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Sammanfattning 

Att resa med anledningen av att i viss mån delta i upplevelser relaterade till mat betraktas 

som matturism, gastronomisk turism eller kulinarisk turism. Samtidigt som mat alltid har 

varit en viktig del i människors liv, går det nu att se att mat utgör en stor del av turisternas 

resebudget. Utöver att turister nu spenderar mer pengar på mat och matrelaterade 

upplevelser under en resa, har intresset också ökat för att engagera sig i de ställen som 

använder sig av lokalproducerade råvaror. Råvaror som tydligt speglar platsen som 

besöks och på så sätt skapar en unik verksamhet och en kulinarisk destination. Det finns 

tidigare forskning som har studerat kulinarisk turism på landsbygder, men i Europa har 

det varit centrerat till länderna kring Medelhavet och inte så mycket i Norden.  

 

Syftet med denna studien är att genomföra en kvalitativ studie där Öland representerar 

fältet för att undersöka hur olika aktörer ansåg att den geografiska platsen var viktig när 

det kom till utvecklandet av en kulinarisk destination. Genom ett antal intervjuer med 

olika aktörer har intressanta åsikter kommit fram. Resultaten visar på att de aktörer som 

blev intervjuade visade ett stort intresse för att ta vara på de lokala råvaror som en 

destination kan erbjuda och att det i sin tur kan leda till att en destination blir attraktiv 

genom att erbjuda unika upplevelser.  

 

Nyckelord: kulinarisk turism, kulinariska turister, samarbete, landsbygd 

 

Tack till de respondenter som har valt att ställa upp på intervjuer och gjort denna studien 

möjlig: Thomas Isaksson, Kristina Bergman, Johanna Heinecke, Erica Anerhaf och 

Christofer Johansson. Vill även rikta ett stort tack till Oskar Lind som gav förslag och 

kontaktuppgifter till möjliga respondenter.  

 

 

  



 

 

 4 

Abstract 

To travel with the purpose of attending different events related to food is considered to 

be called food tourism, gastronomic tourism or culinary tourism. At the same time as food 

always has been an important part of the human life, you can now tell that it makes up a 

big part of any tourist’s travels budget. Beyond the fact that tourists now tend to spend 

more money on food and related event during travels, the interest has also exceeded to be 

engaged in those businesses who use local produce. Produce that reflects the geographic 

area that’s visited and in that way, creates a unique business and a culinary destination. 

Previous research has studied culinary tourism on the countryside, though it has been 

concentrated to the countries surrounding the Mediterranean and not the ones up in the 

north of Europe.  

 

The purpose of this study is to accomplish a qualitative study, were Öland represents the 

field were different businesses were to be analyzed if they consider the geographic area 

to be important when it comes to the development of a culinary destination. Through 

several interviews with different businesses, interesting facts have been discovered. The 

results show that the businesses that were interviewed showed a big interest into seize the 

local produce of the area and that further on can help the destination to be attractive 

through offering unique culinary experiences. 

 

Keywords: culinary tourism, culinary tourists, cooperation, countryside  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras den nuvarande situationen kring kulinarisk turism i 

Sverige, vad det är för kulinariska turister som besöker Sverige. Kapitlet presenterar 

också en problemformulering och syftet med studien.  

 

1.1 Bakgrund 

”95% av resenärer säger att de har varit med om en unik och minnesvärd matupplevelse 

under en resa”. (Visit Sweden, uå) 

 Det visar på att oavsett vilken anledning som är huvudanledningen till en resa, så blir 

matupplevelserna en stor del av det som upplevs på destinationerna. Samhällets trender 

har länge visat vägen för hur och var turister bör resa, och trenderna börjar också spegla 

av sig i hur turister bör uppleva mat och dryck under en resa samt hur stor plats 

matupplevelserna faktiskt får ta (Visit Sweden, uå). Viktigt har det blivit att förtära mat 

med ett mer specifikt syfte bakom, turisterna är medvetna om det fotavtryck 

matproduktion och konsumtion kan efterlämna sig (Visit Sweden, uå) och blir på så sätt 

måna om det som konsumeras. Det har blivit ett intresse i att uppleva något som inte är 

lika pretentiöst på samma nivå längre, den trend som finns nu är en prestigelös 

matlagningsstil som lyfter fram det enkla istället för det tidigare matnörderiet med fokus 

på enstaka matlagningsmetoder som surdeg, en perfekt hemslagen bearnaisesås och 

korvstoppning (Visit Sweden, uå). Det har tillkommit ett ökat intresse för enkel men god 

och vällagad mat, gärna med lokalproducerade råvaror och med en extra tanke på att 

råvarorna ska vara vänliga mot klimatet. Det ska inte längre vara allt för invecklat och 

komplicerat när det kommer till matlagningen, de äldre och gamla matvanorna har blivit 

intressanta igen.  

Mat och dryck har historiskt sätt varit en viktig del för turister, och destinationer försöker 

numer erbjuda en viss standard på mat till sina besökare (Tsai & Wang, 2017). Studien 

som Visit Sweden (2018a) har gjort visar på att de utländska turisterna som besöker 

Sverige är mellan 45–70 år gamla, majoriteten av dem är kvinnor och de har ett gediget 

intresse för restaurangbesök, att vara ute i naturen och laga mat, samtidigt som de även 

har ett stort intresse för kultur. Det blir därför viktigt för dem att uppleva den svenska 

matkulturen. Förutom att bara konsumera god mat och dryck vill de också att den ska 

vara starkt förknippad med bilden av Sverige, samt är det även viktigt för dem att besöka 
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producenter och vara delaktiga i matlagningen eller andra matrelaterade event (Visit 

Sweden, 2018a). När de besöker Sverige är de ute efter en helhetsupplevelse som 

innehåller det klassiska som de förknippar Sverige, ofta har de en dröm om att göra en 

rundresa i hela landet, även om det oftast slutar med att de endast utforskar en eller två 

större städer (Visit Sweden, 2018a). Även om det är en lite äldre målgrupp som avser de 

utländska, matintresserade turisterna i Sverige så är ändå internet i olika former den mest 

använda källan för att få information kring resan, hela 95% använder internet i någon 

form men det syns också att de väljer att kombinera det med mer traditionella medier 

också, då cirka 60% använder sig fortfarande utav guideböcker när de är på resande fot 

(Visit Sweden, 2018a). Det blir en kombination av gamla och nya medier som de väljer 

att använda sig av.  

Mat har alltid ett visst avtryck från den platsen den kommer ifrån (Malmlöf, 2016). Det 

blir därför intressant att undersöka om och varför det avtrycket betyder mycket när det 

kommer till utveckling av kulinariska destinationer. Sedan 2000-talet har allt fler turister 

börjat utforska olika kulinariska destinationer (Broadway, 2017), och eftersom att fler 

destinationer marknadsförs som kulinariska destinationer finns det intresse i att studera 

hur dessa för sig och kommer till (Broadway, 2017).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Väl i tiden så har intresset för lokalt producerad mat och dryck blivit allt större (Malmlöf, 

2016), så förutom att mat och dryck är nödvändigt för att människor ska överleva så finns 

det även en glädje i att konsumera mat och dryck som håller en viss standard. På uppdrag 

av regeringen gav Jordbruksdepartementet (uå) ut en rapport som handlar om hur Sverige 

ska bli det nya matlandet, hur Sverige efterhand ska kunna marknadsföras som en 

destination dit turister åker om de vill ha en trevlig kulinarisk upplevelse. Utgivandet av 

”Sverige – det nya matlandet” gör det tydligt att det finns ett intresse på olika nivåer i 

Sverige att utveckla turismen i landet och att fokusera på något som faktiskt är 

livsnödvändigt, mat och dryck. Det finns en lucka i tidigare arbeten och studier kring hur 

Sverige och kulinarisk turism kan höra ihop, även så med hur Kalmar län fungerar som 

en kulinarisk destination. I de trender som florerar idag blir det vanligare med viljan att 

uppleva något som är unikt och som skiljer sig från det vanliga som alla andra upplever. 

Sverige har tidigare inte varit förknippat med kulinarisk turism, men har ambitionerna 
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och möjligheterna till att utvecklas som en attraktiv kulinarisk destination i framtiden. Då 

det tidigare inte har varit aktuellt för Sverige att förknippas med kulinarisk turism finns 

det inte så många studier som dyker ner i den svenska situationen och ännu mindre Öland 

som destination. Exploatering av lokal gastronomi och kulinariskt arv är relativt nytt i en 

nordisk kontext och har tidigare mest varit fokuserat på länderna kring medelhavet 

(Gyimóthy, 2017). När Sverige har börjat framträda som ett land med hög nivå på 

gastronomin, finns det anledningar till att börja studera mer ingående hur olika platser i 

Sverige fungerar som kulinariska destinationer. Skåne har till exempel varit den 

destination i Sverige som har varit längst i centrum och även blivit kallat som Sveriges 

Toscana (Visit Skåne, uå), därför blir Öland intressant som inte har lika mycket medial 

uppmärksamhet som en kulinarisk destination.  

 

1.3 Frågeställning och syfte 

Hur anser lokala aktörer att geografiska tillgångar är viktiga för att utveckla en attraktiv 

kulinarisk destination?  

Syftet med studie är att ta reda på hur olika aktörer arbetar för att utveckla Öland till en 

kulinarisk destination och att undersöka vad det finns för möjligheter för regionen att ta 

tillvara på sina geografiska tillgångar, så som lokala råvaror och samarbete med andra 

aktörer på ön. Vad är viktigt för att en destination på landsbygden ska kunna fungera som 

en attraktiv kulinarisk destination.  

