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Abstract 

The concept of food tourism means that the primary reason for a vacation trip is food and 

experiences that comes with it. Due to its youth, as a unified field, it is still a broad area of 

subject; hence, there is a lack of a unified definition. Research within the field has also been 

unevenly distributed. Therefore, some areas consist of extensive knowledge while others barely 

has been studied at all. One area with less research is the framework of how to develop a 

municipality into a culinary destination. Recent research has shown an interest in the internal 

factors, such as resources and capabilities. There has also been an increased interest concerning 

how the recourses and capabilities can enhance a municipality’s competitive advantages as a 

food destination. Through a sustainable point of view, this recourse-based perspective is viewed 

as a good alternative, since all tourism activities relies upon the existing resources in a 

destination. Therefore, the aim, of this bachelor thesis, is to investigate two main questions: 

- What can generally be seen as resources and capabilities in a development of food tourism?   

- Which resources and capabilities is needed to make a smaller municipality into a food 

destination?  

To answer these questions, the municipality of Laholm was used as an example 

to analyze which resources and capabilities is needed in their development into a food 

destination. The essential method of this thesis was qualitative interviews. It resulted in 

improved knowledge about potential resources and capabilities within the field of food tourism, 

as well as existing resources and capabilities in the municipality of Laholm. Additionally, with 

an aim to underpin these results, a quantitative content analysis and questionnaire was used. 

 The comparison between the results and previous research showed that there is a 

need for further research in the field of how resource-based theory can be used in food tourism. 

Further, it also concludes that there is a possibility for smaller municipalities to develop food 

tourism. However, there is a need for (i) cooperation, both within the municipality and with 

external stakeholders, (ii) a strong foundation with regard to resources and capabilities and (iii) 

that the municipality has the organization to work with single resources and/or capabilities to 

enhance their competitive advantages. This is established through an analysis of the framework 

called VRIO (which measures the value, rareness, imitability and organization of a resource or 

capability), where the existing resources and capabilities in the municipality of Laholm is 

included. It showed that the municipality has valuable conditions to become a food destination. 

Nonetheless, it needs to work on the rareness, imitability and the organization of their resources 

and capabilities to gain competitive advantages.  
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Begreppsförklaringar 

Matturism 

Begreppet inkluderar alla tänkbara former av turism som kan kopplas till mat, liksom förklaras 

vidare i figur 1. Alla resor som innefattar ett intresse för produktion och/eller förädling av mat, 

likväl som av försäljning och servering av maträtter eller färdiga matpaket, är alltså att betrakta 

som matturism i detta arbete. Maten kan således utgöra både en primär och en sekundär 

reseanledning för turisten men kan också ligga vid sidan av andra intressen  

Destination  

Ett begrepp som markerar en avgränsad plats, där turistaktiviteter föregår. I enlighet med 

Bornhorst, Ritchie & Sheenans (2010) förklaring avgränsas en destination i detta arbete både 

av en geografisk och en politisk gräns. Därutöver finns det attraktioner, fungerande infrastruktur 

och stödjande tjänster på platsen, i enlighet med Medlik (1997), genom Bohlin & Elbe (2007) 

och kommunen arbetar aktivt med en image såsom Middelton (1994) förespråkar att en 

destination skall göra, via Grängsjö (2006).    

Besökare/Turist 

Turistdelegationens (1995) förklaring för begreppet besökare innehåller tre krav som ska 

uppfyllas: (i) resan ska gå till en plats utanför resenärens vanliga omgivning men exkluderar 

regelbundna pendlingsresor, (ii) den sammanhängande vistelsetiden på platsen för besöket ska 

vara högst 1 år, då längre vistelsetid betraktas som bosättning och (iii) huvudsyftet med resan 

ska vara annat än att utöva lönearbete som betalas av någon på platsen. Exkluderar 

arbetsmigration och övernattning på platsen är inte ett krav. Framöver används både begreppet 

besökare och turist med ovanstående innebörd. 

 

I arbetet har intervjuobjekten grupperats utefter profession och funktion i en utveckling av 

matturism. Följande tre begrepp används för att särskilja grupperna från varandra: 

- Externa aktörer: utvecklare av matturism i Götaland. 

- Kommuntjänstemän: relevanta tjänstemän på Laholms kommun. 

- Interna aktörer: privata matföretagare i Laholms kommun. 

(Vidare förklaring ges under avsnitt 3.2.1. Samtalsintervjuer) 

 

 



 
 

Härefter presenteras sedvanliga begrepp inom resursbaserad teori, vilka används av författare 

som: Wernerfelt, 1984; Grant, 1991; och Melián-González & García- Falcón, 2003, med flera. 

 

Resursbaserad teori och Resursbaserat perspektiv 

I löpande text kommer ovanstående två uttryck att användas parallellt för variationens skull 

men är båda en benämning på den teoretiska utgångspunkt som arbetet har.   

 

Resurser  

Används som ett övergripande begrepp som inbegriper alla former av tillgångar, materiella som 

abstrakta: ”fysiska” (råvaror, mark, utrustning etc.),”personal” (arbetskraft och specifik 

kunskap inom produktion, teknik eller administration bland personalen) och ”organisatoriska 

strukturer” (rutiner som koordinerar personal med fysiska resurser).  

 Begreppet används också när delar av ”personal”- (då i form av en stor tillgång 

på arbetskraft) och ”fysiska tillgångar” diskuteras men då tillsammans med begreppet förmågor 

(som förklaras nedan). 

Förmågor 

Förmågor innefattar istället andra delen av ”personal”- (alltså specifika kunskaper) och 

”organisatoriska tillgångar” samt andra abstrakta tillgångar, såsom samarbeten eller ett gott 

rykte. Förmågor är alltså att betrakta som de tjänster, aktiviteter eller funktioner som 

verksamheten innefattar och/eller faktiskt genomför. 
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet presenteras en övergripande bild av bakgrunden till val av ämne, hur 

matturism tar sin form och vilket syfte och frågeställningar som arbetet ämnar att svara på. 

Därutöver ges också en kort beskrivning av författarens förförståelse för ämnet för att läsaren 

ska förstå utifrån vilka premisser som varför vissa tolkningar görs. 

 

1.1.  Introduktion 

På grund av ett eget intresse för mat, samt relaterade upplevelser, kom jag i kontakt med det 

fenomen som jag helt simpelt kommer kalla för matturism. I dagsläget existerar ingen enhetlig 

definition men fenomenet innebär i huvudsak att turisters primära reseanledning är mat som 

finns på en speciell plats (läs Long, 2004, Richards, 2002, och Hall & Sharples, 2003, för att se 

varianter på allmänt brukade definitioner). Genom en översikt av utbudet i resekataloger, eller 

via en snabb blick på hur researrangörer marknadsför sig, är det tydligt att mat har kommit att 

bli allt vanligare som en möjlig attraktion. Även nationellt och internationellt kan det noteras 

hur länder och regioner, samt i viss mån även städer och specifika platser, lägger kraft på att 

marknadsföra sig via mat. Enligt Quan & Wang (2004) beror det främst på att mat idag är att 

betrakta som en primär reseanledning bland turister.   

 I Sverige lyftes ämnet först år 2008 av regeringen som då skapade en vision vilken 

skulle resultera i fler jobb. Den kallades ”Sverige – det nya matlandet” och syftade till att 

kombinera den växande turismsektorn med råvaruproduktion och livsmedelsförädling på grund 

av att dessa näringar ansågs vara viktiga beståndsdelar i utvecklingen av landsbygden. Fem 

fokusområden kom att bli visionens byggstenar; primärproduktion, offentlig mat, förädlad mat, 

restaurang och matturism (Jordbruksdepartementet, 2009). I rapporten ”Sverige – det nya 

matlandet. En studie av måluppfyllelse och effekter av hittills genomförda insatser” analyseras 

huruvida målsättningar i visionen lyckats uppnås samt vilka effekter satsningarna har genererat. 

Bland annat visar rapporten på hur investeringar inom matturism kom att stå för en stor del av 

den totala satsningen (Kontigo AB, 2013). Idag är det möjligt att se avknoppningar av de 

satsningar som genomfördes på matturism på grund av visionen. Exempel som kan lyftas är 

satsningar som Try Swedish (Visit Sweden; Business Sweden, u.d.) och Västsverige 

(Turistrådet Västsverige, u.d.). Jag anser det även möjligt att lyfta upp mer lokala engagemang 

som Grythyttan och Måltidens hus (Måltidens Hus i Norden, u.d.) i sammanhanget.  
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Rapporten ”Sverige – det nya matlandet. En studie av måluppfyllelse och effekter av 

hittills genomförda insatser” (Kontigo AB, 2013) visade också att Hallands län var ett av de 

områden i Sverige som satsade relativt stort på alla områden inom visionen, både via 

projektstöd i olika form och genom företagsstöd. Laholms kommun är ett av de områden som 

tagit del av de projekt- och företagsstöd som utdelats i Hallands län. Med utgångspunkt i det 

och med anledning av en förändring i den offentliga strukturen har det skapats ett starkare 

intresse i kommunen att satsa på matturism. Sedan några år tillbaka har kommunen testat på 

olika projekt men inte riktigt lyckats. Därför söker de nu kunskap om vad som krävs för att 

skapa en framgångsrik matdestination. Vad gäller forskningen knuten till detta är det svårt att 

finna fram allmängiltig kunskap kring utvecklingsfaktorer. Därför kommer fokus för denna 

uppsats vara de resurser och förmågor som krävs för att utveckla ett utbud samt att skapa 

förståelse för hur dessa påverkar en eventuell utveckling av matturism. 

1.2.  Syfte och frågeställningar 

Genom en granskning av tidigare forskning, inom ämnet matturism (vilket förklaras vidare i 

stycke 2.1. Matturism – en definitionsfråga), visar det sig finnas ett hål i forskningen om vilken 

betydelse utbudssidan har i utvecklingen av en matdestination. Externa faktorer har tidigare 

varit vanligt förekommande i forskningen. Bland annat har det främst fokuserats på 

marknadsföringsstrategier och turister; deras val av livsstil samt motivationer att resa satt i 

relation till mat. Däremot finns det lite vetenskaplig kunskap om hur interna faktorer påverkar 

en potentiell utveckling av matturism. Det betyder att forskning angående en destinations 

resurser och förmågor, samt hur dessa kan påverka en utveckling av utbud och tjänster, är näst 

intill obefintlig och att det som finns är dåligt underbyggt. Därför finner jag det intressant att i 

denna uppsats fokusera på hur en utveckling av en matdestination kan se ut med utgångspunkt 

i ett resursbaserat perspektiv. Således ämnar jag att besvara följande huvudsakliga 

frågeställningar: 

(i) Vad kan generellt sett betraktas som resurser och förmågor i en utveckling av 

matturism? 

(ii) Vilka resurser och förmågor behövs specifikt för att göra en mindre kommun till en 

matdestination?  

Genom att intervjua externa aktörer och använda Laholms kommun som ett exempel anses 

svaren som framkommer i första frågan kunna underbyggas. Anledningen till att det är två 

huvudfrågor är att andra frågan inte kan besvaras utan ett svar på den första. 
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 Relaterat till syftet är också Laholms kommuns intresse att agera exempel. I ett 

tidigt skede skapades en kontakt med kommunen vidrörande ämnet matturism, då de har ett 

intresse i att utöka sin kunskap kring vad de kan göra för att attrahera fler turister med intresse 

för mat till kommunen. Anledningen till deras ökade intresse är dels att de märker av en 

efterfrågan om fler matupplevelser i kommunen och dels att de tidigare försökt att utveckla 

matturism, men då stött på motgångar. Monika Fransson (2015), tidigare destinationsutvecklare 

i Laholms kommun, har varit involverad i försök att utveckla projekt inom matturism i 

kommunen. Hon pekar ut en sammanvävning av utbudssidan som en stor del av problematiken 

de upplevt i samband med tidigare utvecklingsförsök. Därför fick jag i uppdrag av kommunen 

att undersöka vilka möjligheter de har för att bli en matdestination. Med den utgångspunkten 

kommer en analys av kommunens resurser och förmågor vara behjälplig för att kunna besvara 

mina ovan nämnda huvudsakliga frågeställningar. Följande underfrågor har formulerats för att 

min undersökning ska vara genomförbar.   

1. På vilket sätt arbetar Laholms kommun med att utveckla turism?  

2. Vilka resurser och förmågor är relevanta att arbeta med för att göra Laholms kommun 

till en matdestination? 

2.1. Vilka resurser och förmågor existerar i Laholms kommun för att bedriva 

matturism? 

2.2. Vilka resurser och förmågor existerar inte i Laholms kommun för att bedriva 

matturism? 

3. Vilken bild har kommuntjänstemän, respektive interna aktörer, av privata 

verksamheters roll i en utveckling av matturism i Laholm kommun? 

1.3.  Förförståelse 

Jag, Katrina Falkengren, är student vid programmet Hållbar Turismutveckling, varför tolkning 

av resultat kommer att betraktas ur detta perspektiv. Det betyder att både ett ekonomiskt, 

miljövänligt och socialt synsätt appliceras vid tolkning, utan vidare förklaring. Vidare har jag 

rört sig mycket i området runt Laholms kommun och har sedan tidigare genomfört ett större 

arbete om destinationsutveckling där en av kommuntjänstemännen också deltog. Således har 

jag också en viss förkunskap om Laholms kommun, både som plats och om det arbete som 

föregår kring att utveckla kommunen till en destination. Vad gäller min förkunskap om 

matturism fick jag upp ögonen för ämnet genom att ha arbetat i resebranschen där maten 

utgjorde en attraktion. Någon djupgående kunskap om tidigare forskning hade jag dock inte 

kommit i kontakt med innan arbetets start.  
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2. Bakgrund 

 

I kapitlet bakgrund introduceras ämnet matturism, dels i form av vad det är och dels genom en 

beskrivning av tidigare forskning. Vidare presenteras också Sveriges och Hallands visioner för 

att arbeta med matturism och sist presenteras också Laholms kommun samt deras arbete för 

att utveckla matturism. Bakgrunden anses viktig för att läsaren skall skapa sig en förståelse för 

de förutsättningar som resterande arbete grundar sig på.  

 

2.1.  Matturism – en definitionsfråga 

I forskningen kring det jag kallar för matturism visar det sig att det inte finns någon entydig 

definition av begreppet. I stället används varierande begrepp för att beskriva fenomenet vilket 

leder till en förvirring i forskningsområdet kring vad som faktiskt undersöks och diskuteras. 

Betydelsefulla forskare inom matturism så som Greg Richards, Anne-Mette Hjalager, Lucy 

Long, C. Michael Hall och Liz Sharples är några av dem som försökt att finna en allmänt 

vedertagen definition. De flesta forskarna tycker att mat, samt upplevelser knutna till det, bör 

vara turistens primära reseanledning för att resan skall betraktas vara matturism. Även Quan & 

Wang (2004) ansluter sig till denna åsikt men lyfter också tanken att bredda fenomenets 

avgränsningar. De menar att även matupplevelser som inte var direkt planerade, men som 

uppkom under resans gång, borde betraktas som en form av matturism. Beroende på vilken 

forskares definition man väljer att anamma blir Quan & Wangs (2004) föreslagna breddning av 

en potentiell definition mer eller mindre korrekt.   

 Long (2004) brukar exempelvis begreppet ”kulinarisk turism”. Hon anser att 

syftet med resan bör vara att söka en  matupplevelse som särskiljer sig från det normala och att 

turisten så långt som det är möjligt inkluderar sig i alla led av det kulinariska system som de 

reser för att uppleva. Richards (2002) däremot använder sig istället av begreppet ”gastronomisk 

turism”. Han syftar också till att det krävs ett stort matintresse hos turisten för att resan skall 

betraktas som en gastronomisk resa. Dock skiljer sig hans definition från Longs (2004) då han 

snarare menar att turister söker matupplevelser som påminner om de som finns i deras egen 

vardag och kopplar det till en diskussion omkring identitetsmarkörer. Hall & Sharples (2003) 

är å sin sida av uppfattningen att ”matturism” är ett mer korrekt begrepp och är eniga med Quan 

& Wangs (2004) diskussion om ett bredare begrepp. Därför har de utformat en förklarande 

figur, vilken i detta arbete har översatts från engelska till svenska (figur 1). Den inkluderar alla 

övriga begrepp och visar på hur de kan användas för att beskriva varierade typer av matturism 

i relation till intensiteten i turisters intresse för mat på sin resa. Förvisso kan översättningen av 
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figuren bidra till olika tolkningar av figuren på grund av språken, men med hänsyn till arbets 

syfte har jag har valt att använda mig av den och Hall & Sharples (2003) begrepp då det är mer 

generellt.  

Figur 1. Klassificering av resa utifrån turisters intresse för mat. 

Visar hur turistens intresse för mat avgör hur dess resa klassificeras i förhållande till de termer som existerar inom fältet 
(tagen från Hall & Sharples, 2003, reviderad av Falkengren, 2015). 

För att betraktas som matturism skall alltså en resas primära eller sekundära syfte vara  mat (i) 

i olika form; råvara, förädlad produkt eller en produktionsprocess, (ii) komma från en specifik 

region och/eller (iii) vara tillverkad av en känd producent; kock, råvaruproducent eller 

produktutvecklare av mat (Hall & Sharples, 2003). Vidare är det inte bara materiella produkter, 

såsom serverade maträtter eller andra varor som är färdiga att använda, som intresserar turister. 

En stor del av matturismen grundas också på abstrakta varor och tjänster – ofta i form av olika 

sorters service. Guidade turer på landsbygden mellan producenter och/eller gårdsbutiker samt 

restauranger som specialiserat sig på lokala råvaror och/eller lokala maträtter är exempel som 

presenteras av Bessière (1998), genom Hall, Mitchell & Sharples (2003).  

2.2.  Generella trender i forskning inom matturism 

Genom en granskning av existerande forskning erbjuds en förklaring till varför det saknas en 

allmänt vedertagen definition; tidigare forskning är också spretig. Merparten av de 

forskningsbidrag som finns kan betraktas som relativt unga då de har framkommit sedan början 

av 2000-talet och mängden litteratur som finns att tillgå är ojämnt fördelad över de aspekter 

som har undersökts. Genom Hall, Mitchell & Sharples (2003) litteraturdiskussion möjliggörs 

dock ett antagande om att fenomenet växte samman till ett avgränsat fält i slutet av 1990-talet. 

 Long (2004) menar att matturismens grundpelare främst återfinns i två traditioner, 

vilka kallas antropologi eller folklore. Dessa traditioner fokuserar på människor och deras 
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beteende. Således cirkulerar också en stor del av tidigare forskning inom matturism runt turister 

och deras relation till mat och dryck. Bland annat presenterar Kim, Eves & Scarles (2013) och 

Henderson, Yun, Poon & Biwei (2012) forskningsbidrag som ämnar att undersöka turisters 

motivationer att resa satt i relation till mat. Lee, Scott & Packer (2014; 2015) och Getz & 

Robinson (2014), däremot, undersöker istället vilka matrelaterade faktorer som påverkar 

turisters val av resmål medan Tsai & Lu (2012), Sims (2009) och  Zeng, Go & de Vries (2012) 

har forskat kring turisters slutgiltiga upplevelser jämfört med deras förväntningar på mat.  

 Även frågor kring marknadsföring av, och genom, mat har förekommit en hel del 

i tidigare forskning. Mkono (2011) och Sims (2009) diskuterar bland annat hur maten används 

i marknadsföringssyfte. Huang, Oh, Zhang & Choi (2013) och Nelson (2015) undersöker 

istället hur destinationers image eller brand förhåller sig till lokal mat samt hur detta påverkar 

potentiella turister.      

 Forskning som instället relaterar till hur man kan, bör och gör för att utveckla 

matturism behandlas av exmepelvis Hjalager (1996), Torres (2003) och Forsyth (1995) som på 

olika vis undersöker hur man kan knyta samman olika sektorer med varandra, såsom jordbruk 

och turism. Andra forskare har tittat på hur produkt- och tjänstetutveckling fungerar inom mat-

service (Alonso & Northcote, 2010; Harrington, 2004; Waldo & Paulrud, 2012). Forskningsrön 

som direkt behandlar strategiskapande inom matturism eller hur en politisk organisation bör 

agera för att initiera, bedriva och/eller understödja utvecklingen av detsamma, är att betrakta 

som svag i sammanhanget enligt Horng & Tsai (2012a; 2012b), Harrington & Ottenbacher 

(2010), Quan & Wang (2004) och Long (2004). Dessa forskare konstaterar också att 

vetenskapen kring matturism och dess resurser generellt heller inte är styrkt. 

