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OM STUA 

STUA ägs av företag, privatpersoner, bolagets medarbetare (65 procent), de nio kommunerna i Sörmlands län och Landstinget 

Sörmland (35 procent). Bolagets kontor är i Nyköping och Eskilstuna, samt har kontorsplatser i Strängnäs och Flen. 

STUA drivs av övertygelsen att Sverige ska bli en av världens ledande turistdestinationer. Genom att utveckla attraktiva besöksmål 

och destinationer skapar vi värden för företag, kommuner, medborgare och regioner. 

Fokus är internationell och nationell destinations-, affärs- och marknadsutveckling. Bland annat leder STUA det gemensamma 

destinationsarbetet för att utveckla Sörmland till ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål. 

Teamet på STUA har en gedigen och samlad erfarenhet av försäljning och paketering mot svenska och utländska besökare, är 

med och gör platser till besöksmål, områden till destinationer och besöksnäringsföretag till exportföretag. STUA utvecklar idéer, 

lägger strategier och levererar underlag för att beslut som gynnar besöksnäringen ska fattas. STUA arbetar fokuserat tillsammans 

med näringsliv, kommuner och regioner för att förverkliga dem. 

STUA följer inte besöksnäringens utveckling på håll. Utan är med vid varje steg den tar för att underlätta för företag att växa, skapa 

fler arbetstillfällen och få städer och platser att utvecklas. För att lyckas arbetar STUA strategiskt och operativt inom tre 

affärsområden: Destinationsutveckling, affärsutveckling och marknadsutveckling. 
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1. SAMMANFATTNING  

Sammanfattning  

STUA har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands 

län att ta fram en förstudie som ska bistå den regionala 

livsmedelsstrategin för Sörmland. Förstudien innehåller ett 

samlat underlag som beskriver turism idag nationellt och i 

Sörmland samt Sörmlands potential till att bli en internationell 

måltidsdestination och rekommendationer till fortsatt arbete.  

Förstudien belyser Sörmlands potential utifrån Visit Swedens 

identifierade möjlighetsområden som är relevanta för Sverige 

att utveckla som måltidsdestination: Gastronomi-, 

Autenticitet- och Naturnära matupplevelser.  

För att Sörmland ska kunna nå sin fulla potential som 

måltidsdestination krävs en fungerande tvärsektoriell 

samverkan mellan offentliga aktörer och företagen i 

Sörmland. Förstudien identifierar tre olika insatsområden för 

att utveckla Sörmland till en attraktiv måltidsdestination 

utifrån dess potential: Den offentliga leveransen, 

Produktutveckling och paketering samt Digital tillgänglighet.   

 

Rekommendationer   

Detta bör Sörmland göra för att bli en exportmogen 

måltidsdestination:  

1. För att skapa en tydlig samverkan mellan offentliga 

aktörer och företag behövs en tydlig målbild. 

 

2. För att driva och etablera företag i Sörmland 

behöver förutsättningarna vara tydliga. 

 

3. Skapa en fokuserad lärprocess inom 

produktutveckling med riktade insatser inom 

områdena Storytelling, Matchmaking och 

Paketering.  

 

4. För att skapa en samsyn och tydligare 

kommunikation mot prioriterade målgrupper behövs 

en regional digital strategi.  

 

5. För att åtgärda bristen på digital tillgänglighet 

föreslås ett utvecklingsprojekt på området. 
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2. OM FÖRSTUDIEN   

Länsstyrelsen i Södermanlands län har under 2018 fått i 

uppdrag av regeringen att ta fram en regional 

livsmedelsstrategi för Sörmland. Som en del av denna 

strategi behöver exportdelen kopplad till internationella 

besökares efterfrågan och behov av måltidsturism i 

Sörmland belysas.  

Syftet med förstudien är att bistå den regionala sörmländska 

livsmedelsstrategin med ett samlat underlag som beskriver 

möjligheter och utmaningar kring utveckling av en ökad 

måltidsturism för att attrahera internationella besökare.  

Förstudien tar även fram förslag på insatser och aktiviteter 

så att en regional sörmländsk livsmedelsstrategi kan bidra till 

tillväxt genom en ökad internationell måltidsturism i 

framtiden.  

För att kunna lägga en grund för vidare arbete kommer 

följande frågeställningar besvaras i förstudien: 

- Har Sörmland en potential som måltidsdestination? 

- Hur ska Sörmland utvecklas till en attraktiv 

måltidsdestination? 

- Vilka aktiviteter och aktörers ansvar krävs för att bli 

en attraktiv måltidsdestination?  

STUA har i förstudien fokuserat på att hålla en strategisk 

ansats samt gjort en enklare kartläggning över Sörmlands 

exportmognadsgrad gällande måltidsturism, för att 

undersöka möjligheten för utveckling av måltidsupplevelser 

för internationella gäster. 