 

1.4 Avgränsningar 

Studien gick ut på att kunna ge en beskrivning på hur en region använder sig av sina 

geografiska tillgångar för att bli en attraktiv kulinarisk destination. För att detta skulle bli 

görbart har studien avgränsat sig till att enbart studera Öland som en destination, dels för 

att det blev en tydlig geografisk avgränsning men också för att Öland är intressant ur ett 

kulinariskt turistperspektiv. Studien har också fokuserat på det som har utvecklats under 

de senaste åren och vad som kan hända i framtiden.  
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1.5 Disposition 

Uppsatsens disposition är uppdelad på följande vis; nästa kapitel är ett teorikapitel där all 

tidigare forskning i form av publicerade vetenskapsartiklar och böcker presenteras. Det 

som kommer sen är ett kapitel som presenterar det valda fältet och vad som är unikt med 

det, en presentation om varför det valdes och hur situationen ser ut. Tredje kapitlet är ett 

metodkapitel där det förklaras hur studien är genomförd, motiveringar bakom valen som 

är gjorda för till exempel insamlandet av empiri, urvalet och även viss kritik gentemot 

studien. Efter det kommer ett resultat där den insamlade empirin behandlas, den är indelad 

i olika teman och kommer presenteras under dem, det kapitlet kommer också vävas ihop 

tillsammans med en analys som följer samma teman som har blivit framtagna genom 

tolkningen av empirin. Där kommer den insamlade empirin att analyseras med hjälp av 

tidigare forskning för att i ett senare skede kunna diskuteras. Diskussions- och 

slutsatskapitlet kommer sist, det går ut på att resultaten från analysen presenteras och det 

dras slutsatser och diskussioner kring vad det är som studien har kommit fram till. Det 

kommer diskuteras studiens brister, men också vad som lyckades bra. Diskussionen 

kommer också behandla vad studien har bidragit med och belysa om vad det finns för 

fortsatt forskning inom ämnet.  

 

2. Teori 

Teorikapitlet presenterar den tidigare forskningen kring kulinarisk turism och relaterade 

ämnen. De kategorier som presenteras är relevanta för studien och tillför något av värde 

när de senare diskuteras med den insamlade empirin. De kategorier som presenteras är 

bland annat kulinarisk turism, den kulinariska turisten och platsens betydelse.  

 

2.1 Kulinarisk turism 

För att få en förståelse om vad studien handlar om, krävs det att man som läsare vet vad 

begreppet kulinarisk turism innebär och vad det finns för andra begrepp som är liknande 

eller betyder samma sak. Först och främst finns det flera olika benämningar på kulinarisk 

turism, däribland matturism och gastronomisk turism, i grund och botten betyder de 

samma sak (Karim & Chi, 2010). Det begreppet som kommer användas i denna uppsatsen 

är kulinarisk turism. Kulinarisk turism innebär då att turister reser för att besöka och delta 
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i olika kulinariska event samt besöka olika restauranger och barer (Getz, Robinson, 

Andersson & Vujicic, 2014). Kulinarisk turism utövas också när det är maten som är 

grundläggande faktor vid val av destination (Getz et al, 2014). Long (2004) beskriver 

kulinarisk turism som medvetet deltagande i aktiviteter som grundar sig i att konsumera, 

preparera och presentera mat i olika former och att det ska innehålla något utöver det som 

turisten vanligen är van vid. Definitionen innebär också att det finns en mening bakom 

ätandet, att turisten inte bara äter för att bli mätt utan det kan ses som en aktivitet. 

Kulinarisk turism innebär också att en turist upplever en destinations kultur genom att 

förtära lokal mat och dryck (Kivela & Crotts, 2008). Att uppleva en måltid kan ge ett 

djupare intryck och förmedlar både smak, lukt, känsel och en vision, det blir ett interaktivt 

möte istället för att bara vara en utomstående betraktare.  

Mat och dryck har historiskt sätt varit en nyckelattraktion för turister och många 

destinationer försöker förse sina besökare med kulinariska upplevelser (Tsai et al, 2017). 

Matrelaterade nöjesresor har varit en reseanledning sedan 1400-talet (Everett, 2019) även 

om den kulinariska turismen har utvecklats ordentligt under 2000-talet (Privitera, 

Nedelcu & Nicula, 2018). Det spenderas idag i genomsnitt cirka 40% av resebudgeten på 

mat och dryck och det gör att mat och dryck ses som en väldigt viktig faktor i 

marknadsföringssyfte och kommer allt efterhand börja användas flitigare av 

destinationsutvcklare för att skapa en tydlig identitet av en utvald destination (Tsai et al, 

2017). Sims (2010) var redan då inne på samma spår med att mat och dryck skapar unika 

produkter för en destination och att marknadsföra de produkter och tjänster som sedan 

främjar destinationen. Mat och dryck är vardag för alla, på ett eller ett annat sätt men Beer 

(2008) lyfter fram att mat och dryck också är mer än bara så, det kan bli något speciellt 

om det betraktas på genom ett turistperspektiv. 

En förändring i turismen har lett till att under 2000-talet har allt fler turister börjat söka 

sig till nya destinationer som erbjuder unika upplevelser (Broadway, 2017). Det har blivit 

vanligare att destinationer nu marknadsförs efter deras nationella, regionala eller lokala 

matidentitet och det blir tydligt att kulinarisk turism främjar en destinations unika 

gastronomiska tillgångar (Broadway, 2017). Det kan vara för att ett ökande antal turister 

väljer att resa för mat och dryck, de reser för att utforska och avnjuta lokala måltider och 

för att uppleva unika, lokala delikatesser (Tsai, 2016).   
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2.2 Den kulinariska turisten 

Long (2004) beskriven en turist som en temporärt ledig person, som på sin lediga tid 

frivilligt besöker en ny plats som inte ses som hemma och där syftet är att vara med om 

och upptäcka något nytt. Den kulinariska turisten i sin tur, deltar i olika matupplevelser 

på en plats som inte är hemma för att uppleva en förändring i matkulturen, och ofta är det 

inte för att tillfredsställa någon hunger utan snarare nyfikenhet på hur en annan matkultur 

kan se ut. Det grundas i hela tanken om att beslutet att vara turist är självvalt och med det 

valet kommer det en nyfikenhet och vilja till att vara öppen föra nya kulturer (Long, 

2004).  

Turister som har ett väldigt stort intresse i mat och dryck, arrangerar i stort sätt hela sin 

resa kring kulinariska upplevelser, medan de turister som bara har ett medelstort intresse 

i mat tenderar att besöka ett fåtal väl utvalda upplevelser som lär dem något speciellt om 

den lokala kulturen och de turister som har ett lågt intresse för mat och gastronomi tar del 

av kulinariska upplevelser för att de ger dem något annorlunda, något utöver det vanliga 

(Tsai et al, 2017). Tsai et al (2017) kategoriserar en turist som en kulinarisk turist genom 

att denna åtminstone måste vara en turist med ett grundläggande intresse av gastronomi, 

en kulinarisk turist behöver inte innebära att de endast besöker ett resmål på grund av 

maten, men att de åtminstone ska utföra en aktivitet som involverar mat och dryck på 

något sätt. Även Lee, Wall och Kovacs (2015) skriver också att de ser på en kulinarisk 

turist som en turist som gärna lär sig genom att utöva och delta i olika kulinariska 

upplevelser, deltagandet är viktigt, de kulinariska turisterna vill inte bara vara en passiv 

besökare som får allt serverat. Tsai (2016) skriver också att antalet turister som reser för 

att vara med om kulinariska upplevelser ökar kraftigt och att det finns en koppling mellan 

kulinariska turismupplevelser och långvariga minnen. 

Det finns ingen bättre tidperiod för att vara en kulinarisk turist än det är just nu, TV-

program marknadsför kulinariska resor, lika så olika webbsiter, tidningar och andra 

sociala kanaler (Broadway, 2017). Detta gör att det finns nya sätt för turister att upptäcka 

kulinariska destinationer och lära sig engagera sig i destinationernas mat- och 

dryckesaktiviteter (Broadway, 2017).  
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2.3 Platsens betydelse 

Det går att förstå att mat och dryck kan vara betydande för turister, men vad spelar 

egentligen den specifika platsen för roll. Privitera et al (2018) förklarar att lokal mat ger 

kunskap om en destinations immateriella arv, det kulturella arv som finns på en plats men 

som inte går att ta på, hur en plats har utvecklats genom generationer och på så sätt kan 

skapa och leverera en produkt som är unik för sitt ställe. Det finns också en tydlig länk 

mellan en persons egna tankar kring mat och aktuella, tillgängliga destinationer att resa 

till (Privitera et al, 2018). Ett stigande intresse för producenter att involvera sig i turism 

gör att det skapas nya destinationer som blir aktuella för kulinarisk turism (Everett, 2012). 

Att fästa sig vid en destination kommer som en effekt när man som turist har involverat 

sig i den lokala kulturen på ett eller ett annat sätt (Tsai, 2016). Att delta i lokala kulinariska 

aktiviteter skapar en koppling mellan besökare och plats, att låta sig involveras i den 

kultur som anses vara speciell för en plats frambringar en minnesvärd turismupplevelse 

(Tsai, 2016). Genom att uppleva lokal mat och kokkonst, upplever besökaren också en 

del av den lokala historian, kulinarisk turism kan därför göra det möjligt för turister att 

förstå en plats (Tsai, 2016). Broadway (2017) nämner att mat har blivit en stor del av den 

kulturella identiteten av en plats, att destinationer nuförtiden marknadsförs efter deras 

nationella, regionala eller lokala matidentitet. Det leder oss in på vad kulinarisk turism 

kan medföra till landsbygdsdestination. 

 

2.4 Att boosta landsbygden 

Enligt Sims (2008, 2010) så används turism i viss mån för att boosta den lokala ekonomin 

på en landsbygdsdestination. Det är genom ett ökat besöksantal som det kan bli 

ekonomiskt gynnsamt för landsbygden att vara en turistdestination, men det är viktigt att 

rätt produkter och tjänster marknadsförs för destinationen så att det kan hjälpa istället för 

att stjälpa (Sims, 2010). Sims (2010) väger då in vilken stor del lokal mat och dryck kan 

ha i det hela, det skapar ikoniska produkter som är unika för platsen och som bara går att 

uppleva där på plats, vilket i sin tur skapar en reseanledning för turisterna. Everett (2012) 

är inne på samma spår som Sims (2010), kulinarisk turism främjar utvecklingen av 

destinationer där turisternas behov vanligtvis inte tillgodoses, som på landsbygden. 

