt intryck till kunden. De får många frågor om bärodling och har därför utbildat 

personalen så att de kan svara på eventuella frågor. Genom att försöka ge bra service 
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även när det förekommer dagar då energin inte alltid är finns där, är servicen en viktig 

aspekt menar 

Strandå (2017-12-07). Larsson (2017-11-29) på Runstens Gård delar Strandås åsikt och 

menar att kunden ska få bra kundservice och bra kontakt. Svenneheim (2017-11-29) på 

Runstens Gård tillägger att det med åren kommit många återkommande kunder vilket 

har bidragit till att kontakter har skapats. Det är oftast med de kunderna som 

konversationer om tips och recept förekommer.  

 

“Det allra bästa är mun till mun. En kund som har varit här och talar om för en 

annan att de köpt en bra vara, eller om de varit hemma hos någon och ätit något 

gott och frågar vad det är och vart det är köpt. Eller om man har köpt ett 

lammskinn och det fungerade bra och är intresserad av att köpa ett till, då kommer 

man tillbaka.” (Svenneheim, 2017-11-29) 

 

5.3 Storytelling 
 

Ekström och Jönsson (2016b) menar att bra mat inte säljer sig själv, den måste berättas 

om på ett sätt som är trovärdigt. Genom att visa engagemang och trovärdighet kan 

lojalitet gentemot kunden frodas, det kan resultera i att kunder gör sig besväret att betala 

mer eller resa längre för ett visst varumärke. Havtornsgården har arbetat för att ha något 

speciellt som utmärker verksamheten på marknaden där havtornsbären varit avgörande. 

För Strandå (2017-12-07) är det viktigt att besökarna ser att de har ansträngt sig. De vill 

att man ska få en känsla av att det är lantligt och mysigt på gården. En av anledningarna 

till att gården blivit så framgångsrik tror Strandå (2017-12-07) beror på deras unika 

havtornstårta. Det är många som åker till gården endast för att köpa tårtan: 

 

“Havtornstårtan börjar ju bli känd, det är många som åker hit för den. Men det tar 

ju rätt lång tid att bygga upp ett namn men sen sprider det ju sig. De som har varit 

här säger att det var så bra här och att ni måste åka dit, men tar ju tid innan man 

byggt upp ett namn.” (Strandå, 2017-12-07) 

 

Med hjälp av storytelling kan det skapas en anknytning mellan konsumenten och 

produkten vilket skapar mervärde i upplevelsen av verksamheten (Strömberg, 2007). 



 

 36 

Berättelsen kan användas för att förmedla bland annat verksamhetens identitet och 

värderingar till kunderna (Roney, 1989). Larsson (2017-11-29) beskriver hur de 

använder Facebook som marknadsföringskanal där de lägger upp bilder på djuren, 

omgivningen och lockande bilder som gör att kunden kan få upp ögonen för 

verksamheten och gå in och läsa om dem. De berättar att de har en tanke om vilken typ 

av bilder de lägger upp. Vidare förklarar Larsson (2017-11-29) att de varit med i olika 

reportage i tidningar där de berättat om Runstens Gård som hjälp till att skapa 

storytelling: 

 

“Det kan det ju vara att någon frågar liksom hur länge man hållit på här på gården. 

Sen har det ju varit lite reportage i tidningar... lite storytelling då. Kunderna är 

intresserade av att få lite historia, hur länge man hållit på och sådär.” (Larsson, 

2017-11-29) 

 

Svenneheim (2017-11-29) fortsätter och berättar att om de inte var intresserade av att 

berätta historien om hur de lever på Runstens Gård och deras bakgrund, då skulle de 

inte haft varken gårdsbutik eller styckeri. Hade de bara varit intresserade av försäljning 

hade de istället jobbat i en vanlig affär. af Wåhlberg (2017-11-27) på Skedemosse 

Gårdsbryggeri menar däremot att de inte har någon uttalad bild om hur de ska 

presentera sig i deras marknadsföring. När han berättar historien om hur deras 

verksamhet startade brukar han säga att det är en hobby som har urartat. Ett sätt att 

skapa en historia kan vara att se tillbaka kring varför produkten skapades från första 

början. Produkter kan ibland skapas för att grundaren har ett eget behov eller intresse 

som sedan kan uppmärksammas av allmänheten (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 

Likt Dennisdotter och Axenbrants (2008) teori kan det antas att Skedemosse 

Gårdsbryggeris verksamhet uppmärksammats på grund av af Wåhlbergs eget intresse. 