Förstudien har en statistisk avgränsning i och med att all 

data finns inte tillgänglig på regional nivå utan bara på 

nationell. Till exempel saknas data för Inkommande 

besökare i Sverige (IBIS) som beskriver internationella 

besökares aktiviteter i Sverige bland annat på regional nivå. 

STUA baserar förstudien på förutsättningen att det inte finns 

någon kunskap om pågående arbete med den regionala 

livsmedelsstrategin i övrigt. 

 

 

 

                                                           

1 Tillväxtverket. (2016). Turismens begreppsnyckel 
2 Tillväxtverket. (2015). Utveckling av hållbara turistdestinationer 
3 Näringsdepartementet. (2017). Ett land att besöka En samlad 
politik för hållbar turism och växande besöksnäring 

Definitioner och begrepp i förstudien 

Turism 

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och 

vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid 

än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Med aktiviteter 

avses sociala, kulturella och ekonomiska, som utförs av 

personer som reser till resmål belägna utanför personens 

vanliga omgivning.1  

Destination 

En destination är ett funktionellt, geografiskt avgränsat 

område, där ett system av offentliga aktörer, privata aktörer 

och civilsamhället erbjuder produkter och service till 

besökare inom området.2    

Måltidsturism 
Ett resande som drivs helt eller delvis av en önskan att 

uppleva mat, dryck och måltider samt därtill kopplade 

upplevelser, produkter och producenter.3 

Produkt 

Kan vara ett hotellrum, en paddeltur, ett besök på ̊ museum, 

en älgsafari eller en matupplevelse.4 

Turismens exportvärde 
Internationella besökares konsumtion i Sverige skapar ett 

exportvärde som genererar momsintäkter till staten.5  

Exportmognad  
Att känna den internationella målgruppens behov och 

drivkrafter för att kunna anpassa den egna verksamheten 

och erbjuda produkter och tjänster som matchar deras 

efterfrågan.6 

 

 

  

4 Jerhammar & Co. (2012). Exporthandboken 
5 Tillväxtverket. (2018). Fakta om svensk turism 2017. 
6 Visit Sweden. (2018). Destinationsutveckling för export. 
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3. OM TURISM  

Turism och besöksnäring är en växande näring som 

genererar konsumtion i flera olika branscher. Enligt 

internationella bedömningar kommer det globala resandet att 

öka med ca 3 procent per år fram till 2030 och Sverige har 

goda förutsättningar att ta del av den ökningen. I Sverige 

ökade den totala turismkonsumtionen med 21,8 miljarder 

kronor eller 7,4 procent till 317 miljarder kronor under 2017, 

se tabell nedan.7 

Turismens exportvärde, det vill säga internationella 

besökares konsumtion i Sverige, ökade med 13,5 miljarder 

kronor eller 11,4 procent. Internationella besökare 

spenderade 134 miljarder kronor 2017 i Sverige, det är en 

ökning med 11,4 procent från föregående år. Boende och 

restaurang stod för sammanlagt 33 procent av de totala 

turismutgifterna. För internationella besökare är 

restaurangbesök den näst största utgiftsposten som år 2017 

uppgick till 23,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 18 procent 

av den internationella turismkonsumtionen, en ökning med 3 

procent sedan år 2016. Internationella besökare är en starkt 

konsumerande målgrupp och genom utveckling av produkter 

anpassade mot internationella besökare sker även en ökning 

av svenska besökare. 8 

Om måltidsturism 

Måltidsturism är ett starkt ökande segment inom turism och 

marknaden för densamma växer både i Sverige och globalt. I 

takt med att det nya affärsområdet utvecklas har också 

intresset för Sverige som måltidsdestination ökat. Visit 

Sweden har identifierat matintresserade resenärer som en 

växande målgrupp för besökare till Sverige.9 Måltidsturism 

bidrar till hållbarhet i den lokala miljön och i det lokala 

kulturarvet och stärker den regionala identiteten. Enligt World 

Food Travel Association anser 80 procent av de som reser 

att de lär sig om mat och dryck när de reser.  

                                                           

7 Tillväxtverket. (2018). Fakta om svensk turism 2017 
8 Tillväxtverket. (2018). Fakta om svensk turism 2017 
9 Visit Sweden. (2018). Projektplan Exportprogram för måltidsturism 
10 World Food Travel Association.(2016) The 2016 Food travel 

monitor 

80 procent anser även att äta och dricka skapar en 

förståelse för den lokala kulturen på destinationen.10 

Måltidsturism påverkar även det lokala jordbruket och 

livsmedelproduktionen som kan vara en länk till ökad 

livsmedelsexport. Måltidsturism är en viktig del i att 

positionera de småskaliga delarna i livsmedelsbranschen 

mot att bli en del av upplevelseindustrin.11   

Intresset för mat- och dryckesupplevelser ökar konstant och 

enligt världsturismorganisationen (UNWTO) lägger besökare 

en tredjedel av sin resebudget på mat och 

dryckesupplevelser och stimulerar på så sätt de lokala, 

regionala och nationella ekonomierna. Måltidsturism bidrar 

till att stärka länkarna mellan städer och landsbygd, tillför 

arbetstillfällen på landsbygden och bidrar till hållbar lokal 

miljö. En fjärdedel av besökares utgifter går till mat och 

dryck.12 Enligt World Food Travel Association vill 70 procent 

av dem köpa med sig mat- och dryckesprodukter som ett 

minne. 13  

11 Näringsdepartementet. (2017). Ett land att besöka En samlad 
politik för hållbar turism och växande besöksnäring 
12 Näringsdepartementet. (2017). Ett land att besöka En samlad 
politik för hållbar turism och växande besöksnäring 
13 World Food Travel Association.(2016) The 2016 Food travel 
monitor 
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Matintresserade resenärer 

