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Förord 

 

Under skrivandet av denna uppsats har vi intervjuat ett flertal representanter för 

mikrobryggerier i Jämtlands län. Utan er medverkan och den värdefulla information ni 

bidragit med hade denna studie inte varit genomförbar. Vi tackar Anders Abrahamsson, 

Andreas Hägglund, Anders Thelenius, Calle Nygren, Greger Thörn, Gustav Hylén, Jan 

Zakrisson, Jesper Jemtehed, Leif Silversund och Ola Sundqvist. Vi tackar även Marianne 

Parmsund för korrekturläsning. Slutligen vill vi tacka vår handledare Daniel Laven för alla 

givande diskussioner, tips och goda råd på vägen. 

 

Andreas Lander och Tobias Hedin 

Östersund, juni 2016 

  



 

 

 
 

Abstract 

 

The purpose of this study was to use SWOT-analysis to explain what potential 

microbreweries in Jämtland county seen in combining artisan food with tourism in order to 

develop their business, thereby contributing to the region's development. The choice fell on 

Jämtland County where there is a long tradition of artisan food. One of the newer branches of 

art is beverage production. A study has been done where representatives for ten 

microbreweries in Jämtland County participated in semistructured interviews. The interviews 

were transcribed and coded and then categorized and presented in a SWOT-analysis. The 

results showed that most of the participating microbreweries saw great potential in combining 

its brewing business with tourism. Gastronomic tourism has become increasingly common, 

and our study shows that the brewers have taken notice of that fact. Many of the study's 

participants offers brewery tours, brewery classes and food service in their own restaurant 

close to the brewery. Brewery tours are often sold in a package with dinner and 

accompanying beer. 

 

Keywords:  

SWOT-analysis, regional development, microbreweries, gastronomy, food tourism. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Sammanfattning 

 

Denna studies syfte är att förstå och förklara vilken potential mikrobryggerier i Jämtlands län 

ser i att kombinera mathantverk med turism i syfte att utveckla sin verksamhet och därmed 

bidra till regionens utveckling. Valet föll på Jämtlands län därför att där finns en lång tradition 

av mathantverk, där en av de nyare förgreningarna inom mathantverkets konst är 

dryckesproduktion. En studie har gjorts där representanter för tio mikrobryggerier i Jämtlands 

län deltagit i semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna transkriberades och kodades för att 

sedan kategoriseras och presenteras i en SWOT-analys. Resultatet visade att de flesta 

deltagande mikrobryggerierna såg en stor potential i att kombinera sin bryggeriverksamhet 

med turism. Gastronomisk turism har blivit allt vanligare, och vår studie visar att bryggerierna 

tagit fasta på detta. Många av studiens deltagare erbjuder bryggerivisning, ölbryggarkurser 

och matservering i egen restaurang i nära anslutning till bryggeriet. Ofta paketeras 

bryggerivisning med middag med tillhörande öl. 

 

Nyckelord: SWOT-analys, regional utveckling, mikrobryggerier, gastronomi, matturism. 
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1. Inledning 

 

Enligt Von Friedrichs & Skoglund (2011) har livsmedelsproduktionen i både Europa och 

Sverige under de senaste decennierna centraliserats, vilket gjort att arbetstillfällen försvunnit 

ifrån landsbygden. Regeringskansliet (2015) förklarar att Sveriges regering strävar efter en 

levande landsbygd, därför har stora resurser lagts på att styra jordbruks- och 

livsmedelssektorn mot en mer småskalig och ekologisk produktion. Von Friedrichs & 

Skoglund (2011) menar att Europeiska unionen (hädanefter EU) med hjälp av 

jordbrukspolitiken har genomfört nationella satsningar inom småskaligt företagande i syfte att 

vända trenden med utflyttning ifrån avfolkningsregioner. Regeringen genomförde 2009 

genom landsbygdsdepartementet en nationell satsning på småskaligt företagande, där siktet 

var inställt på att Sverige skulle bli Europas främsta matland. Regeringen lanserade därför 

handlingsplanen Sverige - det nya matlandet. Med handlingsplanen skulle tidigare uppsatta 

mål nås genom satsningar på småskaligt hantverksmässigt företagande på framför allt 

landsbygden, vilket skulle skapa arbetstillfällen och tillväxt (Von Friedrichs & Skoglund, 

2011).  

 

Enligt Landsbygdsdepartementet (2010) har Sverige många duktiga turismentreprenörer och 

matproducenter som bidragit till att realisera handlingsplanens mål. Målsättningen var högre 

lönsamhet för Sveriges bönder, odlare och producenter, samt att turister skulle lockas hit för 

den goda matens skull (Matlandet, u.å.). Den politiska visionen om att mat och matturism 

skulle vara en drivkraft för turismnäringen var stark, ett led i visionen var att Sverige 

utomlands skulle säljas in som ett av Europas främsta matländer (Eriksson, 2013). Enligt Von 

Friedrichs & Skoglund (2011) växte en ny kreativ ekonomi fram där gastronomi kopplades 

samman med regional utveckling. Genom EU och dess strukturfondsprogram för mellersta 

Norrland användes gastronomi som drivkraft för regional utveckling där fokus lades på mat 

och turism. I Jämtlands län har ett antal utvecklingsprojekt inom turism och mathantverk 

genomförts, ett av dessa projekt gick under namnet Eldrimner. Satsningen visade sig skapa 

förutsättningar för ökad sysselsättning, ekonomisk tillväxt och därigenom regional utveckling. 

Eldrimner bedrev utbildningar inom hantverksmässig matproduktion förankrad i lokala och 

regionala råvaror och traditioner (Von Friedrichs & Skoglund, 2011). EU-projektet Eldrimner 

startades redan 1995 i samhället Ås strax utanför Östersund under namnet Matora. Syftet var 

att anordna kurser och utbildningar inom mathantverk. Eldrimner gav resultat i Jämtlands län 
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i form av nystartade företag, ökad sysselsättning och ökat intresse för mathantverk 

(Eldrimner, 2016).  

 

World Tourism Organization – UNWTO (2012) beskriver att matturism är en växande trend i 

stora delar av världen och att gastronomi har blivit en central del av den turistiska 

upplevelsen. Henderson (2004) påtalar att destinationer ofta använder en kombination av 

lokal mat och dryck i sina marknadsföringsstrategier. Ofta omnämns produkters kvalitet och 

kulturarv som försäljningsargument till turisten, samtidigt som mathantverk används både 

som reseanledning och turistattraktion. Vanligast är dock att mathantverk ses som en 

sekundärattraktion eller besöksmål när turisten väl är på plats. För turister vars mål specifikt 

är den gastronomiska upplevelsen är avstånd inget hinder då dessa besökare tenderar att resa 

långa sträckor för att ta del av den gastronomiska upplevelsen (Henderson, 2004). 

 

Enligt Eriksson (2013) har intresset för gastronomi, mat, dryck och måltider ökat och 

matturismen har under senare år vuxit kraftigt samt fått en ökad betydelse för besöksnäringen 

i Sverige. Mat och dryck har blivit en del av helhetsupplevelsen under resan. Turister ser 

sällan mat som en primär besöksanledning för ett specifikt resmål, men ställs frågan vad som 

är de bestående minnena och intrycken efter en resa, brukar maten vara ett vanligt 

förekommande svar (Eriksson, 2013). I en studie gjord i Virginia, USA beskrivs hur 

ölvandringar mellan olika mikrobryggerier i trakten lockar besökare och samtidigt fungerar 

som en form av hållbar turism som skapar arbetstillfällen och stärker den lokala ekonomin 

(Slocum, 2016). Regionförbundet Jämtlands län (2014) menar att småskalig hantverksmässig 

produktion sysselsätter allt fler. En relativt ny trend inom småskalig hantverksmässig 

produktion är bryggning av öl i så kallade mikrobryggerier. Sveriges Mikrobryggerier (2016) 

beskriver att produktionssättet i kort går ut på att företag på ett hantverksmässigt sätt brygger 

öl i mindre kvantiteter, ofta bryggs ölet på lokala råvaror och är ekologiskt. 

 

Med bakgrund i regeringens nationella och regionala satsningar vore det därför intressant att 

undersöka hur mikrobryggerier i Jämtlands län upplever att hantverksmässig produktion och 

turismnäringen samspelar och går att kombinera. Denna studie ämnar därför undersöka hur 

mikrobryggerierna resonerar kring turism, hantverksmässig produktion och regional 

utveckling. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förstå och förklara vilken potential mikrobryggerier i 

Jämtlands län ser i att kombinera mathantverk med turism i syfte att utveckla sin verksamhet 

och därmed bidra till regionens utveckling. För att uppnå syftet har vi intervjuat företrädare 

för mikrobryggerier i Jämtlands län samt analyserat svaren med en SWOT-analys. 