Kivela et al (2008) lyfter också fram samma argument, att gastronomi kan bli lösningen 

för destinationer som inte har en annan produkt som är tillräckligt intressant att erbjuda 
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turister. Everett (2012) bygger också vidare på det faktum att turister gör det möjligt för 

lokala mat- och dryckesproducenter att skapa en plattform så att de kan utvecklas och i 

sin tur bli starkare och mer ekonomiskt hållbara verksamheter. På så sätt skapas det en 

cirkel, där de kulinariska turisterna främjar de lokala verksamheterna som i sin tur kan 

utvecklas och fortsätta leverera till nya och återvändande turister.  

Gyimóthy (2017) resonerar kring att lokala specialiteter fungerar som en Unique Selling 

Point (USP) för en landsbygdsdestination. Turistdestinationer har en hård konkurrens och 

att utveckla en produkt som är egen och unik kan vara ett bra sätt till att attrahera fler 

turister (Sims, 2008), då turister tenderar till att välja en destination som kan tillgodose 

deras behov och önskemål (Kim & Eves, 2012). Som Privitera et al. (2018), Tsai (2016) 

och Broadway (2017) också skrev, så påpekar även Gyimóthy (2017) att de lokala 

specialiteterna öppnar ett fönster till den lokala kulturen, historian och befolkningen och 

på så sätt konsumerar en turist även kulturen om den konsumerat lokal mat på 

destinationen. 

 

2.5 Samarbete mellan aktörer 

För att utveckla en konkurrenskraftig landsbygdsdestination anser Alonso & Liu (2012) 

att samarbete är en väldigt viktig faktor i det arbetet. Även Baggio (2011) lyfter fram att 

samarbete är viktigt för att göra en destination konkurrens kraftig. Samarbete inom en 

landsbygdsdestination hänger på att lokala intressenter engagerar sig interaktivt för att 

främja den lokala maten och på så vis boosta regionens image kring gastronomi (Alsonso 

et al, 2912). Mei, Lerfald och Bråtå (2017) redovisar för att den viktigaste utvecklingen 

har blivit är att det antal samarbetsbaserade nätverk som involverar flera olika intressenter 

har ökat under de senaste åren. Det finns en ökning i samarbetet för att destinationen ska 

kunna lyckas med att utveckla nya produkter men också förbättra de som redan existerar, 

detta görs för att det finns ett hopp om att kunna förbättra den kulinariska 

turismupplevelsen för besökarna (Mei et al, 2017).  

Lee et al (2015) behandlar samma ämne med att utveckla landsbygden, de diskuterar om 

att fler borde utveckla så kallade creative food clusters, vilket innebär att restauranger 

och producenter samarbetar tillsammans med andra aktörer för att erbjuda olika 

kulinariska upplevelser som i sin tur även erbjuder kompletterande aktiviteter. Likt Sims 

(2010) som skrivits tidigare, hävdar Lee et al. (2015) att lokala kulinariska upplevelser 
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bidrar till att skapa en tydligare lokal identitet och en gemenskap mellan besökare och 

lokalinvånare.  

 

2.6 Framtid för kulinariska destinationer  

Inom de närmsta 40 åren, mellan 2010 och 2050 förväntas den globala matkonsumtionen 

nästan fördubblas och det på grund av att det förutspås en ökad befolkning och förändrade 

konsumtionsvanor (Yeoman, McMahon-Beattie, Fields Albrecht & Meetha, 2015). Vad 

som händer i framtiden är ovisst, lika så vad som är framtid. Det finns ingen korrekt fakta 

kring framtiden mer än att det är en odefinierad tidsperiod som kommer efter nutiden, allt 

från två minuter till 200 år, det som är viktigt att lägga på minnet är att allt det som 

existerar nu och det som kommer att existera har ett slut förr eller senare (Yeoman et al, 

2015).  

Vi människor härstammar från väldigt gamla gener som har utvecklats på ett visst sätt, 

det gör att vi förväntar oss att uppleva smak och mat på ett specifikt sätt, samtidigt finns 

det en ökande industriell livsmedelsproduktion där den smakupplevelsen vi förväntar oss 

är för komplex och ovan för oss och på så sätt ett problem för människan (Yeoman et al, 

2015). En framgångsrik destination eller ett framgångsrikt företag inom kulinarisk turism 

behöver utvecklas på ett annat sätt jämfört med det som den industriella 

livsmedelsproduktionen står för, snabbproducerat och enformighet likt fordismen, som 

innebär att något produceras enligt en löpande-bandprincip (Yeoman et al, 2015). 

Komplex och unik mat driver folk till att besöka nya destinationer, och precis som att en 

plats kan marknadsföras efter sin unika historia så kan en plats också marknadsföra efter 

deras unika komplexitet som rör produktion av mat och dryck (Yeoman et al, 2015). Detta 

görs redan i en viss utsträckning när det kommer till enoturism, vilket är enkelt förklarat 

vinturism, än görs inte detta i en större utsträckning inom kulinarisk turism, men det kan 

bli en del av det framtida utvecklandet av kulinarisk turism (Yeoman et al, 2015) 

Framtiden inom kulinarisk turism ligger utanför den vanliga livsmedelsproduktionen, 

därför anser Yeoman et al, (2015) att det är viktigt för den kulinariska turistindustrin att 

skapa värdefulla relationer med småskaliga jordbruk och restauranger som tycker att 

ursprunget av råvarorna är viktigt. Det är viktigt för att kunna skapa en lång hållbar 

framtid inom den kulinariska turismen.  
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Det Yeoman et al (2015) argumenterar för är att den framtida kulinariska turismen 

innebär en del ökade förväntningar från besökare. De menar på att besökarna kommer ha 

större krav på att det finns interaktiva upplevelser på destinationen, och att det handlar 

om mer än att bara äta god mat. Det kommer vara personifierade upplevelser som är 

interaktiva och där turisten också lär sig något under tiden och detta kan då fullföljas 

genom att destinationer erbjuder designade upplevelser som engagerar turisten i att skapa 

sin egen meningsfulla upplevelse (Yeoman et al, 2015).  Getz et al (2014) är inne på 

samma spår när det kommer till utvecklingen av kulinarisk turism, de anser att 

konkurrensen kommer öka med åren och de nämner olika trender som är aktuella just nu, 

men som också kommer vara viktiga i det fortsatta arbetet med utvecklingen av kulinarisk 

turism. Bland annat nämner de att det blir viktigt att ständigt söka högre kvalitet på maten 

och de tillhörande turismupplevelserna, hälsoaspekten kring maten, att den produceras 

och distribueras långsamt, lokalt, ekologiskt och hållbart, att turisterna kommer vara 

nyhetssökande och vill pröva på nya saker, det hör ihop med att de vill utveckla sina 

kunskaper inom ett område och gärna det genom att kombinera mat med andra 

upplevelser, till exempel att kombinera en kulinarisk upplevelse med kultur eller natur 

(Getz et al, 2014). Vidare skriver de också att kulinarisk turism kommer behöva ha både 

lyx- och budgetalternativ, samarbete på destinationen sinsemellan olika aktörer och 

företag, men också samarbete med välkända kockar som i sin tur drar besökare till en 

destination (Getz et al, 2014). Det är viktigt att lyfta fram den faktorn att det kan bli något 

för alla, för tillfället ses kulinarisk turism endast som något för de mer välbärgade 

personerna, en nisch som blir en reflektion av rikedom och materialism, men som har 

potential till att utvecklas till något som passar allt fler målgrupper. 

 

3. Presentation av fältet 

I detta kapitlet presenteras information som rör det utvalda fältet. Sveriges som kulinarisk 

destination, Kalmar läns förutsättningar och information om Öland är den information 

som presenteras. Detta för att få en förståelse om vad för destination som studeras. 

3.1 Sverige som kulinarisk destination 

2017 fick Visit Sweden tack vare ett anslag från Landsbygdsprogrammet möjlighet att 

driva igenom ett projekt som handlar om att utveckla Sverige inom kulinarisk turism 

(Visit Sweden, 2018b). Det är tillsammans med de olika regionerna i landet, 
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Tillväxtverket och Visita, näringens branschorganisation som Visit Sweden har fått en 

möjlighet att genomföra projektet. Visionen är att Sverige innan 2030 ska vara en 

konkurrenskraftig kulinarisk destination som erbjuder matupplevelser och arbetstillfällen 

där kunskapen kring mat och dryck är central. Det är genom att satsa på kunskap som 

gemensam grund, där kunskap ska vara en del av den utländska turistens matupplevelse 

men också en del för aktörerna att utvecklas, som Visit Sweden (2018b) anser att de har 

en möjlighet att kommunicera internationellt för att bygga upp bilden av Sverige som en 

kulinarisk destination och att inom kommande år så är matupplevelserna en av de största 

anledningarna för utländska turister att besöka Sverige.  

Jordbruksdepartementet (uå) gav ut en rapport, ”Sverige – det nya matlandet”, på uppdrag 

av regeringen. Syftet med den rapporten är att lyfta fram och utveckla Sverige som en 

konkurrenskraftig kulinarisk destination, både på landsbygden och i städerna. Rapporten 

innehåller olika strategier på hur Sverige ska lyckas bli ett matland, vilka aktörer som är 

viktiga och hur de kan lyckas genom att samarbeta. Rapporten visar på att det finns ett 

intresse från regeringens sida att utveckla den svenska landsbygden och lyfta fram det 

unika med det kulinariska Sverige (Jordbruksdepartementet, uå). ”Sverige – det nya 

matlandet” är ett projekt som innehåller flera delmål med slutpunkt under 2020, det är 

alltså ett projekt som fortfarande är under rullning och aktuellt och som kommer att 

utvärderas och färdigställas först i år. 