Samtidigt ökar konkurrensen, fler länder i världen har 

upptäckt mat och dryck som reseanledning och de 

matintresserade resenärerna som en attraktiv och lönsam 

målgrupp. Matintresserade resenärer spenderar mer än 

övriga besökare på sina besök och blir dessutom viktiga 

ambassadörer, då de kommunicerar och sprider sina 

upplevelser vidare till andra resenärer. De bidrar till ökad 

konsumtion i både städer och på landsbygd över hela landet, 

och ger därmed ökade exportintäkter. Detta kan vi även se 

som nämnt ovan att turistkonsumtion för boende och 

restauranger ökar. 

En del av arbetet i att få fler matintresserade resenärer att 

hitta till Sverige är att se över vilka målgrupper som är i 

fokus. I Visit Swedens målgruppsanalys som har genomförts 

på tre nyckelmarknader; Hamburg, London och New York, 

har djupintervjuer gjorts med 24 matintresserade resenärer i 

åldrarna 25–55 år. Dessa har delats in i tre olika grupper:  

• Har besökt Sverige med mat/dryck som 

huvudanledning under de senaste 3 åren  

• Har inte varit i Sverige och prioriterar inte att besöka 

Sverige – däremot intresserade av att besöka 

”konkurrentland” med mat som huvudsyfte  

• Planerar att åka till Sverige med mat/dryck som 

huvudanledning inom de närmaste 1–2 åren 14  

För personer med stort matintresse som reser mycket är 

jakten på det annorlunda en viktig drivkraft. Att hitta resmål 

som är unika, en plats att berätta om i sitt nätverk, är viktigt. 

Det kan vara till exempel naturnära matupplevelser. Den 

svenska livsstilen med en självklar närhet till naturen 

attraherar besökare på samtliga tre fokusmarknader, och 

väcker stor nyfikenhet och fascination. Att få reda på 

hemligheten bakom svenskarnas rena, hälsosamma och 

naturnära sätt att leva lockar.  Att fritt kunna plocka bär och 

svamp i skogen är dessutom en generellt sett mycket exotisk 

upplevelse för storstadsfamiljer på nyckelmarknaderna.15 

Omvärldstrenderna och konsumenternas önskemål om 

närhet till naturen, äkta råvaror, ökat fokus på hälsa, 

hållbarhet och jakten på det lokala, är flera faktorer som 

pekar på Sveriges styrkor inom måltidsturism. Sverige som 

måltidsdestination bygger på landets unika smaker och 

upplevelser, den svenska matkulturens roll för bättre hälsa 

och livsstil, samt produktion och konsumtion av mat, dryck 

och upplevelser för långsiktig hållbarhet.16 

Visit Sweden har identifierat sex möjlighetsområden som 

relevanta för Sverige som måltidsdestination. Visit Sweden 

har även gått igenom rapporter, strategidokument från 

regionerna samt gjort en enklare kartläggning av digital 

tillgänglighet genom informationssökning online. För att 

                                                           

14 Visit Sweden. (2017). Analys Måltidsprogrammet En riktning 
framåt för Sverige som destination för måltidsturism 
15 Visit Sweden. (2018). Projektplan Exportprogram för måltidsturism 

identifiera sex möjlighetsområden som är relevanta för 

Sverige att utveckla som måltidsdestination. Dessa är:  

Gastronomi  

Matupplevelser baserade på gastronomi där profilerade 

kockar, White Guideomnämnda ställen och paketerade 

gourmetupplevelser skapar möjligheter.  

Autenticitet  

Lokala produkter, gårdsbutiker som erbjuder försäljning och 

upplevelser, att uppleva mat tillsammans med 

lokalbefolkningen. Utbudet av småskaliga och nischade 

matevenemang som fokuserar på en särskild råvara, eller är 

specifikt säsongsbetonade, ökar och det finns också en 

efterfrågan av den typen av evenemang från 

matintresserade resenärer.  

Naturnära 

Aktivitetsföretag som lyfter mat som en del av den totala 

naturupplevelsen och mataktörer som lyfter naturupplevelser 

i samband med mat efterfrågas allt mer. Målgruppsanalyser 

visar att Sverige har en tydlig särställning som exotisk natur-

destination. Att bygga unika erbjudanden kring 

kombinationen måltid och natur ligger helt i linje med vad 

matresenärer till Sverige efterfrågar. 