 

1.2 Frågeställningar 

• På vilka sätt kan mikrobryggerierna vara en utvecklingsfaktor för regionen?  

• Hur ser relationen ut mellan mikrobryggerierna och gastronomin? 

• Hur ser kopplingen ut mellan mikrobryggerierna och turismbranschen? 

 

1.3 Disposition 

I detta inledande kapitel ges en överblick och introduktion till uppsatsens ämne samt 

problemformulering. Inledningen leder in till uppsatsens syfte och frågeställningar. Sedan 

presenteras disposition, studieområde samt lokala drivkrafter i Jämtlands län. I kapitel två 

presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. Den teoretiska 

referensramen används sedan för att analysera insamlad data. I kapitel tre beskrivs de 

tillvägagångssätt som valts för att besvara uppsatsens forskningsfrågor och syfte. Kapitlet 

inleds med att metodval presenteras, därefter beskrivs hur urval och avgränsning gått till. 

Sedan följer en presentation av studiens informanter vilket följs av en beskrivning av studiens 

genomförande, för att sedan avrundas med att ta upp validitet, reliabilitet och 

metoddiskussion. I kapitel fyra presenteras och analyseras insamlad primärdata kategoriserad 

efter teman där insamlad data sätts in i en SWOT-analys där styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot och ställs emot den teoretiska referensramen. I kapitel fem följer en avslutande 

diskussion där uppsatsens syfte och frågeställningar diskuteras gällande vilka frågeställningar 

som fått stöd eller ej i studien. Vidare diskuteras studiens resultat och författarnas egna 

reflektioner och tankar, uppsatsen avslutas sedan med förslag på fortsatt forskning. 
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1.4 Studieområde samt studiens deltagare 

I denna studie har tio företag inom mikrobryggeribranschen i Jämtlands län deltagit. Figur 1 

ger en överblick av mikrobryggeriernas geografiska placering och efter följer en kort 

beskrivning av de tio mikrobryggerierna. 

 

 

 

Figur 1: Studiens geografiska avgränsning, de röda punkterna visar mikrobryggeriernas 

placering i Jämtlands län. Källa: Googlemaps.se 
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1. Bakgården, Revsund: 

Ett pikobryggeri uppbyggt i ett gammalt stall, verksamheten är en kombination av bageri, 

bryggeri, musikstudio och catering (Bakgården, u.å.). 

 

2. Härjebrygg, Tännäs 

Sveriges högst belägna bryggeri vars öl har lokal anknytning. Bryggeriet skänker en del av sin 

vinst till bevarandet av den svenska myskoxen (Härjebrygg, u.å.). 

 

3. Jemtehed & Brande, Brunflo 

Ett mikrobryggeri som tillverkar öl med superhjältetema (Sveriges Mikrobryggerier, u.å.). 

 

4. Jormbryggeriet, Gäddede 

Bryggeri med servering och pub som tillverkar öl med stark lokalanknytning (Sveriges 

Mikrobryggerier, u.å.). 

 

5. Jämtlands Bryggeri, Pilgrimstad 

Ett av Sveriges mest prisbelönta bryggerier med ett lokalanknutet utbud (Jämtlands Bryggeri, 

u.å.). 

 

6. Klövsjö Gårdsbryggeri, Klövsjö 

Bryggeri med tillhörande restaurang som anordnar föreläsningar och ölbryggarkurser 

(Klövsjö Gårdsbryggeri, u.å.). 

 

7. Ottsjö Brygghus, Åre 

Ett litet bryggeri med ekologiskt ölsortiment inrymt i Ottsjö snickeris gamla lokaler. Erbjuder 

ölprovningar, restaurang och pub (Ottsjö Brygghus, u.å.). 

 

8. Räven & Skatan, Frösön 

Mikrobryggeri som brygger ölsorter de själva tycker om att dricka. Bryggmästarnas drivkraft 

är att leverera en unik ölupplevelse (Räven & Skatan, u.å.). 

 

9. Åre Bryggcompagni, Huså 

Mikrobryggeri på Åreskutans baksida som brygger öl enligt gamla traditioner men levererar 

ett modernt och högklassigt öl (Åre Bryggcompagni, u.å.). 

 

10. Åre Ölfabrik, Åre 

Ett litet bryggeri och restaurang beläget i hjärtat av Åre. Arbetar med mat och dryck i symbios 

och har ett roligt och spännande sortiment (Åre Ölfabrik, u.å.). 
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1.5 Lokala drivkrafter i Jämtlands län - Eldrimner 

 

I samhället Ås strax utanför Östersund startades 1995 projektet Matora, syftet med projektet 

var att anordna kurser och utbildningar inom mathantverk och på så vis stimulera 

utvecklingen av hantverksmässigt producerade livsmedel i Jämtlands län. Fler entreprenörer 

än tidigare skulle ges möjligheten att få lära sig hur man förverkligar sina visioner och 

drömmar om att bli företagare inom småskaligt mathantverk. Projektet blev uppskattat och 

förnyades 2001 som ett EU-projekt med namnet Eldrimner. Intresset för Eldrimner hade då 

spritt sig i Sverige och målet var att växa från att vara en lokal resurs, till att bli ett nationellt 

resurscentrum för mathantverk. Eldrimner arrangerade kurser, seminarier, höll rådgivning och 

anordnade studieresor för att hjälpa företagare att nå sin fulla potential.  

Eldrimner anordnade idé- och kunskapsmässan Særimner, vilket haft stor betydelse för 

Eldrimners utveckling då mässan utgjort en plattform för mathantverkare ifrån hela Sverige 

att mötas på (Eldrimner, 2016). 

 

EU-projektet Eldrimner visade sig ge konkreta resultat i Jämtlands län i form av nystartade 

företag, ökad sysselsättning och ökat intresse för mathantverk. Intresse hade även spritt sig 

långt utanför Jämtlands läns gränser och det visade sig att intressenter fanns över hela landet. 

Därför beslutade regeringen 2005 att Länsstyrelsen i Jämtlands län skulle ge Eldrimner 

uppdraget att bedriva projektverksamhet i form av ett nationellt centrum för småskalig 

hantverksmässig livsmedelsförädling. Eldrimners uppdrag bestod av att förmedla kunskap 

samt ge stöd och inspiration till småskaliga mathantverkare i hela Sverige, både i själva 

uppstarten, men även i vidareutveckling av företagen. I fokus låg främjandet av unika 

produkter med smak och kvalitet som inte var möjligt att framställa industriellt. Eldrimner 

bedrivs 2016 fortfarande som ett framgångsrikt projekt under Länsstyrelsen i Jämtlands län 

(Eldrimner, 2016). 
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2. Teoretisk referensram 

 

2.1 Bryggerihistoria 

Enligt Sveriges Mikrobryggerier (2013) är öl den alkoholhaltiga dryck som har funnits längst. 

Redan för 7000 år sedan finns det bevis på att det har druckits öl, och troligtvis startade den 

första ölbryggningen då någon glömt en bit bröd i ett dryckeskrus som då börjat jäsa. Öl 

bryggdes från början i Iran/Irak och spred sig sedan vidare till södra Europa, där det dock 

visade sig att det varma klimatet inte var optimalt för öl, men däremot för att tillverka vin. Det 

var i stället i västra och norra Europa där det svalare klimatet var bättre lämpat för 

ölbryggning som ölets popularitet växte fram. Detta öl smakade troligtvis inte likt det öl som 

dricks idag, utan det var mest troligt ett grumligt och ganska syrligt öl då humlen som 

används idag som smaksättare ännu var okänd. Troligtvis användes istället örter och frukter 

som smaksättare. På 1100- talet tog munkar med sig ölet till Sverige och det var även 

munkarna som stod för all bryggning till en början (Sveriges Mikrobryggerier, 2013). 