2.2.1.  Matturism och strategiskapande 

Inom forskning som ändå vidrör strategiskapande inom matturism har en huvudsaklig fråga 

visat sig vara: ”varför tenderar vissa verksamheter att prestera, och lyckas, bättre än andra i 

givna situationer?” (Barney & Clark, 2007). Det existerar inget riktigt svar, då forskare skapar 

olika teorier utifrån varierande utgångspunkter. Melián-González & García-Falcón (2003) och 

de Oliveira & Fensterseifer (2003) exemplifierar med hjälp av den traditionella 

ekonomiforskningen. Ovannämnda fråga har tidigare främst besvarats med hjälp av externa 

faktorer bland forskare inom ekonomi men modernare forskningsrön knyter snarare an till 

interna faktorer som ett möjligt svar.     

 Angående strategiskapande för matturismutveckling finns det inom internationell 

forskning en generell diskussion beträffande de frågeställningar och problem som finns i 
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relation till implementering av turism (Butler, 1999). Då den nyare forskningen har en mer 

intern inriktning vad gäller påverkande utvecklingsfaktorer så har det bland annat funnits ett 

starkt intresse för att undersöka hur lokala resurser kan nyttjas för att stödja utveckling (Rigall-

I-Torrent, 2008; Melián-González & García-Falcón, 2003), vilken roll entreprenörer besitter då 

landsbygden ska göras mer attraktiv (Komppula, 2014; de Oliveira & Fensterseifer, 2003) samt 

vilket värde olika typer av kunskaper tilldelas i ett utvecklingsområde (Bertella, 2011). Som en 

lösning på implementeringsproblemet föreslår forskare som Saxena, Clark, Oliver & Ilbery 

(2007) och Panyik, Costa & Rátz (2011) ett nyttjande av det som kallas för Integrated Rural 

Tourism medan Horng & Tsai (2012a, 2012b) istället föreslår det som inom 

organisationsforskningen kallas för resursbaserad teori. De kommer med ett förslag på hur man, 

utifrån det resursbaserade perspektivet, kan skapa en attraktiv destination genom att utgå ifrån 

de resurser som finns – i stället för att tala om efterfrågan hos turister. Melián-González & 

García-Falcón (2003) är också förespråkare av att bruka den resursbaserade teorin inom turism 

och argumenterar för att det är ett bra verktyg att nyttja vid strategiskapande inom fältet då det 

finns många likheter mellan hur ett företag bedrivs och styrningen av en destination.  

 Utifrån ett hållbarhetsperspektiv vore det också till fördel att använda sig av ett 

resursbaserat perspektiv menar både Scarpato (2002) och Horng & Tsai (2012a, 2012b).  

Scarpato (2002) visar på hur själva gastronomin (det vill säga läran om sambandet mellan man 

och kultur) har blivit utelämnat ur många av de forskningsbidrag som idag finns inom 

forskningen för matturism. Hon menar att det är ett resultat av att relationen mellan mat, 

samhälle, kultur och ekonomi främst har undersökts ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, 

vilket således fått effekten att den sociala aspekten fokuserats mer än matens bakgrund. Baserat 

på forskning av Peter, Siller & Matzler (2011), Saarinen (2006) och Weaver (2000) diskuterar 

Horng & Tsai (2012a, 2012b) hur den resursbaserade teorin sakteligen har börjat användas inom 

forskning för hållbarhetsfrågor i relation till destinationsutveckling och att strategiskapande 

utifrån detta perspektiv bäddar för ett mer långsiktigt arbete.  

 Inom svensk forskning bör Rytkönen (2014), Waldo & Paulrud (2012) och 

Aronsson (2000) nämnas som bidragande i forskningen kring strategiskapande inom matturism. 

Aronsson (2000) menar dock att strategiskapande för turismutveckling är densamma i grunden, 

oavsett vilken typ av turism som ska utvecklas. Han knyter an till den teoretiska tradition som 

utpekar de interna faktorerna som avgörande för framgång och har skapat en figur som 

beskriver processen bakom turismproduktion och turismkonsumtion (figur 4).  
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2.3.  Matturismens framväxt 

Enligt Hall & Sharples (2003) har maten först under modern tid blivit ett eget ämne att 

diskutera. Tidigare har maten endast betraktats som en integrerad del av den mänskliga 

vardagen. Vidare menar Hall, Mitchell & Sharples (2003)  att matturismens tillväxt bland annat 

beror på en ökande industrialisering och frihandel, ett växande välstånd, större valmöjligheter 

för individen vad gäller fritidsaktiviteter samt en ökad medvetenhet kring miljöfrågor. Detta 

går i linje med vad Richards (2002) säger angående hur de negativa effekterna av 

globaliseringen ökar människors sökande efter identitetsmarkörer. Vidare stärks det även av 

Ferguson (2000), genom Telfer & Hashimoto (2003), som påstår att mat i dagens läge är att 

betrakta som en direkt reflektion av allt som formar ett land; geografi, historia, kultur och 

människor.      

 Globaliseringen i sig är att betrakta som matturismens tillväxt största pådrivare, 

menar Richards (2002) och påvisar hur den inbyggda komplexiteten som globaliseringen 

medbringar resulterar i ett ökat turistiskt utbud. Bland annat har en tydlig trend kring att nyttja 

lokala råvaror och lokala produkter vuxit fram, som en effekt av globaliseringen och den 

standardisering som denna medför. Således blir resultatet ett ökat turistiskt utbud knutet till 

detta. I samband med globaliseringen diskuterar också Hall, Mitchell & Sharples (2003) hur 

turism generellt har kommit att ta mer plats som en vinstgenererande näring. Framförallt på 

landsbygden har turismnäringen kommit att bli en lösning, då där existerar ett allt större behov 

av utveckling inom både ekonomi, sociala aspekter och miljöfrågor. Forskarna menar därför att 

det är föga förvånande att matturism betraktas som en potentiell utvecklingsmöjlighet i och med 

att många verksamheter på landsbygden redan är engagerade i produktion av råvaror eller 

förädling av matprodukter. Horng & Tsai (2012a) menar att även destinationsutvecklare har 

börjat upptäcka det lokala köket och den närproducerade maten som en egen nisch på 

marknaden och det är tydligt hur detta har kommit att brukas allt mer som en lockande faktor 

för turister. Att mat är ett verktyg för att framhäva en plats ”osynliga arv” är en insikt som dessa 

forskare anser vara en viktig bidragande faktor till fenomenets starka tillväxt.  

2.4.  Sveriges vision och strategi för matturism 
På sina platser runt om i Sverige har maten sedan länge varit vida känd som en grundpelare för 

den turism som finns att tala om. Det dröjer dock till år 2008 innan regeringen tar grepp om 

ämnet mat som en potentiell utvecklingfaktor inom olika sektorer. Dåvarande 

jordbruksminister, Eskil Erlandsson, presenterade detta år en vision som skulle göra Sverige till 

Europas matland, kallad ”Sverige – det nya matlandet”. Det huvudsakliga målet var att generera 
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fler jobb och skapa en mer livskraftig landsbygd (Jordbruksdepartementet, 2009). Vid senare 

tillfället (oklart när) utvidgas visionen Sverige och innefattade således flera huvudsakliga mål 

som alla berörde tillväxt, företagarklimat eller livskvalitet på landsbygden (Kontigo AB, 2013).

 Tre huvudsakliga verktyg hade regeringen för att genomföra visionen: (i) kapital 

i form av cirka 160 miljoner kronor, avsatta inom Landsbygdsprogrammet, som fram till år 

2013 kunde sökas av aktörer vilka på något sätt ville bidra till visionen och behövde finansiellt 

kapital, (ii) lagar kring mathantering och (iii) en gemensam kommunikationsplattform som 

arbetades fram för att människor inom mat- och turismnäringarna skulle kunna mötas. För att 

realisera visionen delades den upp i fem fokusområden: offentlig mat, råvaruproduktion, 

livsmedelsförädling, turism och restaurangbranschen. För varje område konkretiserades mål 

som skulle uppnås. Specifikt inom matturismen var målet att antalet övernattningar skulle öka 

med 20% till och med 2020 (Jordbruksdepartementet, 2009).   

 2013 gjordes en utredning kallad ”Sverige – det nya matlandet. En studie av 

måluppfyllelse och effekter av hittills genomförda insatser” (Kontigo AB, 2013), som 

undersökte hur väl de uppsatta målen i visionen hade uppfyllts. Angående det specifika målet 

för matturism konstaterades i den utredningen att det var ett relativt svårt mål att uppnå. Dock 

menar Kontigo AB (2013) ändå att det gjorts stora satsningar inom fokusområdet matturism. 

Totalt sett (utspritt över åren 2008 till första halvan av 2012) ansågs området vara det som 

mottagit näst mest finansiellt stöd, som sedan utdelats till företagare samt till olika projekt. Vad 

gäller Halland visar rapporten att regionen har satsat relativt mycket på de fem fokusområdena 

genom att förse verksamheter med både företagsstöd och projektstöd.  

2.4.1. Hallands vision för matturism 

Dock påpekar Hans Bergsten (2015), Utvecklingsledare på Region Halland, att det idag inte 

existerar en formulerad strategi för att arbeta med matturism i regionen. Däremot beskrivs det 

på Region Hallands hemsida hur livsmedelssektorn är regionens näst största 

tillverkningsbransch samt att den betraktas som en viktig del av den halländska ekonomin och 

tillväxten. Det påvisas också att Region Halland är medvetna om att regionens attraktivitet kan 

höjas med hjälp utav det utbud som finns av kvalitativ mat och upplevelser kopplade till denna 

(Region Halland, 2015). Vad gäller en strategi för att utveckla turism i stort menar han att det 

finns en sådan men att de i dagsläget inte har någon detaljerad plan (Bergsten, 2015).

 Bergsten (2015) berättar att det under hösten 2014 antogs en ny tillväxtstrategi i 

Halland där de tre styrkeområdena Hälsoinnovation, Besöksnäring och Grön tillväxt pekas ut, 

där livsmedel är ett av de områden som ingår under Grön tillväxt. Vidare menar Bergsten (2015) 
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att tillväxtstrategin syftar till att verka för kombinationer mellan de tre styrkeområdena och att 

matturism skulle vara ett bra exempel på en sådan kombination.  

2.5.  Laholms kommun 

Laholms kommun är speciell så till vida att området kan betraktas som ett Sverige i miniatyr, 

tack vare dess nyanserade landskap. Dels ligger kommunen mitt i Halland, mellan Halmstad 

och Båstad, och dels angränsar den till Kattegatt. Ett av dess största kännetecken är den 12 km 

långa sandstranden som särskiljer kommunen från andra närliggande kommuner. Stora delar av 

kommunens centrala områden är jordbruksmark och det enda som bryter av vidderna är ån 

Lagan. I öster består landskapet mest av skog men där finns också många insjöar. I söder ligger 

Hallandsåsen, vilken å ena sidan bidrar med en särskild karaktär men som å andra sidan också 

gynnar kommunen ekonomiskt och socialt på grund av de naturupplevelser som den erbjuder. 

I trakten går det också att finna många kulturhistoriska byggnader och lämningar. 

 Befolkningsmässigt är det en relativt liten kommun med ca 23 871 personer som 

fördelas på 14 orter. Huvudorten har samma namn som kommunen; Laholm. Cirka ¼ av 

befolkningen beräknas vara bosatt här (Laholms Kommun, 2015; Statistiska Centralbyrån, 

2014). Kommunen arbetar efter visionen: ”I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare 

framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling” (Laholms Kommun, 

2015). Därför har kommunen arbetat för att gynna näringslivet och jämfört med övriga Sverige 

visar siffrorna att de har lyckats bra med sitt uppdrag (Ekonomifakta, 2014). Med hänsyn till 

transportmöjligheter går det bussar till/från och genom kommunen, likväl som tåg mellan norr 

och söder (bilaga 8.1. Lokaltrafik i Laholms kommun) (Hallandstrafiken, 2015). 

2.5.1. Omstrukturering i den offentliga verksamheten 

År 2008 påbörjade kommunen en intern omstrukturering vilket resulterade i att de dåvarande 

nämnderna Kultur och Fritid samt Näringsliv och Utveckling slogs samman till det som idag 

heter Kultur- och Utvecklingsnämnden, där bland annat turism ingår. Den nya nämnden fick 

också tilldelat sig ansvaret för utbildning och Ulf Mattsson tillsattes som verksamhetsansvarig 

(Mattsson, 2014). I samband med omstruktureringen formulerades dels en ny vision och dels 

nya målsättningar att arbeta efter. Det blev upptakten till en rad nya projekt och satsningar. 

 På Laholms kommuns hemsida står beskrivet hur de bland annat har startat ett 

stort projekt för att stärka varumärket Laholm. Dels för att locka fler invånare och besökare och 

dels för att verka inbjudande för företagare. I inledande skede av projektet definierades de 

värden som utgör grunden för varumärkesbyggandet och det var framförallt tre värden som 
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kom att sticka ut: (i) det finns en närhet och tillit mellan människor, (ii) det finns en vilja om 

att växa och att bli fler samt (iii) att Laholm anses vara en gästvänlig och välkomnande plats. 

Nästa steg i processen var att påbörja kommunikationsarbetet, det vill säga att föra ut budskapet 

om platsens styrkor. Både i form av geografisk plats att bo och driva företag på samt som 

besöksmål. I det skedet befinner kommunen sig nu (Laholms Kommun, 2015).  Ett sätt att göra 

det är att utveckla olika genrer av turism och således attrahera varierande kundsegment.  Genom 

att arbeta tematiskt anser Mattsson (2015) att de har kommit en god bit på väg då de sista året 

exempelvis har utvecklat laxfisket och cykelmöjligheter för turister. Ett tema han finner 

intressesant att undersöka vidare är maten och hur den kan komma till användning för att 

attrahera turister till kommunen (Mattsson, 2015).  

2.5.2. Turism i Laholms kommun 

På grund av kommunens placering mitt i mellan de två större turistorterna Halmstad och Båstad 

är det enkelt att missta sig och tro att turisterna förbiser kommunen. Baserat på de siffror som 

visar starka respektive svaga näringar i kommunen vore det också enkelt att  betrakta turismen 

som en outforskad näringen. Båda dessa antaganden är dock felaktiga enligt turistbyråansvariga 

Elisabeth Pauldén (2015) och Mattsson (2014). Besöksstatistiken visar vara stigande från år till 

år och den visar på en bredd av nationaliteter (Laholms Turistbyrå, 2015). Dessutom har det 

skrivits in explicita mål i kommunplanen om satsningar på näringslivstillväxt, med fokus på 

handel, tjänstesektor och besöksnäring. Dessa baseras på den vision som kommunen utarbetade 

i samband med omstruktureringen som påbörjades 2008 (Mattsson, 2014). Vidare ses 

besöksnäringen som viktig för att kunna skapa tillväxt i kommunen och därför görs det 

sakteligen satsningar inom detta fält, enligt Mattsson (2014). Anledningen till varför många 

besöker Laholms kommun är det lugn som återfinns här, menar Pauldén (2015). Det är därför, 

fortsätter hon, som kommunens ledord är ”omfamnande”, ”enkelt” och ”mänskligt”. 

 Vidare pekar Pauldén (2015) också på att det finns ett varierat utbud av 

turismprodukter i kommunen. En genomgång av turistbroschyrer, tillgängliga på turistbyrån för 

året 2014, visar att ”sol och bad” är en stor attraktion under sommarhalvåret. Det fanns också 

en hel del evenemang som erbjöds i form av marknader, arrangerande vandringar och guidade 

turer, stads- och hamnfester, konst och teaterevent o.s.v. Fritidsaktiviteter i form av kanot, fiske, 

cykling, vandring, down-hill cykling med flera, lyfts också upp tillsammans med möjligheten 

att besöka gårdsbutiker och lokalproducenter av råvaror i området. Utbudet av aktiviteter under 

vintern var desto skralare vad gäller evenemang och aktiviteter. En skidanläggning är den 

aktivitet som marknadsfördes. I övrigt fanns några enstaka foldrar med information om 
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konstutställningar och teaterföreställningar och stadsparken i Laholm lyfts som en året-om-

attraktion.  

 Ser man istället till potentiella utvecklingsområden, noteras att det existerar lite 

information om shoppingmöjligheter. Stadskärnan i huvudorten Laholm är liten och övrigt 

shoppingutbud i kommunen är inte speciellt stort. Vidare verkar det inte finnas något större 

utbud av historiskt relaterade aktiviteter eller paketerade matupplevelser. Kraftverksvandringen 

är ett exempel på den historiska/tekniska turism som finns och turistbyråns egensammanställda 

”Matsafari”-broschyr är den sammanhängande matupplevelse jag kan finna (Falkengren, 2015). 

Även Mattsson (2015) konstaterade att det idag saknas ett riktigt utbud för matintresserade 

resenärer.      

 Fransson (2015) säger också att det idag inte existerar någon ordentlig paketering 

av matturism i kommunen. Det kan jämföras med andra regioner som exempelvis Skåne, Västra 

Götaland eller Östergötland som alla arbetar aktivt med färdiga paket ut i mot kund. I Skåne 

återfinns Smaka på Skåne (Vestergaard, 2015) och i Västra Götaland finns Turistrådet 

Västsverige (Axelsson Pabst, 2015) samtidigt som Östgöta Mat är en aktiv organisation i 

Östergötland (Alenbrand, 2015). Fransson (2015) poängterar dock att det tidigare har gjorts 

försök att skapa olika former av paketering även i Laholms kommun samt att alla 

ansträngningar som har gjorts har resulterat i någon form av produkt. Exempelvis i form av 

marknader, matboxar eller guidade turer. De projekt som har genomförts är följande: 

 Chips safari – guidad tur mellan potatisodlare, tvätteri och chipsproducent;  

 Smaker av Laholm – en delikatesslåda innehållandes olika lokala produkter;  

 Matsafari – en folder där lantligt placerade matproducenter och restauranger/caféer 

markerades ut och ett försök till att skapa bussturer riktade mot privatpersoner; 

 Smaker av Laholm, del 2 – en fortsatt satsning på Smaker av Laholm, vilken resulterade 

i en matmarknad i Laholm stad där producenterna kunde ställa ut sina produkter. 

Initiativen varit väl mottagna bland lokalbor och besökare men att de stött på återkommande 

problem: svårigheter med fungerande logistik, ett svalt intresse bland producent och att bara 

vissa producenter inkluderades i projekten. Därför intresserar sig kommunen för den kunskap 

som finns vidrörande hur man arbetar med de tillgångar och resurser som finns på plats för att 

utveckla en fungerande matdestination (Fransson, 2015).   
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3. Metoder 

 

Kapitlet ämnar att presentera de metodiska utgångspunkter och praktiska metoder som har 

använts för att möjliggöra detta arbete. Vidare beskrivs på vilket sätt metoderna har använts. 

Därutöver introduceras hur analysen av insamlad data har genomförts samtidigt som 

avgränsningar, etiskt förhållningsätt och valda metoders validitet och reliabilitet diskuteras. 

 

3.1.  Metodiska utgångspunkter 

Forskning som idag är knuten till turismvetenskap är generellt sett av tvärvetenskaplig karaktär. 

I forskarsamhället är det allmänt vedertaget att en undersökning av turism kan ha olika 

teoretiska ansatser. Således är det viktigt att fundera över vilka teoretiska ansatser och vilka 

metoder som vanligtvis brukas inom det ämne som grundar för undersökningen.  

 Den teoretiska ansatsen i detta arbete hämtar därför sina grunder i tidigare 

forskning och grundas dels i tankegångar hämtade från ämnet strategic management 

(Abrahamsson & Karlöf, 2011), vilket behandlar olika grundläggande principer för att skapa 

strategier, och dels till kunskap kring hur man utvecklar destinationer. Båda dessa forskningsfält 

härleds till det samhällsvetenskapliga området och till humaniora, varför en stor del av de mest 

använda metoderna syftar till att tolka och förstå det fenomen som undersöks. I enlighet med 

traditionen kommer således detta arbete också grundas i ett hermeneutiskt tankesätt. Vidare 

anammas även ett konstruktivistiskt perspektiv då dess grundtanke, genom Flick (2014), 

beskriver hur den sociala verkligheten är att betrakta som något konstruerat; av människor, 

deras interaktion och av institutioner. Då både strategic management och destinationsutveckling 

är ämnen som handlar om att skapa något (Abrahamsson & Karlöf, 2011; Bornhorst, Ritchie & 

Sheenan, 2010; Grängsjö, 2006; Bohlin & Elbe, 2007), är det således rimligt att arbetet anknyter 

till detta perspektiv. Vidare överlappar också konstruktivismen och organisationsteorin (vilket 

är grunden för resursbaserad teori) till stor del (Wallén, 1996) Därigenom styrks också motivet 

för att använda det konstruktivistiska perspektivet i denna uppsatts.  