Mat med ett syfte 

Utbudet av vegetarisk och vegansk mat växer men antalet 

profilerade aktörer är förhållandevis få och primärt 

koncentrerade till stadsområdena. Däremot ökar de 

vegetariska alternativen på menyerna och ses inte längre 

som en ”nisch” – det är inte svårt för besökare att hitta 

vegetariska alternativ, men det finns utrymme för att bredda 

utbudet och höja kvaliteten. 

Framkantsfaktor 

Olika typer av forum som driver matinnovation, aktörer som 

jobbar med food tech. Andra innovativa områden som skapar 

"buzz" och gör regionen intressant och som kan ge kraft åt 

materbjudandet. 

Digital tillgänglighet  

Nya möjligheter för kommunikation och informationsutbyte 

öppnar sig genom en starkare digital tillgänglighet. Den 

digitala tillgängligheten är en hygienfaktor och inget 

positionerande i sig. Det finns ett tydligt behov hos lokala 

aktörer att höja sin digitala kompetens, ofta är det barriärer 

som tidsbrist hos aktörerna som är en utmaning.  

16 Visit Sweden. (2018). Projektplan Exportprogram för måltidsturism 
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Tillgänglighet på olika språk är en viktig faktor, samt att se 

över användarvänligheten för konsumenten, med 

språkversioner för att attrahera internationella gäster. Att se 

till att produkten är bokningsbar är även en viktig faktor för 

att öka affärsnyttan för företagen.   

För att stärka arbetet med att utveckla möjlighetsområdena 

beslöt Jordbruksverket att, ge Visit Sweden medel för att 

tillsammans med regioner och partners driva projektet 

”Exportprogram för Måltidsturism 2017–2021”. Syftet med 

Visit Swedens projekt är att stärka Sveriges konkurrenskraft 

som måltidsdestination och öka internationella besökares 

konsumtion av restaurangtjänster och livsmedel i Sverige. 

Därtill avser projektet skapa en marknad för målgruppen: De 

matintresserade resenärerna.  

 

3.1 Om turism i Sörmland  

En satsning på måltidsexport i Sörmland har stöd i bl. a 

”Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013–2023”, 

som är framtagen av Regionförbundet Sörmland, i 

samverkan med näringslivet och kommunerna. Målen bygger 

på att omsättningen i besöksnäringen ska fördubblas. 

Strategin för besöksnäringen styr Det regionala 

turismuppdraget, som STUA, genom upphandling, driver år 

2013–2019. Det nya regionala turismuppdraget som 

påbörjas hösten 2019 är under upphandling.  

Sveriges slottsdestination 

Sörmland har många turistiska tillgångar att bygga sin 

destinationsutveckling på:  

• Vacker, öppen natur med sjöar, hav och skärgård 

• Stora möjligheter till upplevelser för aktiva besökare 

i form av vandringar, fiske, jakt, paddling, cykling, 

långfärdsskridskor, isjakt  

• Naturnära boenden och storstadsnära landsbygd  

• Ett rikt kulturutbud: Konst, historia, musik, arkitektur  

• Mycket närproducerad mat och goda 

matupplevelser  

• Stockholm Skavsta Flygplats och ytterligare fyra 

internationella flygplatser inom två timmars resa  

• Närheten till Stockholm och ett starkt komplement 

för de som vill kombinera Stockholm med 

landsbygdens skönhet och lugn  

• Det unika: Fyrahundra slott och herresäten 

Ett utpekat profilområde i ”Sörmlands strategi för en hållbar 

besöksnäring 2013–2023” och destinationsutvecklings-

processen i Sörmland arbetar med är Måltidsupplevelser. 

Tillsammans med övriga tre profilområden: Friluftsliv och 

rekreation, jakt och vilt, kultur och historia, stärks Sörmland 

                                                           

17 Regionförbundet Sörmland. (2014). Destinationsutveckling 

Sörmland Vägen mot en fördubblad besöksnäring 2023 

som destination. Det unika för destinationen Sörmland, 

fyrahundra slott och herrgårdar, skapar tillsammans med 

profilområdena en attraktiv positionering: ”Sveriges 

slottsdestination”. 17  

En växande näring 

Sörmländsk besöksnäring fortsätter att växa och mellan 

2010 och 2017 ökade antalet personer som arbetar inom 

näringen med 18 procent. Det totala antalet gästnätter har 

ökat med nära 90 000 mellan 2010 och 2017. Både svenska 

och internationella besökare hittar till Sörmland vilket bidrar 

till att den totala nettoomsättningen har ökat med 18 procent 

mellan 2010 och 2016.18  

 

 

2017 ÖKADE DE INTERNATIONELLA 

ÖVERNATTNINGARNA I SÖRMLAND MED 3,2 % TILL 

TOTALT:  

89 427 gästnätter  

 

BESÖKSNÄRINGENS TOTALA NETTOOMSÄTTNING 

ÅR 2016 I SÖRMLAND, ÖKADE MED 18 % SEDAN 

2010 TILL: 

3,6 miljoner kronor 

 

2 700 personer 
ARBETADE INOM BESÖKSNÄRINGEN ÅR 2017 I 

SÖRMLAND, EN ÖKNING MED 18 % SEDAN 2010. 