 

Under 1800-talet tog öltillverkningen ett stort steg i utvecklingen och tillverkningen gick ifrån 

att nästan varje familj bryggde sin egen öl, mot en mer industriell tillverkning. Kring 1850-

talet lanserades jästen vilket möjliggjorde att kvaliteten kunde höjas, detta tog utvecklingen 

ytterligare ett steg framåt. Under början av 1900-talet växte den industriella produktionen 

fram, och under mitten av 1900-talet så började de småskaliga bryggerierna att bli uppköpta 

av bryggerijättar vilket resulterade i att endast ett fåtal storbryggerier blev kvar. Resultatet av 

uppköpen blev ett slätstruket utbud där de flesta ölsorter var ganska lika varandra. Som en 

motreaktion kom på 1970-talet en våg av mikrobryggerier i Amerika som sedan spred sig 

vidare till Europa och Sverige. Mikrobryggerierna bryggde öl på ett hantverksmässigt vis, och 

hade dessutom en lokal anknytning till platser på ett sätt som inte de stora bryggerierna kunde 

uppvisa. Detta fenomen lade grunden för den utveckling som tog fart i Sverige på mitten av 

1990-talet, då mikrobryggerierna sakta men säkert började växa fram (Sveriges 

Mikrobryggerier, 2013). 
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2.2 Gastronomin som medel för regional utveckling 

Regionalpolitiken i Sverige bygger på att alla regioner tar ansvar för att driva på sin egen 

utveckling, bland annat genom att söka medel för olika utvecklingsprojekt som kan bidra till 

utveckling och tillväxt. Regioner eftersträvar att framstå som så attraktiva som möjligt för att 

locka turister, företag och inflyttare. Platser som associeras med tillväxt och exklusiva 

upplevelser har visat sig ha ett försprång jämfört med regioner som associeras med negativa 

termer som utflyttning, nedläggning och sociala problem. När regioner marknadsförs väljs 

ofta ett fåtal attribut ut som har koppling till regionen och dessa lyfts då fram för att 

marknadsföringen ska bli så tydlig och slagkraftig som möjligt (Andersson, Ek & Molina, 

2008). 

 

Regeringskansliet (2015) påtalar att en attraktiv region är en förutsättning för regional 

utveckling. En attraktiv region erbjuder människor bra livsmiljöer och attraherar både företag 

och besökare till att etablera sig i regionen. Enligt Karlsson (2008) är samverkan mellan olika 

aktörer inom olika branscher en väg till att nå regional tillväxt. Samverkan gynnar framförallt 

existerande företag och entreprenörer som redan har ett nätverk, därför kan nyetablerade 

företag och entreprenörer uppleva det som svårt att etablera sig (Karlsson, 2008). 

 

Gastronomi är läran om sambandet mellan mat, dryck och dess smaker, ofta knutet till 

kulturen på specifika platser eller regioner. Inom gastronomin har matupplevelsen blivit allt 

mer inriktad på plats och ursprung. Att kunna följa hela produktionsledet ”från jord till bord” 

har blivit ett starkt köpargument för många konsumenter (Burstedt, Fredriksson & Jönsson, 

2006). Enligt Brian, Kneafsey, Söderlund & Dimara (2001) har konsumentens medvetenhet 

ökat och köp av lokalproducerad mat och dryck kan vara både ett etiskt och medvetet beslut. 

Ofta vill konsumenten äta och dricka lokalproducerade naturliga och ekologiska produkter, 

dels för att stötta den lokala ekonomin, men också för att värna en hållbar produktion. Detta 

tankesätt bidrar till att småskaliga företag kan existera i glesbefolkade regioner. Lokala 

produkter knutna till plats kan även vara ett trumfkort för en region, då produkten särskiljer 

regionen ifrån konkurrerande regioner. Regionförbundet Jämtlands län (2014) beskriver hur  

en regional utvecklingsstrategi för 2014-2030 tagits fram utifrån den nationella strategin för 

en levande landsbygd. Turism omnämns i strategin som en stark bidragande faktor för en 

långsiktigt hållbar tillväxt där regionens gastronomiska profil kan stärkas av kreativa 

entreprenörer och företagare. 
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2.3 Kreativa näringar 

Begreppet kreativa näringar innefattar många olika verksamheter, däribland företagare och 

entreprenörer som bygger sin verksamhet kring kreativitet, kultur och turism. 

Regeringskansliet tog 2015 fram en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och 

attraktionskraft 2015-2020, denna strategi var tänkt att vara vägledande i arbetet med att 

skapa hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i hela landet (Regeringskansliet, 2015). 

Blom (2008) beskriver att det inom de kreativa näringarna oftast lyfts fram turismrelaterade 

verksamheter som lösningen på att stoppa och vända negativa trender som avfolkning och 

arbetslöshet. Turismen i Sverige har på trettio år gått ifrån att ha liten påverkan på ekonomin 

till att vara en stark ekonomisk faktor som överstiger jordbruk, skogsbruk och fiske 

tillsammans när det kommer till sysselsättning. Blom (2008) beskriver även att 

turismnäringen paradoxalt nog i vissa fall haft en övertro på att arbetstillfällen skapas på det 

lokala och regionala planet. 

 

2.4 Upplevelseindustrin 

Upplevelseindustrin är ett brett begrepp som representerar kreativa människor och företagare 

som levererar upplevelser inom en mängd branscher. I Sverige kan upplevelseindustrin främst 

kopplas till lokala och regionala satsningar på turism i olika former där olika mindre 

turistentreprenörer utgör huvuddelen (KK-stiftelsen, 2006). I Sverige fick begreppet fäste i 

slutet av 1990-talet och har med tiden växt sig starkare och starkare (Syssner, 2013). Enligt 

Foghagen & Johansson (2007) har Sverige gått ifrån att ha varit ett industrisamhälle till att bli 

ett tjänstesamhälle där turismen är en viktig pusselbit och upplevelser fått en central roll. 

 

2.5 Matturism 

Enligt Eriksson (2013) finns en stark politisk vision om att maten och måltiden ska vara en 

tillväxtmotor för turismnäringen. Flera försök har gjorts att föra fram Sverige som ett av 

Europas främsta måltidsländer, ett av försöken var att sälja in matlandet Sverige och göra 

matupplevelsen till en drivande kraft inom turismutvecklingen. Ökad turism till Sverige 

skapar sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Satsningar bedrivs ofta som politiska projekt 

med målsättningen att sälja en bild av Sverige till världen, där mat och dryck ska stå jämsides 

med svensk design, svensk musik och svenska kriminalromaner. Matturism fungerar som en 

plattform där privata intressen möter offentliga intressen, där kommersiella drivkrafter möter 

intressen för att bevara eller förmedla kulturella uttryck, och sist men inte minst en plattform 
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där nationell politik möter lokala strävanden mot regional utveckling. Eriksson (2013) 

förklarar vidare att turism som fenomen baseras på upplevelser och att föreställningen om mat 

är en viktig del av den turistiska upplevelsen som blev allt vanligare under 1900-talets sista 

årtionden. Måltiden är en av drivkrafterna för turismbranschen och när turister upptäcker nya 

platser och kulturer som inte är deras egna är ofta smaker, kulturella handlingar och symboler 

tätt kopplade till måltiden. Maten säger något om platsen turisten befinner sig på och genom 

att delta vid en måltid får turisten en ny upplevelse som ofta uppfattas som genuin och 

exotisk. Turistens förhållande till mat är en så stark drivkraft att matturismen gjorts till en 

fråga som drivs av både rese- och turismbranschen såväl som av våra politiker. Om ett land, 

en region, en ort eller sevärdhet etablerats som en matdestination uppstår nya möjligheter att 

utveckla turismnäringen, vilket skapar både arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Det 

förekommer dock att turismnäringen inte fullt ut insett betydelsen för maten och måltiden i 

den turistiska upplevelsen. På samma vis ser inte alltid matproducenter och småskaliga 

mathantverkare sin verksamhet som en del av en helhet i ett turistiskt sammanhang (Eriksson, 

2013). 

 

Enligt Haven-Tang & Jones (2005) har medvetenheten hos konsumenter ökat och efterfrågan 

på småskaliga ekologiska produkter av hög kvalitet med tydligt ursprung har därför ökat. 

Konsumenter efterfrågar lokalproducerad mat och dryck som avspeglar regionens tradition 

och kultur. Mat ifrån en specifik plats som uppfattas som autentisk är konsumenten ofta 

beredd att betala ett högre pris för (Haven-Tang & Jones, 2005). World Tourism Organization 

– UNWTO (2012) påtalar att matturism, även kallad gastronomisk turism är en växande trend 

i stora delar av världen. Under senare år har gastronomisk turism växt och blivit en av de mest 

kreativa grenarna inom turismnäringen. Både lokala destinationsbolag och andra aktörer har 

insett vikten att lyfta gastronomiska upplevelser för att stimulera regional och lokal 

ekonomisk tillväxt. Vilket i sin tur skapat arbetstillfällen och möjliggjort att sevärdheter och 

kulturarv kunnat underhållas. Matturismens värden är ofta nära kopplade till landskapet, havet 

och den lokala kulturen. Forskning visar att turister i en alltmer globaliserad värld efterfrågar 

autentiska upplevelser och produkter baserade på lokal kultur och traditioner. En trend bland 

turister är att även etiska frågor om en destinations hållbarhetsarbete visat sig ha betydelse vid 

val av resmål (UNWTO, 2012). 

