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ATT UTVECKLA DEN TURISTISKA MÅLTIDEN

Förord
Turismforskningsinstitutet ETOUR har till uppgift att, i samverkan med turistnäringen, utveckla
och förmedla kunskap om turism och därigenom bidra till näringens utveckling.
Studier visar att utbildning i sig inte är en tillräcklig konkurrensfördel, idag krävs att kunskaperna snabbt kan omvandlas till nya processer, tjänster och produkter.
Kunskapssamhället ställer stora krav på snabba omställningar, nya kunskaper och omedelbara
tillämpningar. För individen handlar det om att snabbt lära sig, lära nytt, lära om och fortsätta att
lära sig hela livet.
ETOUR har i linje med detta valt att förmedla forskningsresultaten med utgångspunkt från tre
olika nivåer – Information, Kommunikation och Interaktion.
Syftet med det interaktiva arbetssättet är trefaldigt;
– att till företagare överföra den kunskap som finns samlad inom ett eller flera forskningsprojekt.
– att bidra till att företagen kan tillämpa kunskapen genom att omvandla den till praktiska
handlingar inriktade på utveckling av den egna verksamheten..
– att möjliggöra ett kunskapsutbyte mellan forskare och företagare.
Måltiden betraktas som en allt viktigare del av turismen. Att utveckla turistmåltiden bör kunna
gynna såväl turisten som måltidsproducenten. Dessa tankar har utgjort utgångspunkten i det
tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Den Goda Resan” som ligger till grund för det
interaktionsprojekt mellan ETOUR, Inlandsbanan AB och dess måltidsproducenter som beskrivs i denna rapport.
Rapporten beskriver såväl svårigheter som möjligheter med kunskapsöverföring på den interaktiva
nivån. Vår förhoppning är den ska kunna vara till nytta för den som är intresserad av måltider
och av utvecklingsarbete.
Östersund i mars 2003
Maj-Britt Hansson, Programledare Kunskapsöverföring, ETOUR
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Sammanfattning
Bakgrund
Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Den goda resan som genomfördes av ETOUR
mellan hösten 1999 och sommaren 2001 fokuserade på kopplingen mellan turism och måltider.
Forskningsgruppen studerade hur man inom svensk turistnäring arbetar med måltiden och arbetade därefter fram förslag till en utveckling av samspelet mellan resan och måltiden.
I linje med ETOURs ambition att forska för turistnäringens nytta ville man omsätta resultaten
från forskningsarbetet i praktisk användning hos turistnäringen. I denna rapport beskrivs ett
sådant exempel; interaktionsprojektet Den goda resan. Projektet genomfördes från hösten
2000 till slutet av sommaren 2001. Målgruppen var måltidsproducenter längs Inlandsbanan.
Syften och mål
 Att ta tillvara resultaten från det tidigare forskningsarbetet och använda dem i en konkret
utveckling av måltider och måltidshantering längs Inlandsbanan.
 Att hjälpa entreprenörerna till nya perspektiv och ett nytt sätt att tänka omkring sina verksamheter.
 Att ge entreprenörerna kunskap om olika sätt att utveckla och förhålla sig till turistmåltiderna.
 Att visa att samverkan är en viktig del i företagets egen utveckling.
 Att på längre sikt skapa en övertygande mat- och måltidsprofil på Inlandsbanan.
Resultat
 Inlandsbanan och entreprenörerna har fått kunskaper om hur mat kan bli turistmåltider.
 Deltagarna har börjat tillägna sig ett nytt sätt att tänka kring måltiderna.
 Maträtter har utvecklas till måltider under projektets gång
 Inlandsbanans olika matstopp kom att visa på en variation mellan måltider, serveringsmiljöer, serveringssätt och social interaktion mellam resenärer och personal..
 Ökat samarbete mellan entreprenörerna längs Inlandsbanan.
 Ökad medvetenhet bland entreprenörerna om att de agerade i ett sammanhang och att
de tillsammans kunde påverka detta sammanhang. Projektdeltagarna har fortsatt att
träffas för kompetens- och kvalitetsutveckling.
Slutsatser
 För att detta projekt skulle fungera som katalysator krävdes insatser av såväl teoretisk som
praktisk natur.
 Kompetensutveckling måste anpassas med hänsyn till olika deltagares förutsättningar.
 De företagare som var aktiva i projektet och deltog i gruppsammankomster och i det praktiska samarbetet var också de som lyckades skapa och utveckla tydliga måltidsprofiler.
 De organisationer som grundade sin verksamhet på ideell grund hade stora svårigheter att
tillägna sig projektets kunskaper.
 Det är viktigt med tydliga krav och riktlinjer för deltagarna i ett interaktionsprojekt.
www.etour.se