3.2.  Metoder 

För att undersöka vilka resurser och förmågor som finns inom matturism, generellt och i 

Laholms kommun, kommer en mix av det som Wigblad (1997) kallar för deduktion (logiskt 

tänkande) och induktion (empirisk utgångspunkt) att användas. En sådan blandning brukar 

kallas abduktion (Wigblad, 1997). Abduktion lutar dock åt det induktiva hållet, vilket passar 

bra in då en kvalitativ forskningsstrategi kommer att brukas. Det betyder enligt Bryman (2012) 
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att en induktiv metod nyttjas, att en tolkande världssyn appliceras och att verkligheten är en 

konstruktion av samhället samt av aktuell observatör, vilket också passar väl in i det 

konstruktevistiska perspektivet som nämns i stycket ovan. Dock kommer en mix utav 

kvalitativa och kvantitativa metoder att användas, för att möjliggöra en mer djupgående analys. 

Jag grundar bland annat mina metodval på tidigare forskning gjord av Horng & Tsai (2012a, 

2012b), Melián-González & García-Falcón (2003) och de Oliveira & Fensterseifer (2003) som 

också har använt den resursbaserade teorin i sina forskningsbidrag. Horng & Tsais (2012b) samt 

Melián-González & García-Falcóns (2003) frågeställningar liknar min, varför jag främst tar 

utgångspunkt i deras metoder. Det resulterar i ett metodval som består av  det som Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) kallar för samtalsintervjuer (kvalitativ form av 

intervjuer), innehållsanalys (kvantitativ analys) av turistbroschyrer och frågeformulär 

(kvantitativa enkäter) med inslag av kvalitativa frågeställningar. Redovisningen av de 

framkomna resultaten får sin form utifrån vald metod, vilket betyder att förekomsten av både 

kvantitativt och kvalitativt redovisad data är att förvänta.  

3.2.1. Samtalsintervjuer 

Tre olika intervjuguider skapades för att möjliggöra undersökningen. En för ”externa aktörer”; 

utvecklare av matturism inom organisationer i Götaland, en för ”kommuntjänstemän” i 

Laholms kommun, och en för ”interna aktörer”; verksamheter som är aktiva inom 

matproduktion, förädling, försäljning eller servering av mat inom Laholms kommun (bilaga 

8.2. Skapade intervjuguider). Horng & Tsais (2012b) intervjuguide (bilaga 8.3. Horng & Tsais 

(2012) intervjuguide) användes som grund för frågeformuleringar. Några frågor 

omformulerades samtidigt som några nya frågor också konstruerades, för att passa denna 

undersökning.      

 Avseende intervjuformen med externa aktörer och kommuntjänstemän är den att 

betrakta som semistrukturerad, vilket innebär att intervjun tog utgångspunkt i de konstruerade 

intervjuguiderna men att följdfrågor ställdes varefter varierande teman kom på tal. Vidare 

inleddes varje intervju med en genomgång av begreppen ”matturism”, ”resursbaserad teori”, 

”resurs” och ”förmåga” för att skapa en gemensam förståelse för ämnet.  

 Intervjuerna med interna aktörer är istället att betrakta som strukturerade, då dessa 

genomfördes i form av en mailintervju. Valet av intervjuform grundades i att det inte var möjligt 

att finna en tidspunkt som alla kunde samlas på för en gruppdiskussion. Därför valdes istället 

att undersöka deras spontana svar och för att undvika diskussionsmöjligheter med varje enskild 

intern aktör valdes således en mailintervju. I dessa intervjuer bads det inte om en defintion av 



15 
 

begreppet matturism då syftet bland annat var att undersöka spontana reaktioner på sättet att ta 

sig an utveckling. Jag valde således också att undvika följdfrågor. 

3.2.1.1. Externa aktörer 

Syftet med att intervjua externa aktörer var att finna svar på den första frågeställningen. Vidare 

grundar informationen från interjuerna med externa aktörer för vidare analys av förmågor i  

Laholms kommun. Intervjuobjekten inom gruppen externa aktörer valdes efter en sökning på 

internet, där sökningskriterierna endast utgjordes av att verksamheten skulle vara matrelaterad. 

Utifrån behovet att undersöka resurser och förmågor ur ett utvecklingsperspektiv för matturism 

gjordes först ett val av två aktörer. Urvalet baserades dels på aktörernas övergripande roll som 

utvecklare och dels på deras status (det vill säga hur känd verksamheten anses vara) i branschen. 

Den tredje aktören återfanns genom en snöbollseffekt, alltså genom en rekommendation från 

de andra, och valdes på grund av personens kunskap i ämnet. I tabell 1 beskrivs vilka som 

intervjuades i denna grupp. Intervjuerna genomfördes per telefon för att möjliggöra 

genomförandet, då de medverkande är utbredda över Götaland.  

Tabell 1. Externa aktörer  

Visar intervjuade externa aktörer, deras yrkesroller samt vilken verksamhet de arbetar för (Falkengren, 2015). 

Jannie Vestergaard Verksamhetsledare för Smaka på Skåne 

Jill Axelsson Pabst Affärsutvecklare inom Måltidsturism på Turistrådet 

Västsverige 

Louise Alenbrand Verksamhetsledare för Östgöta mat 

 

3.2.1.2. Kommmuntjänstemän 

Relevansen i att intervjua kommuntjänstemän består i att skapa en bild av hur kommunen 

betraktar sina möjligheter att utveckla matturism utifrån resursbaserad teori. Avseende 

intervjuobjekt i denna grupp beskriver tabell 2 vilka som intervjuades. Ulf Mattsson var min 

kontaktperson i Laholms kommun under pågående arbete och honom fick jag kontakt med 

genom ett tidigare arbete. Via honom skapades kontakten till Monica Fransson, vilket betyder 

att en viss snöbollseffekt användes. Urvalet gjordes med hänsyn till deras yrkesroller och 

positioner inom kommunen samt på grund av deras insikt i tidigare och pågående projekt. Båda 

intervjuerna utfördes, på respektive intervjuobjekts arbetsplats, för att underlätta intervjun. 

Tabell 2. Kommuntjänstemän 

Visar intervjuade kommuntjänstemän, deras yrkesroller samt vilken nämnd eller enhet de tillhör (Falkengren, 2015). 

Ulf Mattsson Verksamhetsansvarig för Kultur & Fritidsnämnden. 

Monica Fransson Näringslivsenheten, tidigare destinationsutvecklare i kommunen. 
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3.2.1.3. Interna aktörer 

Vid val av interna aktörer gjordes först en egen indelning av potentiellt medverkande aktörer, 

utifrån gemensamma nämnare som kunde noteras mellan olika verksamheter. Resultatet blev 

två grupper vilka ansågs väsentliga för undersökningen:  

 producenter med gårdsbutik  

 restauranger 

”Producenter” i sammanhanget är aktörer som knyter an till framställning eller förädling av 

råvaror, kött och tillverkade produkter. För att lokalisera existerande verksamheter inom 

respektive grupp genomsöktes material som rekommenderades av Monica Fransson.

 Därefter gjordes ett urval av tre verksamheter i respektive grupp  (tabell 3) vilket 

utgick ifrån (i) verksamheternass olika placeringar i kommunen, (ii) vad som 

såldes/producerades samt (iii) företagarens status som aktör inom turismnäringen. De sex 

utvalda aktörerna kontaktades först via telefon för att tillfrågas om medverkan och mailades 

därefter frågor som besvarades skriftligt. De intervjuade ombads att börja med att läsa mailet 

då det dels innehöll en beskrivning av syftet med arbetet och dels en förklaring av resursbaserad 

teori samt begreppen resurs och förmåga. Därefter skulle de öppna frågeformuläret. 

Intervjuerna ombads sändas tillbaka innan ett visst datum men efter det datumet var det endast 

fyra av sex möjliga som hade svarat. Några aktörer önskade att vara anonyma, varför alla i 

tabellen är  det.   

Tabell 3. Interna aktörer 

Listar intervjuade interna aktörer, vad för verksamhet de driver samt vart i kommunen de finns (Falkengren, 2015). 

Aktör 1 Restaurang, kustnära 

Aktör 2 Restaurang, inlandet 

Aktör 3 Gårdsbutik med café, inlandet 

Aktör 4 Jordbrukare med gårdsbutik, inlandet 

 

3.2.1.4. Hantering av intervjudata 

Intervjuerna med kommuntjänstemän och externa aktörer transkriberades direkt efter 

intervjutillfället medan mailintervjuerna användes i den form de skickades tillbaka i. Utefter 

datan som samlades in genom de semistrukturerade intervjuerna skapades teman efter de ämnen 

som intervjuobjekten tar upp. Således skapades olika teman inom varje intervjugrupp. Inom 

varje tema noterades de interjuades åsikter i ämnet i tabeller för att lätt skapa en översikt av 

likheter och skillnader. Även datan från de strukturerade mailintervjuerna tolkades utefter 

teman som var förskapade utifrån de frågor som ställts i mailintervjun. Detta för att svaren från 
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de medverkande var så pass kortfattade att en tematiskt tolkning av datan var svår att 

genomföra. Därefter presenterades varje intervjugrupps resultat var för sig i löpande text, med 

utvalda citat för att understryka specifika poänger.  

3.2.2. Innehållsanalys 

Första ugångspunkten för innehållsanalysen är de turistbroschyrer som fanns att tillgå på 

Laholms turistbyrå år 2014, vilka förmedlade information om matupplevelser inom kommunen. 

Framförallt två nummer av Laholms Magasin, ett livsstilsmagasin som ges ut tre gånger per år, 

kommunens egen folder Matsafari och en broschyr kallad Kulinarisk Resa låg till grund för 

innehållsanalysen. För att möjliggöra statista uträkningar nyttjades även information från 

Kommunfakta 2014 (Statistiska centralbyrån, 2014) och Statistiska Centralbyrån (2015). 

Utgångspunkt nummer två utgörs av figuren ”Typindelning av resurser” (figur 3), vilken 

används som jämförelsematerial för att kunna gruppera de resurser och förmågor som 

lokaliseras genom broschyrmaterialet. Resultatet av innehållsanalysen presenteras kvantitativt 

i form av tabeller och diagram och kategorierna i ”Typindelning av resurser” redovisas var för 

sig som egna rubriker; faciliteter, aktiviteter, event och organisationer. Var kategori delades in 

i de undergrupper som också presenteras figur 3 och för varje undergrupp undersöktes sedan 

hur många enheter som finns i kommunen enligt turistbroschyrerna. Varje byggnad, aktivitet 

eller händelse räknas som en egen enhet. Även event som var återkommande under säsongen 

har endast räknats som en enskild enhet. För att se faktiskta uträkningar gå till bilaga 8.5. 

Uträkning av diagram 1.  

3.2.3. Enkäter  

Enkäten genomfördes som en respondentundersökning, vilket enligt Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud (2012) betyder att syftet med undersökningen är att ta reda på 

respondenters individuella åsikter i ett ämne. Den bestod av åtta frågor (bilaga 8.4. Enkät) och 

genomfördes på Mellby Center i Mellbystrand därför att det är en populär turistort i kommunen. 

Således gjordes ett antagande om att lokalbor på denna plats rimligtvis hade en åsikt i frågan. 

 Utformningen var främst av kvantitativ karaktär med flersvarsalternativ. Dock 

innehöll den också enstaka öppna frågeställningar där respondenterna tilläts att utveckla sina 

tankegångar. Syftet med enkäten var dels att skapa en uppfattning om hur lokalbor ställer sig 

till turister samt deras närvaro i kommunen och dels att undersöka om lokalbor betraktar maten 

i kommunen som en reseanledning för turister.    

 Urvalet av respondenter utgjordes av förbipasserande på Mellby Center med en 

viss avgränsning med hänsyn till huruvida personer såg ut att vara där i arbetet eller privat. De 
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som ansågs vara där under arbetstid frågades inte om att medverka. Vidare gjordes också ett 

visst urval baserat på en estimering av ålder samt utifrån kön, för att försöka få en bred spridning 

som möjligt. Ett representativt urval av Laholms kommuns totala befolkning vore självklart 

önskvärt men med hänsyn till den tidsram som jag blivit tilldelad för detta arbete var det inte  

en möjlighet. Därför fick Mellbystrands population utgöra grunden för denna undersökning. 

Dock inkom en del svar från övrig befolkning och dessa svar har behandlats på två sätt. Dels 

har en enhetlig sammanställning av all data gjorts för att ändå skapa en övergripande 

ögonblicksbild av hur repondenterna ställer sig till frågorna och dels har en sammanställning 

gjorts med hänsyn till vart i Laholm resondenterna bor för att kunna göra en viss jämförelse 

mellan de inkomna svaren. Uppdelningen av boende i Laholm gjordes enligt följande: boende 

i Mellystrand/Skummeslöv, boende i Laholm stad och boende i Övrigt inland (innanför E6:an).

 Rådatan sammanställdes utifrån de tre grupperingarna, men statistiska 

beräkningar som sedan följde baserades även på gruppen som helhet. Därför presenteras resultat 

både för varje enskild grupp men också för populationen som helhet i den löpande texten. En 

stor del av rådatan användes främst för att skapa en bakgrundsförståelse för hur den undersökta 

populationen ställde sig till den turism som föregår i Laholms kommun idag, varför den inte 

ingår som en del av arbetet. Två frågor var dock av relevans för att kunna analysera 

populationens inställning till, och bild av, kommunens turism i relation till mat och därför har 

framförallt de redovisats i arbetet med hjälp av tabeller och diagram för att tydliggöra  

resultaten. Angående uträkningar bakom resultaten har de främst baserats på hur många som 

har angivit vilket svar. Dock skiljer sig uträkning bakom diagram 2, då den inkluderade en 

gradering för respondenterna där siffran 1 angav den starkaste komponenten och siffran 3 dden 

svagaste. Utifrån sex alternativ fick varje repsondent gradera tre som starkast (1), näst starkast 

(2) och svagast (3). För att kunna dra en generell slutsats i frågan beräknades medelvärdet av 

svaren för varje kategori. I bilaga 8.6. Uträkning av diagram 2 förklaras uträkningen mer 

ingående.  

3.3.  Analys 
För att kunna besvara mina frågeställningar genomfördes först en övergripande analys av 

existerande resurser och förmågor inom matturism. För att göra den analysen jämfördes den 

information som framkom i intervjun med externa aktörer med tidigare forkning, teoretisk 

referensram och med information som återfinns i stycket bakgrund. Därefter gjordes en analys 

av Laholms kommun, dels som aktuell och dels som blivande matdestination utifrån de resurser 

och förmågor som gick att lokalisera på platsen. Materialet som låg till grund för den delen av 
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analysen var en jämförelse mellan föregående analys samt interna aktörer, kommuntjänstemän, 

teoretisk referensram samt information från bakgrund. Sist användes också det ramverk som 

presentera av Barney & Clark (2007), kallat VRIO, för att värdera de resurser och förmågor 

som under analysen lyfts fram.  

3.4.  Avgränsningar 

Arbetets undersökningsområde begränsas dels av geografiska och dels av politiska gränser då 

Laholms kommun används som exempel för att undersöka vilka resurser och förmågor som 

existerar för att bedriva matturism. Vidare görs en avgränsning inom turismnäringen till att 

endast fokusera på mat. Vad gäller tidsbegränsningen för undersökningarna pågår arbetet under 

veckorna v.14 – v.23 under 2015 och själva datan samlades in under veckorna 16 – 18. Vidare 

gjordes också avgränsningar i förhållande till undersökta aspekter inom utveckling av 

matturism och turism generellt. Destinationsutveckling är ett brett ämne som behandlar olika 

delar, var i några har valts ut för detta arbete med hänsyn till vad som inom matturism pekats 

ut som viktiga aspekter att ta i beaktning vid utveckling. I relation till det urval som har gjorts 

av interna och externa aktörer beror antalet medverkande på två anledningar. På grund av 

tidsbrist var det svårt att finna fler relevanta aktörer och för det andra ville inte alla medverka.  

3.5.  Etiskt förhållningssätt 

I förhållande till etik och moral är det viktigt att förhålla sig till de regler som forskare som 

yrkeskår har ställt upp inom samhällsvetenskapen och humaniora. American Sociological 

Association har satt samman en ”regelbok” kallad Code of Ethics som överensstämmer med de 

skandinaviska etikregler som finns inom samhällsvetenskapliga studier (Ruane, 2005). De fyra 

övergripande reglerna innefattar:  

1) En undersökning ska inte meföra några skadliga konsekvenser för deltagarna 

2) Deltagarna ska ge sitt samtycke till att deltaga 

3) Forskarna ska respektera deltagarnas privatliv 

4) Forskarna ska sträva efter att undvika intressekonflikter 

Utöver dessa fyra punkter är det också viktigt att forskare som, på uppdrag av någon annan, 

undersöker ett fenomen eller ett experiment ger en riktig och rättvis rapportering av sina 

forskningsresultat som möjligt, oavsett vad beställaren har för åsikt om de framkomna 

resultaten (Ruane, 2005).     

 I arbetet har jag försökt arbeta metodiskt efter dessa principer. I relation till punkt 

1 har jag bland annat valt att utelämna information om olika utvecklingsprojekt som är på gång 



20 
 

i Laholms kommun inom matturism, med hänsyn till att informationsspridning om dessa skulle 

kunna skada deras möjligheter att slutföra projekten på ett lyckat vis. Jag har även valt att göra 

alla interna aktörer anonyma så att exponeringen av deras åsikter inte ska ligga till grund för 

osämja mellan dem och kommunen på något vis. Sistnämnda relaterar också till punkt 3 som 

handlar om att respektera privata gränser, samt punkt 4 då jag inte önskar att röra upp några 

personliga fejder. Vad gäller punkt 2, att deltagare skall ge sitt samtycke till att deltaga, har jag 

tillfrågat alla medverkande om att få nyttja deras namn i undersökningen. Även gällande 

information tagen från intervjuer som gjorts för tidigare arbeten, har jag tillfrågat 

intervjuobjekten om lov att använda deras ännu en gång. Vidare är det ingen som har tvingats 

till att svara på några frågor, varken bland de intervjuade eller bland medverkande i enkäten. 

Vad gäller min koppling till Laholms kommun i detta arbete anser jag inte att den har kommit 

att påverka vad jag har skrivit i min analys eller i min slutrapport till dem. Som jag uppfattar 

dem är de genuint intresserade av vilka möjligheter de har för att utveckla matturism och därför 

är jag också så ärlig kring utvecklingspotentialen i min slutrapport, utan att komma till att göra 

avstamp från de övriga etiska reglerna.   

3.6.  Reliabilitet och validitet  

Genom användningen av multipla metoder anses framkomna resultat vara underbyggda och 

således kan arbetet i stort också betraktas ha en hög validitet. Med hänsyn till de valda formerna 

av intervjuer kan de semistrukturerade intervjuer möjligen  påverka validiteten och de spontana 

följdfrågorna som ställdes i respektive intervju medför också en risk att glida ifrån ämnet. 

Därutöver kan validiteten också komma att påverkas av de frågor som ställdes inom respektive 

intervjuform. Framförallt frågorna ställda i de strukturerade intervjuerna tenderade att 

missförstås i och med att det inte fanns någon möjlighet för en vidare förklaring av begrepp och 

teorier. Den tendensen märktes också av bland enkätrespondenterna då det kunde saknas en 

förförståelse för ämnet och dess effekter. Men utan dessa metodval hade undersökningen inte 

varit möjlig, varför de ändå är av relevans. Dock skulle frågor möjligen kunna omformuleras 

vid en ny liknande undersökning.   

 Reliabiliteten däremot kan diskuteras utifrån olika aspekter. Sett utifrån urvalet 

av externa aktörer kan reliabiliteten exempelvis betraktas som medelhög. Intervjuobjekten är å 

enda sidan anställda av olika typer av verksamheter (så som en regional verksamhet eller 

ekonomisk förening) vilket medför en hög reliabilitet då de dagligen arbetar med liknande 

utvecklingsfrågor. Å andra sidan är antalet intervjuade relativt få vilket kan bidra till att 

reliabiliteten minskar. En annan urvalsaspekt som också kan påverka reliabiliteten är att det 
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bland interna aktörer och personal på kommunen återfinns människor som både bor och arbetar 

inom kommunens gränser vilket kan medföra att individen i fråga antingen förhöjer vikten av 

vissa resurser eller förminskar betydelsen av andra då de har ett in ifrån och ut-perspektiv. Dock 

anses det ändå relevant att använda data från dessa intervjuer då dessa människor också känner 

kommunen bättre än många andra och således kan bidra med en annan typ av kunskap. Vidare 

noteras också tidpunkten för insamling av data som en påverkande faktor för reliabiliteten, då 

exempelvis enkätrespondenternas uppfattningar om turister och dess påverkan skulle kunna 

vara annorlunda om studien istället genomfördes i slutet av en säsong istället för i början.  I 

förhållande till innehållsanalysen uppmärksammas det att tolkningen av denna kunde sett 

annorlunda ut om det var någon annan som genomförde analysen och att tolkningen således är 

baserad på den förkunskap som jag besitter. Men då modeller från tidigare forskning används 

för att mäta resultaten av innehållsanalysen anser jag ändå att metoden hålla en hög reliabilitet. 
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4. Teoretisk referensram 

 

I följande avsnitt presenteras resursbaserad teori samt hur den har använts inom tidigare 

forskning för matturism. Vidare genomgås aspekter som anses vara viktiga att ta hänsyn till 

när en destination skall utvecklas. Informationen betraktas som betydelsefull i diskussionen 

kring att utveckla en kommun till en matdestination, utifrån ett resursbaserat perspektiv.   