 

Fotografier av mat och dryck har under de senaste årtiondena fått en allt större roll i 

resekataloger, ofta i form av klassiska maträtter med stark koppling till resmålet. Grekland 
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associeras med grekisk sallad, Spanien associeras med paella och Mexiko med tacos osv. Mat 

kan vara en del av reseanledningen och har måltiden en anknytning till platsen, landet eller 

kulturen turisten besökt, så hjälper smaker och synintryck till att förstärka känslan av att vara 

på en annan plats (Eriksson, 2013).  

 

Laurin (2010) beskriver att mat- och skördefestivalerna runt om i världen blir allt fler och 

fokus ofta ligger på mat, vin och öl. På dessa festivaler träffar producenterna sina kunder 

direkt och kan föra en dialog om kundernas önskemål. Detta kan leda till fler besök hos 

producenterna där turisten får lära sig mer om hur produktionen går till. Det kan även leda till 

att producenten vidareutvecklar sin verksamhet till att erbjuda en turistisk helhetsupplevelse 

där både mat, dryck och boende ingår. För att få besökare tar producenterna fram färdiga 

paket där måltid, dryck och boende paketeras och fungerar som en färdigpaketerad 

besöksanledning för turisten. 

 

Enligt Eriksson (2013) intresserar sig turister allt mer för att lära sig saker om destinationen 

de besöker, en källa till information är reseguider och destinationssajter på internet. Maten 

och måltiden är en av de tydligaste markörerna för olika kulturer, regioner och destinationer 

och därför förhåller sig turismens aktörer aktivt till måltiden som en del av helhetsbild som 

den turistiska upplevelsen ger besökaren. Svensk mat och svenska mattraditioner är numera 

lättillgänglig information på internet vilket gör det lätt för turisten att läsa på om besöksmålet 

inför en resa. Många olika aktörer på både politisk och administrativ nivå samarbetar för att 

skapa regional utveckling, detta gäller ända från EU-nivå ner till den lokala producenten och 

det lokala näringslivet. Målsättningen är att erbjuda besökaren upplevelser som i 

förlängningen gör turismen till en tillväxtmotor i regionen. Det finns regioner som byggt upp 

mat- och måltidsturism baserad på lokal mat- och dryckesproduktion. Exempel är franska 

vingårdar, whiskydestillerier i Skottland och områden i exempelvis Italien starkt förknippade 

med mat och dryck. Maten och måltiden används som utgångspunkt för aktiviteter knutna till 

platsen eller regionen som då synliggörs (Eriksson, 2013). En tredjedel av en turists utgifter 

under en resa läggs på mat och dryck, därför har en destinations matkultur stor betydelse för 

en turists sammantagna reseupplevelse. Detta har tagits fasta på och är en anledning till att 

mat- och dryckesturism blivit något som syns alltmer i resebranschens utbud (UNWTO, 

2012). 
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2.6 Dryckesturism 

Getz, Robinson, Andersson & Vujicic (2014) påtalar att mat och dryck ofta likställs inom 

gastronomin samt att det finns en uppenbar koppling dem emellan. Många föredrar en viss 

sorts dryck till en viss sorts mat. Exempelvis associeras vin idag starkare med mat än vad öl 

gör. Vin- och matturism går speciellt bra ihop då vin ofta associeras med mat och middagar 

som håller hög klass. Dryckesorienterad turism har betydelse för turismbranschen då 

finsmakare ofta reser långt för att besöka tillverkare av öl, vin, te, kaffe och whisky (Getz et 

al., 2014). 

 

Tidigare forskning visar att det finns en naturlig koppling mellan vinturism och 

matupplevelser, vilket är en stor del av en vinentusiasts reseupplevelse. Det går även att se en 

koppling mellan berömda vindistrikt och populära matdestinationer (Getz et al., 2014). 

Ölturism som fenomen är något mer begränsat jämfört med vinturism då öl bryggs över hela 

världen och ofta ses som en basvara likt läsk i affären. För ölentusiasten finns det dock 

speciella platser associerade med produktion av öl. Ett par exempel på besöksmål uppbyggda 

kring öl finns i Belgien med dess klosteröl och i Yorkshire, England som är berömt för sin ale. 

I England arrangeras ale-vandringar som tar besökaren till pubar, lokala matproducenter och 

bryggerier (Getz et al., 2014). I Virginia, USA var det länge förbjudet att driva mikrobryggeri 

på planlagd jordbruksmark. Efter att lagen avskaffades 2012 så har 14 mikrobryggerier 

startats under 2012-2015. Bryggerierna har skapat en turistisk dragningskraft för regionen 

vilket resulterat i att besökare kommer för att gå på ölvandring där de besöker de 14 

mikrobryggerierna. Ölvandringarna har visat sig framgångsrika och har hjälpt till att stärka 

den lokala ekonomin (Slocum, 2016). 

 

2.7 Mat och dryck som statusmarkör 

Bourdieu (1992) har formulerat ett flertal teorier som fungerar som en struktur för människans 

värderingar, handlingar och tänkande. Dessa teorier lägger grunden för ett 

klassificeringssystem för människans sociala status, vilken i sin tur byggs upp med hjälp av 

ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och socialt kapital. Dessa tre bildar tillsammans ett 

symboliskt kapital som även brukar kallas distinktion. Distinktion fungerar som en resurs 

vilken kan användas av en grupp i samhället för att skaffa sig försprång till en annan grupp. 

Detta kan illustreras med högutbildade och lågutbildade människor, vilka Bourdieu (1992) 

kallar den dominerande klassen och den dominerade klassen. Högutbildade har kunskaper 

och förutsättningar som de lågutbildade saknar. Dessa kunskaper bildar ett komplext 
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distinktionssystem vars syfte är att distansera olika sociala grupper ifrån varandra, dessa 

“spelregler” fastställer den dominerande klassens ställning i samhället. Bourdieu (1992) 

definierar en grupps smak som avsmak för en annan grupps smak, vilket gör att exempelvis 

den dominerade klassens identitet och preferenser blir en referenspunkt som den dominerande 

klassen tar så långt avstånd ifrån som möjligt. Bourdieu (1992) talar om habitus, vilket 

enklast kan beskrivas som summering av en människas livsstil (position i sociala rummet) och 

val i livet (positionering) samt dennes smak. Habitus kan beskrivas som kopplingen mellan 

sociala strukturer (livsstil) och mentala strukturer (t.ex. utbildning) (Bourdieu, 1992).  

 

Gastronomisk turism går att koppla till en viss typ av människor som har goda ekonomiska 

förutsättningar och tycker om ”livets goda” i form av mat och dryck. Dessa människor 

föredrar högkvalitativa exklusiva lokalproducerade produkter och spenderar ofta mer pengar 

än den genomsnittliga turisten (UNWTO, 2012). I en studie av Darmon & Drewnowski 

(2008) framkom att välutbildade och höginkomsttagare har en mer hälsosam livsstil och högre 

medvetenhet om vad de äter i jämförelse med lågutbildade och låginkomsttagare. 

Välutbildade åt mer grönsaker, frukt, fisk och magert kött som hade högt innehåll av 

vitaminer och mineraler. Låginkomsttagare å andra sidan åt mycket raffinerade spannmål, 

tillsatt socker och tillsatta fetter som var energirika men näringsfattiga. Studiens data är 

insamlad i flera europeiska länder samt Kanada, Australien och USA. 
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3. Metod 

 

3.1 Metodval 

Denna studie är gjord med ett hermeneutiskt synsätt där kvalitativ metod använts. Kvalitativ 

metod anses av Bryman (2011) bäst lämpad när forskaren vill komma åt den intervjuades 

egna ståndpunkter, tankar, idéer, och detaljfulla svar. Motsatsen är kvantitativ metod vilken 

istället ger snarare snabba och korta svar. Det är enligt Bryman (2011) främst en studies syfte 

som avgör det grundläggande ramverket samt om en studie bör vara kvalitativ eller 

kvantitativ. I denna studie har semistrukturerade kvalitativa intervjuer använts, vilket bidragit 

till möjligheten att ställa förbestämda frågor till informanterna utifrån en intervjuguide. 

Intervjufrågornas ordningsföljd varierades och anpassades efter hur informanterna valde att 

svara. Informanterna hade då stor frihet att utforma svaren på sitt sätt. Bryman (2011) menar 

att semistrukturerad kvalitativ intervju ger forskaren en möjlighet att gå ner på djupet och få 

en större förståelse för respondentens tankar och åsikter då respondenten ges möjlighet att ge 

utvecklade svar. Vid semistrukturerad intervju ges den tillfrågade en möjlighet att svara med 

egna ord och tankar (May, 2001). 