 

I Sörmland såg topp fem internationella besökare, 2017, ut 

så här:  

 

 

18 Statistiska centralbyrån. (2017) Inkvarteringsstatistik 

Internationella besökare i Sörmland, topp fem år 2017 
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Besökare från Tyskland utgör den största gruppen 

internationella besökare till Sörmland. Andra stora grupper är 

besökare från Norge och Storbritannien. Kinesiska besökare 

har ökat sedan 2015 vilket beror på en etablering av en 

researrangör i Sörmland. För att öka antalet internationella 

måltidsresenärer till destinationen, är Tyskland och 

Storbritannien intressanta marknader att bearbeta.  

För Sörmlands del har STUA i över tio års tid arbetat med att 

bearbeta den tysktalande marknaden för att få fler besökare 

till destinationen. Arbetet bedrivs bland annat genom 

bearbetning av researrangörsledet samt press. 

Storbritannien är även en marknad som STUA, för 

Sörmlands del, bearbetat i över fem års tid genom att arbeta 

med researrangörer och återförsäljare samt press för att öka 

kännedomen och skapa intresse för Sörmland.   

 

 

 

Flygtillgängligheten till destinationen via Stockholm Skavsta 

Flygplats har varierat. 2013 fanns 8 direktlinjer till Tyskland, 

idag 2018 finns 3 flyglinjer till Tyskland. Detta har påverkat 

flödet av tyska besökare till regionen via flygplatsen 2014 

och 2015 negativt, men återhämtat sig till 2017. Tyskland 

och Storbritannien lyfts även som en av tre prioriterade 

marknader för måltidsupplevelser i Visit Swedens 

målgruppsanalys.  

Nya samarbetsformer är också en förutsättning för att kunna 

utveckla nya produkter som är anpassade efter 

måltidsintresserade resenärers behov. Måltidsupplevelser 

som är paketerade på ett hållbart sätt kommer leda till fler 

internationella besökare i regionen och att antalet affärer 

ökar. Sörmland har förutsättningarna för att fortsätta arbeta 

med redan prioriterade marknader och har en ambition att ta 

emot fler matintresserade resenärer.  



 

9 (14) 

4. ATT UTVECKLA EN 

ATTRAKTIV MÅLTIDS-

DESTINATION   

Om Sörmland ska utvecklas till en attraktiv 

måltidsdestination behöver ett antal insatser och aktiviteter 

genomföras. Dessa ska vara anpassade till internationella 

besökares efterfrågan och syfta till en ökad måltidsturism i 

regionen. Detta kapitel beskriver: Sörmlands potential som 

måltidsdestination, hur Sörmland ska utvecklas till en 

attraktiv måltidsdestination samt vilket ansvar aktörerna har.  

4.1 SÖRMLANDS POTENTIAL SOM 
MÅLTIDSDESTINATION 

Sörmlands potential för att bli en attraktiv måltidsdestination 

bygger bland annat på att ta fasta på vad vi har att utgå ifrån. 

Idag ligger potentialen internationellt i Sörmlands natur- och 

kulturutbud, Sörmlands geografiska läge med närheten till 

Stockholm samt tillgänglighet genom Stockholm Skavsta 

Flygplats.  

För att stärka Sörmlands befintliga potential som en attraktiv 

måltidsdestination föreslås insatser inom tre prioriterade 

områden. Områdena baseras på inspel från VisitSweden, 

utifrån var Sörmland har potential för att stärka sin 

internationella position.  

Områdena är:   

Gastronomi  

Sörmland som råvaruproducent har en stark förankring hos 

Sveriges kockelit. Flera av Sörmlands råvaruproducenter har 

profilerande och unika råvaror och säljer idag till 

restauratörer i Stockholm som har fokus på lokala råvaror 

snarare än rätter. Fördelat över Sörmland finns det 27 

restauranger och caféer som är med på White Guides lista 

över Sveriges bästa restauranger och caféer. Fler lokala 

caféer och restauranger ser värdet i att servera lokala 

råvaror och produkter och här kan utbudet bli bättre.  

Det finns även en lång tradition i Sörmland hos herrgårdar 

och slott att erbjuda exklusiva matupplevelser. Upplevelserna 

har en lokal prägel med råvaror från den egna jaktmarken på 

menyn. Exempelvis finns det inte en fast meny utan utbudet 

på menyn baseras på vad som finns att tillgå i naturen.    

Autenticitet  

Sörmland ligger i framkant när det kommer till etablering av 

nischade matevenemang kring lokala råvaror, t ex 

Rabarberfestival, Aptitrundan, Korv- och brödfestival. Lokala 

matevenemang kan utvecklas genom en tydligare paketering 

för att bli mer exportmogna och nå en internationell publik. 