Han betonar hur viktigt det lokala är för deras företag:  

 

“Jag tror inte vi har något uttalat om vad det är för bild vi ska prestera av oss i vår 

marknadsföring… Men det lokala är ju viktigt för oss även där. Försöka förmedla 

känslan att vi är ölänningarnas bryggeri på något sätt. Vill man ha det lokalt och 

genuint öländska, så är det vår öl man ska dricka.” (af Wåhlberg, 2017-11-27) 
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Ekström och Jönsson (2016b) beskriver att anknytning och engagemang är en 

betydelsefull del av storytelling. För en historieberättare är det viktigt att knyta an till 

sina åhörare, det handlar om att få kunderna att lyssna och bli engagerade. 

Havtornsgårdens ambition om att det ska upplevas mysigt och lantligt är en del av att de 

bor på landsbygden, de menar att det finns en naturlig känsla på landet. Strandå (2017-

12-07) tror däremot att de skulle kunna arbeta mer med storytelling. De skulle kunna 

berätta mer om hur deras släkt har funnits på gården i flera generationer och hur allting 

har byggts upp. De tror att det hade varit gynnsamt att kunna förmedla att det finns en 

bakgrund till Havtornsgården: 

 

“Att det finns en bakgrund och att folk vet att vi verkligen bor här hela året i flera 

generationer tillbaka. Jag tror att det känns som en trygghet i den värld som är 

idag.” (Strandå, 2017-12-07) 

 

De fortsätter att beskriva hur de har kommit överens om att inte sälja till 

dagligvaruhandeln då man lätt försvinner i mängden, vilket stämmer överens med 

Ekström och Jönsson (2016b). Det kan vara svårt för kulinariska entreprenörer att bli 

igenkända av konsumenter bland alla anonyma varumärken i dagligvaruhandeln. En 

fördel som kulinarisk entreprenör är dock att de har möjlighet att berätta en historia och 

representera företaget som ligger bakom produkten. Kunden får då även en bild av 

produktens ursprung (Ekström & Jönsson, 2016b). Strandå (2017-12-07) berättar att 

eftersom de inte har så många återförsäljare så blir det att kunderna kommer till dem på 

gården istället, vilket de tycker är bra. Gården har även blivit uppmärksammad av 

tidningar som Expressen, Dagens Nyheter, Ölandsmagazinet och hamnat på förstasidan, 

vilket har varit bra marknadsföring för verksamheten. De berättar att den typen av 

reportage är väldigt bra för att det är gratis marknadsföring som annars är dyrt. 

Facebook är en kanal som de har mycket användning av då de har många följare där: 

 

“Vi marknadsför ju oss på Facebook, det är många som följer oss där. Men vi 

skulle kunna göra ännu mer där. Bilderna ska vara lockande, typ en kärra med 

nyskördade grönsaker och sånt eller tårtan och kakorna. Sen har vi ju hemsidan 

men den kan vi inte uppdatera själva, Facebook är ju bättre, man kan nå fler 

tycker jag. De flesta går in på Facebook hellre än på hemsidan.” (Strandå, 2017-

12-07) 



 

 38 

 

Chronis (2005) föreslår att de fysiska omgivningarna kan användas för att forma en 

berättelse kring destinationen. En story som kan bidra med någonting unikt kan ge 

besökaren en mer betydelsefull upplevelse och fungera som konkurrensmedel. En 

berättelse kan göra att besökaren engagerar sig mer i platsen och lättare skapar minnen 

från besöket (Overend, 2012). Strandén (2017-11-22) berättar att de informerar om 

Ölands gårdsbutiker på turistbyråns hemsida och på sociala kanaler. Hon berättar att det 

fungerar som en typ av marknadsföring. Smedfors (2017-11-22) beskriver Öland som 

en genuin miljö som är bra att ta vara på ur ett turismperspektiv:  

 