 

4.1.  Resursbaserad teori 

Syftet med resursbaserad teori är att analysera interna resurser och förmågor  i en verksamhet 

för att möjliggöra en utläsning av potentiell lönsamhet säger Melián-González & García- Falcón 

(2003) med stöd i forskning av bland annat Penrose (1951) och Wernerfelt (1984). Meningen 

är alltså att undersöka en verksamhets konkurrensfördelar utifrån de resurser och förmågor som 

organisationen besitter istället för att  undersökningen på de produkter företaget säljer (Barney 

& Clark, 2007; Wernerfelt, 1984). Således kan man säga att teorin symboliserar ett in ifrån-ut 

perspektiv (Abrahamsson & Karlöf, 2011). Det skiljer sig från det perspektiv som Barney & 

Clark (2007) istället benämner som ett ut ifrån –in perspektiv; vilket representeras av bland 

annat Michael Porter, fokuserar på verksamhetens marknadsposition som avgörande faktor för 

konkurrens och som varit brukligt inom organisationsforskningen i en längre tid. Vidare 

beskriver Barney & Clark (2007) beskriver hur den resursbaserade teorin har skapats genom en 

sammanslagning av följande teoretiska perspektiv: 

a) traditionella studier av kompetens 

b) Ricardos analys av marknyttjande 

c) Edith Penrose och boken The theory og the Growth of the Firm från 1959  

d) eknomisk forskning som fokuserat hur man motverkar kartellbildningar eller 

monopol inom olika industrier. (Barney & Clark, 2007, s. 4 ff.) 

Melián-González & García- Falcón (2003) beskriver hur dessa punkter genom åren har  

diskuterats, slipats och formats av alla de viktiga forskarna, som till exempel Barney (1991), 

Grant (1991) och Peteraf (1993) med flera. Med tiden har kärnan för resursbaserad toeri växt 

fram men det har brukats en del olika begrepp för att namnge teorin. Idag är det dock allmänt 

vedertaget att kalla teorin för resursbaserad teori (Melián-González & García-Falcón, 2003). 

 För att resurser och förmågor ska betraktas som konkurrenskraftiga måste de möta 

fyra stycken krav. Dels måste en resurs/förmåga betraktas som ”värdefull” (valuable) utifrån 

premisserna att den är möjlig att utnyttja samt neutraliserar externa hot och dels bör 
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resursen/förmågan vara ”heterogen” (rare) inom verksamheten, vilket betyder att den är 

ovanlig, då detta gör att endast få verksamheter kontrollerar resursen. Vidare bör 

resursen/förmågan också vara svår för andra verksamheter att ”kopiera” (imitability) eller 

rekonstruera, då det försvårar för andra att ta del av dess värde. Till sist bör resursen/förmågan 

”vara starkt knuten till verksamheten” (organization), det vill säga att det är svårt att flytta 

resursen/förmågan till, och få den att fungera i, andra firmor (Barney & Clark, 2007). Via 

Barney & Clark (2007) presenteras också ett ramverk för dessa fyra punkter som de kallar för 

VRIO; en förkortning för de fyra begreppen; valuable, rare, imitability och organization.

  

4.1.1. Att identifiera resurser och förmågor 

Grant (1991) presenterar en figur, som i detta arbete är översatt från engelska till svenska vilket 

skulle kunna påverka hur den tolkas av läsaren. Figuren presenterar hur en strategisk analys 

genomförs i resursbaserad teori (figur 2). Steg 1 är att granska och identifiera alla möjliga 

resurser inom en verksamhet samt att bedöma deras styrkor och svagheter gentemot 

konkurrenter. Det ingår också att utforska möjligheterna för att för att utnyttja resurserna. Steg 

2 handlar om att identifiera en verksamhets förmågor – vad kan verksamheten bättre än sina 

konkurrenter? Här innefattas också proceduren att urskilja vilka resurser som an nyttjas för att 

stödja upp förmågorna. Steg 3 inbegriper att uppskatta verksamhetens potential att generera 

vinst genom sina resurser och förmågor. I steg 4 skall en strategi väljas som exploaterar 

resurserna och förmågorna på ett bra sätt och i steg 5 skall de hål som finns bland de existerande 

resurserna/förmågerna tas i beaktning och arbetet för att fylla dem skall påbörjas. 
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Figur 2. Strategiskapande genom resursbaserad teori 
Grants (1991) modell för identifikation och värdering av resurser och förmågor (reviderad av Falkengren, 2015) 

4.1.2. Att applicera teorin inom utveckling av matturism 

Det har tidigare konstaterats att matturismen växt sig allt starkare under det senaste decenniet, 

som en följd av den motreaktion som uppstått mot standardiseringen av det globala samhället 

(Richards, 2002). Vidare har det förklarats hur den resursbaserade teorin fokuserar på interna 

resurser och förmågor samt hur dessa kan nyttjas på bästa sätt (Grant, 1991; Barney & Clark, 

2007; Wernerfelt, 1984, m.fl.). Således vore det rimligt att se resursbaserad teori som en bra 

grund för att utveckla matturism, som i sig ämnar att avvika från mönstret i form av att inte 

arbeta med standardiserade produkter. Melián-González & García- Falcón (2003) pekar också 

på hur resursbaserad teori skulle kunna vara till hjälp när konkurrensfördelar för en industri 

skall identifieras inom destination då de menar på att  en sådan besitter vissa resurser och 

förmågor som kan möjliggöra en ekonomisk aktivitet. Fortsatt menar de, genom tidigare 

forskning av Melían-González (2000), att sammanlänkningen av teori och fält är möjlig 

pågrund av de likheter som existerar mellan en verksamhet och en destination, som de ser som 

följande:  

1) Destinationen arbetar ofta, liksom verksamheten, efter uppsatta mål. 

2) Resurser och förmågor som nyttjas för att skapa ekonomisk aktivitet återfinns inom både 

en verksamhet och en destination. 

3) Både verksamheten och destinationen är begränsade i sin utveckling av sin omgivning 

och miljö, varför de måste anpassa sig till de givna förutsättningarna. 

4.2.  Resurser inom matturism 

Vad gäller resurser och förmågor inom turism i stort existerar där en relativt accepterad grund 

som många forskare utgår ifrån och som bland annat presenteras av Svalastog (1994) genom 

Aronsson (2000). I den större diskussionen brukar resurser definieras som naturliga 

förutsättningar (klimat, topografi), kulturellt innehåll (förhistoriska lämningar eller kulturellt 

landskap) eller skapade attraktioner. Aronsson (2000) själv menar dock att förmågor, såsom 

kunskap och färdigheter hos lokalbefolkning och verksamheter, och ekonomiskt kapital inte är 

att förglömma i sammanhanget. Därför pekar han på betydelsen av att det existerar möjligheter 

för företagare att vidareutbilda sig likväl som på vikten av att verksamheter har möjlighet att 

skapa tillväxt.     

 Vad gäller matturism menar Ignatov & Smith (2006) att ämnet bör betraktas som 

en del av en destinations kulturella innehåll, vilket gör att ämnet både är en resurs i sig och 
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innehåller resurser och förmågor. Ignatov & Smith (2006) berör dock endast fysiska resurser i 

sin forskning och presenterar en typologi, vari de har kategoriserat de resurser som de menar 

existerar inom matturismen (figur 3). Figuren, som anpassats till arbetet genom att den översatts 

från engelska till svenska och såldes kan ha tolkats av författaren, innehåller de fyra 

övergripande rubrikerna: faciliteter, aktiviteter, event och organisationer.  

 

Figur 3. Typindelning av resurser inom matturism  

Visar Ignatov & Smiths (2006) förslag på hur resurser inom matturism kan klassificeras, i reviderad form 

(Falkengren, 2015). 

 Faciliteter är byggnader och mark som förknippas med matproduktion och beredning, 

likväl som distribuering i alla dess former; från förädling i frabrik till restauranger. Ett 

vanligt inslag är att verksamheter är öppna för allmänheten att besöka och det är oftast 

möjligt att lära sig mer om produktion samt att konsumera de varor som produceras. 

 Den andra kategorin, aktiviteter, överlappar i vissa avseenden med den första då 

många av aktivitererna föregår på faciliteterna. Faciliteter är dock knutna till fysiska 

anläggningar eller ett landskap medan aktiviteterna innefattar ett personligt 

engagemang från besökaren i och med att de själva genomför aktiviteten eller 

involveras i den via utbildningsaktiviteter exemelvis.  

 Med hänsyn till den tredje kategorin, event, syftar funktionerna till att synliggöra 

varierande aspekter inom matturismen. 
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 Den fjärde kategorin, organisationer, inkluderar snarare dem som backar upp 

utvecklingen av matturism genom att säkra kvaliteten på mat och dryck i sig självt samt 

på de verksamheter som serverar maten.     

4.3. Destinationsutveckling  

För att diskutera tillvägagångssätt för att utveckla en destination är det först väsentligt att förstå 

vad en destination är och vad det består av. Tidigare har det presenterats en definition via 

Bornhorst, Ritchie & Sheenan (2010) där bland annat avgränsningen av en destination 

noterades. Ur turisters perspektiv utgörs en destination av ett geografiskt avgränsat område men 

det är vik tigt att poängtera att de som arbetar med destinationsutveckling istället brukar 

använda sig av politiska gränsdragningar för att markera en destination. Vidare lyfts också 

viktiga aspekter av Medlik (1997), via Bohlin & Elbe (2007), och Middelton (1994), via 

Grängsjö (2006) som dels menar att det är felaktigt att betrakta en plats som en destination 

utifrån kriteriet ”människor reser dit”. Platsen måste uppfylla andra krav (attraktioner, 

fungerande infrastruktur, stödjande tjänster, enad image och prissättning) vilka kommer 

diskuteras mer genomgående nedan. Utöver de fem kriterierna anses också samarbeten som en 

viktig grundpelare enligt Aronsson (2000), som i övrigt också står bakom den reviderade figur 

(4) nedan vilken beskriver hur destinationsutveckling går till i ett optimalt scenario.  

Visar Aronssons (2000) beskrivning av hur en tillämpad strategi bör se ut från grunden, i reviderad form 

(Falkengren, 2015). 

 

 

Figur 4. Stegvis strategiskapande 
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Första steget i Aronssons (2000) modell går ut på att analysera en destinations resurser. Steg 

två är en ananlys av de verksamheter och produkter som finns på orten. Steg tre berör 

marknadsföringsstrategi och implementering, av privata och av offentliga turismverksamher. 

Fjärde steget handlar om kunder och deras motivationer att resa. Hållbarhetsaspekten inkluderas 

av Aronsson (2000) i steg fem men han menar att det egentligen borde genomsyra hela 

processen.  

4.3.1. Attraktioner 

Med hänsyn till attraktioner menas vanligen platser vilka lockar till sig människor på grund av 

att de på något vis generar en upplevelse hos besökaren. Det kan vara en unik utkiksplats, en 

speciell byggnad (ett slott eller en fästning exempelvis, men även en kändis barndomshem) eller 

ett högt berg (såsom Kebnekaise eller liknande). Dessutom kan det vara en konstruerad plats, 

så som ett tivoli eller ett museum. En attraktion kan således vara stor som liten, dock behöver 

den inte bestå av en fysisk sak eller plats utan kan också utgöras av ett fenomen eller ett event 

som uppstår vid olika tidpunkter. Som exempel kan nämnas ett norrsken, en festival eller 

marknad och uppståndelsen kring ett beteende bland djuren (så som trandansen runt 

Hornborgasjön)  (Bohlin & Elbe, 2007). Leiper (1995), via Bohlin & Elbe (2007), menar att 

attraktioner kan värderas genom tre nivåer, beroende på vilken betydelse de har för turistens 

motivation att resa till en specifik plats.  

- Primära attraktioner utgör dragningskraften för turisten och möjliggör för destinationen 

att bli ett resmål. Vad som betraktas som en primär attraktion avgörs av turisters intresse. 

På så vis kan det som är en primär attraktion för en person vara en tertiär attraktion för 

en annan.  

- Sekundära attraktioner lockar också turisten till platsen, men inte lika mycket som de 

primära. De kan dock vara avgörande då turister väljer mellan resmål som har likvärdiga 

primära attraktioner.  

- Tertiära attraktioner är från början inte kända av turisten men upptäcks på plats.  

Dock noterar Elbe (2002) att själva attraktionen inte alltid själv betraktar sig som en turistisk, 

utan primärt anser sig vara skapad för andra syften. Detta är något att ta i beaktning vid 

utveckling av en destination. 
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4.3.2. Infrastruktur 

När det gäller infrastruktur hänvisar Bohlin & Elbe (2007) till de resurser som vi betraktar som 

grundläggande i ett samhälle; vägar, energiförsörjning, vatten och sop- och avloppshantering. 

Dock menar författarna att dessa resurser även skall vara avpassade för turisters behov på en 

destination. Främst noteras den fysiska tillgängligheten som viktigt bland turister. Det betyder 

att det krävs ett fungerande transportsystem; till och från, likväl som inom, destinationen. 

4.3.3. Stödjande tjänster 

Vad gäller stödjande tjänster anses de som nödvändiga för att attraktioner på en destination 

skall kunna konsumeras. Exempel på stödjande tjänster är boende, restauranger och 

transportmöjligheter, likväl som tillgång till bensinstationer, livsmedelsbutiker och/eller annan 

shopping. Ytterligare kringservice som bör existera för att skapa en fungerande destination är 

att det finns möjlighet att inhämta information, i form av exempelvis en turistbyrå, och att det 

existerar ett fungerande bokningssystem så att attraktioner kan bokas (Bohlin & Elbe, 2007). 

4.3.4. Image 

En av de största anledningarna till att arbeta med image är att den tros kunna påverka beteendet 

av potentiella målgrupper och den således kan användas i marknadsföringssyfte (Mueller & 

Schade, 2012). Att turister hellre besöker destinationer de känner till samt har skapat sig en bild 

av, är en annan bidragande faktor till varför det är viktigt att arbeta med imagen av en plats 

menar Bohlin & Elbe (2007). Samma författare höjer dock ett varningens finger angående 

trovärdigheten av den förmedlade imagen; de menar att samtidigt som en kommunicerad bild 

måste vara övertygande bland potentiella besökare, måste den också accepteras och backas upp 

av verksamma aktörer och av lokalbor inom destinationen. Syftet är att destinationen skall leva 

upp till den förmedlade imagen när turisten en gång är på plats, vilket oftast uppnås genom att 

turisten upplever platsen som autentisk i jämförelse med vad den förväntade sig (Tsai & Lu, 

2012). Således är det väsentligt att alla, både marknadsförare och interna grupperingar i 

samhälle (såsom politiker, verksamheter, lokalbor), förmedlar en enhetlig bild (Mueller & 

Schade, 2012). Enligt Horng & Tsai (2012a) är det därför viktigt att lokala kök och 

matproducenter dels grundar sitt arbete på existerande resurser och dels arbetar tillsammans 

med destinationsutvecklare samt, i viss mån även, marknadsförare för att imagen av platsen 

skall reflektera vad som faktiskt finns där. Därutöver bör imagen också vara möjlig att använda 

en längre tid, då den ofta tar tid att skapa (Bohlin & Elbe, 2007).   
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4.3.5. Samarbeten 

Förr användes det rationella planeringsperspektivet mycket för att utveckla destinationer vilket 

betyder att planering betraktades som en enskild uppgift som utfördes av en offentlig 

verksamhet. Som ett alternativ presenterar Elbe (2002) ett nätverksperspektiv för att utveckla 

destinationer. Granovetter (1985), via Elbe (2002), menar att till skillnad från det rationella 

planeringsperspektivet skapar ett nätverksperspektiv dels en social kontext och dels belyser det 

vilken inverkan den sociala kontexten har på individers beteende. Genom nätverksperspektivet 

tillåts även privata näringar på marknaden vara delaktiga i utvecklingen av den destination de 

arbetar inom. Elbe (2002) avgränsar dock nätverksperspektivet till att endast fokusera 

affärsrelationer, med utgångspunkten att utveckla inifrån-ut. Det noteras också av Håkansson 

& Snehota (1995), genom Elbe (2002), att samtidigt som relationer kan leda till ekonomisering, 

ökad produktivitet, innovativitet med mera så medför de också en kostnad, både i form av 

ekonomiska invisteringar och i tid då relationer kräver underhåll. Även Hall, Mitchell & 

Sharples (2003) lyfter nätverkande och kluster som en avgörande funktion för att utveckla 

immateriella produkter (såsom tjänster eller upplevelser).  
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5. Resultat 

 

I kapitlet presenteras det resultat som metoderna genererade. Citat från samtalsintervjuerna 

presenteras i löpande text för att exemplifiera de berörda ämnena. I mailintervjuerna (med 

interna aktörer) redovisas citat på ett liknande sätt men utan specifika källor, med hänsyn till 

att intervjuobjekten önskade att vara anonyma. Flertalet av rubrikerna i kapitlet är de samma 

som de i metodkapitlet, för att tydliggöra vilket resultat som härstammar från vilken metod. 

  

5.1.  Samtalsintervjuer 

5.1.1. Externa aktörer 

Redan i inledande skede visade det sig att de intervjuade; Louise Alenbrand (Östgöta Mat), 

Jannie Vestergaard (Smaka på Skåne) och Jill Axelsson Pabst (Turistrådet Västsverige), hade 

olika inställning till begreppet i sig självt. Angående innebörden av begreppet påpekar de alla 

tre att maten generellt ska utgöra den primära reseanledningen. Dock belyser Alenbrand (2015) 

att den typen av turism inte är tillräckligt stor i Sverige, varför begreppet i Sverige istället 

innebär att maten utgör en betydande del  av besöksmålet. Både Vestergaard (2015) och 

Axelsson Pabst (2014) lyfter valet av begrepp och menar på att finns bättre ordval för att 

beskriva fenomenet. De anser definitionen av det specifika begreppet ”matturism” vara diffus

 Vid frågan om nyckelfaktorer för att utveckla matturism trycker alla 

intervjuobjekt hårt på att samarbete är den viktigaste beståndsdelen att arbeta med; mellan olika 

matföretag och mellan matföretag och turismutvecklare likväl som mellan matföretag och andra 

turismaktörer. Huvudsaken med samarbetena är att varje verksamhet skall få utföra de uppgifter 

som de är bra på, istället för att alla ska rodda allt själva. Därutöver nämns följande faktorer 

som väsentliga: 

”Företag som ser sig själva som turistaktörer. Någon som arbetar övergripande med frågorna, utvecklingen 

kan inte ligga på företagen själva. Att det finns en regional strategi eller handlingsplan samt landskapsmässiga 

förutsättningar så att man kan ta vara på det som är unikt i ett landskap för att utveckla matturism.” 

     (Vestergaard, 2015) 

 

”Hitta sin USP (Unique selling proposition), viktigt att företagen hittar sin unikitet; vad de är bra på. Det gäller 

både som destination och som specifika företag.”   

     (Axelsson Pabst, 2015) 
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Angående vad som är att betrakta som resurser inom matturism kommenterar både Vestergaard 

(2015) och Alenbrand (2015) att det är svårt att dela på fysiska och immateriella tillgångar på 

det viset. Dock menar Vestergaard (2015) att anläggningar, råvaror och människor kanske går 

att betrakta som resurser, medan Alenbrand (2015) istället talar om en tydlig matkultur samt 

om omkringliggande besöksmål som viktiga resurser för att utveckla matturism. Även Axelsson 

Pabst (2015) nämner omgivningen som en viktig resurs.  

 Beträffande frågan om vad som bedöms vara förmågor inom matturism är svaren 

generellt lite mer utvecklade. Alenbrand (2015) lyfter förmågan att kunna knyta samman 

matprodukter med överiga verksamheter i närområdet och på så vis placera maten i en kontext 

och ge den ett sammanhang. Axelsson Pabst (2015) däremot lyfter istället hur entreprenörer 

förmedlar information om sina produkter. Kunniga företagare som på ett inspirerat sätt kan tala 

för sina produkter menar hon är en av de viktigaste förmågorna bland matföretagare. Även 

Vestergaard (2015) talar om kunskaper bland matföretgare som en viktig förmåga för att 

matturism skall fungera, men hon menar också att det krävs möjligheter för vidareutbildning 

att tillgå för matföretagare. Vidare talar hon om att en regional uppbackning är en viktig 

förmåga, exempelvis i form av en samverkansplattform såsom Smaka på Skåne är. Sist 

benämner hon också viljan hos företagare inom matproduktion, förädling  eller servering – en 

vilja att vara redo att ta emot besökare.    