Trenden med lokala microbryggerier har slagit igenom i 

Sverige, så även i Sörmland. Även alkoholfria alternativ 

upplever en stark tillväxt. Till exempel produceras äppelmust 

av lokala äppelsorter och fläderdrycker i Sörmland. Det finns 

en stark potential att lyfta och utveckla detta område vidare 

då efterfrågan ökar. Det finns många småskaliga 

producenter, men få erbjuder upplevelser utöver försäljning.  

Naturnära 

Naturnära matupplevelser i Sörmland bygger till stor del på 

regionens historia kring gods och gårdar. Många slott och 

herrgårdar har kommersialiserats och kan erbjuda 

jaktupplevelser, egen producerade råvaror på menyn samt 

viltsafari.  

Förutsättningarna för att erbjuda naturnära matupplevelser i 

Sörmland är goda. Det finns idag aktörer som erbjuder 

gourmetvandringar och det finns ett antal måltids- eller 

matlagningsupplevelser i Sörmland, men utbudet behöver 

utvecklas. Det finns en efterfrågan av att ytterligare lyfta in 

måltiden i naturupplevelsen, och att höja matkvaliteten i 

dessa sammanhang. Exempel på produkter att utveckla med 

potential i Sörmland är svamp- och bärplockning med guide 

som berättar om den svenska naturen och lagar mat i 

skogen tillsammans, eller en kajakupplevelse i den 

sörmländska skärgården med bara lokal- och 

säsongsbaserad mat med på turen.  

4.2 HUR UTVECKLA SÖRMLAND TILL EN 
ATTRAKTIV MÅLTIDSDESTINATION  

För att Sörmland ska kunna nå sin fulla potential som 

måltidsdestination krävs en fungerande tvärsektoriell 

samverkan mellan offentliga aktörer och företagen i 

Sörmland. Förstudien identifierar tre olika insatsområden för 

att utveckla Sörmland till en attraktiv måltidsdestination 

utifrån dess potential, områdena är:  

1. Den offentliga leveransen  

Offentliga aktörer har en mycket viktig uppgift i att 

kontinuerligt se till att den offentliga leveransen är 

uppdaterad och aktuell. Företagens leveranser måste 

stödjas av en bra offentlig leverans. Den omfattar till exempel 

bra kommunikationer till och inom regionen, utformningen av 

de offentliga platserna, exempelvis parker, och en smidig 

hantering av tillståndsfrågor. Att säkra upp att kommunernas 

politiker och tjänstemän är väl orienterade om 

förutsättningarna för besöksnäringens utveckling och tillväxt 

är också viktigt.   
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2. Produktutveckling och paketering  

Att utveckla hållbara produkter anpassade för internationella 

besökare skapar möjligheter för större exportintäkter och 

även möjlighet till fler kunder, nationellt och lokalt. De flesta 

besökarna har höga krav på produkten (upplevelsen), allt 

ska vara tillgängligt 24/7 (mobilen = fjärrkontroll till livet) och 

konsumerar hellre upplevelser än saker. Därav vikten att 

utveckla produkter för en global marknad och att utveckla 

nya produkter, som både medborgare, nationella och 

internationella besökare köper. Med ökad produktutveckling, 

marknadsanpassade produkter, skapas hållbar affärsnytta. 

En satsning på internationell måltidsturism i Sörmland 

möjliggör nya samarbetsformer för företag inom mat-, dryck-, 

och måltidsupplevelser. Det möjliggör även nya former för 

samarbeten tvärsektoriellt. Exempelvis kan samverkan 

mellan livsmedelsbranschen och besöksnäringen skapa en 

attraktiv landsbygd för fler att bo och verka i. Nya 

samarbetsformer är en förutsättning för att kunna utveckla 

nya produkter som är anpassade efter måltidsintresserade 

resenärers behov.  

3. Digital tillgänglighet  

Den digitala tillgängligheten är en av de absolut viktigaste 

nyckelfaktorerna för att Sörmland ska kunna ta en 

framgångsrik position som måltidsdestination. 

Digitaliseringsarbetet är relevant och aktuellt, men är 

eftersatt i Sörmland idag. Den digitala mognaden hos 

aktörerna är begränsad och behöver höjas för att snabbare 

nå resultat och möta den aktuella efterfrågan som finns hos 

internationella besökare. Även om utbudet och innehållet i 

produkterna är viktiga, så spelar utbudet en begränsad roll 

om det inte kommuniceras till rätt målgrupp på ett relaterat 

sätt.  