"Mycket av det vi gör på Facebook handlar ju om att skapa en känsla för att 

komma till Öland och för att konsumera Öland. Mycket av det som säljs i 

gårdsbutikerna enligt mitt sätt att se det, är ju inte livsmedel utan det är turistiska 

produkter i form av souvenirer. Det är ju mer en känsla för turisten, dels den 

matintresserade ölänningen givetvis som tycker att det här är en bättre produkt än 

det som säljs i butikerna, men den stora bulken av det som de säljer är ju till 

turister som tycker det är mysigt att ta med sig något från Öland. Det är som sagt 

mer att man köper en souvenir än som något man kan äta. Men det tenderar lite 

mer att dra emot det, så i sociala medier pratar vi om gårdsbutiker. Så är det ju, att 

någon som bor i en storstad kommer till det öppna landskapet ska kunna 

konsumera allt här och köpa med sig det hem och besöka den här så att säga lite 

mer genuina miljön, som man kanske inte hittar i en storstad längre.” (Smedfors, 

2017-11-22) 

 

Strandén (2017-11-22) berättar att turistbyrån har en film på deras Facebook-sida där de 

informerar om mat för alla smaker. Hon menar att storytelling handlar om att skapa en 

känsla. Tanken bakom deras film är att visa att Öland har någonting bra utan att 

egentligen tala om det. Strandéns uttalande kan liknas vid Baumeisters m.fl. (2007) 

teori om storytelling där emotionell stimulans kan förbättra minnet och bidra till 

slutintrycket av en upplevelse. Axelsson (2017-12-07) tror att mat kan vara en viktig 

komponent i storytelling och beskriver hur den öländska maten kan bidra till 

storytelling: 
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“Mycket är ju traditionen som är knuten till maten som folk blir nyfikna på, våra 

kroppkakor, lufsan och vad har man gjort tidigare kring olika högtider här. Det är 

människor nyfikna på. Att bygga upp sådana historier kring mat tror jag på. Sen är 

det naturligtvis smaken och att äta bönsallad när man kommer hit, det är ju 

klockrent idag. Men kroppkakan har ju sin charm på sitt sätt, den har en helt 

annan historia med sig. Så man får både yngre publik med det som är närodlat och 

sådär och det som kanske är tyngre då, som kroppkakan som för traditionerna 

vidare.” (Axelsson, 2017-12-07) 

 

Axelsson (2017-12-07) tror att det kan betyda mycket för en besökare att ha med sig en 

berättelse när de kommer till en plats. Hon menar att det gör att man lättare kommer 

ihåg och lättare kan berätta om sin upplevelse, det blir en kul historia berättar hon. Hon 

tror att en bra historia kan göra att fler vill besöka ön. Axelssons (2017-12-07) uttalande 

skulle kunna liknas vid Delgadillo och Eseals (2004) teori om att storytelling kan locka 

nya kunder. Likt Chronis (2005) menar Axelsson (2017-12-07) att omgivningarna 

bidrar till berättelsen om Öland: 

 

“Jag tror att det finns ett jättestort intresse, för man är inte på landsbygden, man är 

i stan och man gör sitt vardagliga liv. Sen kommer man ut på landet... och även 

om man ligger i en bilkö efter en stor vagn med ensilage efter en jättetraktor så 

konstaterar man att nu är jag faktiskt på landet, då är det okej att ligga i den kön. 

För det blir liksom om en happening.” (Axelsson, 2017-12-07) 

 

Storytelling kan fungera som ett marknadsföringsverktyg där berättelsen om företaget 

kan utveckla företagets koncept (Strömberg, 2007). Adolfsson (2017-11-29) menar att 

Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter använt Ölands Skördebutik som ett sätt att 

förmedla vilken typ av verksamhet de är: 

 

“Med butiken försöker vi att profilera oss på ett sätt, annars är ju fabriken lite 

anonym. Det är ingen som riktigt vet vad vi pysslar med.” (Adolfsson, 2017-11-

29) 

 

Eftersom Ölands Skördebutik medvetet gjort butiken lantlig och rustik har de en vilja 

om att förmedla en lantlig känsla till besökarna. Det lantliga skulle kunna uppfattas som 
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det autentiska (Hanefors & Mossberg, 2007). När konsumenter upplever äkthet kommer 

de troligen känna sig mer delaktiga i kontexten och kopplade till varumärkets berättelse 

(Guber, 2007).  