 Hur man går till väga för att skapa en långsiktig satsning på matturism är något 

som alla intervjuobjekten diskuterade under intervjutillfällena. Frågan om vem som ska driva 

satsningen framåt; regionen, kommunen eller privata aktörer, var således ett återkommande 

ämne under samtalens gång. Alla tre ansåg att en ensam kommun skulle ha svårigheter att 

utveckla matturism på egen hand och Vestergaard (2015) pekade ytterligare en gång på vikten 

av att det underbyggs av en lokal, eller regional, uppbackning. Som exempel tar hon upp en 

regional handlingsplan som talar om hur regionen i stort ska tänka kring utvecklingen av 

matturism. Sammantaget uttrycker alla intervjuobjekt att en kombination av drivande krafter 

från alla nivåer är det bästa kombinationen. Alenbrand (2015) sammanfattade deras samlade 

åsikter på ett enkelt sätt: 

”Kan man få alla tre att arbeta tillsammans är det absolut bästa lösningen. Turisten struntar ju blankt i 

kommungränser, så en egen kommun kan inte driva det.”   

     (Alenbrand, 2015) 

 

För att förstå olika tillvägagångssätt att arbeta med matturism tillfrågades intervjuobjekten på 

vilket sätt respektive verksamhet arbetar för att få deras koncept att fungera i deras regioner. I 
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grunden visade det sig att de olika organisationerna arbetar mot samma mål; dels att förhöja 

kvaliteten på de produkter som området de arbetar i har att erbjuda och dels med att 

marknadsföra regionen som en matdestination. Intervjuobjekten valde dock att lyfta olika 

arbetsuppgifter som viktiga i sammanhanget. Alenbrand (2015) pekade på praktiska göromål, 

som att märka upp butiker eller certifiera matupplevelser och paket men också fortbildning och 

faktiskt marknadsföring av de olika företagen i regionen. Hon arbetar också med en 

omsättningsbaserad serviceavgift som kunde dras in på grund av de kvalitetssäkringar och 

marknadsföring hon genomför. Vestergaard (2015) däremot lyfte istället hur viktigt det är att 

arbeta med nätverk, skapa förutsättningar och kompetensutvecklingsmöjligheter för 

matföretagarna medan Axelsson Pabst (2015) berättade att de följer en affärsmodell som kallas 

för Marknadsstyrd Produktutveckling, vilket kort kan beskrivas som att produkter tas fram 

baserat på efterfrågan.     

 I förhållande till att initiera matturism i en region ansåg de intervjuade att det 

viktigaste steget är att alla är eniga om att satsa på just matturism. Således måste beslutet 

genomsyra alla nivåer; politiker, tjänstemän och privata näringar. Vidare är det viktigt att 

inkludera de verksamheter och aktörer som är tilltänkta att utgöra själva attraktionen (i detta 

fall verksamheter kopplade till mat) redan från början och att skapa gemensamma mål och 

strategier som alla känner att de kan knyta an till och uppnå.  

 Vad gäller användningen av strategier uppkom också en följdfråga kring huruvida 

den nationella strategin som uppkom 2008 har varit till någon hjälp i de externa aktörernas 

arbete för att utveckla matturism. Alla intervjuobjekten var i denna fråga helt överens om att 

strategin har varit till stor hjälp och att det har blivit lättare att arbeta med frågan kring matturism 

sedan strategin implementerades. I övrigt ansåg de också att det var en nödvändighet att 

förankra en eventuell utvecklingsprocess av matturism på politisk nivå; nationell, regional 

likväl som kommunal. Kring den kritik som finns riktad gentemot den nationella strategin säger 

Vestergaard (2015): 

”Nått officiellt strategi/handlingsplan måste ju finnas, helst också på nationellt plan och det är ju det man har 

gjort genom det här TrySwedish o.s.v. [… ] där man först senare tänkt att ’oops, vi kanske skulle ha en 

handlingsplan/strategi också’, nu har man liksom haft en strategi för hur man skulle kommunicera men inte 

hur man skulle utveckla.”     

     (Vestergaard, 2015) 

Att göra först och tänka sedan är enligt Axelsson Pabst (2015) är ett vanligt förekommande 

problem i turismindustrin. Många offentliga verksamheter marknadsför innan produkterna är 

på plats. Darför det är viktigt att ha i åtanke vid potentiell utveckling av matturism.  
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5.1.2. Kommuntjänstemän 

Bland kommuntjänstemännen noterades det att båda intervjuobjekt hade en liknande 

förförståelse vad gäller betydelsen av begreppet matturism. Mattsson (2015) menar att 

matturism innebär att mat och matupplevelser blir en reseanledning och han inkluderar allt från 

råvaror till mat i förädlad form. Fransson (2015) knyter istället an till det lokala då hon främst 

lyfter lokalproducerad mat som den viktigaste ingrediensen.   

 Båda är positivt inställda till en utveckling av matturism i kommunen och menar 

på att det existerar goda förutsättningar för att lyckas. Framförallt lyfter de antalet 

lokalproducenter av råvaror som det främsta villkoret för att skapa en fungerande matturism 

men Mattsson (2015) pekar också på att det existerar två White Guide-listade restauranger. 

Vidare menar Fransson (2015) på att den mindre storleken på företagare i kommunen är till 

fördel då det möjliggör en mer öppen profil och en större tillgänglighet gentemot besökare. 

Mattsson (2015) noterar dock också att det finns områden som det behövs jobbas mer med.  

”[…] mötena mellan företagen är ganska begränsade, varför samarbeten skulle kunna utvecklas mer. Skulle 

behöva skapa ett kluster av matföretag.”    

     (Mattsson, 2015) 

”Ett annat tema att utveckla är kunskapsöverföringen, både sinsemellan företag och gentemot omvärlden.” 

     (Mattsson, 2015)  

På frågan angående vilka fysiska resurser de kan identifiera i kommunen pekar bägge 

intervjuade på de olika producenter som finns i området samt huruvida de som arbetar med 

förädling använder sig av lokala råvaror eller inte. Via Fransson (2015) ges några exempel:  

”Vi har vilthägn, slakterier, fåruppfödning, osttillverkning och rökerier men också odlare i olika form. 

Därutöver har restaurangledet  vuxit mycket senaste åren, där har vi också White Guide-restauranger som 

tänker mycket lokalt.”     

     (Fransson, 2015) 

Mattsson (2015) lyfter i samma fråga att det också går att finna ett större antal 

produktionsanläggningar i området men påpekar dock att han tror att förädlingsindustrin skulle 

gå att utveckla betydligt i relation till besöksnäringen. Han berättar också att de är i processen 

att utveckla ett kunskap- och kompetenscentrum genom vilket han tror att en spridning av 

kunskap om mat, mathantering och olika matkoncept skulle kunna spridas. Vidare ser han 

potentialen i att skapa matkluster av olika slag genom denna vidareutbildningsmöjlighet.  

 När det diskuterades vem som skulle vara ansvarig för att driva eventuella 

samarbeten var Fransson (2015) och Mattsson (2015) inte eniga.  
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”Jag hade hoppats att näringen själv skulle driva det, i form att en större verksamhet skulle styra upp det. Men 

jag tror att det saknas en verksamhet i den storleken, så kommunen får starta och driva igång men önskar 

sedan hitta någon som kan driva det vidare.”   

     (Mattsson, 2015) 

”På grund av att företagen är så små behöver de att någon driver projekten åt dem, de har inte tid att driva dem 

själva. Sen är det upp till varje företagare att välja vad de vill vara med på.”  

     (Fransson, 2015) 

Däremot var intervjuobjekten överens i frågan om huruvida kommunens samarbete fungerande 

bra, både mellan kommunens egna enheter och mellan kommun och övriga verksamheter. 

Mattsson (2015) menar att det finns flera goda exempel på tidigare samarbeten med andra 

kommuner och verksamheter inom kommunen för att utveckla besöksnäringen och 

exemplifierar med arbetet runt laxfisket  eller cykelaktiviteter. Vad gäller matturismen menar 

han dock att kommunen står i startgroparna för att undersöka vad de har för resurser samt vad 

marknaden efterfrågar,  därför finns där i nuläget inget aktivt samarbete mellan verksamheter 

och kommun i den frågan. I relation till detta säger Fransson (2015) att det finns en problematik 

i kommunen med att interna aktörer blivit projekttrötta på grund av tidigare projekt i kommunen 

och de resultat som de genererat. Därför krävs tydliga mål och syften med framtida satsningar, 

menar hon.       

 När det kom till att diskutera avsaknaden på resurser eller förmågor för matturism 

inom kommunen var det framförallt två saker som lyftes. 

”Mötesplatser för företagare och en samlingsplats för det erbjudande som företagarna har.” 

     (Mattsson, 2015) 

”Tiden är det som saknas samt storleken på verksamheterna. De är för små för att kunna hålla öppet hela tiden 

exempelvis och de är personbundna.”    

     (Fransson, 2015) 

Vidare ser Mattsson (2015) att det behövs arbetas mer förmågor som en organiserad samverkan 

och samproduktion kring matprodukter och att få alla matföretag att upphöra verka endast på 

sin egen gård. Dessutom ser han att det saknas en gemensam kommunikation kring utbudet i 

kommunen. Fransson (2015) säger istället att det i nuläget kanske inte förekommer något direkt 

gemensamt arbete kring matturism men att det finns planer på det. Just nu undersöks hur det 

skulle fungera med någon form av saluhall eller marknadsplats. Hon lyfter också att det tidigare 

har funnits flertalet kommunala projekt kring ämnena mat och matturism och syftar då på de 

projekt som presenterades under punkt 2.5.2. Turism i Laholms kommun. 
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I frågan om vilka styrkor och svagheter som kommunen besitter i relation till turism generellt 

lyfter både Fransson (2015) och Mattsson (2015) utomhusaktiviteter och de miljömässiga 

faktorerna (såsom backarna och stranden) som självklara styrkor. En annan fördel hon pekar ut 

är det värdskap som finns bland företagare i servicebranschen:  

”Att våra företagare besitter ett högt värdskap, det är inget som kan läras. Finns naturligt då det ofta är 

hotellägaren själv man pratar med i receptionen eller dylikt.”  

     (Fransson, 2015) 

”[…] vi skulle kunna utveckla fyra bra säsonger. Sommar och vinter har vi redan genom strand och 

skidanläggning. Dessutom är vi redan ett Sverige i miniatyr med Hallandsåsen, inlandet och kusten. […] 

Hösten och våren skulle kunna utvecklas via fisket och i detta avseende kommer mat in som en dragare. 

     (Mattsson, 2015) 

 

Som svagheter nämner han att det i nuläget saknas en, så kallad, dragare (alltså en större 

aktivitet eller attraktion) i kommunen samt att infrastrukturen skulle kunna utvecklas mer. Som 

det ser ut idag anser Mattsson (2015) att det saknas transportförbindelser i öst-västlig riktning. 

Det är också något som Fransson (2015) berör då hon lyfter problematiken med att få kustnära 

turister att intressera sig för vad som finns i inlandet och tvärtom. Ökad möjlighet att röra sig i 

öst-västlig riktning hade varit behjälpligt i denna fråga menar hon.  Mattsson (2015) nämner 

också tillgänglighet via bredband som en utvecklingsfaktor i området och menar på att det blir 

allt mer väsentligt att kunna koppla upp sig på WiFi var man än befinner sig. Därför måste 

kommunen kunna erbjuda det i mycket större utsträckning än vad de gör idag.   

5.1.3. Interna aktörer 

I gruppen interna aktörer var det tydligt att de intervjuade fann ämnet matturism svårt att ta till 

sig och många av aktörerna konstaterade att de inte var vana vid att tänka i termer som 

”resurser” eller ”förmågor” samt att de ansåg att begreppen flöt samman. Det framgår bland 

annat genom att många av svaren som är kopplade till frågor kring resurser och förmågor liknar 

varandra och att samma sak således diskuteras flera gånger. Vidare är det många svar som inte 

riktigt hänger samman med den fråga som har ställts.   

 I frågor kring resurser framkom det att aktörerna har olika syn på vad som är att 

betrakta som en resurs inom matturism. Både hemlagad mat, fungerande restauranger och 

närodlade produkter lyfts av de interna aktörerna. Även lokal matkultur, levande landsbygd 

samt betesmarker till betesdjur och välfungerande infrastruktur utpekas som resurser för 

matturism. Däremot var alla utom en eniga i att resurserna de listade existerade inom 

kommunens gränser men i varierande grad.    
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 Vidare anser aktörerna att resurserna främst går att finna bland privata 

verksamheter och att kommunen inte är vidare inblandad i utvecklingen av dem. Tre av fyra 

var också överens om att den privata marknaden i kommunen nyttjar existerande resurser för 

att försöka skapa en fungerande matturism. Motsatt ansåg den sista aktören att resurser i 

kommunen inte alls används, varken av privat marknad eller av kommun. Anledningen till det 

menar personen vara att många verksamheter inte betraktar sig som matturismaktörer, utan 

snarare som mathantverkare och således inte är involverade i turistbranschen. Avseende 

kommunens nyttjande av existerande resurser ansåg de interna aktörerna att kommunen i 

dagsläget varken jobbar med att profilera sig eller  använder sig av medverkande aktörers 

produkter, för att lyfta Laholms kommun som en matdestination.   

 Det ställdes en fråga om vilka resurser som saknas i Laholms kommun för att 

utveckla matturism och i detta avseende hade alla intervjuobjekt en egen åsikt. Bland annat 

följande resurser anses saknas i kommunen enligt de interna aktörerna:  

”Trovärdiga aktörer och en intresserad lokalbefolkning. Laholm har en matindustri både tillverkning och 

produktion och det är inget som lockar turister, snarare tvärtom. Det är avgörande för alla turistföretag att det 

även finns en marknad under lågsäsong för att överleva och kunna göra dem investeringar som krävs.” 

     (Intern aktör 3) 

”En gemensam samverkan att kunna marknadsföra sig.”   

     (Intern aktör 1) 

Likaså var aktörerna oeniga i frågan kring varför de resurser som de själva listat existerade eller 

saknades inom kommunen. En aktör menade på att frågan i sig var irrelevant då de inte 

betraktade sig som bundna till kommungränserna utan arbetade med närliggande kommuner 

också. En annan aktör menade att resurser generellt saknades i kommunen för att bedriva 

matturism medans övriga två var mer positivt inställda och pekade på att det finns goda 

förutsättningar om vissa justeringar gjordes. Bland annat efterfrågas att lokala produkter skall 

vara mer frekventa på kommunens restauranger.    

 I frågan om vad de interna aktörerna betraktar som förmågor inom matturism 

framkom också en del skilda åsikter. En av aktörerna lyfter hemlagad mat som en viktig 

förmåga medan en annan menar att en lobbyverksamhet för att nå ut till besökare och att olika 

typer av marknadsföring är väsentliga förmågor. De två resterande aktörerna pekar istället på 

människorna bakom produkterna som viktiga förmågor. 

”Traditionellt hantverkskunnande. Entreprenörskap. Mod. Envishet.”  

     (Intern aktör 3) 
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”Personer som brinner för sitt yrke. […] Bönder som satsar på lite ’udda’ grödor.” 

     (Intern aktör 1) 

Rörande huruvida dessa förmågor går att återfinna inom Laholms kommun är merparten av 

gruppen positivt inställd. Flertalet svarar att förmågor går att hitta i varierande skala men främst 

bland de privata aktörerna. Dock noteras det att verksamheterna generellt anser att det är långt 

kvar till att förmågor inom matturism nyttjas maximalt i, och av, kommunen. Idag anser alla 

fyra aktörer att den kommunala verksamheten inte arbetar aktivt med förmågor i kommunen 

för att lyfta någon form av matturism.     

 Tills sist frågades vilka förmågor aktörerna ansåg saknas i kommunen för att 

bedriva en fungerande matturism. Alla fyra aktörer hade mer bestämda åsikter här än i många 

övriga frågor.  

”Eftersom marknaden för helårsverksamhet är så begränsad så är det inte så många som vågar satsa. Förmågor 

finns men som det ser ut nu så verkar det snarare som att det blir mindre småskalig satsning inom området 

matproduktion/mathantverk.”   (Intern aktör 3) 

”En person som kan jobba med gemensam marknadsföring.”  

     (Intern aktör 1) 

”Man skulle haft en inblick i vad andra gjorde för att kunna veta vad som saknas. Skulle se lite till Familjen 

Helsingborg, kanske anamma lite av deras sätt att jobba. Det känns ibland som det krävs mer av ett företag än 

vad vi kan erbjuda p.g.a. att vi är för små. […] Det krävs ju en eldsjäl för att driva det. Det är ju möjligt att 

kommunen i så fall kunde göra mer, måste ju drivas som ett eget företag.”  

     (Intern aktör 4) 

”Sluta tänka Laholms stad, tänk södra Halland.”   

     (Intern aktör 2) 

Utöver svaren på frågorna framkom viss övrig information som kan vara relevant att lyfta i 

sammanhanget. En generell åsikt var att det var positivt bland aktörerna att kommunen nu 

riktade sitt intresse mot matproduktion och en möjlig utveckling utav denna. Däremot måttades 

en viss kritik gentemot hur den kommunala verksamheten arbetar med turismutveckling i stort 

och därför var tilltron inte jätte stor för en eventuell utveckling inom matturism. 

”Överlag känns det inte som att det finns så många från Laholm som är intresserade av varken mat eller turism. 

Jag tror att det bara är en naiv dröm från lokalpolitikerna att Laholm skulle kunna få en matturism att räkna 

med. Dom lyckas ju inte ens göra nått vettigt med ’Sveriges längsta sandstrand’. En intressant fråga att ställa 

politikerna skulle vara: Har du besökt Laholms matturismföretag? Det svaret är i alla fall jag nyfiken på.” 

     (Intern aktör 3) 
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5.2.  Innehållsanalys 

Utifrån de broschyrer som erbjöds via Laholm kommuns turistbyrå år 2014 står det klart att det 

fanns ett varierat utbud för turister i kommunen. Främst under sommartid men också lite grand 

under vintern. Skillnaden mellan sommar- och vinteraktiviteterna visar sig främst genom dess 

utformning då sommarutbudet mestadels består i event som är återkommande per vecka medan 

vinterutbudet snarare erbjuds dagligen, under rätt väderförhållande. Bland turistbroschyrerna 

var kommunens egen folder, ”Matsafari”, den enda broschyr som kunde länkas direkt till någon 

utvecklad form av matturism. Den syftar till att ge förslag på rutter som leder  ut till några av 

de gårdsbutiker som finns på landet genom att låta turisten köra själv. I ”Laholm Magasin” 

återfanns också information om matrelaterade event samt om restauranger, kaféer och 

gårdsbutiker som finns att besöka i kommunen. I övrigt är matturism inte ett ämne som lyfts 

fram bland broschyrmaterialet och det var tidskrävande att leta fram den information som fanns 

vidrörande matupplevelser. Istället lyfter övrigt broschyrmaterial aktiva upplevelser, såsom att 

fiska i Lagan, varierande friluftsaktiviteter (exempelvis cykling, paddling eller vandring) samt 

naturupplevelser (både inom Laholm stad och utanför).  

 Genom att analysera innehållet i de aktuella turistbroschyrerna genom figur 3. 

Typindelning av resurser inom matturism visade det sig att Laholm kommun är i besittning av 

totalt 333 enheter som kan anses som resurser för att utveckla, och arbeta med, matturism. 

Vidare visade innehållsanalysen att kommuns styrka ligger i andelen faciliteter de besitter 

(diagram 1). För fullständig uträkning se bilaga 8.5. Uträkning av diagram 1. 

Diagram 1. Fördelning av kategorier 
Visar på hur fördelningen ser ut mellan faciliteter, aktiviteter, event och organisationer i Laholms kommun, enligt 

turistbroschyrerna. Varje färg står för var sin kategori och visar på hur många enheter som finns inom varje kategori 

(Falkengren, 2015). 
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5.2.1. Faciliteter 

Kategorin beräknades innehålla 237 enheter, vilket innebär att kategorin utgör 71% av det totala 

antalet beräknade enheter. I kategorin ingår följande tre undergrupper: Byggnader/Strukturer, 

Markanvändning och Rutter.    