När det gäller digital tillgänglighet finns dock stora 

förbättringsmöjligheter. Det är förhållandevis svårt att hitta 

rätt information online, och kvaliteten på det digitala 

innehållet uppfattas alltför ofta som bristfällig. Företagarna 

utrycker faktorer som tidsbrist och ett kunskapsglapp som 

anledning till att de bland annat inte uppdaterar sin hemsida 

eller sina sociala kanaler. Utifrån den digitala analys som 

gjorts inom ramen för STUA:s projekt ”Digital 
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Destinationsutveckling” kan man se att det digitala 

landskapet kräver språkanpassning. Så att kunden kan hitta 

en relevant produkt. Företagen behöver arbeta med: 

innehållet, språket, där även sökord utgör en viktig del i 

språkanpassningen, samt bokningsbarhet. Alla tre exempel 

är viktiga faktorer för att öka affärsnyttan.   

Nedan följer nu en sammanställning av vilka insatser 

Sörmland behöver arbeta med för att bli en internationell 

måltidsdestination.  

4.3 AKTIVITETER OCH AKTÖRERS 
ANSVAR   
 
För att Sörmland ska bli en attraktiv måltidsdestination 
behöver följande insatser att göras:  

Den offentliga leveransen  

Dialog mellan offentlig aktör och företag 

Flera kommuner har identifierat tillstånds- och tillsynsfrågor 

som en utmaning och därför bjudit in föreläsare från 

föreningen Tillväxt och Tillsyn. Föreningen bidrar till att länka 

samman kommunernas tillväxt- och tillsynsarbete. Tillväxt 

och Tillsyn syftar till att utveckla svensk regeltillämpning 

                                                           

19 Näringsdepartementet. (2017). Ett land att besöka En samlad 
politik för hållbar turism och växande besöksnäring 

genom dialog, möten och inte genom krångliga blanketter 

och myndighetsspråk. Genom regelförenkling och snabbare 

tillståndshandläggning vid till exempel etablering av 

restauranger bidrar det till ett bättre etableringsklimat och en 

snabbare tillväxt. För att fortsätta utveckla en stark ekonomi, 

och skapa hållbar tillväxt, måste myndighetsrollen anpassas 

till näringslivets förväntningar. Förutsättningarna för att driva 

och etablera företag i Sörmland behöver förbättras. 

En samverkan och dialog mellan företagen och de 

kommunala och regionala aktörerna är viktiga vid tillstånds- 

och tillsynshandläggningar. Att träffa flera handläggare på en 

och samma gång är ett exempel på hur kommuner förbättrat 

förutsättningarna för att driva och etablera företag i 

Sörmland. Till exempel ”Dukat bord – samlad 

myndighetskompetens för företagare i Strängnäs kommun” 

eller ”En väg in – för att starta, driva och utveckla företag i 

Vingåkers kommun”.   

Ett hinder för många företag är lång väntan på tillstånd samt 

rapporteringskrav som kräver stora tidsinsatser. För att 

skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och fler växande 

företag behövs ett tydligt förenklingsarbete.19   

Att se till att det finns en fungerande dialog och samverkan 

mellan kommuner, regionala aktörer och dess förvaltningar, 

hjälper även till att underlätta det lokala 

myndighetsutövandet. Det kan exempelvis handla om att 

hitta en samsyn för samtliga kommuner när det kommer till 

alkoholhandläggning, för att få en mer likvärdig 

hanteringsprocess i hela regionen.   

Utifrån perspektivet den offentliga leveransen behövs; 

För att stärka potentialen inom området Gastronomi behöver 
följande insatser genomföras: 

- Regionen behöver ha en strategi för att behålla 
unika företag för att de inte ska flytta till annan 
region.   

 
För att stärka potentialen inom området Autenticitet behöver 
följande insatser genomföras: 

- Region Sörmland bör fundera om det behövs en 
samlad evenemangsstrategi för matevenemang.   

 
För att stärka potentialen inom området Naturnära behöver 
följande insatser genomföras:  

- Kommunerna bör ha ett forum för att underlätta 
samverkan och samarbeten.   

 
För att stärka potentialen inom samtliga områden: 
Gastronomi, Autenticitet och Naturnära behöver följande 
insatser genomföras: 

- Kommunerna behöver arbeta aktivt med en översyn 
av regler, tillsyn- och tillståndsprocesser. 
Myndighetsrollen bör beakta förutsättningarna för 
att driva företag i Sörmland idag.  
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Produktutveckling och paketering  

Det som saknas är en tydligare produkt och mer effektiv 

paketering, inte minst för den internationella marknaden. En 

tydligare produkt med komplett innehåll om vad som ingår 

ökar möjligheten till att sälja produkten till rätt målgrupp. 

Produkter med tillgängliga, äkta matupplevelser i eller nära 

naturen behöver paketeras och utvecklas. Att koppla på 

lärande i upplevelsen är uppskattat av internationella 

besökare. De vill se, uppleva och använda råvarorna och 

veta var de kommer ifrån. För en internationell besökare kan, 

det som uppfattas som enkelt för en svensk, vara exotiskt.  

Utifrån perspektivet produktutveckling och paketering 

behövs; 

För att stärka potentialen inom området Gastronomi behöver 
följande insatser genomföras:  

- Företagen ska skapa storytelling (innehåll) runt de 
produkter som profilerar Sörmland som måltids 
upplevelse, för att attrahera matresenärer.  