 

5.4 Destination 
 

Enligt Framke (2010) innebär en destination en plats som har aktiviteter, infrastruktur 

och attraktioner. Platsen har en blandning av produkter och tjänster som varierar efter 

turisternas efterfrågan. Framke (2010) menar även att en destination kan beskrivas med 

komponenterna interaktion, samarbete och nätverk. Det kan även krävas att det ska 

finnas både privata och offentliga aktörer som konkurrerar med varandra för att en 

destination ska bli framgångsrik (Snepenger m.fl., 2007). Konkurrens mellan aktörer 

behöver inte vara något negativt. Snepesngers m.fl. teori kan tolkas som aktörerna gör 

att de alla strävar efter samma mål, därför blir de konkurrenter, men målet är att få fler 

kunder vilket gynnar destinationen. Adolfsson (2017-11-29) menar att aktörerna på ön 

gärna arbetar tillsammans för att främja Öland: 

 

“Det är ju samverkan så att säga och vi säljer ju varandras produkter också. Andra 

gårdsbutiker ser man ju inte som konkurrenter, det är bra att det är andra som 

håller på, då kan man ha deras varor och de kan ha våra. Det är nog bättre ju fler 

som håller på inbillar jag mig. Det ser man ju på Skördefesten, anledningen att 

folk åker hit är ju att det händer så mycket.... att det är så många som håller på. 

Det är svårt att få så mycket folk som enskild aktör annars.” (Adolfsson, 2017-11-

29) 

 

Axelsson (2017-12-07) berättar att evenemanget Skördefesten har gjort så att Öland har 

lyckats med en säsongsförlängning, det har genererat en positiv påverkan på de som är 

verksamma på ön. Många sommarstugeägare stannar kvar på Öland fram till 

Skördefesten vilket gynnar flera näringar. Skohandlaren i Borgholm har en högre 

omsättning under Skördefestens fyra dagar än under hela juni berättar Axelsson (2017-

12-17). Det krävs engagemang från deltagarna för att fånga besökarnas intresse, 

fortsätter Axelsson (2017-12-17). Adolfsson (2017-11-29) berättar att Skördefesten är 

ett tillfälle och visa upp sig, inte bara för turisterna utan även för lokalbefolkningen. För 



 

 41 

många nystartade verksamheter är Skördefesten ett bra tillfälle att nå ut till allmänheten. 

Johannson (2017-11-07) på Lindby Boden framställde sitt eget glöggrecept och 

lanserade glöggen på Skördefesten år 2010, två år senare öppnades butiken Lindy 

Boden. Strandå (2017-12-07) på Havtornsgården berättar att de först började sälja 

produkter på Skördefesten och ställa ut på olika marknader. Under den första tiden på 

Skördefesten hade Strandå endast ett bord utanför gården med produkter. Efterhand 

växte verksamheten och med tiden kunde de bygga ut gården. Havtornsgården är 

numera med i evenemanget varje år och har cirka 12–14 personer som arbetar under 

Skördefestens dagar. Larsson (2017-11-29) på Runstens Gård berättar en liknande 

historia, även deras verksamhet började med försäljning på Skördefesten. Genom deras 

deltagande på Skördefesten förstod de att det fanns en efterfrågan på svenskt lamm: 

 

“Vi tänkte att vi bara skulle sälja lite lammlådor över disk som de får komma och 

hämta. Först räknade vi med att sälja 100 lamm om året men vi kanske säljer 350 

om året och lite tillbehör runt om och hantverk och sådär.” (Larsson, 2017-11-29) 

 

Hosany och Prayag (2013) menar att om en besökare får positiva upplevelser på en 

destination är chansen större att de gör återbesök. Besökares totala upplevelser av 

destinationen kan påverkas av bland annat vänlighet från lokalbefolkningen (Canestrelli 

& Cosa, 1991). Många av Ölands aktörer är med och deltar i evenemanget 

Skördefesten. Eftersom evenemanget pågår runt hela Öland involveras och engageras 

alla som är bosatta på ön (Axelsson, 2017-12-07). Evenemang är en viktig komponent 

för marknadsföringen av en plats eftersom det är ett tillfälle att visa upp sig som 

destination och det skapar mervärde för besökaren (Getz, 2008). 