 

3.2 Kalmar läns förutsättningar 

Kalmar län är ett område med komplex natur som verkar inom flera landområden som 

gör det perfekt att producera råvaror inom olika kategorier (Malmlöf, 2016). Kalmar län 

är ett område med milt klimat och olika jordmåner som gör att de har möjlighet till att 

producera flera olika råvaror, som alla kräver speciella omständigheter. Det finns alltså 

tillgång till differentierad natur i olika delar av länet, det finns kustområden, skog och 

jordbruk. Det gör att råvaror som bönor, kyckling, rotfrukter och mejeriprodukter är några 

av de råvaror som produceras mest i länet, och inom vissa kategorier står Kalmar län för 

majoritet av mängden producerade råvaror i landet (Malmlöf, 2016). Inte nog med att 

Kalmar län är starkt förknippat med välkända lokala maträtter som ostkaka och 

kroppkakor, så är det också ett av Sveriges mest besökta områden under sommartid 

(Malmlöf, 2016). Sevärdheter och aktiviteter som Ölands skördefest och Astrid 
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Lindgrens värld drar mycket folk till länet, och det uppstår då tillfällen för restauranger, 

caféer och gårdsbutiker att höja sin omsättning och skapa fler arbetstillfällen. 

 

3.3 Öland 

Öland i sig är en väldigt unik destination. Det är Sveriges minsta landskap, med en närmre 

500 kilometer lång kustlinje och den högsta punkten är endast 57,4 meter över havet 

(Ölands turistbyrå, uå). 350 Ölandskvarnar och ett världsarv pryder marken (Ölands 

turistbyrå, uå). Ölands unika natur har gjort att råvaror som till exempel den bruna bönan 

har lyckats väldigt väl, fram till mitten av 19-talet odlades bönan i hela Sverige, men har 

sedan dess bara odlats på Öland (Jordbruksverket, 2019). Den bruna bönan är så starkt 

förknippad med Öland så att den nu har en Skyddad geografisk beteckning (SGB), vilket 

innebär att den har en viss kvalitet och egenskaper som hör till det geografiska ursprunget 

(Jordbruksverket, 2019).  

Förutom att ha en egen väldigt unik råvara som inte finns i resten av Sverige så har Öland 

också 19 företag som under 2019 fick ett omnämnande i White Guide, Nordens främsta 

guide inom mat och dryck (Ölands turistbyrå, uå). För att inte glömma kroppkakorna, 

kanske den rätten som mest förknippas med Öland och som har varit omskriven i den 

öländska historian sedan 1700-talet (Jordbruksverket, 2015). Detta gör att Öland har en 

viss klar bild som en kulinarisk region, och potential till att utveckla detta till en kulinarisk 

turistdestination.  

 

4. Metod 

I metodkapitlet presenteras hur studien är vald att genomföras. Val av metod, hur urvalet 

gjordes, hur empirin tolkades men också kritik gentemot studien och vad som kunde 

förbättras. Etik, studiens tillförlitlighet och äkthet är också viktiga aspekter som 

presenteras. 

 

4.1 Val av metod 

En kvalitativ forskning skiljer sig en del från det som sägs vara kvantitativ forskning 

(Bryman, 2018). Kvalitativ forskning har en tendens till att vilja studera samspelet mellan 
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olika aktörer, individer, verksamheter och så vidare, det är inte lika intressant att studera 

något som bara existerar och inte har ett uttalat samspel med något annat (Bryman, 2018). 

Det som generellt anses vara kvalitativ forskning innebär att det används en induktiv 

anstas (Bryman, 2018). En induktiv ansats börjar med att studera det tilltänkta fältet först, 

att samla information och tankar kring fenomenet innan det kopplas till tidigare forskning 

och teori (Smith 2017). Teorin baseras sen på de resultat som framkommit av den 

empiriska undersökningen (Bryman, 2018).  

Skillnaden mellan att samla in kvalitativa och kvantitativa data ligger i att den kvalitativa 

datan ger ett bredare perspektiv och byggs på tolkningar medan den kvantitativa datan 

ofta förhåller sig till siffror och statistik, om den kvalitativa datan finns innanför så hittas 

den kvantitativa datan utanför (Bryman, Carle & Nilsson, 1997). Den empiri som har 

samlats in är kvalitativ och samlades in genom ett antal olika semistrukturerade 

intervjuer. Anledningen till att semistrukturerade intervjuer var den metoden som valdes 

var att det gav en möjlighet till att ta reda på vad en faktisk person eller ett företag känner 

kring ett ämne, men det gav också möjligheten till att komma in på djupet, komma åt de 

känslor och erfarenheter som fanns att tillgå (Alvehus, 2013). För att studera hur olika 

restauranger och andra aktörer använde sig utav mat och dryck för att utveckla Öland 

krävde det en studie som gick in på djupet och som tog kontakt med de som faktiskt hade 

kunskap som i slutändan kunde besvara frågeställningen.  

Att använda sig utav en semistrukturerad intervju gjorde så att det blev ett öppet samtal 

mellan respondent och intervjuare, där respondenten fick en stor möjlighet till att påverka 

hur intervjun såg ut, vad som skulle tas upp och det som varje respondent tyckte var 

aktuellt och passande för intervjun (Alvehus, 2013). Det finns risk för att respondenten 

svävar iväg och lämnar ämnet för mycket och att man kommer in på ett spår som är 

irrelevant för den uttänkta studien, men det ger också respondenten en chans till att visa 

vad som den faktiskt tycker är viktigt och som borde få ta större plats (Bryman et al, 

1997). En semistrukturerad intervju följer olika teman som är förutbestämda, tagna ur 

dessa kommer olika frågor att ställas där respondenterna har stor möjlighet till att utforma 

svaren på det sätt som passar dem (Bryman, 2018). Även om det finns en intervjuguide 

så går det i en semistrukturerad intervju att fylla på med relevanta frågor under intervjuns 

gång (Bryman, 2018). Utformningen av intervjuguiden baseras på frågeställningen, vilka 

teman och frågor krävs för att den ska bli besvarad och ordningen bestäms efter logiskt 

tillvägagångssätt, börjar med de ytligare frågorna för att gå vidare med de som hanterar 
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djupet lite senare i intervjun (Bryman, 2018). Förutom det så krävs det ett enkelt och 

begripligt språk som inte försvårar förståelsen av frågorna utan underlättar processen med 

att få svar på undersökningens frågeställning (Bryman, 2018). Intervjuguiden som ligger 

till grund för denna studien baseras på frågeställningen, helt enkelt att frågorna togs fram 

genom att bryta ner frågeställningen till att behandla olika saker. De aktuella 

intervjuguiderna finns längst bak som bilaga 1 och bilaga 2. Anledningen till att det finns 

två intervjuguider är att det inte var genomförbart att ha samma intervjuguide till alla 

respondenter. Respondenterna från Region Kalmar län kunde inte svara på samma frågor 

som de andra respondenterna då de inte var ägare av en verksamhet på Öland.  

 

4.2 Urval 

Olika urvalsprocesser fungerar för olika studier. För denna studie var ett målstyrt urval 

det som var lämpligast. Ett målstyrt urval innebär att man söker sig till respondenter som 

har en koppling till den aktuella frågeställningen och som med säkerhet kan ge svar på 

frågeställningen (Bryman, 2018). Det som gör att ett målstyrt urval passar just denna 

studie är att det krävs respondenter som är insatta i hur Öland ser ut, hur 

restaurangbranschen samt andra aktörer som sysslar med mat och dryck fungerar och hur 

dessa tre har en koppling till varandra och platsen de finns på. Med målstyrda urval går 

det inte att göra en generalisering över vad som gäller för alla destinationer (Bryman, 

2018) då urvalet specifikt är insatta på Öland som destination och inte det som rör sig 

utanför öns gränser, urvalet måste alltså uppfylla vissa kriterier för att vara användbara 

som respondenter till studien. De kriterier som var viktiga för urvalet till den här studien 

var att de skulle vara verksamma på Öland inom restaurangbranschen, produktion av 

dryck eller länets destinationsutveckling. Inför urvalsprocessen blev Oskar Lind på 

Region Kalmar län en viktig kontakt som vidarebefordrade ärendet till sina kollegor och 

andra verksamma personer i länet.  

För att uppnå en så äkta och tillförlitlig studie som möjligt så krävs det att en viss 

empirimättnad uppstår. Vad som innebär att mättnad nås i empirin är olika från studie till 

studie, men det kan bland annat komma från urvalsstorleken (Bryman, 2018). 

Urvalsstorleken grundas över hur många respondenter som svarade på intervjun. Det 

finns åsikter om minimum på antal personer som behöver delta i en kvalitativ studie för 

att det överhuvudtaget ska gå att göra en rimlig analys och slutsats, men och andra sidan 
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lyfter Bryman (2018) också fram att vid ett mindre antal respondenter blir resultaten 

enklare att analysera och beroende på studie går det att få en djupare grund i intervjun när 

det finns ett färre antal respondenter att intervjua.  

I den här uppsatsen blev fem olika respondenter intervjuade. Thomas Isaksson och 

Kristina Bergman, projektledare inom Livsmedelsutveckling Syd, Christofer Johansson, 

VD på Hotell Borgholm, Johanna Heinecke på Fireside Brewery och Erica Anerhaf på 

Eco by Strandnära. De tre restaurangerna som intervjuades är alla fokuserade på att 

leverera produkter och tjänster efter det som Öland har att erbjuda. Anledningen till att 

Christofer Johansson, Johanna Heinecke och Erica Anerhaf valdes ut är att de alla tre 

driver en verksamhet på Öland som är unik, två av dem driver en verksamhet som 

fokuserar mycket på de lokala utbuden på ön och vad det finns för tillgångar i närheten 

att använda sig av. De kan på så sätt ge en bra inblick i hur det är att driva en verksamhet 

på Öland som både refererar till mat och turism. Thomas Isaksson och Kristina Bergman 

jobbar på Region Kalmar län med ett projekt som heter Livsmedelsutveckling syd, det 

innebär att de har en bra överblick på hur regionen jobbar med utveckling av kulinarisk 

turism men också på vad regionen har att erbjuda och hur det kan användas. Region 

Kalmar län är en viktig del när det kommer till utvecklingen av kulinarisk turism på Öland 

och i det övriga länet och därför var det viktigt att få in deras perspektiv i studien. 