 

Uppsatsen har en abduktiv ansats där insamlad data och frågeställningar analyseras utifrån 

uppsatsens teoretiska referensram. Yin (2011) beskriver abduktion som en växling mellan 

induktion och deduktion där teorin används som en grund för den empiriska datainsamlingen 

och insamlad data sedan hjälper till att hitta relevant teori som stärker upp undersökningen, se 

figur 2. Även Birkler (2008) beskriver hur induktiv- och deduktiv ansats kompletterar 

varandra. Att undersöknings design utformades på detta sätt var en förutsättning för att 

författarna skulle kunna få svar på studiens frågeställningar.  

 

 

Figur 2: Induktivt och deduktivt angreppsätt. Källa: Birkler (2008).  
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3.2 Urval och avgränsning 

Till denna studie gjordes ett icke-sannolikhetsurval, även kallat bekvämlighetsurval, vilket 

enligt Denscombe (1998) innebär att en viss typ av respondenter förutbestäms. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes för att hitta informanter som var intressanta för studien och 

kriterierna var att bryggerierna skulle vara placerade i Jämtlands län och klassas som 

mikrobryggeri enligt definitioner av Brewer Association (u.å.) vilka beskriver ett 

mikrobryggeri som fristående, småskaligt och innovativt. Under studiens gång har några 

informanter tipsat om andra informanter som kunnat vara av intresse. Bryman (2011) menar 

att respondenter som har kunskap inom en studies ämne kan tipsa om och ge tillgång till andra 

kontakter som annars kunnat vara svåra att få tag på, ett så kallat snöbollsurval. Genom ett 

snöbollsurval kom författarna fram till att det fanns tio aktiva producerande mikrobryggerier i 

Jämtlands län vid tidpunkten då denna studie genomfördes. Enligt Bryman (2011) får en 

studie census när samtliga enheter i en population deltar, vilket skett i detta fall. 

 

I denna studie har en informantundersökning gjorts. Vid en informantundersökning används 

sakkunniga intervjupersoner som vittnen eller ”sanningssägare” vilket tillför undersökningen 

information om hur informanterna uppfattar verkligheten ur ett visst avseende (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarson & Wängnerud, 2007). Tio informanter verksamma inom Jämtlands län har 

deltagit i studien. Antalet avgränsades till tio informanter av praktiska skäl, dels då tiden att 

skriva denna uppsats varit begränsad, dels för att teoretisk mättnad enligt Bryman (2011) 

uppstår då många intervjuer görs inom ett begränsat forskningsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

16 

3.2.1 Presentation av informanter 

 

Tabell 1: Informanter som deltagit i studien. 

Bryggeri Informant Ort Grundat 

Bakgården Gustav Hylén Revsund 2011 

Härjebrygg Greger Thörn Tännäs 2014 

Jemtehed & Brande Jesper Jemtehed Brunflo 2012 

Jormbryggeriet Ola Sundqvist Gäddede 2013 

Jämtlands Bryggeri Anders Thelenius Pilgrimstad 1995 

Klövsjö Gårdsbryggeri Jan Zakrisson Klövsjö 2010 

Ottsjö Brygghus Leif Silversund Åre 2013 

Räven & Skatan Andreas Frösön 2013 

Åre Bryggcompagni Anders Abrahamsson Huså 2012 

Åre Ölfabrik Calle Nygren Åre 2013 

 

3.3 Genomförande 

I denna studie har tio mikrobryggerier i Jämtlands Län deltagit i semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Innan intervjuerna startade informerades om att deltagande i studien var frivilligt 

och att informanterna hade rätt att avbryta intervjun om så önskades. Informanterna 

informerades om intervjuns upplägg samt studiens syfte och frågeställningar. Informanterna 

fick även frågan om deras namn fick användas i studien. Därmed har de etiska principerna 

och informationskravet beskrivna av Bryman (2011) följts. Författarna till denna studie har 

medverkat i ett forskningsprojekt tillsammans med forskare och universitetslektor Wilhelm 

Skoglund vid Mittuniversitetet i Östersund. Tillsammans utformade författarna och Skoglund 

studiens intervjuguide och utförde intervjuer med representanter för studiens tio 

mikrobryggerier. Samtliga intervjuer har sedan transkriberats och ingår som primärdata i 

studien. Författarna till denna uppsats har personligen gjort sju av studiens intervjuer och de 

övriga tre är gjorda av Skoglund. 

 

Till sin hjälp har författarna haft en intervjuguide med förutbestämda frågor. Frågornas 

ordning var inte bestämt i förväg, utan anpassades efter informanternas utsagor. Om 

informanten gav ett detaljrikt svar på någon fråga så anpassades frågornas ordning därefter. 

Fyra intervjuer genomfördes hos informanterna i deras lokaler samt kontor och två 

informanter intervjuades över telefon. En intervju genomfördes via e-post då informanten inte 
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fanns tillgänglig för besök eller telefonintervju. Intervjuerna spelades in med diktafon och de 

inspelade filerna fördes sedan över till en dator där de transkriberades en intervju i taget. 

Intervjuernas transkriberades eftersom de genomfördes, detta för att få med intryck behållna 

färskt i minnet. Ett sådant tillvägagångssätt är att föredra för att få med alla detaljer gällande 

vad informanten sa eller gjorde under intervjun (Bryman, 2011). Transkriberingen gjordes så 

noggrant och ordagrant som möjligt, citat i analysdelen har dock anpassats något. Ordföljden 

har i några fall ändrats och vissa fyllnadsord tagits bort. Denna bearbetning gjordes för att 

citaten på ett rättvisande sätt skulle återspegla informanternas synpunkter. Bryman (2011) 

påtalar att det kan vara bra att redigera citat för att öka en texts läsbarhet. Om ett citat återges 

exakt som en respondent uttalade det kan citatet framstå som otydligt (Bryman, 2011). Efter 

detta kodades insamlad data och kategoriserades efter teman för att sedan presenteras i en 

SWOT-analys. I en studie rörande regional utveckling och matturism utförd i Katalonien, 

Spanien framkom att en av fördelarna med SWOT-analys var att modellen visade interna 

styrkor och svagheter, samt externa möjligheter och hot. Resultaten gick sedan att 

implementera i utvecklingsstrategier och visade sig användbara som beslutsunderlag i 

utvecklingsfrågor (Leal Londoño, 2015).  

 

I en studie gjord av Sanagustín Fons, Moseñe Fierro & Gómez Patiño (2011) gjordes en 

SWOT-analys för att undersöka vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som sågs i att 

bedriva hållbar landsbygdsturism i Aragon, Spanien. Några av styrkorna som framkom i 

studien var att landsbygdsturisms popularitet ökat för en generation människor födda och 

uppväxta i städerna. De ville komma ut i naturen för sin hälsa, livskvalitet och känslan av att 

”återvända till sina rötter”. Det visade sig att en positiv bieffekt av landsbygdsturism var att 

naturen och landskapet vårdades och hölls efter. I studien framkom även att många 

småskaliga verksamheter startades av kvinnor, med ett utbud av hälsosamma produkter och 

tjänster relaterade till landsbygdsturism. Studien visade även att svagheter såsom bristande 

infrastruktur, exempelvis vägar, kommunikationer och internet var något som kunde försvåra 

att bedriva verksamhet. En av möjligheterna som framkom i studien var att landsbygdsturism 

gav möjlighet för lokalbefolkningen att bedriva verksamhet som går att försörja sig på i 

hemmiljön, istället för att behöva flytta till en storstad för att hitta arbete. Även hot framkom i 

studien, främst att landsbygdsturism är beroende av att besökarna vill besöka landsbygden, 

om trenden ändras kan det vara förödande för de småskaliga företagarna som då förlorar 

intäkter. Studien visar att hållbar turism är den typ av turism som anses vara autentisk med 

anknytning i verkliga livet, dvs. inte konstruerats för massturism.  
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Författarna av denna uppsats anser att Sanagustín Fons, Moseñe Fierro och Gómez Patiños 

undersökningsdesign är fullt jämförbar med deras egna, vilket visar att SWOT-analys är ett 

verktyg väl anpassat för att besvara denna uppsats syfte och frågeställningar. 

 

3.3.1 SWOT-analys 

SWOT-analys är ett verktyg som är användbart i många situationer och det lämpar sig väl vid 

omvärldsanalys för att ta fram beslutsunderlag, nulägesbeskrivningar och utvärderingar. 