 

af Wåhlberg (2017-11-27) på Skedemosse Gårdsbryggeri ser evenemanget Skördefesten 

som en bra marknadsföring och försäljningsmässigt har det en stor betydelse för dem. 

De har öppet hus under evenemanget där de grillar korv, säljer folköl och försöker 

förmedla en härlig stämning till besökarna berättar af Wåhlberg (2017-11-27). Axelsson 

(2017-12-07) förklarar att maten och konsten är de två benen som Skördefesten står på. 

Axelsson (2017-12-07) tror att det som gör evenemanget så spännande för så många är 

för att det upplevs som mysigt. Axelsson (2017-12-07) menar att intresset för mat har 

ökat och att många vill ha närodlade och lokalproducerade råvaror. Axelsson (2017-12-
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07) anser att Skördefesten kan ses som ett skyltfönster för de lokala produkterna som 

finns på gårdsbutikerna.  

 

“Konsten är jag inte så insatt i. Men maten och konsten tillsammans är en sådan 

upplevelse för de som kommer hit och att alla vanliga butiker tjänar på att folk 

kommer, det är någonting bra för Öland.” (Axelsson, 2017-12-07) 

 

En destinations image kan påverka om en besökare väljer att komma tillbaka eller inte 

(Court & Luptin, 1997). Det är därför viktigt att hela destinationen visar upp en positiv 

bild och skilja sig från konkurrenter genom att visa upp den speciella platsen har att 

erbjuda (Hosany m.fl., 2007). Havtornsgården har med sin havtorn positionerat gården 

samt gjort Öland känd för havtorn (Strandå, 2017-12-07). Larsson (2017-12-07) 

instämmer och berättar att turistbyrån brukar rekommendera dem för besökare. 

Produkter som är knuta till destinationen och dess namn kan bidra till en ökad 

försäljning (Kumar & Kaushik, 2017). Samtliga av informanterna nämner för kunderna 

att deras produkter kommer ifrån Öland. 

 

“Det framför allt Öland gör för oss är ju att varumärket Öland lockar väldigt 

många människor till ön på sommaren och det är ju då vi har vår absolut största 

försäljning. Öland ger oss kunder och många av besökarna har en väldigt positiv 

association till Öland.” (af Wåhlberg, 2017-11-27) 

 

Johansson (2017-12-07) på Lindby Boden berättar att det kommer många turister som 

vill köpa produkter som kommer ifrån Öland, därför består utbudet av många öländska 

delikatesser. Strandå (2017-12-07) berättar att de brukar påpeka att de har produkter 

från Öland på Havtornsgården, eftersom de tror att många har en positiv känsla för 

Öland. Under påsken sålde de potatis och många kunder köpte det endast för att det stod 

Öland på påsen. Som tidigare nämnts tror Smedfors (2017-11-22) att mycket av det som 

säljs i gårdsbutikerna inte ses som livsmedel för turisterna, utan som produkter i form 

av souvenirer. Smedfors (2017-11-22) tror att besökarna tycker att det är trevligt att ta 

med sig något från Öland hem. 
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Larsson och Svenneheim (2017-11-29) på Runstens Gård berättar att maten oftast är 

den primära anledningen till att besöka deras gårdsbutik. Som kund åker man inte till 

deras gård och handlar om man inte är intresserad av närproducerad mat.  

  

”De vill veta var det är producerat och veta att det inte är importera kött. Där svårt 

att hitta den typen av lamm ute i butikerna också. Så kunderna söker efter var den 

typen lamm finns och åker en bit för att kunna köpa det” (Larsson, 2017-11-29) 

 

Enligt Kamfjord (2002) är attraktioner den avgörande anledningen till en turists 

resande. Valet av en destination kan avgöras beroende på vilken den primära och 

sekundära attraktionen är. Ett besök hos en gårdsbutik skulle kunna tolkas som en 

attraktion. För en del människor skulle det kunna vara en primär anledning att åka till 

Öland och besöka olika gårdsbutiker. Koh och Hatten (2002) menar att entreprenörer på 

landsbygden med liknande produkter och tjänster kan konkurrera med varandra. Som 

nämnts tidigare av Adolfsson (2017-11-29) på Kalmar – Ölands Trädgårdsprodukter 

behöver inte liknande verksamheter vara konkurrenter. Med en god samverkan kan 

företag gynna varandras verksamheter och destinationen. Företagets service och 

gästvänlighet kan dock vara avgörande i valet av vilken verksamhet man som 

konsument vill stödja, då kundens krav ökar under en turistupplevelse (Quan & Wang, 

2004). af Wåhlberg (2017-11-27) tror att det personliga engagemanget är en viktig 

aspekt. Det kan tolkas som att attraktioner inte är det ända som avgör valet av 

destination, utan hög standard på service och gästvänlighet kan ha en väsentlig del i 

valet av destination.  