 

4.3 Bearbetning av empiri 

För att bearbeta empirin som samlats in kommer analysen utgå från en induktiv ansats, 

alltså att den insamlade datan, empirin, är grunden som sen ska kopplas ihop med utvald 

tidigare forskning och teori (Alvehus, 2013). Det som var lämpligast för den här studien 

var att analysera empirin tematiskt, så att empirin bryts ner och reducerades till olika 

teman som blev relevanta för resultaten (Bryman, 2018). Det är teman som inte bara är 

relevanta för empirin som samlades in utan också är högst kopplade till forskningsfrågan 

och forskningens fokus (Bryman, 2018). De teman som empirin delades upp i var ”vår 

fantastiska region”, ”tillsammans är vi starkare” och ”en vacker framtid”. De blev sen 

grunden för dispositionen av teorikapitlet.  
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4.4 Studiens tillförlitlighet och äkthet 

Att säkerställa studiens kvalitet blir inte lika enkelt när det gäller kvalitativa studier som 

när det är kvantitativa studier som ska kvalitetssäkras (Bryman, 2018), validitet och 

reliabilitet är viktiga faktorer vid kvalitetssäkring av kvantitativa studier men är inte lika 

effektiva vi kvalitativa studier. En kvalitativ studie baseras oftast inte på mätningar, det 

blir därför problematiskt att kontrollera hur väl något är mätt och hur väl det 

överensstämmer med verkligheten (Bryman, 2018). Istället finns det andra mätfaktorer 

som är aktuella när det kommer till kvalitativa studier, tillförlitlighet och 

äkthet/autenticitet är de största och mest relevanta (Bryman, 2018).  

Tillförlitligheten grundar sig i om studien är trovärdig, pålitligt samt om det går att 

överföra resultaten till andra tillfällen och om det finns möjlighet för forskaren att 

säkerställa det faktum att hon har agerat rätt i god tro och inte låtit sina personliga åsikter 

komma med (Bryman, 2018). För att säkerställa att studien är tillförlitlig har det skrivna 

empirikapitlet skickats in till respondenter för att de ska få en möjlighet till att tycka till 

om hur deras svar har blivit presenterat, såkallad respondentvalidering (Bryman, 2018). 

Detta för att de ska känna att studien redovisar deras svar på ett sätt som överensstämmer 

med verkligheten så att ingenting har förvrängts eller påverkats av personliga referenser. 

Alla respondenter har blivit kontaktade med den färdiga empiritolkningen så att de har 

fått chansen till att påpeka något som de inte tycker överensstämmer med det de ville få 

fram. Det som också gör studien tillförlitlig är att forskaren har ett kritiskt tänk till sin 

studie, att följa alla steg i studiens gång är viktig för att kunna få fram ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt (Bryman, 2018). Alla anteckningar och beslut kan redovisas och 

granskas för att bedöma om de var tillräckligt tillförlitliga.  

Att studien innehåller en äkthet handlar om att den ska ge en rättvis bild av de resultat 

som kommer fram vid en undersökning (Bryman, 2018). Det handlar om att den här 

studien har redovisat en bild som stämmer överens med de resultat som kom fram vid 

intervjuerna med de olika respondenterna, att olika åsikter och tankar inte har förvridits 

eller influerats av personliga tankar. Detta kontrolleras också till viss del genom 

respondentvalideringen, där respondenterna får chans till att påpeka om det tycker att det 

finns något som inte stämmer. Samtidigt så har också alla anteckningar och de 

inspelningar som togs under intervjuerna sparats för att kunna jämföras med de svaren 

som har presenterats.  
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4.5 Etik 

Etik är en central punkt mellan de deltagarna som är involverade i forskningen (Corbin 

& Strauss, 2015). Det handlar om att de respondenter som väljer att bidra med information 

till studien gör det frivilligt och med samtycke, samt att det finns ett ömsesidigt förtroende 

mellan den som utför studien och respondenten (Corbin et al, 2015). Den information 

som kommer fram vid en intervju ska behandlas med respekt och värdighet och inte 

förvrängas på något sätt.  

Inför intervjuerna gjordes det en liten presentation om varför arbetet utfördes, vad deras 

deltagande skulle medföra och hur materialet skulle användas. I början av varje intervju 

ställdes frågan om det var okej att intervjun spelades in, och respondenterna fick även 

bestämma om det var något som senare skulle klippas bort för att inte ta del i den färdiga 

empiridelen. 

 

4.6 Metodkritik 

Det finns två stora problem med kvalitativ forskning enligt Bryman et al (1997). Det 

handlar insamling av empiri och generalisering (Bryman et al, 1997).  Den största kritiken 

mot studien är att det inte uppfylldes en empirimättnad, endast fem respondenter 

intervjuades och det hade krävts ett par respondenter till för att kunna dra riktiga slutsatser 

kring empirin. Sammanlagt var det 10 potentiella respondenter som blev tillfrågade, och 

för att uppnå en högre mättnad hade det krävts att fler blev tillfrågade så att bortfallet 

kunde bli stort men att fler ställde upp, risken med det är och andra sidan att alla hade 

tackat ja och det hade blivit många intervjuer att tolka och analysera. För att också 

kommentera generaliseringen i det hela, så är det svårt att generalisera när respondenterna 

har tagits ut genom ett målstyrt urval (Bryman, 2018) och att inte uppfylla empirisk 

mättnad gör det ännu svårare att kunna dra paralleller mellan Öland och andra 

destinationer.  

 

5. Resultat och analys 

I resultat- och analyskapitlet presenteras all insamlad empiri, den analyseras sen 

tillsammans med den tidigare presenterade teorin. Efter att alla respondenter fått en 
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presentation så presenteras och analyseras empirin i följande kategorier: Vår fantastiska 

region, tillsammans är vi starkare och en vacker framtid.  

 

5.1 Presentation av urval 

Följande kommer en presentation av de personer som deltagit i studien och varit 

respondenter i de utförda intervjuerna.  

Kristina Bergman 

Kristina Bergman har sedan tre år tillbaka jobbat i projektform för att utveckla länets 

livsmedelsföretag, det är ett EU-finansierat projekt som ligger inom ramen för hela 

Region Kalmar läns livsmedelsstrategi. Inom projektet handlar det mycket om 

företagsbesök, kommunikation och kunskapslyftande aktiviteter (Bergman, 2019-12-06). 

Thomas Isaksson 

Thomas Isaksson har jobbat inom livsmedel i hela sitt liv, och jobbar då sedan tre år 

tillbaka tillsammans med Bergman i projektet inom Livsmedelsstrategin (Isaksson, 2019-

12-06).  

Erica Anerhaf 

Erica Anerhaf är en av de som driver Eco by StrandNära, en verksamhet på Öland som 

fokuserar helt på att leverera stilla lyx, god ekologisk mat och en möjlighet till att njuta 

av den behagliga omgivningen. 2014 certifierades StrandNära som den nionde 

restaurangen i Sverige med 3 KRAV-märken, den mest omfattande märkningen i Sverige 

(Anerhaf, 2019-12-08). 

Johanna Heinecke 

Johanna Heinecke är en av ägarna till Fireside Brewery. Ett hantverksbryggeri på Öland, 

som även under sommaren har en pub som serverar amerikansk barbeque. På Fireside 

Brewery är de också väldigt måna om att erbjuda något mer än god mat och dryck, därför 

finns det även möjligheter till att gå på visningar av bryggeriet och olika ölprovningar 

(Heinecke, 2019-12-05).  
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Christofer Johansson 

Christofer Johansson har nyligen tagit över Hotell Borgholm efter den tidigare ägaren. 

Han driver Hotell Borgholm med en vision om att det ska bli ett av Sveriges främsta 

gastronomiska hotell med en unik prägel, med en tanke på miljön och det lokala 

(Johansson, 2019-12-04). 

 

5.2 Analys 

Genom att tolka den insamlade empirin blev tre kategorier utstående, de visade sig också 

vara svaren på frågeställningen. Till slut blev det tre kategorier som fick titlarna ”Vår 

fantastiska region”, ”Tillsammans är vi starkare” och ”En vacker framtid”. Var och en av 

kategorierna står för de fundamentala tankar som alla respondenter hade något att säga 

till om. Det blev tre tydliga kategorier som sammanfattade resultaten från 

empiriinsamlingen och som gjorde det enklare att analysera empirin tillsammans med den 

tidigare forskningen.  

 

5.2.1 Vår fantastiska region 

Under avsnittet ’Vår fantastiska region’ kommer empiri analyseras inom de områden 

som rör verksamheternas relation till regionen, vad de kan bidra med till regionen och 

vad regionen kan bidra med till dem. Det som blev tydligt när resultaten analyserades 

var att alla verksamheter och Region Kalmar län var måna om vad de alla kunde ge och 

ta av Öland som destination. Att det fanns mycket potential i omgivningen som hjälpte 

deras verksamheter framåt.  

 

”För oss är naturen och omgivningen en del av verksamheten, för att titta runt omkring 

oss för att kunna förklara ursprung, naturpåverkan, odlingslandskap, med mera”. (Erica 

Anerhaf, 2019-12-08) 

Likt det citat som Anerhaf (2019-12-08) gav ifrån sig, stämde med Christofer Johansson 

(2019-12-04) in med det han sade om att lyfta fram hur otrolig potential regionen har, att 

det är viktig att ta tillvara på de råvaror som är unika för regionen, vilket han även påpekar 

går hand i hand med tiden, att arbeta mot en mer hållbar verksamhet, till exempel lade 
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Johansson (2019-12-04) fram att bönorna är en stor del av de råvaror som just Öland 

producerar och användningen av dem kan bli viktiga i ett arbete som lutar mot en mer 

hållbar verksamhet. Johanna Heinecke (2019-12-05) förklarade att de inte valt att 

använda Öland eller Kalmar som deras varumärke, då deras inriktning mot öl och 

amerikanskinspirerad mat kan göra det problematiskt. Däremot väljer de att vid speciella 

tillfällen skapa vissa ölsorter som baseras på de lokala råvarorna, till exempel Ölandsvete 

eller öländska jordgubbar (Heinecke, 2019-12-05), de väljer så mycket lokalt som de kan, 

inom de ramar som är rimliga för deras verksamhet och vad som finns tillgängligt.  