 
För att stärka potentialen inom området Autenticitet behöver 
följande insatser genomföras:  

- Gårdarna behöver utveckla fler produkter för att 
koppla ihop försäljning och upplevelse på plats i de 
genuina, äkta miljöerna.  

 
För att stärka potentialen inom området Naturnära behöver 
följande insatser genomföras:  

- En regional aktör ska skapa en arena för 
matchmaking, där branschöverskridande aktörer 
träffas för att paketera ihop exempelvis 
måltidsupplevelser och naturnära upplevelser.  

Digital tillgänglighet   

Den digitala tillgängligheten är en av de viktigaste 

nyckelfaktorerna för att Sörmland ska kunna ta en 

framgångsrik position som måltidsdestination. Den digitala 

mognaden hos aktörer idag är begränsad och behöver höjas 

för att nå snabbare resultat och möta den aktuella förväntan 

som finns hos internationella besökare. Digitalt innehåll 

måste vara estetiskt tilltalande och hålla hög kvalitet 

utseende- och innehållsmässigt för att göra intryck och vara 

trovärdig mot kunden.  

Kommunala och regionala aktörer har möjlighet att bidra 

med kompetensförsörjning för att hjälpa företagen att minska 

kunskapsglappet. Stötta lokala aktörer i att stärka sin digitala 

synlighet och tillgänglighet, exempelvis genom utbildningar 

och kurser. 

 

 

 

 

Utifrån perspektivet digital tillgänglighet behöver, för att 

stärka potentialen inom: Gastronomi, Autenticitet och 

Naturnära, följande insatser genomföras:  

- En regional aktör behöver ta ett helhetsgrepp runt 
digital tillgänglighet. Detta för att höja kompetensen 
hos företagen för att få digital synlighet och 
tillgänglighet.  

 
- Regionen ska ta fram en digital strategi för 

Sörmland som måltidsdestination. Strategin ska 
byggas på samsyn och tillämpas av alla involverade 
parter. 
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5. REKOMMENDATIONER 

OCH DET FORTSATTA 

ARBETET  

I denna förstudie beskrivs Sörmlands potential för utvecklas 

till en måltidsdestination för en internationell marknad. Därtill 

anges tillämpbara insatser inom den offentliga leveransen, 

produktutveckling och paketering samt inom digital 

tillgänglighet.  

Rekommendationer 

Detta bör Sörmland göra för att bli en attraktiv 

måltidsdestination för internationella besökare:   

Rekommendation 1  

För att skapa en tydlig samverkan mellan offentliga aktörer 

och företag behövs en tydlig målbild. Genom att skapa en 

Regional turistisk översiktsplan, kan en övergripande plan 

med angivna konkreta mål finnas till hands, för att genomföra 

insatserna kopplade till den offentliga leveransen.  

Rekommendation 2  

För att driva och etablera företag i Sörmland behöver 

förutsättningarna vara tydliga. Genom regelförenkling och 

snabbare tillståndshantering, vid exempelvis etableringar av 

restauranger, bidrar det till ett bättre företagsklimat och en 

hållbar tillväxt. Arbetet bygger på en ömsesidig förståelse 

mellan kommunerna och företagens verksamheter och 

vardag. 

Rekommendation 3  

För att skapa en fokuserad lärprocess inom 

produktutveckling bör riktade insatser inom områdena 

Storytelling, Matchmaking och Paketering med fördel läggas 

i ett utvecklingsprojekt, alternativt genomföras som en 

tematisk workshopserie.  

Rekommendation 4 

För att skapa en samsyn och tydligare kommunikation mot 

prioriterade målgrupper krävs en regional digital strategi. 

Med anpassade kommunikativa koncept i innehållet kan 

strategin användas av alla involverade parter.  

Rekommendation 5 

För att åtgärda bristen på digital tillgänglighet föreslås ett 

utvecklingsprojekt på området. Det finns ett tydligt behov hos 

lokala aktörer att höja sin digitala kompetens. Projektet bör 

därför omfatta aktiviteter inom digitala synlighet och 

tillgänglighet.  

Fortsatt arbete 
Ett fortsatt arbete för att utveckla Sörmland till en 

internationell måltidsdestination bör genomföras i 

projektform. Fokus för detta initiala projekt är digitalisering. 

Beskrivna insatser och aktiviteter kopplat till området Digital 

tillgänglighet är det primära att få igång. För att skapa ökade 

förutsättningar till utveckling för företagen och för en tydligare 

offentlig leverans, ska arbetet med en Regional turistisk 

översiktsplan påbörjas i Sörmland. Slutligen bör en 

lärprocess inom produktutveckling, kopplat till Storytelling, 

Matchmaking och Paketering, skapas.  

Avslutning 

Med denna förstudien som grund ges möjlighet till fortsatt 

arbete för att utveckla Sörmland till en internationell 

måltidsdestination.   
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