 

Sletvold (1999, refererad i Bohlin & Elbe, 2007) förklarar begreppen punkt-, plats- och 

områdesdestination, vilket kan motsvara ett specifikt resmål, en stad eller en större 

geografisk enhet som innehåller flera resmål eller städer. Öland kan beskrivas som en 

områdesdestination med många resmål och attraktioner för turister att besöka. Strandèn 

(2017-11-22) på Ölands turistbyrå menar att hemsidan har en stor roll att förmedla 

information till besökare. Turistbyrån har som ambition att det ska finnas tillgänglig 

information om öns varierande utbud på hemsidan. Johansson (2017-12-07) på Lindy 

Boden instämmer om att det finns ett varierat utbud på Öland. Johansson (2017-12-07) 

menar att allt som kan vara av intresse för turister inte enbart finns i städer utan även 

landsbygden kan ha mycket att erbjuda. Strandå (2017-12-07) på havtornsgården menar 
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dock att det kan vara svårt att locka besökare till den östra sidan av Öland. 

Havtornsgården har tillsammans med andra aktörer på sin gata anordnat olika aktiviteter 

för att marknadsföra sig själva och östra sidan av Öland.  Haven-Tang och Jones (2005) 

betonar betydelsen av det lokala som kan gynna en destination och dess ekonomi. 

Smedfors (2017-11-22) på turistbyrån instämmer om hur viktigt det lokala är för en 

destination: 

 

”Det är ju ändå viktigt att prata om lantbrukarna och deras betydelse. Det 

turistiska landskapet hade ju inte varit konsumtionsbart utan några lantbrukare, 

eftersom det hade vuxit igen. De ser ju till att djuren betar på alvaret, det är det 

som gör att alvaret är så platt och fint och inte fullt med massa små träd och 

enbuskar” (Smedfors, 17-11-22) 
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6. På vilka sätt kan gårdsförsäljning skapa värde för 

matturism? 
 

I vårt avslutande kapitel besvarar vi vår frågeställning utifrån det teoretiska och 

empiriska materialet som samlats in under uppsatsprocessen. Vi beskriver hur 

storytelling, destination och upplevelse kan skapa värde för matturismen genom 

gårdsförsäljning. 

 

I vår studie har vi konstaterat att det finns olika värden av gårdsförsäljning. Vi har 

identifierat upplevelseskapande, storytelling och destination som väsentliga delar inom 

gårdsförsäljning. Utifrån vår studie framkom det att aktörerna inte aktivt arbetar med att 

leverera upplevelser för kunder, dock var upplevelsen av verksamheten viktig för 

samtliga verksamheter. Genom att förmedla kunskap om mat samt sättet det förmedlas 

på, kan turismprodukter skapas i from av upplevelser. Informanterna refererar till att de 

upplevt att kunderna varit intresserade av historien bakom gården och produktionen. Vi 

kan se ett samband mellan gårdsförsäljning och storytelling då lokal mat kan bidra till 

en unik upplevelse i det moderna samhället. Vi kan även se ett mönster i producenternas 

genuina intresse av att förmedla deras visioner om verksamheten till kunden. Många av 

verksamheterna identifierar sig med sina produkter och vill därför leverera genuina 

produkter till sina kunder som associeras med deras värderingar.  