För att utveckla Anerhafs (2019-12-08) citat ovan, så berättar hon att de är väldigt noga 

när det kommer till att välja ut sina råvaror, och att använda sig utav det unika som platsen 

erbjuder. Inte bara för att regionen erbjuder bra råvaror utan också för att ha en så liten 

klimatpåverkan som möjlig, hon fortsätter med att berätta att det är viktigt att vara 

medveten om att vi bara lånar en liten plats på jorden, och att den fortfarande är intakt 

och fin när vi lämnar och nästa generation tar över (Anerhaf, 2019-12-08).  

För att inte bara nämna det verksamheterna kan använda från regionerna, de är också 

noga med att berätta vad det har tillfört till platsen. Anerhaf (2019-12-08) lyfte bland 

annat fram alla utmärkelser de har fått i White Guide, och att det kan ha hjälp till med att 

få ett öga för länet. Johansson (2019-12-04) menade på att de arbetar mycket med 

kommunikation för att få besökare till ön, ett hotell i sig är en reseanledning och fokuserar 

inte så mycket på lokalbefolkningen och förutom det marknadsför de olika 

paketlösningar, samt firar olika högtider med koppling till gastronomi på olika sätt, till 

exempel deras jultabberas de har inför jul. Det Heinecke (2019-12-05) lyfte fram är att 

de samarbetar med andra bryggerier och dryckestillverkare på Öland, och tillsammans 

anordnar de en öländsk dryckesfestival och en ölsafari så att det skapar ett mervärde till 

destinationen och deras bryggerier, men också att de själva anordna upplevelser i 

anknytning till deras pub och ölproduktion, det för att kunna erbjuda ett bredare paket 

som ger en helhetsupplevelse och inte bara god mat och öl.  

Förutom restaurangerna och bryggerierna så har också Region Kalmar län en fot i den 

gastronomiska utvecklingen av Kalmar län, vilket i sin tur bidrar till ett ökat besöksantal. 

Thomas Isaksson (2019-12-06) förklarade att han tycker Kalmar är en kulinarisk 

destination, det finns restauranger som är högt placerade White Guide, och tidigare hade 

Hotell Borgholm även en stjärna i Guide Michelin. Och andra sidan påpekade Kristina 

Bergman (2019-12-06) att Öland har idag ett större värde som en gastronomisk 
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destination än vad hela Region Kalmar län har, att Kalmar som enhet inte har något som 

enar länet och på så sätt skapar ett gastronomiskt värde, men att det snarare finns ett 

gastronomiskt värde i Småland och i Öland, men också att det finns en potential i att 

kunna utvecklas som en gastronomisk destination. Bergman (2019-12-06) lyfte fram en 

kvinna som driver ett företag på Öland som arrangerar guidade matvandringar, och det är 

ett exempel på vad Kalmar län skulle behöva mer av och tillsammans med det projekt 

som Länsstyrelsen driver, Regional Matidentitet och terroiratlasen finns det möjligheter 

för regionen att verkligen blomstra som kulinarisk destination där platsen visar på stor 

betydelse.  

Anerhaf (2019-12-08) berättar att regionen i sig är för dem en viktig del i deras 

verksamhet, det sätter grunden för vad som serveras på menyn, både i form av mat och 

dryck. Hon fortsätter också med att förklara vilka fantastiska producenter som finns i 

Kalmar län. Tsai (2016) skriver att genom att uppleva en plats lokala mat och dryck gör 

att man som kulinarisk turist även konsumerar en del av den lokala historian och kulturen. 

Everett (2012) menar också på att när allt fler producenter engagerar sig i turism kommer 

det skapa fler kulinariska destinationer som i sin tur genererar fler besökare till platsen 

som får uppleva det som är unikt och speciellt för destinationen i fråga. Johansson (2019-

12-04) berättar att han med sin verksamhet också försöker jobba så mycket som möjligt 

med den potential som regionen har, att använda sig av de råvarorna som faktiskt växer 

runt knuten och inte behöver färdas några långa vägar. Det visar på att både respondenter 

och tidigare forskning förklarar att platsen har en stor betydelse i utvecklingen av 

verksamheter som är en viktig byggsten i utvecklingen av kulinariska turister. Precis som 

Privitera et al (2018) säger så går det att tolka resultaten från respondenterna på så sätt att 

det arv som finns på en plats går att konsumera som kulinarisk turist.   

”Det finns möjligheter att ta vara på alla otroliga råvaror, speciellt som bönor och så”. 

(Johansson, 2019-12-04)  

”Vi tar så mycket lokalt vi kan, vi gör vissa ölsorter där vi då har Ölandsvete eller 

öländska jordgubbar”. (Heinecke, 2019-12-05) 

Det ligger mer till i arbetet kring att behålla Öland som en fantastisk region. När det gäller 

landsbygsdestinationer är turism en viktig del för att boosta den lokala ekonomin (Sims, 

2008, 2010). Ett sätt att ta tillvara på regionens resurser på fler sätt än att endast främja 

restauranger är att gastronomin sammankopplas ännu mer med turismen, att fler 
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upplevelser skapas som inte bara innebär att förtära mat och dryck. Ett exempel som 

Bergman (2019-12-06) lade fram är en lokal verksamhet som jobbar med matvandringar 

på Öland, där turisten får ta del av guidade matvandringar genom Alvaret på Öland. Det 

skapar också ett större gastronomiskt värde för Öland som en kulinarisk turistdestination, 

där hela destinationen blir främjad och marknadsförd. Att använda sig av de lokala 

resurserna skapar en USP för destinationen, omgivningen, en produkt, en råvara eller en 

tjänst som är tillräckligt unik och som då har en speciell dragningskraft till destinationen 

(Gyimóthy, 2017). Ett tydligt exempel på det är de mål som Johansson har med sin 

verksamhet, om att få Hotell Borgholm till att bli ett av de främsta gastronomihotellen i 

Sverige (Johansson, 2019-12-04). En strävan om att kunna erbjuda en helhetsupplevelse 

där gastronomin är det primära och det som gör verksamheten unik, och att den tydligt 

ska vara präglad av de råvaror som går att finna på ön.  

Mycket av det respondenterna skriver att de arbetar med tillför något till destinationen, 

och det skapar en anledning för turister att åka dit. Broadway (2017) benämner just den 

faktorn, att mat och dryck har blivit ett nytt sätt för destinationer att marknadsföra sig på, 

det är platsens lokala matidentitet som marknadsförs. Ett hjälpmedel i denna 

marknadsföringen kan bland annat vara de olika restaurangguiderna som finns, till 

exempel så nämnde Anerhaf (2019-12-08) tidigare att de flertalet gånger har blivit 

omnämnda i White Guide och enligt Ölands turistbyrå (uå) så har även ytterligare 18 

ställen blivit omnämnda i White Guide under 2019, och det ger ett stort lyft till hela 

regionen.  

En identitet som tillsammans med besökarna skapar en minnesvärd upplevelse, där 

besökaren genom sitt deltagande i kulinariska aktiviteter skapar ett band mellan sig själv 

och platsen och konsumerar en del av regionens kultur (Tsai, 2016). När en destination 

då har ett högt gastronomiskt värde som Isaksson och Bergman (2019-12-06) antyder att 

Öland faktiskt har så skapar det en tydlig bild av vad för kultur och mathistoria som går 

att ta del av när man besöker ön. 

 

5.2.2 Tillsammans är vi starkare 

I detta avsnittet kommer aspekter kring samarbete analyseras. Om samarbete är positivt 

för en landsbygdsdestination och vad verksamheterna får ut av att samarbeta med 

varandra och andra aktörer på destinationen. Enkelt sammanfattat så var alla 



 

 

 28 

respondenter för ett samarbete mellan verksamheterna men också med regionen. De alla 

lyfte fram det som var positivt med ett samarbete inom destination, vad de själva kunde 

vinna på att samarbeta och vad Öland som kulinarisk turistdestination kunde vinna på 

ett samarbete mellan de olika aktörerna.  

Anerhaf (2019-12-08) berättade att de gärna jobbar nära producenter och andra företag, 

samt att de gärna ställer upp för att stötta nyetablerade företag. Ett problem som hon lyfter 

upp är att alla företag har så mycket att göra under säsong, att de knappast ens räcker till 

för sin egen verksamhet, att det flera gånger har kommit upp förslag om att samarbeta, 

men i slutändan landar det i att företagen är för små, så de räcker inte till att både vara en 

hjälpande hand samtidigt som den egna verksamheten ska styras. Anerhaf (2019-12-08) 

var dock också noga med att lyfta fram det faktum att ett samarbete mellan de olika 

restaurangerna och producenterna skulle vara lönsamt, hon säger att tillsammans har de 

mycket mer att ge, än var och en för sig. Johansson (2019-12-04) var inne på samma spår 

när det kommer till samarbete, men lyfter också fram det han anser är viktigt att det finns 

ett tydligt samarbete mellan branschföretagen och regionen. Han nämner att han skulle 

vilja se ett samarbete där regionen hjälper till och uppmuntrar utvecklingen av en 

kulinarisk destination och att de alla tillsammans kommer fram med en gemensam agenda 

så man vet vad det är destinationen strävar efter.  

