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Inlämningsuppgift 4 – Lektion 12, måndag 12 feb, kl. 13.15 (Chiara Rinaldi) 
How can Kosterhavet Marine National Park better develop its food tourism potential? The question is broad because you can 
decide the specific focus to give to your assignment. Address one issue/aspect that should be tackled to support food tourism 
development in the park and identify a potential solution. 

Roy Svantesson
___________________________________________________________________ 

Globala trender inom matturism 
Turism med mat och gastronomi, som ett av elementen i resandet, är en möjlighet till 
upplevelser och att lära känna destinationens kultur och livsstil, samt en möjlig till 
ökad kunskap inom hållbar utveckling och inom personliga intresseområden. 

Turismens utveckling är mycket komplex och expansiv, samt omfattar många 
intressenter, aktörer och olika spektakulära destinationer med unika lokala aktiviteter. 

Enligt UNWTO Report of Food Tourism (tourism, 2012) är gastronomin och mat-
turism en mycket viktig parameter för att uppleva och lära känna kultur och livsstil, 
och innehåller alla de traditionella värderingarna och de nya trenderna såsom 
respekt för lokal kultur och lokala traditioner, en hälsosam livsstil, äkthet och 
hållbarhet. Turister söker erfarenheter baserade på lokal identitet och kultur. 

Matturism är turister som deltat i kulturella aktiviteter, som söker äkthet genom mat, 
är intresserad av produktens ursprung, socialiserar och byter erfarenheter via maten 
och måltiden, de är krävande och uppskattande. Matturismens produkter måste ha 
personlighet! 

Destinationen, turistmålet och den lokala produkten är grunderna inom matturismen 
och omfattar bl.a. närmiljö, historia, kultur, traditioner, lokala produkter och det egna 
lokala köket.  

Framgångsfaktorer och trender som kan påverkar turistmarknadens utveckling och 
tillväxt är enligt UNWTO (tourism, 2012): 

Kulturarv – Gastronomi / Mat ger tillgång till destinationens kultur, historia och 
tradition genom måltider, upplevelser och dialog med lokalbefolkningen. 
Matprodukter kan skördas och hämtas från lokala producenter, tillreds och 
serveras. 

Hållbarhet – Erbjuda och locka besökarna att aktivt närvara och deltaga i den 
lokala kulturella verkligheten genom mat, lokala produkter och alla tjänster och 
aktiviteter som omger dem. 

Kvalitet – För att öka besökarnas tillfredsställelse kvalitetssäkras hela matkedjan 
med utbildning, konkurrenskraft, professionalism, utbildning och främst med 
hållbara lokala produkter. 

Kommunikation - Destinationens erbjudande måste vara trovärdigt och autentiskt 
formulerat i sociala nätverken och medier. Reseupplevelsen börjar med att samla 
information och avslutas med att resenären bedömer och delar sina upplevelser 
och erfarenheter med vänner och genom sociala nätverk. Destinationen/Resmålet 
bör vara positivt närvarande i alla delar av processen! 

Samarbete – Det är nödvändigt att samtliga offentliga, privata och kommunala 
aktörer proaktivt samarbetar och verkar i en öppen och positiv sociokulturell miljö. 
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Kosterhavet nationalpark - Workshop 
Arbetsgruppens målsättning är att utveckla matturismen i Kosterhavet Nationalpark 
och Ytre Hvaler nasjonalpark. Deltagare i arbetsgruppen är lokala aktörer och 
studenter och lärare från GBG universitet, alla med intresse för att utveckla och 
expandera den hållbar lokala turismen, primärt utanför högsäsong. 
 
UNWTO´s framgångsfaktorer inom globala trender används tillsammans med 
gruppens diskussioner och kreativitet som plattform och bas för att utveckla den 
lokala turismen potential. 
 
Ett av gruppens förslag är att koppla matturismen till Nationalparken med lokala 
säsongsbetonade aktiviteter, gastronomiska upplevelser och lärande, med fokus på 
hållbarhet och nationalparkens marina miljö och landskap. Detta kan realiseras med 
Konceptuell Turism (Conceptual Tourism). 
 
Konceptuell Turism är en lokal och säsongsanpassad, 
frekvent återkommande, hållbar aktivitet. Aktivitetens 
utformning, innehåll, konturer och funktion bestäms av 
destinationens tillgångar och marknadens efterfrågan.  
 
Det innebär en förståelse för människors och turismens 
behov och hur man möter dem med produkter, tjänster 
och upplevelse. Framgångsfaktorer är lokalt anpassade 
hållbara produkter och tjänster med en öppen och en 
positiv sociokultur, frekventa och regelbundna aktiviteter 
och en intensiv och konkurrenskraftig marknadsföring. 

 

 
 

 
Konceptet bygger på ett lokalt samarbete och samspel mellan de lokala aktörerna 
och en eller flera nationella/internationella intressenter. Aktiviteten innehåller flera 
element där gastronomi, hållbarhet och lärande är fokusområden.  
 
Ett förslag är att skapa Konceptuell Turism runt aktiviteten Sportdykning, vilket också 
var ett önskemålen från en av deltagarna i arbetsgruppen. 
 
Förslag på lokala intressenter är: 
 

• Kosters trädgårdar – restaurang och gastronomisk hållbar lärande. 

• Catxalot – tång och alger, samt hållbart lärande. 

• Skärgårdsidyllen – ”Clean the ocean” med land och yt-baserade aktiviteter.  

• RIB Østfold – transport till/från marina aktiviteter. 

• Koster Alg – hållbar mat och lärande. 

• Havstenssunds Ostron – ostronplockning, dykning och hållbart lärande. 

• Lagunen Camping – logi, transport och landbaserade aktiviteter. 
 
Nationella och internationella intressenter kopplas samman med de lokala aktörerna 
för att skapa möjlighet för nya lokala aktiviteter och ökad marknadsföringen.  
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Förslag på nationella och internationella intressenter är: 
 

• Oxygen Diving – Göteborgs största dykbutik 

• PADI Aware – Internationellt dykorgan, Dykare för att skydda den marina miljön 
 
Organisationers struktur bygger på samarbete, samspel och samförstånd mellan 
samtliga intressenter, lokala och nationella. Den aktuella aktiviteten byggs runt 
sportdykning, boende, yt- och landbaserade aktiviteter, hållbar lokal mat och lärande.    
 
Produkten Konceptuell Scuba Diving 
Turism är upplevelser (Kvarnström, 2013) och målsättningen är att etablera Koster 
som ett unikt turistmål, en upplevelsebaserad mat- och aktivitetsdestination.  
 
Måltiden skall vara integrerad del i den autentiska lokala upplevelsen och kopplad till 
de övriga aktiviteterna och Kosters Nationalpark.  
 
Dykning leds av dykföretag från Göteborg och aktiviteten marknadsförs internationellt 
via PADI Aware. 
 
Logi, transporter, mat, land och yt baserade aktiviteter levereras alltid lokal.  
 
Unik produkt från Kosters Nationalpark kan vara att:  
 

 Skörda ostron under vinterhalvåret och sedan tillreda dessa lokalt.  
 
 Lättare dykning i mareld, bland miljonertals mikroalger under höstperioden.  

 
 Avancerad dykning i Nationalparken, med hållbart lärande och matlagning.  
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