 Byggnader/Strukturer är den näst största undergruppen inom kategorin, då den 

utgör 37% (76 st.) av kategorin Faciliteter. Undergruppen inkluderar bland annat antalet 

restauranger och kaféer som finns i kommunen, varav minst 8 stycken är att betrakta som en 

pizzeria, kioskgrill eller annan snabbmatsrestaurang. Det kan finnas fler av den sorten men 8 

stycken har ett namn som tydliggör vad det är för verksamhet. Vidare inbegriper gruppen också 

gårdsbutiker och Laholms Stadsfest samt vanliga matbutiker så som ICA eller Coop. Det 

noterades under analysen att vissa restauranger/kaféer/gårdsbutiker omnämns två, eller fler, 

gånger i broschyrmaterialet men i analysuträkningen har de endast räknats en gång.  

 Undergruppen Markanvändning visade den sig vara den största och bildar nära 

2/3 av kategorin Faciliteter, med sina  66% (156 st.). Inom gruppen återfinns antalet existerande 

jordbruk och fiskemöjligheter.     

 I relation till de två övriga innehåller undergruppen  Rutter mycket få enheter och 

utgör endast 2% (5 st.) av facilitetskategorin. I denna grupp återfinns de rutter som turister 

själva kan genomföra.  

5.2.2. Aktiviteter 

89 enheter innafattas i kategorin, vilket skapar ett totalt värde på 27%.  Även denna kategori 

delades in i tre undergrupper: Konsumtion, Turer och Utbildning/Att observera.  

 Undergruppen Konsumtion innehåller 84 enheter och utgör således 95% av 

aktivitetskategorin. Bland annat mäts turisters möjligheter att äta på restaurang och kafé samt 

att handla i mat- och gårdsbutiker. Det betyder att beräkningen grundas på samma siffror som 

nyttjades i föregående kategori (Faciliteter). Vidare innefattas också aktivitetskvällar och 

picknickar i gruppen, vilka erbjöds av restauranger och andra organisationer under året 2014.

 I undergruppen Turer beräknas antalet organiserade guideturer som på ett eller 

annat sätt relaterar till mat och/eller konsumtion av mat. Antalet av dessa organiserade aktviteter 

är endast 5 stycken, vilket resulterar i att undergruppen endast utgör 5% av aktivitetskategorin.

 Broschyrmaterialet uppvisar ingen information i förhållande till den sista gruppen 

i denna kateogri, Utbildning/Att observera.  
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5.2.3. Event  

Den tredje kategorin innefattar 5 enheter och beräknas utgöra ett totalt värde av 1,5%. Ändå 

kunde kategorin delas in i två undergrupper: Konsumentvisningar och Festivaler, var i den 

första beräknas bestå utav tre enheter och den andra utav två.   

 Konsumentvisningar innefattar aktiviteter som ekoproduktion (visning av 

ekologisk produktion), Brödbak på Lottens Hus och Laxfiskepremiär. 

 I undergruppen Festivaler återfinns upplevelserna ”Världens mat på kvarnen”,  en 

matfestival på Kvarnen i Kornhult, och ”Restaurangdagar” som är ett årligt event där utvalda 

krögare bjuder på speciella matupplevelser till reducerade priser.  

5.2.4. Organisationer  

Sist beräknades kategorin organisationer där det visar sig att det finns två stycken White Guide-

listade restauranger i kommunen. I övrigt listades inga kvalitetsmärkningar eller nämnda 

föreningar i broschyrmaterialet.  

5.3.  Enkäter  

Enkäten besvarades av totalt 83 respondenter och första frågan behandlade var respondenten 

bodde i kommunen. Tabell 4 redogör för fördelningen av medverkande respondenter.  

Tabell 4. Fördelning av medverkande respondenter. 

Visar var i kommunen respondenterna bor, antalet respondenter i respektive grupp samt hur stor procentandel varje 

grupp utgör i förhållande till det totala antalet respondenter (vilka står listade längst ner) (Falkengren, 2015).  

Mellbystrand/Skummeslöv 38 stycken 46% 

Laholm stad 26 stycken 31% 

Övrigt inland (innanför E6:an) 19 stycken 23% 

Totalt 83 stycken 100% 

Respondenterna ställdes frågan vad de trodde var Laholm kommuns största dragningskrafter 

för turister.  Respondenterna ombads ranka tre alternativ, av sex möjliga, med siffrorna 1 – 3. 

Siffran 1 ansågs vara den starkaste dragaren och siffran 3 vara den svagast. Vid 

sammanställningen visade det sig 28% (23 st.) vara ogiltiga svar, då respondenterna endast 

markerat ett alternativ och således inte gjort någon rankning. Således togs dessa enkäter ur 

sammanställningen. Se bilaga 9.6. för vidare uträkning. Liksom diagram 4. visar, är ”Sol och 

bad” den anledningen som respondenterna tror lockar flest turister. Däremot visar det sig även 

att respondenterna tror på ”Mat” som en stark dragningskraft för kommunen då den intar på en 

andra plats. Strax därefter återfinns ”Naturupplevelser” som kommunens tredje starkaste 

attraktionskraft, enligt respondenterna (diagram 2).  
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Diagram 2. Dragare för Laholms kommun 

Visar hur respondenterna har rankat de sex alternativ som angavs som möjliga dragare för Laholms kommun i 

enkäten. Siffran 1 representerar den starkaste anledningen och siffran 3 är den svagaste anledningen. Värdena i 

diagrammet utgör medelvärden av sammanställning från enkäterna. Från vänster till höger visas grupperingarna: Alla, 

Mellbystrand/Skummeslöv, Laholm stad och Övrigt inland (innanför E6). Färgerna representerar de sex alternativ som 

respondenterna kunde ranka i enkäten (Falkengren, 2015). 

Bland respondentgrupperna (Mellbystrand/Skummeslöv, Laholm stad och Övrigt inland) 

skiljer sig meningarna till viss del åt vad gäller potentiella dragare för att locka turister till 

kommunen. Speciellt uppfattningar kring maten, som attraktionskraft, skiljer sig mycket mellan 

de tre grupperna men utgör tillsammans ett värde som lyfter ämnet som en stark potentiell 

dragare.       

 Därefter ställdes frågan om huruvida respondenterna själva anser att det finns 

någon att kultur att lyfta upp i Laholms kommun (diagram 3).  

Diagram 3. Matkultur i Laholm 

Visar en procentuell uppdelning av hur respondenterna svarade på frågan huruvida de upplever att det existerar en 

matkultur i Laholms kommun och de olika färgerna representerar vad populationen anser finns (Falkengren, 2015). 
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Sammantaget kan konstateras att merparten av respondenterna antingen tyckte att Laholms 

kommun liknar alla andra vad gäller matkultur då 28% (23 st.) svarade det alternativet. Å andra 

sidan var det också 25% (21 st.) som inte hade någon uppfattning i frågan samt 17% (14 st.) 

som ändå ansåg att det finns många bra restauranger i kommunen. Kikar man specifikt på varje 

respondentgrupp, anser 21% (8 st.) av boendes i Mellbystrand/Skummeslöv att det finns många 

bra restauranger, 21% (8 st.) tyckte också att matkulturen inte skiljer sig från andra och 29% 

(11 st.) hade ingen uppfattning i frågan. Även i Laholm stad är det 42% (11 st.) som inte tycker 

att matkulturen skiljer sig från andras och 19% (5 st.) som inte har någon uppfattning i frågan. 

Vidare var det ett bortfall på 19% (5 st.) bland respondenterna i Laholm stad, på grund av 

ogiltiga svar. Respondentgrupper Övrigt inland hade sammantaget en positiv syn på 

matkulturen i Laholms kommun. 21% (4 st.) tyckte att det finns många verksamma aktörer på 

området och 21% (4 st.) tycker att det finns många bra restauranger. Samtidigt tyckte 21% (4 

st.) att matkulturen är densamma som på många andra ställen och 27% (5 st.) inte hade någon 

uppfattning i frågan. I denna grupp är det dock väldigt få respondenter varför procentsatserna 

kan bli lite vilseledande.  
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6. Analys 

 

Detta kapitel inleds med en analys av den första huvudfrågan; vad kan generellt betraktas som 

resurser och förmågor i en utveckling av matturism? (6.1. Existerande resurser och förmågor 

inom matturism). Därefter diskuteras den andra huvudsakliga frågeställningen; vilka specifika 

resurser och förmågor som behövs för att göra en mindre kommun till en matdestination? (6.2. 

Från kommun till matdestination). Här nyttjas Laholms kommun som exempel (stycke 6.2.1. 

och 6.2.2.). Några rubriker från tidigare kapitel i uppsatsen återanvänds i detta kapitel för att 

tydliggöra anknytningen mellan teori, resultat och analys. Slutligen presenteras slutsatser och 

reflektioner som uppsatsen genererat.  

 

Sett utifrån de definitionsproblem som finns knutet till begreppet matturism; i litteraturen, i 

tidigare forskning och bland de externa aktörer som är intervjuade för detta arbete, är det  tydligt 

att avgränsningar är nödvändiga när man ska tala om att utveckla matturism. Frågor som 

”Vilken typ av matturism är det av intresse att utveckla?” och ”Vilka förutsättningar har aktuell 

plats för att lyckas med genomförandet av det gjorda valet?” är viktiga att ta ställning till. 

Annars är risken att destinationsutvecklare, andra kommuntjänstemän och näringslivsidkare 

arbetar mot olika mål. Att denna problematik är vanlig går att utläsa från vad externa aktörer 

säger, men resonemanget understöds också av tidigare forskning (se exempelvis resonemanget 

kring figur 1. Klassificering av resa utifrån turisters matintresse). Forskare som Scarpato 

(2002), Horng & Tsai (2012a, 2012b) och Aronsson (2000), vilka alla förespråkar ett 

resursbaserat perspektiv, har också ett liknande resonemang. Grundat i tanken om att utveckla 

matturism på ett hållbart sätt menar dessa forskare, liksom de externa aktörerna, att alla beröda 

parter måste inkluderas från början. De externa aktörerna trycker på vikten av samarbeten i 

arbetet att utveckla matturism och det framkommer i intervjuerna,  i enlighet med teori 

presenterad av Elbe (2002), hur viktigt det är att att utvecklare av matturism har ett inifrån-ut 

perspektiv och uppmärksammar vilka inre förutsättningar som finns att arbeta med. Det innebär 

att det är av största vikt att nyttja kunskaper som finns kring turismutveckling i stort och 

implementera dem i utvecklingen av matturism. Med andra ord skulle man kunna säga att det 

inte spelar någon roll vilken typ av turism som ska utvecklas, grundtankarna bör vara de samma.  

6.1.  Existerande resurser och förmågor inom matturism 

Angående vad som generellt sett kan betraktas som resurser och förmågor inom en utveckling 

av matturism är det något som visar sig vara svårt att diskutera. Genom tidigare forskning 

klargörs det, i stycke 4.2. Resurser inom matturism, att det inte existerar någon djupare 

vetenskap i ämnet. Potentiella resurser går att utläsa i den typologi som figur 3. Typindelning 



44 
 

av resurser inom matturism erbjuder. Däremot diskuteras inte några utpekade förmågor. Vidare 

visar intervjuerna, med externa aktörer, tydligt att en avsaknad på vetenskap även genomsyrar 

den praktiska delen av näringen. Intervjuobjekten konstaterar att det är svårt att särskilja fysiska 

och abstrakta tillgångar från varandra samt att de är ovana vid att tänka i de termer som ingår i 

resursbaserad teori.     

 Vestergaard (2015) lyfter ändå anläggningar, råvaror och människor som möjliga 

fysiska resurser, vilket till stor del understödjs av figur 3. Typindelning av resurser inom 

matturism. ”Människorna” som Vestergaard (2015) nämner går dock att diskutera, huruvida de 

skall betraktas som resurser eller förmågor. Det beror på vilken betydelse som läggs i begreppet; 

avses de fysiska arbetskrafter som människor tillför, är de att betrakta som resurser. Åsyftas 

istället de specifika kunskaper som utvalda personer besitter, är det istället en förmåga. 

Alenbrand (2015) lyfter istället ”tydlig matkultur samt omkringliggande besöksmål” som 

viktiga resurser i utvecklingen av matturism och Axelsson Pabst (2015) pekar på 

omkringliggande miljö som väsentlig. Båda dessa påståenden kan betraktas som vaga i 

förhållande till begreppets resurser egentliga betydelse. Dock säger teorin att det är viktigt att 

beakta en destinations image och turisters upplevelse, satt i relation till autenticitet. Därför är 

det ändå är möjligt att betrakta den fysiska omgivningen som en möjlig resurs inom matturism.

 Beträffande förmågor i utvecklingen, och driften, av matturism är teorin desto 

vekare men däremot var den intervjuade gruppen lite mer insatt. Framförallt talas det om 

kunskaper i olika form, bland annat i form av att kunna knyta ihop matprodukter med övrig 

besöksnäring (Alenbrand, 2015) och att företagare har förmågan att tala för sina produkter på 

ett inspirerande sätt (Axelsson Pabst, 2015). Även Vestergaard (2015) tar upp ökade kunskaper 

som en förutsättning men går också vidare och pekar på vikten av att det också  bör finnas 

vidareutbildningsmöjligheter för företag inom mathantverk och besöksnäring. Vestergaard 

(2015) lyfter också huruvida matföretagare betraktar sig själva som turistaktörer eller ej som en 

förmåga. Hon ser det som en nödvändighet att företagare är redo, samt har en vilja, att ta emot 

besökare för att en matturism ska existera.    

 Därutöver lyfter Vestergaard (2015) relevansen i att ha en uppbackning i 

utvecklingsarbetet, genom regionala handlingsplaner eller i form av regionala 

samverkansplatformar. Sistnämnda är möjligt att diskutera huruvida det är att betrakta som en 

förmåga för en enskild utvecklareorganisation i och med att det är något som alla utvecklare i 

en region kan få ta del av. Oavsettt, menar alla externa aktörer att implementeringen av den 

nationella strategin 2008 (Sverige – det nya matlandet) har varit grundläggande för den 

utveckling som senare skett inom matturism i Sverige, varför förmågan av en handlingsplan 
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ändå bör ingå som en viktig punkt.     

 Samarbete är något om alla intervjuobjekten lyfter som den viktigaste förmågan. 

Liksom det nämns i föregående stycke är involverandet av samtliga berörda verksamheter det 

viktigaste steget i eventuella samarbeten. Dessutom ingår att finna gemensamma målsättningar. 

Axelsson Pabst (2015) och Vestergaard (2015) påpekar också att samarbeten måste finnas på, 

och mellan, flera plan. Det vill säga att det ska finnas samarbeten både mellan företagen själva 

och mellan utvecklarorgansiationer, företag, kommuner samt möjligen också externa företag 

som har liknande verksamheter.     

 I förhållande till de traditionella punkterna som bör diskuteras vid utveckling av 

en destination (se stycke 4.3) var Alenbrand (2015) den enda som närmade sig dem genom sitt 

citet angående att knyta an maten till närrliggande besöksmål. Det går att dra paralleller till 

teorin kring ”attraktioner” medan däremot punkter som ”infrastruktur” eller ”stödjande 

tjänster” inte diskuterades alls av de externa aktörerna. Således är det är möjligt att anta dessa 

punkter som underförstådda och att det tas för givet att de redan finns på plats när en utveckling 

av matturism påbörjas. 

6.2.  Från kommun till matdestination? 

Min andra huvudsakliga frågeställning var vilka resurser och förmågor som specifikt behövs 

för att göra en mindre kommun till en matdestination. Enligt de externa aktörerna kan det vara 

svårt för en mindre kommun att överhuvudtaget komma att bli en matdestination på egen hand. 

Liksom noterat i stycke 6.1. Existerande resurser och förmågor inom matturism behövs det 

samarbeten över alla gränser i och med att turisten inte är intresserad av kommungränser. 

Vidare konstaterades det också i föregående stycke att utvecklingen av en matdestination inte 

startar från noll. Vissa punkter i destinationsutvecklingsteorin antas redan finnas på plats, så att 

det är möjligt för turister att befinna sig på platsen. Dock krävs en specialisering för att göra en 

turistdestination till en matdestination och för att kunna visa på detta används Laholms kommun 

som ett exempel. För att skapa en fullständig bild följer härefter en analys av Laholms kommun 

satt i relation till tidigare presenterad teori, vilket i sig betraktas svara på frågan om specifika 

resurser och förmågor för att utveckla en mindre kommun till en matdestination.  

6.2.1. Laholm kommun som matdestination 

Laholms kommun är som tidigare noterat en relativt liten kommun, i vart fall enligt 

befolkningsantalet. Som bakgrunden också visar finns det dock ändå en större mängd olika 

turistupplevelser att ta del av. Det betyder också att platsen kan sättas i relation till de punkter 
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som tas upp under stycke 4.3. Destinationsutveckling. Vidare kan det också konstateras att även 

om de externa aktörerna visar på betydelsen av en utarbetad handlingsplan eller strategi när det 

kommer till utveckling av matturism, så finns det ingen sådan plan - varken i Laholms kommun, 

då Mattsson (2015) säger att kommunen just tagit ett grepp om ämnet mat, eller i Region 

Halland i stort. Kommunen kan stödja sig på de riktlinjer som finns i Sveriges övergripande 

vision, men enligt Vestergaard (2015) krävs det att arbetet backas upp av en regional instans. 

Det skulle kunna vara en förklaring till varför kommunen har haft problem vid tidigare försök 

att utveckla matturism, att det inte finns några klara målsättningar.  

6.2.1.1. Attraktioner 

Vad gäller attraktioner i Laholms kommun kan i stycke 2.5.2. Turism i Laholms kommun ses 

att det finns mycket varierande typer av fritidsaktiviteter att ta del av. Dessa lyfts även av 

Fransson (2015) som en av kommunens stora dragningskrafter. Vidare lyfter både Fransson 

(2015) och Mattsson (2015) miljön i kommunen som en stor dragare. Således kan de tolkas som 

om kommunen besitter olika typer av attraktioner. I förhållande till matturism visar dock 

innehållsanalysen att det inte görs reklam för någon specifik matupplevelse i kommunen mer 

än genom turistbyråns egenproducerade ”Matsafari”-broschyr samt lite information genom 

livsstilsmagasinet ”Laholm Magasin”.     

 Däremot visar innehållsanalysen att det finns två White Guide-listade, samt ett 

antal övriga, restauranger och gårdsbutiker vilka är möjliga att betrakta som attraktioner inom 

matturism. Fransson (2015) och Mattsson (2015) lyfter också restauranger och gårdsbutiker 

som dragningskrafter för matintresserade turister och därtill det stora antalet lokalproducenter 

som finns i kommunen. Satt i förhållande teorin skulle de White Guide-listade restaurangerna 

kunna betraktas som antingen primära eller sekundära attraktioner för en matentusiast medan 

övriga restauranger och gårdsbutiker främst bör ses som tertiära attraktioner. Som det 

presenteras i innehållsanalysen utgör dock restauranger och gårdsbutiker (tillsammans med 

matbutiker) 37% av de faciliteter som ingår samt 95% av aktivitetskategorin. De borde således 

betraktas som utvecklingsbara resurser. Vad gäller de mindre lokalproducenterna är de inte lika 

självklara som attraktioner eller resurser/förmågor i dagsläget. Det beror främst på att många  

inte är tillgängliga för turister och det grundas framförallt i två huvudsakliga anledningar som 

lyfts av både interna aktörer och av Mattsson (2015). Först är det inte alla matföretag som 

betraktar sig som besöksnäring (Intern aktör, 2015) och för det andra är den matproduktion som 

finns i kommunen mer en tillverkningsindustri än formad för besöksnäringen (Intern aktör, 

2015; Mattsson, 2015). Alltså skulle det behövas en synkronisering av dessa två näringar. 
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 Innehållsanalysen påvisade också att det under 2014 existerade några enstaka 

organiserade guidade turer som kunde knytas an till mat på olika vis, att det fanns några gårdar 

som hade varierande typer av sin produktion eller sina produkter och att det i erhölls 

matfestivaler av olika slag under sommartid samt i liten skala. Oavsett mängden är dessa ändå 

att betraktas som resurser i enlighet med figur 3. Typindelning av resurser inom matturism. 