Heinecke (2019-12-05) samarbetar med andra bryggerier och dryckesproducenter på 

Öland, vilket skrevs tidigare och gör det för att skapa en större helhetsupplevelse för de 

turister som kommer och besöker deras bryggeri. Bland annat samarbetar de för att skapa 

en ölsafari, som innebär att tre bryggerier öppnar upp för turister att besöka alla tre 

bryggerier på en runda, detta för att bland annat få en förståelse att små 

hantverksbryggerier kan arbeta på väldigt olika sätt men också för att turisterna ska kunna 

ta del av deras arbete, få större kunskap om öltillverkning både generellt och hur det 

fungerar i de olika bryggerierna, alltså genereras det kunskap om hur man kan brygga 

hantverksöl på flera olika sätt (Heinecke, 2019-12-05).  

Att få Region Kalmar läns vinkel på det hela är intressant, och Bergman (2019-12-06) 

berättade att de strävar efter ett bättre samarbete med restauranger och producenter där 

ute, men att det är svårt att få tillräckligt många verksamheter att vara intresserade i det 

samarbete regionen har att erbjuda. Bergman (2019-12-06) förklarade vidare att ute i 

restaurangbranschen upplevs alla som väldigt individualistiska, och ett tidigare samarbete 

har försökts ordnas av Destination Kalmar, men att intresset då var för smalt. Isaksson 
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(2019-12-06) fyllde i att restaurangerna ofta ser sig som konkurrenter, och till det hör ett 

stort problem med att personal frekvent flyttar från en arbetsplats till en annan och att det 

då uppstår en rivalitet mellan de olika arbetsplatserna, samt att det i sin tur leder till att 

det blir svårt att samla alla under samma tak för att kunna utveckla ett samarbete. 

Bergman och Isakssons (2019-12-06) bild om viljan till att samarbeta överensstämmer 

inte helt i linje med det Anerhaf (2019-12-08), Johansson (2019-12-04) och Heinecke 

(2019-12-05) säger, de vill på ett eller ett annat sätt införliva ett samarbete mellan deras 

verksamheter och regionen, bland annat genom en gemensam agenda om hur 

destinationen ska utvecklas som en kulinarisk turistdestination.  

”Två saker vi gör är att jobba väldigt tajt med andra mikrobryggerier på Öland, och vi 

ordnar nu en öländsk dryckesfestival”. (Heinecke, 2019-12-05) 

Precis som Alonso et al (2012) antyder att samarbete är viktigt för att utveckla en 

destination så jobbar alla respondenter med samarbete på ett eller ett annat sätt. Heinecke 

(2019-12-05) jobbar bland annat tillsammans med några av de andra mikrobryggerierna 

på Öland och deras gemensamma ölsafari, Anerhaf (2019-12-08) har valt att jobba nära 

sina råvaruproducenter, men också att de gärna vill vara en hjälpande hand åt 

nyetablerade lokala företag. Bergman (2019-12-06) säger att de gärna strävar efter att få 

till ett bättre och smidigare samarbete mellan regionen och restaurangerna samt 

producenterna. Det håller även Johansson (2019-12-04) med om, som lyfter fram hur 

viktigt det kan vara med ett samarbete mellan regionen och branschen, där han anser att 

regionen kan ha en viktig del i uppmuntran och utvecklingen kring en kulinarisk 

destination, och att det blir enklare om de tillsammans utformar en agenda om hur 

utvecklingen kring Öland som en kulinarisk turistdestination ska ske.  

Tidigare forskning visar på att det finns framgång med utveckling av det som kallas 

creative food clusters Lee et al (2015). Det är ett sätt för restauranger och producenter att 

samarbeta med andra företag på destinationen, så att de tillsammans skapar en 

helhetsupplevelse för turisten som får många upplevelser i ett paket och där alla 

småföretag tjänar sig betjänta del (Lee et al, 2015). Även om det inte finns något uttalat 

creative food cluster mellan aktörerna på Öland så förespråkar ändå Anerhaf (2019-12-

08) att de som aktörer och småföretag, intressenter har mycket mer att ge när de arbetar 

nära tillsammans än vad de har var för sig. Även ölsafarin som Heinecke (2019-12-05) 

jobbar med skulle kunna ses som en början på att utveckla ett större creative food cluster.  
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”Det är ganska svårt att få dem intresserade i det samarbete som regionen har att erbjuda”. 

(Bergman, 2019-12-06) 

En annan tolkning på detta är att Bergman (2019-12-06) upplever, även om både hon och 

verksamheterna förespråkar samarbete mellan dem och regionen, att när de väl kommer 

ut bland verksamheterna att de är väldigt individualistiska och att tidigare samarbeten har 

försökt etableras men blåsts av då intresset har varit för smalt. Förhoppningarna inför 

framtiden är detta kommer ändras, att det inom en snar framtid kommer finnas en 

gemensam agenda för hur destinationen ska utvecklas inom kulinarisk turism. Efter att 

ha intervjuat båda sidor, går det att konstatera att intresset finns från verksamheterna men 

att det mer är en fråga om hur det samarbetet ska gå tillväga.  

Alla diskussioner kring ett mer utvecklat samarbete går också över i tankar kring 

framtiden. Om hur de olika parterna vill att destinationen ska utvecklas i framtiden, vad 

det finns för potential och hur man kan göra det möjligt genom ett ökat samarbete. 

 

5.2.3 En vacker framtid 

I detta avsnittet kommer förhoppningarna inför framtiden att analyseras, vad 

verksamheterna anser om framtiden, hur den kan förändras tillsammans med tidigare 

forskning som berör de teorier kring hur kulinarisk turism och kulinariska turister 

utvecklas i framtiden. En del av de resultat som kom fram var att alla respondenter såg 

en stor potential i Öland som en kulinarisk destination, att det fanns en bit kvar men var 

uppnåelig. De tre respondenterna som ägde verksamheter var också fullt medvetna om 

att det krävdes ett större utbud i framtiden, möjlighet för de kulinariska turisterna att 

uppleva något mer än bara förtäring av god mat och dryck.  

Johansson (2019-12-04) var tydlig med att berätta vilken potential han tyckte att regionen 

hade för att kunna utveckla det till en välkänd gastronomisk region. Hur viktigt det 

kommer bli att ta tillvara på de råvaror som faktiskt finns att tillgå på ön, och att 

tillsammans med producenterna skapa ett forum där de tillsammans kan synas, ett förslag 

kan vara att skapa en saluhall sa han, det i sin tur kan bli en utveckling av den Reko-ring 

som finns i Kalmar som Bergman (2019-12-06) beskrev. I samma tema fyllde också 

Anerhaf (2019-12-08) på, hon ansåg att destinationsutvecklarna inom länet har en stor 

potential till att lyfta fram länet som en större kulinarisk destination än vad de gör för 
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tillfället, att de tillsammans kan vinna mycket på att utveckla det till en tydlig kulinarisk 

destination. Allt från små unika food trucks till restauranger med stjärnor i Guide 

Michelin har någonting att vinna på att länet lyfts fram som en kulinarisk destination och 

att låta alla verksamheter ta plats, kanske inte bara de självklara som får utmärkelser utan 

även de mindre verksamheterna som inte kanske är lika kända men väldigt bra på det dem 

gör.  

I takt med att börja lyfta länet som en kulinarisk destination ansåg Heinecke (2019-12-

05) att man också behöver utveckla destinationen i takt med efterfrågan och att man är 

beredd på det sättet som den kommer utvecklas på. Hon tror att det blir vanligare att 

besökare vill ha något mer än att bara besöka ett ställe för att äta och dricka, de söker en 

helhetsupplevelse. Det räcker inte bara med att servera god mat och dryck, det krävs att 

man erbjuder något extra som gör att besökaren antingen känner sig delaktig eller att den 

lär sig något nytt. I samma linje går också Bergman (2019-12-06), hon sade att de i 

regionen snart inser att man måste skapa fler matrelaterade upplevelser, till exempel i 

stuk med The Edible Country, men också att man tar tillvara på den regionala 

matidentiteten, så att man lyfter det unika med regionen. Ett exempel på det skulle vara 

att man kan få avsatt pengar till att jobba med bruna bönan som har en SGB, och få den 

lite häftig och eftertraktad igen. Isaksson (2019-12-06) fyllde också i att den optimala 

kulinariska destinationen ska hålla samma standard var man än går, men att det då också 

krävs ett engagemang från lokalbefolkningen, speciellt om man ska ha klimatpåverkan i 

åtanke.  

”Jag tror på det här med att besöka ställen och få mer än bara en måltid, det tror jag är ett 

framtidens steg som kommer ge folk en hel upplevelse”. (Heinecke, 2019-12-05) 

Framtiden kommer innebära att de kulinariska turisterna har större krav än förut, det 

kommer handla om mer än bara god mat, det kommer utvecklas en större efterfrågan på 

interaktiva upplevelser där besökaren faktiskt också lär sig något (Yeoman et al, 2015). 

Det Yeoman et al (2015) skriver går i linje med det Heinecke (2019-12-05) förespråkar, 

att besökaren känner sig delaktig i sin upplevelse och inte bara blir serverad, men också 

ett tecken på att den ölsafari Heinecke (2019-12-05) och de andra deltagande 

mikrobryggerierna har startat är ett steg i rätt riktning. Som skrivit tidigare nämnde 

Bergman (2019-12-06) också det i intervjun, att hon gärna ser fler matrelaterade 

upplevelser som erbjuder mer, ett exempel hon tydligt lyfte fram som en bra upplevelse 

som har mycket är The Edible Country, där naturen kombineras med den regionala och 
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lokala matidentiteten, där turister får uppleva den svenska naturen samtidigt som de lagar 

och avnjuter en god måltid. Det tillsammans med den bruna bönan blir då något väldigt 

unikt som bara Ölandsregionen kan erbjuda, och det kombinerat med andra aktörer kan 

skapa en väldigt unik och lokal helhetsupplevelse som främjar Ölands kulinariska turism. 

The Edible Country är ett utmärkt exempel på det som Getz et al (2014) lyfter fram, att 

ett samarbete mellan destinationen och välkända kockar kan leda till att destinationen drar 

åt sig ännu fler turister, det i sig skapar en slags dragningskraft som är viktigt i 

utvecklandet av en kulinarisk turistdestination.  