SWOT står för Strenghts (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter) och 

Threaths (Hot), se figur 3. Vanligast är att analysen delas upp i en intern och extern del. I den 

interna delen belyses styrkor och svagheter, och i den externa delen belyses möjligheter och 

hot (Morrison, 2016, 20 april). Mossberg & Sundström (2011) menar att möjligheter och 

styrkor är faktorer som på ett positivt sätt bidrar till att mål och visioner nås. Svagheter och 

hot däremot bidrar på samma vis negativt till att mål och visioner inte nås. 

 

 
   Figur 3: SWOT-modell. Källa: Mossberg & Sundström (2011). 
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3.4 Metoddiskussion 

Författarna anser att denna uppsats har hög validitet då den empiriska datainsamlingen gjorts 

på ett korrekt sätt där intervjuer genomförts i syfte att söka svar på uppsatsens frågeställningar 

gällande mathantverk, turism och regional utveckling. Enligt Bryman (2011) är korrekt 

mätning inte det främsta intresset för kvalitativa forskare, utan snarare att korrekt observera 

och identifiera det man påstår sig observera eller identifiera. Uppsatsens reliabilitet går därför 

att diskutera, Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund (2010) menar att begreppet reliabilitet 

är ett problematiskt begrepp inom kvalitativ forskning då förutsättningarna för en studie som 

genomförts är mycket svåra att återskapa vid ett senare tillfälle. Det är närmast omöjligt för 

någon annan att göra en likadan studie med samma förutsättningar och med samma resultat, 

däremot går snarlika undersökningar att genomföra, med liknande resultat. Verkligheten står 

aldrig still, vilket gör att även författarna av denna uppsats skulle få svårt att göra om studien 

med exakt samma resultat. Däremot kan andra kriterier som kontrollfrågor i intervjuer 

säkerställa att ett svar uppfattats på rätt sätt. Att belysa noggrannhet är ett annat sätt att ge 

uppsatsen legitimitet och tyngd (Christensen et al., 2010). Enligt Bryman (2011) kritiseras 

ibland kvalitativa undersökningar för att vara alltför subjektiva då de ofta bygger på 

forskarens uppfattning av vad som är betydelsefullt och viktigt för studien, detta styrks av att 

kvantitativa forskare ofta hävdar att svårigheter finns med att återskapa kvalitativa studier. 

Kvalitativa data är ofta ostrukturerade och därför kan en forskares subjektiva ståndpunkter 

påverka hur data tolkas. En studie kan ofta formas efter forskarens improvisationsförmåga och 

påverkan på intervjupersonen. Forskarens kön, ålder, klädsel och personlighet påverkar högst 

sannolikt intervjupersonens svar (Bryman, 2011). Det är som tidigare nämnts svårt att vara 

helt objektiv inom kvalitativ forskning, författarna av denna studie har dock försökt att vara 

objektiva i största möjliga utsträckning både under intervjuerna och vid transkribering.  

 

Enligt Bryman (2011) finns det forskare som påtalar vikten av att använda olika metoder för 

att bedöma kvaliteten på kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning bedöms 

med validitet och reliabilitet och kvalitativ forskning med tillförlitlighet och äkthet. 

Trovärdighet är motsvarigheten till validitet och mäter en respondents sociala verklighet med 

hjälp av exempelvis intervju. Äkthet är motsvarigheten till reliabilitet och innebär ett par 

kriterier som exempelvis om undersökningen ger en rättvis bild av respondenternas åsikter 

och uppfattningar, samt om undersökningen hjälpt respondenterna att bättre förstå sin sociala 

verklighet (Bryman, 2011). Triangulering är ett sätt att öka en studies trovärdighet, genom att 
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använda fler än en metod eller datakälla, exempelvis kan en kvalitativ metod stärkas med 

kvantitativ metod, likväl kan kvantitativ metod fördjupas med kvalitativ (Bryman, 2011). 

 

I denna studies urval av informanter gjorde författarna ett bekvämlighetsurval, vilket passar 

när man vill ha informanter med kunskap inom det ämne som studeras. Att två intervjuer 

gjorts via telefon kan ses som en svaghet. Bryman (2011) påtalar att relevant information kan 

utelämnas vid telefonintervju då kontakten med respondent ”ansikte mot ansikte” samt dennes 

gester och minspel går förlorat. Författarna försökte under intervjuerna att vara så 

tillmötesgående och förklarande som möjligt gentemot informanterna för att på så vis undvika 

missförstånd och bortfall i studien. Författarna upplevde processen kring utformandet av 

intervjuguiden bitvis utmanande. Vid första intervjun var någon fråga lite väl bred, vilket 

åtgärdades till nästa intervju där frågan förtydligades. 

 

Att arbeta utefter en SWOT-analys visade sig var en utmaning då data kunde tolkas som både 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Detta gjorde att kategoriseringen av teman i 

transkriberingsprocessen blev komplicerad. Frankelius (2001) påtalar att en faktor som i nutid 

är en möjlighet kan gå över till att i framtiden bli ett hot. Likväl som att dagens styrkor kan 

vara morgondagens svagheter.  
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4. Intern och extern analys av mikrobryggeriernas verksamhet 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat i en SWOT-analys där interna styrkor 

och svagheter samt externa möjligheter och hot analyseras och ställs emot uppsatsens 

teoretiska ramverk. Tabell 2 visar undersökningens resultat. 

 

Tabell 2: SWOT-analys som visar intern och extern analys av studiens resultat. 

STYRKOR SVAGHETER 
Platsen (geografisk placering) Storlek (verksamhetens storlek) 

Kvalitet (produkters kvalitet) Resurser (verksamhetens resurser) 

MÖJLIGHETER HOT 
Samarbete (med andra aktörer) Regler (lagar och regler) 

Matturism (mat- och dryckesupplevelser)  

 

 

4.1 Styrkor 

Denna studies resultat har visat att plats och kvalitet är två positiva faktorer för 

mikrobryggerierna och deras verksamhet. Leif Silversund, Ottsjö Brygghus menar att platsen 

haft betydelse vid utvecklingen av både deras företagsnamn och ölutbud då namn tagits efter 

platser kring Ottsjö. Silversund beskriver platsens betydelse och förutsättningar för att locka 

besökare som goda för att exempelvis ordna temakvällar och musikevenemang under 

barmarkssäsong. Platsen lyfts fram som en styrka då bryggeriet har utsikt över Ottsjön och 

fjällmassivet. Regionförbundet Jämtlands län (2014) har tagit fram en regional 

utvecklingsstrategi där turism omnämns som en starkt bidragande faktor för en långsiktigt 

hållbar tillväxt. Blom (2008) beskriver turismen som en av de näringar som har stor inverkan 

på ekonomin. Andersson et al. (2008) påtalar att platser och regioner ofta strävar efter och 

marknadsföras med just platsen och regionens unika attribut för att framstå som attraktiva i 

syfte att locka besökare, företag och inflyttare. Regeringskansliet (2015) menar att en attraktiv 

plats är en förutsättning för regional utveckling. 

 

”Vi är verksamma i Ottsjö och våra ölsorter har fått namn efter platser här omkring.  

Exempelvis har vår öl Midaftonsbäcken fått namn efter Midaftonsbäcken som rinner 

ner på norra sidan av fjället och går att se här ifrån bryggeriet.” 

(Leif Silversund, Ottsjö Brygghus). 
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Enligt Getz et al., (2014) blir ölturism allt vanligare och speciella platser associeras med 

produktion av olika sorters öl. Eriksson (2013) beskriver att mat och dryck kan användas som 

utgångspunkt för aktiviteter knutna till en plats eller region som då synliggörs. 

 

Medvetenheten har ökat hos konsumenter, att köpa lokalproducerad, naturlig och ofta 

ekologisk mat och dryck kan både vara ett ställningstagande för att visa medvetenhet, men 

även ett sätt att stötta den lokala ekonomin samt värna hållbar lokal produktion (Brian et al., 

2001). Greger Thörn, Härjebrygg framhåller att lokala naturtillgångar som exempelvis smaker 

går att använda för att ta fram och marknadsföra nya produkter baserade på vad regionen har 

att erbjuda. Som exempel nämner Thörn att han tagit fram en hallon-ipa med smak av traktens 

vildhallon. Thörn beskriver också vikten av att förankra företagets rötter lokalt och skapa en 

genuin koppling mellan platsen, varumärket och lokala värden. Exempelvis samarbetar 

Härjebrygg med Myskoxcenter i Härjedalen dit en del av vinsten doneras till förmån för 

djuren. 

 

”I Tännäs finns lokala värden och smaker som vi arbetar med, exempelvis älgört och 

vildhallon. Vi samarbetar med Myskoxcenter i Härjedalen för att tillsammans kunna 

förstärka och paketera de lokala värdena”. 