6.2.1.2. Infrastruktur 

I stycke 2.5. Laholms kommun redogörs det för att det finns en fungerande lokaltrafik inom 

kommunen och då teorins stycke angående infrastruktur (4.3.2.) lyfter det som en viktig del för 

att en plats skall betraktas som en destination tyder det på att kommunen är på god väg i denna 

fråga. Utifrån ett resursbaserat perspektiv kan det också tolkas som om att kommunen kan 

betraktas inneha goda resurser i denna fråga. Dock nämner Mattsson (2015) att det saknas 

transportmöjligheter i öst-västlig riktning, vilket kan komplicera det för turister att besöka olika 

delar av kommunen. Även Fransson (2015) påpekar att det är svårt att få kustnära turister att 

uppmärksamma lokala producenter som finns i inlandet, vilket till viss del således skulle kunna 

bero på att infrastrukturen inte är tillfredsställande.  Utöver det talar Mattsson (2015) också om 

en brist på tillgänglighet på bredband i runt om i kommunen. I övrigt uppfyller kommunen de 

krav som finns i punkt 4.3.2 Infrastruktur, varför de inom denna punkten ändå kan betraktas 

vara på en god utvecklingskurva. Satt i förhållande matturism är det dock av största väsentlighet 

att utveckla transportmöjligheterna mellan de olika aktörer som ska utgöra besöksmålen, då 

bland annat en av de interna aktörerna nämner just en fungerande infrastruktur som nödvändig 

för att ha en tillströmning av turister till sin verksamhet. Jämfört med vad de externa aktörerna 

säger i frågan är detta dock ingen större punkt att lägga vikt vid i utvecklingsskedet av 

matturism.     

6.2.1.3. Stödjande tjänster 

Vidare lyfter teorin också vikten av stödjande tjänster (stycke 4.3.3.), vilket är en punkt som 

Laholms kommun i nuläget arbetar med. Framförallt i förhållande till alternativa 

logimöjligheter. I dagsläget menar kommuntjänstemännen att kommunen egentligen inte är i 

behov av fler bäddar men att det krävs ett kustnära konferenshotell för att kunna konkurrera 

med närliggande destinationer, vilket det planeras för i dagsläget. Vad gäller möjligheter för 

vidare shopping konstaterades det i stycke 2.5.2 Turism i Laholms kommun, att det saknas 

kommunen. Satt i relation till vad Alenbrand (2015) säger angående att koppla maten till 

omkringliggande besöksmål och aktiviteter kan detta vara att betrakta som en saknad resurs.  
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6.2.1.4. Image 

Liksom det står beskrivet i stycke 2.5.1. Omstrukturering i den offentliga verksamheten, har 

kommunen de sista åren arbetat mycket med sin image, vilket enligt teorin är en viktig punkt 

inom destinationsutveckling. Bland annat har de tagit fram ett nytt varumärke. Detta tangerar 

dock inte mat, eller upplevelser i anknytning till mat,  på något vis. Samtidigt säger teorin att 

en image har en inverkan på turisters motivation att besöka en plats och begreppet ”förmågor” 

har en inneboende betydelse som lyfter vikten av ett starkt varumärke, alltså är det av relevans 

för kommunen att fundera över hur de ska väva in detta i varumärket av Laholm vid en eventuell 

utveckling av matturism. Dock talar de ögonblicksbilder, som populationen på Mellby Center 

utgör i denna undersökning, för att respondenterna ser maten som en av de starkare 

dragningskrafterna i kommunen för turister. Å andra sidan ställer sig populationen frågande 

angående en existerande matkultur i Laholm och menar att kommunen inte särskiljer från andra 

platser. Sammantaget innebär det att populationen utgör goda ambassadörer för kommunen i 

frågan om att tala för matturism som tema men att kommunen fortfarande måste arbeta med att 

implementera en starkare kultur kring mat bland befolkningen för att de ska bli fullskaliga 

ambassadörer i frågan. Därutöver krävs det också att kommunen lyckas implementera bilden 

hos företagare, framförallt bland de som ska utgöra matturismen, då en av kommentarerna från 

de interna aktörerna (2015) löd:  

”Överlag känns det inte som att det finns så många från Laholm som är intresserade av varken mat eller 

turism. Jag tror att det bara ör en naiv dröm från lokalpolitikerna att Laholm skulle kunna få en matturism att 

räkna med.” 

6.2.1.5. Samarbeten 

Ovanstående resonemang leder också in på frågan huruvida samarbeten fungerar inom 

kommunen, vad gäller driften och utveckling av matturism. Liksom både teori och externa 

aktörer nämner så anses samarbete dels vara grunden till, och dels som en huvudsaklig förmåga 

att besitta i, en välfungerande matturism. I citat från Mattsson (2015) lyfts problematiken med 

att möjligheter för möten mellan näringsidkare inom matproduktion, mathantverkare och 

besöksnäring är begränsade samt att det saknas möjligheter för vidareutbildning för de som är 

aktiva inom matturismområdet i nuläget. Även genom intervjuerna med de interna aktörerna 

framgår det att inga samarbeten mellan olika turismaktörer finns att tala om, såsom Axelsson 

Pabst (2015) menar vore fördelaktigt inom mattturismen (exempelvis mellan hotell och 

matproducenter). Däremot nämner Fransson (2015) att det finns några restauranger i byggden 

som nyttjar närproducerade produkter i sin matlagning.   
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 Mattsson (2015) säger också att det verkar som om många interna aktörer endast 

verkar på sin egen gård och inte samverkar för en gemensam kommunikation kring det 

erbjudande som kommunen har. Till viss del understöds han av de interna aktörerna, som säger 

att det skulle behövas en person som arbetade med att samköra marknadsföring samt att det 

skulle behövas mer kunskap kring hur andra jobbar. Dock anser de interna aktörerna att ansvaret 

ligger hos kommunen att vara behjälpliga i denna fråga. Mattsson (2015) hade istället hoppats 

att näringen själv skulle driva frågorna frammåt. Fransson (2015) nämner dock, i likhet med 

åsikter från de externa aktörerna, att på grund av företagens mindre storlek behöver de hjälp att 

driva större projekt, vilket alltså skulle kunna betyda att företagen inte är tillräckligt starka för 

att driva ovanstående frågor själv. Således skulle kommunen behöva ta större plats. Dock är det 

viktigt, menar Axelsson Pabst (2015), att inte marknadsföra innan produkterna är på plats, vilket 

är ett vanligt fel bland kommuner.   

 Kommuntjänstemännen menar att de har god samverkan mellan interna 

verksamheter, med andra kommuner samt med lokala verksamheter i andra utvecklingsfrågor  

(Fransson, 2015; Mattsson, 2015). Mattsson (2015) konstaterar dock att kommunen i nuläget 

står i position att undersöka möjligheter för eventuell utveckling av matturism, varför det inte 

existerar några direkta samarbeten; varken mellan olika offentliga enheter eller mellan kommun 

och verksamheter. Detta är alltså att betrakta som en utebliven förmåga i nuläget.  

6.2.2. Förutsättningar för utveckling av matturism 

I teorin presenterades, via Barney & Clark (2007), ett ramverk kallat VRIO som nyttjas för att 

utreda huruvida resurser och förmågor är att att betrakta som potentiella konkurrensfördelar 

eller ej. Utifrån resultaten som presenteras i tidigare stycken, samt genom ovanstående analys, 

framgår det dels att resurser och förmågor kan betraktas som olika saker och dels att de tilldelas 

ett varierande värde beroende på vem som tillfrågas. Därför ämner jag, i ett försök att skapa en 

bild av vilka specifika resurser och förmågor som behövs för att utveckla en mindre kommun 

till en matdestination, att analysera de de resurser och förmågor som i arbetet diskuterats inom 

Laholms kommun genom ramverket VRIO.  

6.2.2.1. Värdefull (Valuable) 

Att resurser och förmågor ska vara värdefulla betyder att de går att utnyttja samt neutraliserar 

externa hot. Baserat på det är det möjligt att  i tabell 5 utläsa hur Laholms kommun är i 

besittning av faciliteter som grundar väl för en utveckling av matturism. Att betyget sänks beror 

på att restaurangerna inte är unika i sina koncept, bortsett de WhiteGuide-listade restaurangerna, 

samt att det endast finns enstaka rutter att tillgå. Markanvändningen, en stor andel av 
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faciliteterna, skulle dock genom utveckling kunna bli en stark resurs, vilket även Mattsson 

(2015) påpekar. I nuläget är det mer som en vilande resurs.   

 Beträffande ”aktiviteter”, utgör de som finns i kommunen en relativt stark grund 

för en utveckling av matturism då de grundas på samma verksamheter som dem i faciliteter. 

Dock tillkommer enstaka turer vars värde i sammanhanget kan ses som medelstarkt men som 

vid utveckling skulle kunna bli värdefulla resurser. Med hänsyn till ”Utbildning/Att observera” 

är det inget som innehållsanalysen lyfter men Mattsson (2015) nämner att kommunen, i mycket 

liten skala, har börjat arbeta med sitt kunskaps- och kompetenscentrum i denna fråga. Således 

kan denna resurs ses som knappt existerande men som en potentiell utvecklingsfaktor. 

 I relation till de ”event”  som existerar i kommunen, kopplas maten i viss mån 

ihop med andra ämnen så som fiske eller natur, vilket är mycket värdefullt i sammanhanget. 

Eventen skulle dock behöva vara många fler, varför dess totala värde endast betraktas som 

medelstarkt. Gällande kvalitetsmärkningar, vilka återfinns i ”organisationer”, saknas dessa i 

kommunen utöver det White Guide-märkningar som nämnts tidigare.  Därför det är en resurs 

som betraktas vara mycket låg.     

 De ”förmågor” som lyfts i kommunen kan bedömas ha ett medelstarkt värde. 

Kommunen saknar å ena sidan aktörer som anser sig vara en del av besöksnäringen men dessa 

besitter å andra sidan kunskap vilken kan bidra till utvecklingen och driften av matturism, vid 

användning på rätt sätt. Vidare finns inga samarbeten idag, vilket i och för sig förklaras av 

Mattsson (2015) som säger att temat mat först har blivit aktuellt på senare tid. Imagen lyfts 

också som en svag förmåga. Varken lokalbor, interna aktörer eller varumärket för Laholm tyder 

på en stark matkultur. Tillsammans med att det inte finns någon strategi att utgå ifrån för att 

arbeta med matturism, dras det totala värdet för förmågor ner inom Laholms kommun. 

6.2.2.2. Heterogen (rare) 

Angående om utpekade resurser och förmågor går att betrakta som heterogena i Laholms 

kommun, det vill säga om de är ovanliga jämfört med närliggande kommuner, visar tabell 5 att 

kommunen har mycket att jobba med. Endast kunskaper, under förmågor, har ett högre värde 

då det finns många företagare i kommunen med stor kunskap. Dock existerar endast detta 

medelvärde om kommunen förmår att förvalta dessa kunskaper på ett utvecklande sätt. I övrigt 

är det inte någon förmåga eller resurs som i nuläget sticker ut och kan vara en stöttepelare, 

jämfört med närliggande destinationer.  
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Tabell 5. VRIO 1 

Tabellen visar hur resurser och förmågor (för utveckling och drift av matturism) betraktas i Laholms kommun, via två 

av punkterna i VRIO – Värdefull och Heterogen. Skalan ”Högst/Hög/Medel/Låg/Inget” används för att värdera 

huruvida kraven inom VRIO har uppnåtts; Högst = uppnåtts, Inget = resursen/förmågan saknas. Tabellen är 

kontruerad av Falkengren (2015) och ingår inte i ramverket från Barney & Clark (2007), endast orden och dess 

förklaringar används för att möjliggöra analysen. 

 

Värdefull (Valuable) 

Faciliteter 

Byggnader/Strukturer 

 

 

Gårdsbutiker 

Markanvändning 

Rutter 

 

Medel 

Hög  

– pizzerior, snabbmat 

+ WhiteGuide-listade 

Hög 

Medel (att utveckla) 

Låg 

 Heterogen (Rare) 

Faciliteter 

Byggnader/Strukturer 

+ WhiteGuide-listade 

Gårdsbutiker 

Markanvändning 

Rutter 

 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Låg 

Aktiviteter 

Konsumtion 

Guidade turer 

Utbildning/Att 

observera 

Låg 

Låg 

Låg 

 

Låg 

Aktiviteter 

Konsumtion 

Guidade turer 

Utbildning/Att 

observera 

Medel 

Medel 

Medel (att utveckla) 

Låg 

 Event Låg 

Event Medel  Organisation Låg 

Organisation Låg Förmågor 

Mathantverkare som 

besöksnäring 

Samarbete 

Image 

Kunskaper 

 

Knyta samman 

besöksmål med mat 

Strategi 

Låg 

Låg 

 

Låg 

Låg 

Medel (om 

välförvaltat) 

Låg 

 

Inget 

Förmågor 

Mathantverkare som 

besöksnäring 

Samarbete 

Image 

Kunskaper 

Knyta samman 

besöksmål med mat 

Strategi 

Medel 

Låg 

 

Inget 

Låg  

Medel 

Medel 
 

Inget 

 

6.2.2.3. Kopieringsbar (Imitability) 

Vidare är det viktigt att resurser och förmågor inom en destination inte är möjliga att kopiera 

för att stärka en destinations konkurrensfördelar. I tabell 8 utläses att detta inte är fallet för 

Laholms kommun. De faciliteter som presenteras betraktas vara fullt möjliga att kopiera, varför 

de har ett lågt värde i tabell 6. Anledningen till att de ändå har något värde är laxfisket, samt de 

aktiviteter om anordnas kring detta, som i liten skala idag länkas till matupplevelser. Även de 

upplevelser turister kan få igenom vilthägnet som finns i kommunen lyfter också värdet och 

särskiljer kommunen från närliggande kommuner ur en turistisk synvinkel. Då Fransson (2015) 

menar att fisket och vilthägnet blivit en del av den ”laholmska identiteten” kan dessa aktiviteter 

ändå betraktas som svårare att kopiera i och med att den lokala förankringen är en viktig del av 

det totala erbjudandet.     
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Även kommunens aktiviteter anses vara lätta att kopiera. Dock försvåras 

processen på grund av att gårdsbutiker, och till viss del restauranger, nyttjar lokala produkter 

för sin försäljning. Att råvaror och produkter är lokala bidrar till svårigheten att kopiera då de 

möjligen inte finns på andra ställen. Gäller framförallt utvalda råvaror och produkter. De 

guidade turerna är också kopieringsvänliga, vilket sänker värdet och då det för stunden inte  

erbjuds några vidareutbildningsmöjligheter bidrar även det till en sänkning av värdet. 

 Eventen erbjuder dock en liten tröskel för dem som vill kopiera då turerna i viss 

mån knyter till produkter som inte nyttjas i närliggande kommuner. Exempelvis laxfiske för 

turister och ekoproduktion går att binda ihop med det lugn och den tradition som destinationen 

i sig bygger på och återfinns inte på samma vis i närliggande kommuner. Kvalitetsmärkningarna 

går också att kopiera och de förmågor som finns i kommunen är inte unika mer än de kunskaper 

som mathanverkarna själv besitter.   

Tabell 6. VRIO 2 

Fortsättning på ramverket VRIO och tabellen visar således på de två punkterna Kopieringsbar och Knuten till 

destination. Skalan ”Högst/Hög/Medel/Låg/Inget” används även i denna tabell. Högst = uppnåtts, Inget = 

resursen/förmågan saknas. (Falkengren, 2015) 

Kopieringsbar 

(Imitability) 

Faciliteter 

Byggnader/Strukturer 

Markanvändning 

Rutter 

 

 

Låg 

Låg 

Inget 

Inget 

 Knuten till destination 

(organization) 

Faciliteter 

Byggnader/Strukturer 

Markanvändning 

Rutter 

 

Låg 

Låg 

Inget 

Inget 

Aktiviteter 

Konsumtion 

Guidade turer 

Utbildning/Att 

observera 

Låg 

Medel 

Låg 

Inget 

 

 Aktiviteter 

Konsumtion 

Guidade turer 

Utbildning/Att 

observera 

Låg 

Låg 

Inget 

Inget 

Event Låg  Event Låg 

Organisation Inget  Organisation Inget 

Förmågor 

Mathantverkare som 

besöksnäring 

Samarbete 

Image 

Kunskaper 

Knyta samman 

besöksmål med mat 

Strategi 

Låg 

Inget 

 

Inget 

Inget 

Medel 

Låg 

 

Inget 

 Förmågor 

Mathantverkare som 

besöksnäring 

Samarbete 

Image 

Kunskaper 

Knyta samman 

besöksmål med mat 

Strategi 

Inget 

Inget 

 

Inget 

Inget 

Låg 

Inget 

 

Inget 
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6.2.2.4. Knuten till destinationen (Organization) 

I tabell 6 går det att utläsa att resurser och förmågor inom matturism i Laholms kommun inte 

kan beskådas som knutna till destinationen. Många av de faciliteter, aktiviteter, event, 

organisationer och förmågor som tagits upp i arbetet har ingen platsbundenhet till Laholm. 

Bland faciliteter och aktiviteter är det möjligt att utläsa en svag anknytning då enstaka av de 

restauranger som ingår i både ”Byggnader/Strukturer” och ”Konsumtion” har en koppling till 

det laxfiske eller det vilthägn som går att finna i kommunen. I övrigt är mycket av de produkter 

och tjänster som finns inte lokala i den bemärkelsen utan går att odla, tillverka, förädla, servera 

eller erbjuda på andra platser. 

6.3.  Slutsatser 

Sammanfattningsvis har arbetet visat att forskning om resurser och förmågor inom matturism 

är ett begränsat ämne. Det som tidigare forskning har presenterats är en typindelning (figur 3) 

över vilka resurser som går att arbeta med inom matturism. Arbetets undersökningar har visat 

på att det är möjligt att vidga perspektiven och således också möjligt att inkludera förmågor i 

figuren (figur 5).  

Figur 5 visar önskvärda tillägg i den tidigare presenterade figur ”Typindelning av resurser inom matturism”. Utöver 

redan noterade resurser bör även förmågor läggas till i figuren, vilket kan noteras till höger i figur 5. Här noteras de 

förmågor som främst framkommit i detta arbete, med reservation för att det finns fler möjligheter som också skulle 

kunna vara av ännu större relevans. Därutöver är det också relevant att implementera en regional strategi eller 

handlingsplan i alla delar, vilket visas genom att den ligger underst i figur 5. De röda pilarna hänvisar till att den bör 

finnas i alla delar av figur 5 (Falkengren, 2015). 

Figur 5. Utvidgad typindelning 
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Liksom analysen har påvisat menar externa aktörer att det är viktigt med mathantverkare som 

betraktar sig som en del av besöksnäringen, att det finns samarbeten över gränser (kommunala 

likväl som mellan kommun och privat näring), att människors kunskaper lyfts upp till ytan så 

det inte blir dubbelarbete inom näringen vilket bidrar till sämre genomförande och att det finns 

passionerade människor i företagen som matturismen ska vila på. Vidare trycker de också på 

att arbetet grundas på en regional strategi eller handlingsplan, varför denna har lagts undertill 

resterande figur. Den grunden ska finnas i alla kategorier. Denna expansion av teori skulle 

kunna betraktas som en grund för vidare forskning. En mer djupgående förståelse för ämnet 

vore att önska då implementeringen av resursbaserad teori inom matturism leder till en mer 

hållbar situation.      

  Vad gäller möjligheterna för en mindre kommun att själva utveckla matturism 

kan det vara problematiskt då turisterna inte ser kommungränser och således inte vet var 

kommunen börjar eller slutar. Således kan turisters uppfattning av aktiviteter och upplevelser 

inte begränsas till en geografisk plats utan kvaliteten av upplevelsen måste vara likartad oavsett 

i vilken närliggande kommun turister befinner sig i under resans gång. Vidare påpekar de 

externa aktörerna att arbetet med att utveckla en matdestination, utan regional uppbackning, är 

ett väldigt tungt arbete. Därför finns det en risk för att mindre kommuner ensamma inte klarar 

av att genomföra det fullt ut.     

 Som exempel har Laholms kommun utvärderats, dels som aktuell och dels som 

potentiellt blivande matdestination. Med utgångspunkt i Figur 4. Stegvis strategiskapande går 

det att diskutera huruvida kommunen idag kan betraktas som en matdestination. Liksom visat i 

6.2.2. Förutsättningar för utveckling av matturism har Laholms kommun relativt värdefulla 

resurser och förmågor för att utveckla matturism och de är sedan tidigare att betrakta som en 

turistdestination utifrån de kriterier som teorin beskriver. Således borde man kunna placera dem 

ganska långt fram i figuren för stegvis strategiskapande. Dock visar 6.2.2. Förutsättning för 

utveckling av matturism också på att de resurser och förmågor som kommunen besitter varken 

är särskilt heterogena, svåra att kopiera eller knutna till destinationen, varför kommunen ändå 

får placeras på ruta ett i figuren.     

 För att komma vidare i figuren krävs det att kommunen börjar arbeta med 

existerande förutsättningar för att omvandla dessa till konkurrensfördelar och liksom 

konstaterat ovan kan det vara svårt att göra som ensam kommun. Således behövs ett vidare 

samarbete som idag inte alls existerar inom matturism i kommunen.  