”Återigen anser jag att destinationsutvecklarna har stor potential att på ett mycket större 

sätt lyfta fram länet som kulinarisk destination”. (Anerhaf, 2019-12-08) 

”Tydligare samarbete med regionen, där de uppmuntrar till utvecklingen av en kulinarisk 

destination”. (Johansson, 2019-12-14) 

Både Anerhaf (2019-12-08) och Johansson (2019-12-04) anser att regionen har en otrolig 

potential och genom ett samarbete med regionen kan den lyftas fram till nya höjder och 

få en helt annan bild som kulinarisk destination. Yeoman et al (2015) menar på att en 

destination oftast marknadsförs efter sina resurser och tillgångar inom natur och kultur, 

men att framöver kommer en destination också kunna marknadsföras efter sina 

kulinariska tillgångar. Genom att Region Kalmar län tillsammans med 

destinationsutvecklare och verksamheterna skapar en tydlig agenda för hur Öland ska 

kunna utvecklas som en kulinarisk turistdestination så blir det enklare att också 

marknadsföra Öland som just det, en kulinarisk turistdestination. Samarbetet mellan dem 

kan i sin tur leda till något som främjar hela destinationen.  

 

6. Diskussion och slutsats 

I diskussionen och slutsatsen diskuteras hela studien. Resultatet diskuteras om vad det 

har tillfört, om det är användbar och för vilka isåfall. Diskussion beaktar även om vad 

som kunde förbättras med studien och vad studien kan leda till. 
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Målet med studien var att i slutändan kunna besvara frågeställningen: Hur anser lokala 

aktörer att geografiska tillgångar är viktiga för att utveckla en attraktiv kulinarisk 

destination? 

Studien antyder att det finns en betydelse för verksamheterna på Öland att använda sig av 

och ta tillvara på de lokala råvaror och tillgångar som finns på ön. Det finns även 

antydningar på att användandet och utvecklandet av något unikt och lokalt är en stor 

hjälpande hand till att utveckla Öland som en kulinarisk destination. Genom att skapa en 

tydlig USP som är baserad på något som bara går att utveckla på Öland, ger det ett stort 

upplyft till destinationen. Det blev också tydligt att på en kulinarisk destination blir det 

viktigt att samarbeta, inte bara för verksamheter som restauranger och bryggerier 

sinsemellan utan också mellan verksamheterna och bryggerier, råvaruproducenter och 

regionens destinationsutvecklare. Detta för att skapa en enhetlig kulinarisk destination 

där alla aktörer är eniga om mål och riktning för destinationen.  

Genom fem intervjuer med aktörer som alla har ett intresse för kulinarisk turism, har 

frågan blivit delvis besvarad. Om än inte fullt ut med tanke på att det inte uppstod en 

empirimättnad, men tillräckligt för att få en tanke om vad för åsikter som aktörerna hade. 

Speciellt två restauranger har uttryckt ett stort intresse i att Ölands geografiska tillgångar 

är viktiga för att de ska kunna driva sina verksamheter, deras verksamheter i sin tur 

främjar utvecklandet av Öland till en kulinarisk destination. Även respondenterna från 

Region Kalmar län beskrev vad de tyckte var viktigt med att främja regionens geografiska 

tillgångar och hur det kunna hjälpa destinationen till att utveckla en stadigare kulinarisk 

identitet. Även om det inte uppstod empirimättnad så kan studien vara användbar för 

aktörerna på ön. Denna kvalitativa studien bidrar med att skapa en förståelse för hur 

aktörerna kan använda varandra och tillgångarna på Öland.  

Följande diskussion tar upp resultaten och vad en analys av dem kom fram till, även om 

det inte uppstod en empirimättnad så kom det fram några resultat och de blir viktiga för 

diskussionen. 

Resultaten som kom fram tyder på att det finns stort intresse för de lokala råvarorna på 

Öland, både från turisternas, verksamheternas och regionens perspektiv. Det finns ett 

intresse för att Öland ska utvecklas som en kulinarisk destination där de lokala råvarorna 

blir en stor betydande del. Tidigare forskning visar på att turismen idag tar en annan väg 

och fokuserar mer på det som känns genuint äkta och inte något som bara skyndas fram. 
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Resultaten indikerar på att det som den tidigare forskningen har kommit fram till även 

stämmer på Öland, det finns tecken som signalerar att destinationen är redo för att ändras 

i den mån som krävs för att ta emot kulinariska turister. Utmaningen som finns är det 

svåra med att destinationsutvecklare och verksamheterna på destinationen ska ta tillvara 

på forskningen och faktiskt förstå och utveckla destinationen i takt med att samhället och 

efterfrågan förändras och utvecklas. Det gäller att de förstår vad som krävs av sig själva 

och andra för att lyckas bli en attraktiv kulinarisk destination som framhäver sina unika 

upplevelser. Ett problem och en tolkning av hela studien är att beakta vad 

lokalbefolkningen har för åsikter i det hela, det är ett perspektiv som inte har beaktats i 

denna studien men som är grundläggande för att det ska bli en varm och hållbar kulinarisk 

destination, där lokalbefolkningen känner sig stolta över det som deras ö eller destination 

har att erbjuda.  

Det som den kvalitativa studien kommit fram till är inte minst användbart och 

betydelsefullt för regionens destinationsutvecklare, de får en insikt i vad verksamheterna 

är villiga till att sträva efter, vad deras ambitioner är och hur det kan användas för att de 

tillsammans ska kunna utveckla destinationen vidare i den riktning som de kommer 

överens om. Resultaten visar vad de olika verksamheterna tycker om samarbete, hur de 

ser på destinationen, vad som är bra och det som kan förändras. På så sätt blir resultaten 

betydelsefulla att det gör situationen över destinationen tydlig, så att alla parter och 

aktörer vet var den andra står. En viktig del i resultatet är att alla respondenter är öppna 

för ett samarbete med regionen, Johansson (2019-12-04) kom med ett tydligt förslag om 

att han skulle vilja se ett tydligt samarbete med regionen där restauranger, bryggerier och 

andra verksamheter tillsammans med Region Kalmar län utformar en strategi för att 

utveckla Öland till en gastronomisk region. För även om de alla tar tillvara på de 

tillgångar i form av råvaror som Öland har att erbjuda så finns det också mycket tillgångar 

i form av samarbete mellan andra verksamheter och aktörer som kan vara nyckeln som 

leder till stor framgång för destinationen.  

Det resultaten inte kan berätta och bidra med är överförbarheten till andra destinationer, 

studien är väldigt koncentrerad på Öland och faktorerna som skapar den specifika 

destinationen. Studien har helt och hållet utgått från Öland, och med tanke på att det är 

en kvalitativ studie där resultaten blir väldigt djupa och fokuserade på varje verksamhet 

blir det svårt att rakt av använda dessa resultaten på en annan destination. Fast med det 

sagt så är den här typen av studie genomförbar på andra destinationer, där studien 
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genomförs från början till slut. Det är resultaten av denna studien som blir koncentrerade 

på Öland och därför endast användbara där. 

Fem respondenter valde som sagt att ställa upp på intervju, och de alla var engagerade i 

studien. Det var dock svårt att få fler respondenter till studien, flera potentiella 

respondenter gav aldrig ett svar, varken på telefon eller mejl. Det är en anledning till att 

hela studien inte kändes genomförbar i början, innan det accepterades och studien istället 

fick utgå från de fem respondenter som fanns. I slutändan gick det bra, fem respondenter 

som kom med väldigt användbart material, men om studien skulle få en chans att göras 

om skulle det vara en fördel att kontakta ännu fler potentiella respondenter redan från 

början, så det hade funnits plats för några att hoppa av eller inte vara intresserade 

överhuvudtaget men fortfarande tillräckligt många för att det ska vara en fullt tillförlitlig 

kvalitativ studie. Det är det problemet som har varit störst och mest utmanade och därför 

värt att nämna.  

Denna kvalitativa studien öppnar upp till fler studier i framtiden. Gällande att studera 

Öland som en kulinarisk turistdestination finns det flera möjligheter. Denna studien har 

utgått från restauranger och ett bryggeris perspektiv, samt Region Kalmar län. De 

möjligheter som finns är att undersöka vad lokalbefolkningen har för inställning till att 

fortsätta utveckla Öland som en kulinarisk turistdestination, men också en studie från 

turisternas perspektiv. Vad för krav och förhoppningar de har på en destination som 

Öland. Till exempel vilket utbud som måste finnas på destinationen för att de kulinariska 

turisterna ska se Öland som en attraktiv kulinarisk turistdestination. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide till restauranger och bryggerier 

1. Kan du berätta för mig var fokusen med din verksamhet ligger?  

2. Vad har ni för mål med verksamheten? 

3. Hur arbetar ni för att nå dem? 

4. Varför valde du att etablera din verksamhet i Kalmar län? /Hur kommer det sig 

att du valde att ta över en verksamhet i Kalmar län? 

5. Hur tycker du att Kalmar län står ut som kulinarisk destination? 

6. Vad har destinationen för roll i din verksamhet? 

7. Finns det något ni gjort som du i efterhand skulle kunna se tillförde något till 

Kalmar län?  

8. Hur ser det ut med samarbeten mellan regionen och/eller olika restaurangerna? 

9. Hur tror du att Kalmar län i framtiden kan utvecklas som kulinarisk destination? 
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8.2 Bilaga 2 – Intervjuguide till Region Kalmar län 

1. Kan du berätta för mig vad ni arbetar med? 

2. Vad har ni för mål med Kalmar län som en kulinarisk destination? 

3. Hur arbetar ni för att nå dem? 

4. Hur tycker ni att Kalmar län står ut som kulinarisk destination? 

5. Hur ser ni på samarbete mellan Kalmar län och olika restauranger/aktörer? 

6. Hur tror ni att Kalmar i framtiden kan utvecklas som kulinarisk destination 
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