(Greger Thörn, Härjebrygg). 

 

Enligt Burstedt, Fredriksson & Jönsson (2006) har kvalitet blivit allt viktigare, och att kunna 

följa produktionsledet ifrån ”jord till bord” har blivit ett köpargument för många konsumenter. 

Bourdieu talar om habitus, vilket enklast kan beskrivas som summering av en människas 

livsstil (position i sociala rummet) och val i livet (positionering) samt dennes smak (Bourdieu, 

1992). Bourdieus begrepp habitus tolkar författarna som applicerbart på medvetna val av 

exempelvis lokala och ekologiska produkter. Calle Nygren, Åre Ölfabrik menar att ekologiska 

produkter alltid är rätt, och att medvetenheten ökat hos hans gäster som ofta efterfrågar lokal 

och ekologisk mat och dryck. 

 

”Vårt öl får gärna vara ekologiskt. Vi upplever inte att ekologisk öl nödvändigtvis är 

lättare att sälja, men å andra sidan är ekologiskt öl aldrig fel. Detta tror jag de flesta 

småskaliga producenter håller med om”. (Calle Nygren, Åre Ölfabrik). 
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Gastronomisk turism går att sammankoppla med ett visst klientel som har goda ekonomiska 

förutsättningar och tycker om ”livets goda” i form av mat och dryck. Detta klientel föredrar 

högkvalitativa lokalproducerade produkter och är även beredd att betala ett högre pris för bra 

kvalitet (UNWTO, 2012). Darmon & Drewnowski (2008) påtalar att välutbildade och 

höginkomsttagare har en mer hälsosam livsstil och högre medvetenhet om vad de äter i 

jämförelse med lågutbildade och låginkomsttagare. Leif Silversund, Ottsjö Brygghus menar 

att deras öl säljs på ett par fjällstationer där kunderna består av friluftsintresserade som ofta är 

köpstarka och har råd att unna sig. Miljömedvetenheten är hög och Silversund påtalar att 

ekologiskt och lokalproducerat är något som kundgruppen ser som en självklarhet och är 

beredda att betala för. Även Haven-Tang & Jones (2005) påtalar att medvetenheten hos 

konsumenter har ökat och att efterfrågan på småskaliga ekologiska mat- och dryckesprodukter 

av hög kvalitet som avspeglar regionens tradition och kultur ökat. Om mat ifrån en specifik 

plats uppfattas som autentisk är konsumenter beredda att betala ett högre pris. Anders 

Thelenius, Jämtlands Bryggeri menar att ölets kvalitet är av högsta betydelse för att 

långsiktigt kunna utveckla verksamheten och betonar betydelsen av att knyta an till regionen. 

Detta gör Jämtlands Bryggeris med sin nya layout som innefattar ett slingrande Storsjöodjur 

på etiketterna. 

 

“Jag skulle vilja säga att vi tagit fram en bra öl med en bra kvalité. Vår framgång 

under de 20 åren vi varit igång är vi övertygade om har berott på kvalitén på vårt öl”. 

(Anders Thelenius, Jämtlands Bryggeri). 

 

4.2 Svagheter 

Denna studies resultat visar att storlek och resurser var två negativa faktorer för 

mikrobryggerierna och deras verksamhet. Leif Silversund, Ottsjö Brygghus menar att 

litenheten kan vara en svaghet då inköp är dyra och marginalerna inte är så stora. Brian et al. 

(2001) påtalar att medvetenheten ökat hos konsumenten gällande lokalproducerad mat och 

dryck. Även Haven-Tang & Jones (2005) bekräftar att medvetenheten hos konsumenter ökat 

och efterfrågan på lokalproducerat likaså. Författarna drar slutsatsen att den ökade 

medvetenheten kan tänkas ligga till grund för informanternas problematik gällande 

bryggeriernas storlek och tillverkningskapacitet som ibland är lägre än efterfrågan. Anders 

Abrahamsson, Åre Bryggcompagni talar om bryggkapacitet som en svaghet där efterfrågan 

kan överskrida tillverkningskapaciteten vilket resulterar i att populära ölsorter kan vara slut 

under längre perioder.  
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”Vår kapacitet gör att vi inte kan tillverka mer än 2000-2500 liter öl per månad, och 

därför måste prioritera vilka ölsorter som tillverkas. Detta kan resultera i att vissa 

sorter är slut under långa perioder”. 

(Anders Abrahamsson, Åre Bryggcompagni). 

 

Även Jesper Jemtehed, Jemtehed & Brande menar att de i dagsläget brygger på maxkapacitet 

och att den ökade efterfrågan gör att deras öl med jämna mellanrum tar slut. Ett bryggeris 

storlek (litenhet) kan vara en svaghet när det kommer till resurser, ett flertal av studiens 

informanter talar om att inköp är dyra och att det inte finns utrymme för att göra stora inköp i 

syfte att sänka priset. Bryggerikulturen i Jämtlands län har visat sig vara öppen och ett flertal 

aktörer samarbetar för att kunna sänka inköpspris på malt, humle, flaskor och fat. Anders 

Thelenius, Jämtlands Bryggeri beskriver hur de gör stora inköp av malt, humle och fat. Då 

råvarukostnaden sjunker med ökande volym brukar de vara behjälpliga med råvaror om något 

av bryggerierna i Jämtlands län kommer förbi. Gustav Hylén, Bakgården i Revsund talar om 

att ett flertal bryggerier samarbetar kring inköp för att få ett bättre pris på råvaror och glas. Ett 

flertal av studiens informanter samarbetar kring inköp av råvaror och glas och författarnas 

slutsats är därför att vissa av undersökningens mikrobryggerierna har arbetat sig runt 

svagheter som storlek och knappa resurser.  

 

4.3 Möjligheter 

Denna studies resultat visar att samarbete och matturism var två positiva faktorer för 

mikrobryggerierna och deras verksamhet, exempelvis kan bryggerierna stödja varandra 

genom kunskapsutbyte och samverkan. Enligt Karlsson (2008) är samverkan mellan olika 

aktörer inom olika branscher en väg till att nå regional utveckling. Ökad turism i Sverige 

skapar sysselsättning och ekonomisk tillväxt, satsningar bedrivs ofta som politiska projekt där 

samarbete mellan politik och näringsliv har stor betydelse (Eriksson, 2013). Författarna kan 

konstatera att ett flertal samarbeten finns mellan olika verksamheter inom turismnäringen, 

men även bryggerierna emellan. Ola Sundqvist, Jormbryggeriet menar att en trend som ligger 

i tiden är att kombinera bryggeri- och restaurangbesök, inte sällan i samma lokaler. Vidare 

beskriver Sundqvist bryggeribranschen som väldigt öppen där bryggerier kan dela tips och 

tankar. Laurin (2010) menar att producenter paketerar färdiga upplevelsepaket där mat, dryck 

och boende ingår, detta görs i syfte att locka fler besökare till att komma på besök och lära sig 

om producentens verksamhet. Gustav Hylén, Bakgården i Revsund berättar att han samarbetar 

med en lokal bed & breakfast gällande boende. Hylén ordnar kurser, bryggeriturer och 
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middagar där övernattning ibland ingår. Jan Zakrisson, Klövsjö Gårdsbryggeri återkommer 

till samverkan och samarbete mellan bryggerierna. Zakrisson talar om kunskapsutbyte där 

många bryggerier besöker varandra och gör studiebesök för att få inspiration.  

 

Även Calle Nygren, Åre Ölfabrik beskriver att samarbetet och bryggerikulturen är öppen, alla 

delar med sig av tips och råd om exempelvis utrustning. Andreas Haglund, Räven & Skatan 

berättar att han i uppstarten fick hjälp av Eldrimner som ordnade kurser och studieresor. Ola 

Sundqvist, Jormbryggeriet talar om att bryggeribranschen är öppen och att bryggerierna 

ibland träffas. Sundqvist upplever att han fick god hjälp av andra bryggerier i uppstarten. 

 

”Bryggeribranschen och dess kultur är väldigt öppen. Tankar och tips kring recept, 

problem och liknande delas, vilket är väldigt bra”. (Ola Sundqvist, Jormbryggeriet). 