 Å ena sidan visar kommunen upp kompetenser i att samarbeta inom andra teman 

som de arbetat med, vilket belyses av Mattsson (2015). Dock har tidigare samarbeten ofta 
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inkluderat ett kommunöverskridande arbetet och har backats upp av regionala krafter. Det 

saknas i fallet med matturism vilket kan betyda en svårighet för kommunen då de får driva 

allting själva.      

  Å andra sidan uppvisar kommunens interna aktörer en viss skepticism gentemot 

att kommunen ska genomföra vad de säger. Således krävs det att kommunen tar grepp om ämnet 

och involverar interna aktörer från start så att det bli en gemensam utveckling av temat. Ett 

samarbete mellan interna aktörer är också nödvändigt att upprätta, bland annat genom att skapa 

mötesplatser för dem, så att näringen själv kan driva utvecklingen framåt. Dock talar både 

externa aktörer och Fransson (2015) om att lokala producenter och interna aktörer ofta är så 

små att de inte kan driva så pass stora frågor själva. Således kan det vara av intresse för 

kommunen att undersöka möjligheten att anställa någon som arbetar som knutpunkt mellan 

kommun och interna aktörer i utvecklingsarbetet.    

 I förhållande till vilken typ av matturism som kommunen borde rikta in sig på, i 

enlighet med Figur  1. Klassificering av resa utifrån turisters matintresse, visar arbetet på att en 

kulinarisk turism är ett bra alternativ då kommunen har så pass många delar att arbeta med för 

att bli en fullskalig matdestination. En första aktion som är relevant för kommunen att lyfta är 

att implementera tanken om matturism bland de aktörer som finns i kommunen. I nuläget 

betraktas interna aktörer som en resurs av kommunen, men då inte alla själva betraktar sig som 

en del av besöksnäringen blir det svårt för kommunen att arbeta vidare om dessa företagare inte 

fångas upp. Vidare bör kommunen fundera över sin image som idag inte tar upp mat som ett 

kännetecken för kommunen. För att lyckas lyfta kommunen som en matdestination måste dels 

imagen tala mer om en existerande matkultur och dels måste lokalbor och företagare agera goda 

ambassadörer i frågan. Där visade det sig i och för sig att enkätrespondenterna trodde att maten 

idag utgör en stark dragningskraft för turister men att de själva inte ansåg att det fanns någon 

matkultur att besöka kommunen för. Sammanslaget kan dessa motsättningar komma att påverka 

turisters slutgiltiga upplevelse, i enlighet med teorin i stycke 4.3.4. Image.  

 Slutligen kan det konkluderas att det finns möjligheter för en mindre kommun att 

utveckla matturism, men att sannolikheten för att lyckas ökar om man (i) samarbetar, både  med 

näringsidkare och inom kommunen, (ii) har en stark grund att stå på vad gäller resurser och 

förmågor och (iii) kan arbeta med enskilda resurser och förmågor för att öka konkurrenskraften 

hos respektive .  
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6.4.  Reflektioner 

Under arbetets gång har jag kommit i kontakt med en mängd olika perspektiv vad gäller driften 

av matturism. För mig har det blivit tydligt att det sedan tidigare har fokuserats mycket på extern 

påverkan samt huruvida turister och deras motivationer är avgörande för hur matturismen skall 

utformas. Men liksom det inom organisationsteorierna blivit allt mer populärt att koncentrera 

sig på de interna faktorerna anser jag det också rimligt att göra en mer ingående forskning kring 

interna faktorer som grund för matturism, likväl som för turism i stort. Det har genom arbetets 

gång blivit tydligt att en implementering av resursbaserad teori skulle kunna leda till att varor 

och tjänster (i Laholms kommun och matturism generellt) skulle ha en längre hållbarhet då en 

större kunskap kring råvaror, förädling och effekter av detta skulle komma upp till ytan och 

således kunna nyttjas på ett bättre sätt än vad det gör idag. Vidare skulle företagsklimat också 

bli bättre utifrån att verksamheter känner sig inkluderade via de samarbeten som måste vara 

grunden för en utveckling av matturism via resursbaserad teori.   

 I detta arbete har jag utgått ifrån den modell som Grant (1991) presenterar (figur 

2) men jag har endast genomfört de tre första steget med tanken att skapa ett underlag för 

kommunen att arbeta vidare ifrån när de går vidare med att utforma en strategi kring hur man 

ska arbeta med matturism. Detta har genom arbetets gång varit ett återkommande ämne; vikten 

av en handlingsplan eller strategi, varför jag starkt rekommenderar kommunen att fundera noga 

över hur de ska gå vidare. Via Aronssons (2000) modell (figur 4) erbjuds också en utstakad väg 

att gå när sedan kommunen arbetar vidare med att skapa en matturism. Den belyser det som 

Axelsson Pabst (2015) lyfter; att marknadsföringen skall komma efter produkterna är på plats. 

Det anser jag i Laholms kommuns fall vara av största relevans, då vi kan se i slutsatserna att 

interna aktörer och kommun inte har samma bild av vad som finns att jobba med inom 

kommunen för att skapa en fungerande matturrism.   

 Vidare insåg jag, genom intervjuerna med de Interna aktörerna, att det är enkelt 

att låsa sig i sina egna tankar. Få kunde ta sig an begreppen ”resurs” och ”förmåga” och 

därutöver ansågs inte utveckling alltid som den mest självklara vägen att gå för de som driver 

företag. Det är en viktig lärrdom, både för mig och för kommunen – att inte alltid ta det man 

själv tror för att vara sanning. 
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8. Bilagor 
 

8.1.  Lokaltrafik i Laholms kommun 
 

Visar de möjliga lokaltrafikrutter som finns i Laholms kommun, inkluderar både buss och tåg (tagen från 

Hallandstrafiken, 2015, reviderad av Falkengren, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Lokaltrafik i Laholms kommun 
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8.2.  Skapade intervjuguider 

Intervjuguide för Externa aktörer 

Mitt arbete handlar om att möjliggöra en utveckling av matturism i Laholms kommun, med en 

utgångspunkt i det som kallas för resursbaserad teori. Det innebär att istället för att endast 

fokusera marknaden och den existerande efterfrågan, lägger man stor vikt vid företagets inre 

resurser och förmågor. Det betyder att både fysiska resurser (”resurser”), så som råvaror och 

maskiner, och immateriella tillgångar (”förmågor”), exempelvis samarbeten, processer eller 

kunskaper i olika ämnen, är viktiga att ta i beaktning.    

 Mitt syfte med att ställa följande frågor till dig är att bredda min förståelse för vad 

som kan betraktas som resurser inom det specifika ämnet matturism. När du läser frågorna 

önskar jag dock att du tar dig an frågorna med ”ett öppet sinne” – det vill säga utan att tänka i 

en speciell tankebana.  

1. Vad innefattar begreppet matturism för dig?  

Härefter definieras vad som menas med matturism i detta arbete, så att följande svar kan 

grundas utifrån det.   

2. Vilka är nyckelfaktorerna för att bedriva matturism, anser du?  

3. Om vi talar om resurser; vilka är väsentliga för att utveckla matturism? Finns det 

några som är sekundära i sammanhanget, men ändå viktiga? 

4. Och vilka förmågor anser du vara väsentliga för att matturism ska fungera?   

5. Spelar det någon roll om det är en kommun eller en privat verksamhet som är drivande 

i att initiera och utveckla matturism, tror du?   

6. Hur arbetar ni för att få konceptet att fungera?  

7. Vilka anser du är de viktigaste stegen att ta när matturism initieras?  

Intervjuguide Kommuntjänstemän 

1. Vad är matturism för dig?  

Därefter definition av matturism i detta arbete.  Även förklaring av resurs och förmåga.  

1. Tror du att det är möjligt att utveckla matturism i Laholm? Varför/varför inte? 

2. Vilka resurser anser du finns i Laholm för att utveckla matturism? 

3. Vilka förmågor anser du finns i Laholm för att utveckla matturism?  

4. Hur anser du att arbetet inom kommunen fungerar i förhållande till att utnyttja 

existerande resurser och förmågor; både mellan kommun och verksamheter och inom 

den kommunala verksamheten? Kan du poängtera styrkor och svagheter?  

5. Kan du se specifika resurser eller förmågor som saknas för att utveckla matturism i 

Laholm?  

6. Vilka effekter ser du av att utveckla matturism i Laholm? (positiva/negativa) 

7. Beskriv de strategier som idag nyttjas för att marknadsföra turism inom Laholm och 

analysera nyckelfaktorer som skulle kunna nyttjas vid utveckling av matturism.  

8. Varför lyfta just matturism? 

9. Ser du några specifika styrkor/svagheter som Laholm besitter i relation till 

resurser/förmågor inom turism i stort? Vilka?  

10. Hur skulle en ökad tillströmning av människor påverka miljön i Laholm? 
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Mailintervjugudie till Interna aktörer 

Namn:    _Verksamhet:                    : 

 

Resurser = fysiska tillgångar  

1.) Beskriv kortfattat vad du betraktar som resurser inom matturism.  

 

2.) Existerar dessa resurser i Laholms kommun?                          

(Inte endast inom den kommunala verksamheten, utan även bland privata aktörer) 

 

3.) Anser du att existerande resurser används av privata aktörer och/eller av kommunal 

verksamhet för att skapa en fungerande matturism? Motivera gärna ditt svar. 

 

4.) Vilka resurser saknas i Laholms kommun för att bedriva en fungerande matturism?  

 

5.) Beskriv varför ovan angivna resurser: 

a. Existerar i Laholm. 

b. Saknas i Laholm. 

 

Förmågor = immateriella tillgångar 

6.) Beskriv kortfattat vad du betraktar som förmågor inom matturism. 

 

7.) Existerar dessa förmågor i Laholms kommun?  

(Inte endast inom den kommunala verksamheten, utan även bland privata aktörer) 

 

8.) Anser du att existerande förmågor används av privata aktörer och/eller av kommunal 

verksamhet för att skapa en fungerande matturism? Motivera gärna ditt svar. 

 

9.) Vilka förmågor saknas i Laholms kommun för att bedriva en fungerande matturism? 

 

10.)  Beskriv varför ovan angivna förmågor: 

a. Existerar i Laholm. 

b. Saknas i Laholm. 

 

Har du någon ytterligare tanke, fundering eller kommentar som du vill lägga till utöver 

tidigare svar, som kan betraktas som relevant i sammanhanget får du gärna att skriva 

den härefter. Tack för din medverkan! 
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8.3.  Horng & Tsais (2012) intervjuguide 
(1) Analyze the competitive advantage (e.g. culinary tourism resources, the capabilities of 

government or destination marketing organization) while developing culinary tourism in your 

country. 

 (2) Describe the concrete strategies that are employed to promote the culinary tourism in your 

country. With this approach, which are the key successful strategies or factors?  

(3) What benefi ts has your country received from promoting culinary tourism? Have there been 

any negative effects?  

4) Why do you promote tourism through dietary culture? What are the points of 

implementation? Also, what is the image of the cuisine? 
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8.4.  Enkät 
Hej.  

Katrina Falkengren heter jag och är inne på min sista termin vid Högskolan i Halmstad 

och programmet Hållbar Turismutveckling. I och med det skriver jag nu min c-uppsats 

för Laholms kommun och undersöker vilka resurser som finns för att utveckla turism 

av olika slag. Därför vill jag också ta reda på hur lokalbor uppfattar turister och  vad 

som attraherar dem till kommunen. Tack för din medverkan och glöm inte att fråga mig 

om det är något du inte förstår. 

Med vänlig hälsning, Katrina 

 

1) Var i kommunen bor du – närmaste tätort? _______________________________ 

 

2) Märker du när turisterna anländer till kommunen? 

 Ja  Nej  Ingen uppfattning 

3) Påverkas du personligen av turisterna? 

Ja            Till viss del             Nej   Ingen uppfattning 

4) Om Ja eller Till viss del; på vilket sätt? Beskriv kortfattat. 

5) Tycker du att turismen har någon effekt på Laholm kommun i stort? 

Ja  Nej  Ingen uppfattning 

6) Om ja, på vilket sätt? Beskriv kortfattat. 

7) Vilka styrkor har Laholms kommun för att lockar turister? Gradera 1-3 

Sol & bad      Mat i olika former      Friluftsaktiviteter (vandring, cykling, paddling ex)  

Historia         Naturupplevelser        Fiske       Annat: _________________ 

8) Finns det någon matkultur att berätta om i Laholms kommun? 

Ja, det finns många verksamma inom området att besöka    Nej, vi är precis som alla andra 

Ja, det finns många lokala maträtter                Nej,  vad är matkultur? 

Ja, vi har många bra restauranger                 Ingen uppfattning 

Ja, vi har starka traditioner runt mat                                    Annat: ___________________ 
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8.5.  Uträkning diagram 1 
 

Tabell 7.  Fördelning av kategorier i tabellform 

Faciliteter 237 

Aktiviteter 89 

Event 5 

Organisationer 2 

Totalt 333 

 

För att beräkna ovanstående enheter gjorde jag beräkningar för varje kategori individuellt. Jag 

gick igenom de turistbroschyrer jag hade tillgängliga och räknade varje enskild enhet för hand. 

De verksamheter som har både restaurang och café, både gårdsbutik och café eller dylikt har 

endast räknats en gång . Således såg beräkningarna ut som följer: 

Tabell 8. Uträkning av faciliteter 

Byggnader och strukturer 76 A 

Markanvädning 156 B 

Rutter 5 C 

Totalt 237  

 

A = inkluderar restauranger, kaféer, gårdsbutiker och matbutiker, Laholms stadsfest 

B= 774 av 8835 = 9% arbetar med Jord- och Skogsbruk eller Fiske i Laholms kommun 

(Statistiska centralbyrån, 2014). Totalt ingår 100 909 i gruppen Jord-, Skogsbruk och Fiske i 

hela Sverige,  57 584 är jordbrukare = 57%. (Siffrorna kommer från Statistiska 

centralbyrån(2015)). Därav är det rimligt att antal att 57% av 774 också är jordbrukare i 

Laholms kommun= 441 st. Jag estimerar att 33%  av dessa är anställda = 145 st. Och jag 

estimerar att varje jordbruk i alla fall har två ägare (441-145)/2 = 148 stycken jordbruk finns 

det då i kommunen. Dessutom inkluderas de 8 fiskeplatser som finns i kommunen, således blir 

siffran 148+8 = 156. 

C = här inkluderas de 4 olika turerna som Matsafari runt Laholm presenterar samt broschyren 

Kulinarisk Resa. 
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Tabell 9. Uträkning av aktiviteter 

Konsumtion 84 A 

Turer 5 B 

Utbildning/Att observera 0  

Totalt 89  

 

A = möjliga restauranger och kaféer + matbutiker och antal matrelaterade kvällar i Magasin 

Laholm vinter/sommar 2014. Restauranger som har ett liknande event som återkommer flera 

gånger under perioden har endast räknats en gång, exempelvis räkfrossa med dans,  medan 

restauranger som erbjuder olika typer av event under perioden räknas flera gånger.  

B = matvandringar och guidade turer som relaterar till råvaror på orten, som kunde återfinnas i 

broschyrmaterialet.  

Tabell 10. Uträkning av event 

Konsumentvisningar 3 A 

Festivaler 2 B 

Totalt 8  

 

A = ekoproduktion (visning av ekologisk produktion), Brödbak på Lottens Hus och 

Laxfiskepremiär 

B = ”Världens mat på kvarnen”, en matfestival på Kvarnen i Kornhult, och ”Restaurangdagar”, 

ett årligt event där utvalda krögare bjuder på speciella matupplevelser till reducerade priser. 
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8.6.  Uträkning diagram 2 
Sammantaget var det 60 personer som svarade på frågan om vad som attraherar turister till 

Laholm, då 23 av enkäterna var ogiltiga på grund av att respondenterna endast angivit ett svar 

och inte raknat svaren från 1-3 som efterfrågat. Därutöver var det 6 stycken respondenter som 

valde att ranka alla sex alternativen mellan 1 och 3 istället för att endast välja tre stycken 

alternativ. Således fick dessa svar behandlas enskilt beroende på hur respondenten hade rankat, 

men  jag återkommer till det.     

 För att möjliggöra en uträkning av vilka tre alternativ som, bland respondenterna, 

ansågs vara de starkaste dragningskrafterna för turister till Laholms kommun fick medelvärdet 

av respondenternas rakning beräknas. Varje enkätsvar noteras på en linje där siffrorna noterades 

efter hur varje respondent svarat på sin enkät (figur 7).  

 

Figur 7. Exempel på enkätsammanställning 1 

I figur sju har tre respondenters svar noterats. Den första har angivit Sol & Bad som den 

starkaste dragningskraften för turister, Naturupplevelser som den näst starkaste och Friluftsliv 

som den tredje starkaste. Respondent nummer två har också angivit Sol & Bad som starkaste 

dragningskraften, men istället angivit Mat som den näst starkaste och Friluftsliv som den tredje 

starkaste. Den tredje anser, liksom de andra två, att Sol & Bad är den starkaste anledningen till 

varför turister kommer till kommunen men tror sedan att Friluftslivet är den näst starkaste 

anledningen och Fisket den tredje starkaste.    

 De respondenter som istället rankade alla sex alternativen fick en rad som såg ut 

som i figur 8. Där ser vi hur respondent nummer 11s rad ser annorlunda ut än de övriga. Det 

beror på att denna respondent svarat en 3:a, två stycken 1:or och två stycken 2:or istället för 1 

av varje siffra. Således blir värdet av ettorna och tvåorna högre än på de andra raderna. Hur 

mycket högre värde som anges beror på hur många gånger siffran har använts. I detta exempel 

blir 1:an värde 1,5 på grund av att där är två ettor. Det hade blivit 1,33 om där var tre stycken 

1:or och så vidare.  

 



70 
 

 

Figur 8. Exempel på enkätsammanställning 2 

Efter att alla respondentgruppernas enkätsvar hade ställts upp såhär beräknades medelvärdet för 

varje kategori (Sol & Bad, Historia, Mat, Friluftsliv, Fiske, Naturupplevelser). Det betyder att 

summan för alla svaren på, exempelvis, Sol & Bad räknades samman och därefter delades 

summan med antalet som svarat Sol & Bad (figur 9). I exemplet nedan var summan av 

enkätsvaren 15, men bara 13 hade svarat. Således blev medelvärdet 15/13 = 1,153846154.             

Så beräknades alla kategorierna  inom varje respondentgrupp för att se hur de olika grupperna 

tyckte och sedan gjordes en sammanställning av alla enkäterna för att se huruvida grupperna 

skilde sig mot den totala massan. 

 

 

.  

Figur 9. Exempel på enkätsammanställning 3 
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8.7.  Strategic management, grunden för resursbaserad teori 
Nedanstående text är endast till för att ge en lite djupare bakgrund till resursbaserad teori och 

varifrån det kommer. Det är således inget som måste läsas, utan mer för intressets skull.  

För att kunna förklara vad resursbaserad teori är, bör man utgå ifrån begreppet strategi menar 

Abrahamsson & Karlöf (2011). Strategi som begrepp är en beskrivning av en verksamhets 

långsiktiga plan och innehåller de tillvägagånssätt som skall brukas för att nå uppsatta mål. En 

strategi kan utvecklas inom en enskild firma eller en offentlig verksamhet, likväl som inom en 

idell förening. Inom forskningen används begreppet oftast inom fältet strategic management 

(strategiskt ledarskap). Barney & Clark (2007) menar att den centrala frågan för forskningsfältet 

behandlar vad det är som gör att vissa firmor, i bestämda situationer, alltid presterar bättre än 

andra. De säger också att det existerar två huvudsakliga förklaringar på denna fråga, varav den 

ena pekar på en verksamhets marknadsposition som den avgörande faktorn medan den andra 

istället beaktar verksamhetens möjlighet att effektivt kunna konkurrera utifrån företagets 

interna egenskaper. Samtidigt som att båda förklaringar har existerat inom strategic 

management under lång tid menar Barney & Clark (2997) att den första har kommit att ta större 

plats, bland annat genom Michael Porter. Dock har betydelsen av de interna egenskaperna vuxit 

sig allt starkare på senare årtionden, enligt Grant (1991), vilket beror på ett groende missnöje 

mot det externa fokuset för att förklara varierande lönsamhetsnivåer. Egentligen har 

förklaringen, vilken bygger på de interna egenskaperna,varit högst aktuell i många år men det 

har saknats tillvägagångssätt för att kunna genomföra analyser av interna resurser och förmågor 

(de Oliveira Wilk & Fensterseifer, 2003). Barney & Clark (2007) förklarar hur det inom 

respektive förklaring existerar olika teorier och att resursbaserad teori är en viktig sådan inom 

det interna perspektivet för att den presenterar en möjlig lösning på analysproblemet som 

nämndes ovan.  

 

 

 

 

 

 