 

En del av producenterna använder sig av sociala medier, till exempel genom berättande 

bilder för att kunden ska få en djupare förståelse av vilken typ av verksamhet de 

bedriver. Producenterna delar även med sig av verksamhetens historia till sina kunder 

och även sina personliga historier för besökarna för en personlig kontakt. Vi kan 

konstatera vikten av god kundkontakt inom gårdsförsäljning, då det är en väsentlig del 

av informanternas sysselsättning. Empirin antyder att destinationen spelar stor roll i hur 

aktörerna marknadsför sina produkter eftersom kunderna gärna söker sig till lokala 

matprodukter. Lokal produktion kan gynna en destination på ett hållbart sätt. I empirin 

tolkar vi att alla berörda aktörer aktivt tänker på hur deras verksamhet kan främja 

destinationen genom att betona platsen inom försäljningen av gårdsprodukter. Vi tror att 

en destinations image förstärker den totala upplevelsen som producenten vill förmedla 
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till turisten när hen besöker en gårdsbutik. Som empirin visar har den lokala prägeln på 

produkterna en viss betydelse för besökaren, vilket producenterna är medvetna om.  

 

Vi ser även att matrelaterade evenemang kan ha stor inverkan på matturismen eftersom 

maten blir en primär anledning till att besöka evenemanget. På ett evenemang finns det 

möjlighet att presentera nya produkter och smaker vilket kan resultera i att aktörerna 

kan introducera ett nytt matintresse för besökaren. Maten kan även tillsammans med 

atmosfären utgöra en upplevelse som kan skapa långvariga minnen. Minnena kan till 

exempel komma från mat som köpts med i form av souvenirer och kan vara en historia 

att berätta om för människor i sin omgivning. Bra minnen från evenemanget kan bland 

annat ge återkommande besökare. Vi anser att effekterna hos besökaren från 

matrelaterade evenemang även gäller gårdsförsäljning. Att driva en gårdsbutik på 

landsbygden kan enligt empirin tyda på en vilja av att leverera autentiska produkter. 

Studien indikerar även att informanternas sysselsättning är grundat ur ett genuint 

intresse vilket tycks gynna företagen. Gårdsförsäljning av mat och dryck kan ge ett 

mervärde genom att visa upp omgivningen och leverera en tillfredsställande atmosfär. 

Vår studie visar att upplevelse, storytelling och destination kan genom gårdsförsäljning 

ge positiv inverkan på matturismen.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide  

 

Introduktion av företagen 

Vilken roll har du i verksamheten? 

Vad gör er verksamhet? 

Vilken roll/ hur stor roll har de lokala produkterna i er verksamhet? 

Har ni ett eget varumärke? 

Erbjuder ni några attraktioner? 

Är ni delaktiga evenemang och marknader? I så fall vilka och varför.   

Vad säljer ni mest? 

Hur ser året ut med arbetet? Har ni öppet året runt? 

 

Destination 

På vilka sätt tycker ni att ni bidrar till turismen? 

Hur tycker ni att er verksamhet gynnar Öland och dess turism? 

Vad betyder Öland för er verksamhet? 

Hur hade Öland varit utan gårdsförsäljning? 

Ger ni en romantiserad bild av landsbygden? 

Varför är Skördefesten som evenemang viktigt för Öland?  

 

Storytelling 

Varför är det viktigt att sälja de lokala varumärkena i butiken? 

Vad vill ni förmedla med er verksamhet? 

Hur marknadsför ni er? 

Vet ni vad storytelling är? hur arbetar ni med detta? 

Brukar ni berätta er berättelse om verksamheten för era kunder? 

Vad var er affärsidé från första början? och har den ändrats med tiden? 

 

Upplevelse 

Vad har ni för erfarenhet av era produkter som souvenirer? 

Vad tror ni era kunder har med sig för minnen när de kommer hem? 

Är det viktigt för er att komma nära era kunder? 
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Hur arbetar ni för att involvera alla sinnena hos kunderna? 

På vilka sätt får man en upplevelse när man besöker er verksamhet? 

Vilken sorts atmosfär vill ni skapa? 

Vilken känsla vill ni förmedla till era kunder? finns det en tanke bakom er placering och 

inredning? 

 

Autenticitet 

Är det viktigt för er att era kunder upplever en känsla av autenticitet när de besöker er? 

(kundbemötande och produkter) 

På vilka sätt skulle ni beskriva er som traditionella? 

På vilka sätt är produktens ursprung viktigt? 

Är det viktigt att förmedla matens ursprung?  

Får man en romantiserad bild av landsbygden när man besöker er?  

Är det viktigt att kunden upplever verksamheten som autentisk?  

 