 

KK-stiftelsen (2006) menar att turismbranschen är en av de branscher som tillhör 

upplevelseindustrin där bland annat matturism ingår. Syssner (2013) beskriver hur 

upplevelseindustrin sen slutet av 1990-talet växt sig allt starkare och Foghagen & Johansson 

(2007) talar om att Sverige har gått ifrån att ha varit ett industrisamhälle, till att bli ett 

tjänstesamhälle där turismen och upplevelser har en central roll. Andreas Haglund, Räven & 

Skatan menar att turismen är en tillväxtfaktor som skulle gå att använda mer än vad han gör 

idag. Matturism innefattar som Getz et al. (2014) tidigare nämnt både mat och dryck. Enligt 

Eriksson (2013) är matturism en av drivkrafterna inom turismbranschen och när besökare 

upptäcker nya platser har maten stor betydelse. Greger Thörn, Härjebrygg beskriver att 

kombinationen av mat och öl är naturlig och att de i framtiden hoppas på att ett besök på 

bryggeriet ska bli lika naturligt som att besöka en vingård i södra Europa. Leif Silversund, 

Ottsjö Brygghus berättar hur han vill kombinera sitt bryggeri med olika temakvällar med olika 

slags mat som överraskar och lockar. 

 

 ”Vår målsättning är att bli en plats där det arrangeras olika evenemang, vi ska inte 

bara vara en pub och bryggeri på fjället, utan vara någonting mer. Gäster ska 

förvänta sig det oväntade, som olika temakvällar och musikarrangemang”.  

 (Leif Silversund, Ottsjö Brygghus). 
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4.4 Hot 

Denna studies resultat visar att regler var en negativ faktor för mikrobryggerierna där olika 

regler kan vara en begränsning. Eriksson (2013) menar att EU och dess strukturfonder, 

regionala organisationer och kommuner ofta är med och finansierar uppstart av företag inom 

småskaligt mathantverk vilket möjliggör verksamheten. Författarna tolkar detta som att EUs 

regelverk samt regionala och lokala regelverk kan påverka mikrobryggeriernas verksamhet. 

En studie ifrån Virginia, USA där det länge var förbjudet att driva mikrobryggeri på planlagd 

jordbruksmark visar att en lagändring kan vara avgörande för ett mikrobryggeris vara eller 

inte vara. Efter att lagen om planlagd mark avskaffades startades inte mindre än 14 

mikrobryggerier inom loppet av tre år (Slocum, 2016). Författarna tolkar detta som att 

lagändringar av olika slag rimligtvis kan hejda dagens utveckling gällande uppstart av 

mikrobryggerier på samma sätt som uppstart möjliggjordes i studien av Slocum (2016). 

Anders Abrahamsson, Åre Bryggcompagni menar att systembolagets regler till viss del är 

krångliga och försvårar distributionen av öl. Det är enligt systembolagets regler ej tillåtet att 

leverera öl direkt till de lokala systembolagen, utan leveranser måste gå till systembolagets 

centrallager i Örebro för att sedan skickas till de lokala systembolagen. Detta försvårar och 

fördyrar distributionen. Även Jan Zakrisson, Klövsjö Gårdsbryggeri håller med om detta och 

belyser att det är dyrt att frakta pallar med öl till Örebro för att sedan skicka dem till 

Östersund. 

 

”Systembolagets regler kan ställa till det för oss småskaliga producenter, förut gick 

det att köra ut ölen direkt till det lokala bolaget, men sen kom nya regler som innebar 

att hela produktionen måste fraktas till centrallagret i Örebro, och frakten den får vi 

som producent bekosta”. (Jan Zakrisson, Klövsjö Gårdsbryggeri). 
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5. Slutdiskussion 

Vi kan konstatera att vår studies syfte och frågeställningar glädjande nog fått stöd av studiens 

resultat. Syftet med denna uppsats var att förklara vilken potential mikrobryggerier i 

Jämtlands län såg i att kombinera mathantverk med turism i syfte att utveckla sin verksamhet 

och därmed bidra till regionens utveckling. Frågeställningar som vi hade var hur 

mikrobryggerierna såg på sitt företagande som en potentiell utvecklingsfaktor för regionen, 

hur mikrobryggerierna såg på deras koppling till gastronomin samt hur mikrobryggerierna såg 

på deras koppling till turismbranschen. 

 

Enligt World Tourism Organization – UNWTO (2012)  är gastronomisk turism en växande 

trend i stora delar av världen och mat- och dryckesturism är något som synts till allt mer i 

resebranschens utbud. Studien visar att det finns en stor potential i att kombinera 

bryggeriverksamhet med turism då intresset och efterfrågan av lokalproducerad öl kraftigt 

ökat på senare år. Regioner och platser eftersträvar att framställa sig som så attraktiva som 

möjligt i syfte att locka till sig besökare, inflyttare och företag. Företagare som etablerar sig 

skapar jobb, bidrar till regional utveckling och ekonomisk tillväxt. Dock finns en övertro på 

att småföretagare skapar nya arbetstillfällen då de många småföretag har en till tre anställda. 

Studiens resultat visar också att den geografiska placeringen har betydelse, både ur ett 

logistiskt perspektiv, men också ur besökarperspektiv. Avstånd kan vara ett hinder för de 

bryggerier som själva levererar sin öl till restauranger och systembolaget. Enligt Brian et al. 

(2001) har konsumenter blivit allt mer medvetna och efterfrågar lokalproducerade och 

ekologiska produkter. Studiens resultat visar att de flesta av bryggerierna har tagit fasta på 

detta och erbjuder lokalproducerade kvalitetsprodukter. Studien visar också att samarbete och 

samverkan mellan olika aktörer kan vara en möjlighet och ett sätt att förfina och utveckla sin 

verksamhet. En sådan utveckling kan vara att dra nytta av matturism genom att kombinera sin 

bryggeriverksamhet med egen restaurang, fik, catering eller liknande verksamhet. Likväl går 

bryggeriverksamhet att kombinera med andra företag genom samverkan. Exempel kan vara 

boende, aktiviteter och att hålla provningar, kurser och liknande. 

 

Studiens resultat visar även att det finns en del svårigheter med att vara småskalig producent. 

Bland annat kan inköp och produktionskostnader bli höga då mindre inköp ger högre 

kostnader. Även brist på resurser som lokaler och utrustning eller för låg bryggkapacitet kan 

vara ett hinder. Studiens resultat visar även att regler kan vara ett hinder. Många företag i 
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perifera områden får stöd av EU och dess strukturfonder, skulle reglerna förändras kan det 

vara ett hinder för mikrobryggerierna. Även regler kring öltillverkning och distribution anses 

vara en försvårande omständighet. 

 

Vår uppfattning efter att ha slutfört denna studie innefattande en SWOT-analys är att 

verktyget visat sig användbart för att analysera olika verksamheter inom det turistiska fältet. 

Detta har även en internationell studie genomförd av Sanagustín Fons, Moseñe Fierro & 

Gómez Patiño (2011) visat. I studien analyserades hållbar lantbruksturism som 

kategoriserades efter styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Undersökningsdesignen i 

studien är jämförbar med vår. I planeringsfasen av denna uppsats diskuterade vi hur resultatet 

skulle presenteras och analyseras. Valet föll på att använda en SWOT-analys i vår 

undersökning, och nu när uppsatsen är klar kan vi konstatera att vi gjorde ett klokt val. 

 

Något som framgått för oss under skrivandet av denna uppsats är att vi underskattade vilken 

stark koppling som faktiskt finns mellan gastronomi, turism och regional utveckling. Vårt 

förslag till fortsatt forskning på området är att med både kvalitativ och kvantitativ metod 

forska vidare inom ämnet gastronomi, turism och utveckling samt hur de samspelar. Framför 

allt skulle det vara intressant att inrikta vidare forskning på hållbarhet.
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7. Bilagor 

 

7.1 Intervjuguide 

 

Berätta om ert bryggeri? (Namn, företag, när startade ni och varför?) 

Hur länge har ni bryggt öl?  

Vad är er vision? (Var vill ni stå om fem år?) 

När ni startade upp fick ni då stöd eller support av någon? (eller startade ni på egen hand?) 

Hur ser er målgrupp/kunder ut? Vilka riktar ni in er till? 

Samarbetar ni med andra bryggerier eller lokala entreprenörer? 

Återspeglas det lokala/regionala när ni marknadsför era produkter? 

Hur ser ni på er koppling till turismbranschen? 

Hur ser ni på möjligheten för ert bryggeri att använda er av turism i er verksamhet? 

Ser ni något hot eller negativt med att använda er av turism i er verksamhet? 

Tycker ni att er verksamhet bidrar till att stärka regionens dragningskraft? 

Kan ni identifiera några styrkor i er verksamhet? (positionering, plats, volym etc.) 

Kan ni identifiera några svagheter i er verksamhet? 

Anser ni att er verksamhet tillhör gastronomin? 

Är det något vi har glömt?  

Vill ni tillägga något?  

 