4

ATT UTVECKLA DEN TURISTISKA MÅLTIDEN

Att utveckla den turistiska måltiden 

slutrapport från den interaktiva delen av projeketet Den Goda Resan

1 Bakgrund
Måltidsprojektet Den goda resan utformades i enlighet med de principer som ETOUR har
för att med forskning utveckla den svenska turistnäringen. För att uppnå detta måste kunskapen överföras till näringen på något sätt. Bland annat därför skrivs avhandlingar och rapporter
ofta om till populärvetenskapliga böcker. För att omsätta forskningsresultat i praktisk handling
kan kunskapsöverföring även ske genom interaktion med aktörer inom näringen.
Måltidsprojektet åskådliggör hur forskning kan övergå i praktisk kunskapsöverföring. Processen innefattade i detta fall tre olika delprojekt:
1. Forskningsprojekt
2. Populärvetenskaplig skrift
3. Interaktionsprojekt
Forskningsprojektet, som fokuserade på kopplingen mellan turism och måltider, drevs i samverkan med Örebro Universitets Restauranghögskola i Grythyttan. För en bred förståelse av
fenomenet turistiska måltider bildades en forskningsgrupp med kunskaper om turism och företagsekonomi, måltidskunskap, etnologi samt retorik. Begreppet turistmåltider lanserades och
analyserades utifrån dessa perspektiv. Forskningsarbetet resulterade i ETOUR-rapporten
R 2001:7 Den Goda Resan  Turistmåltider i Sverige.
Nästa steg i måltidsprojektet var en populärvetenskaplig skrift som skrevs av forskargruppen.
Boken syftade till att ge turistföretagare som vill utveckla sina turistmåltider, nya idéer och
perspektiv. Publikationen, P 2000:5 Den Goda Resan, (utgiven av ETOUR) vänder sig även i
viss mån till andra aktörer som arbetar med turismutveckling. Med boken når en del av
forskningsgruppens resultat och budskap ut till turistnäringen.
Måltidsprojektet hade dock ambitionen att vidareutveckla och arbeta aktivt med sin kunskapsöverföring. Det tredje steget i processen var därför ett interaktionsprojekt. Detta projekt
drevs i samarbete med Inlandsbanan och projektet fick följaktligen namnet Den Goda resan
på Inlandsbanan.
Det är denna tredje och avslutande del av måltidsprojektet som här avrapporteras.

www.etour.se
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2 Interaktionsprojektets utgångsläge
2.1 Interaktionsprojektet bygger på forskningsresultat
Forskningsprojektet utgick från relationen mellan turism och måltider, ett inom turismen relativt
outforskat område. I samverkan med Restauranghögskolan i Grythyttan satte ETOUR samman en forskargrupp med kunskaper om turism och företagsekonomi, måltidskunskap, etnologi
och retorik. Gruppen analyserade fenomenet turistmåltider utifrån dessa olika perspektiv.
Forskningsgruppens arbete presenteras i ETOUR-rapporten R 2001:7 Den goda resan 
Turistmåltider i Sverige.
Nedan redogörs kortfattat för de forskningsresultat som interaktionsprojektet bygger på.
Med ett etnologiskt perspektiv på mat och måltider konstaterades att maten är en central del av
vårt kulturella sammanhang. Detta innebär att vi å ena sidan håller fast vid våra mattraditioner
samtidigt som vi å andra sidan låter dem förändras. Lokala turistmåltider kan därför skapas
genom utveckling av lokalt producerade livsmedel och lokala mattraditioner men även genom
att nutid och andra kulturer tillåts påverka.
Genom att studera måltider ur ett retoriskt perspektiv framkom att de kan presenteras på ett
mer eller mindre övertygande sätt. Måltiderna har alla ett budskap och det gäller att, i enlighet
med retorikens grunder, finna ut vem man vill vara i publikens ögon, vilken publiken är och
vilket budskap man vill att måltiden ska förmedla. I detta ligger att alla detaljer, hur obetydliga
de än kan verka, är viktiga för budskapet och helhetsintrycket.
I forskningsarbetet konstaterades också att det fanns olika slag av måltider. Kantinmåltiden
definieras av att gästen har begränsat med tid och pengar och främst vill stilla ett energibehov.
À la carte måltiden definieras av att gästen önskar en upplevelse utöver en näringsmässig
tillfredsställelse. Gästen har då stora möjligheter att påverka sin måltid vilket ger upphov till
en större interaktion, bland annat med personal och andra gäster. Den så kallade ceremoniella
måltiden definieras av att det primära syftet med måltiden är att manifestera en händelse.
Gästerna har där få möjligheter att påverka måltidssituationen.
Det ansågs främst vara à la carte måltiden och den ceremoniella måltiden som kunde ge någon
form av turistupplevelse utöver tillförsel av näring och energi. Eftersom turistmåltider har en
tydlig koppling till besöksmålens lokala miljö är det möjligt att skapa attraktiva måltider som
ger turisterna minnesrika upplevelser utifrån ett områdes kultur. Genom att sammanföra indelningen av måltider med olika typer av turistattraktioner skapades en modell för analys och
förverkligande av turistmåltider med olika egenskaper. Exempelvis kan måltiden skapas som
en historisk och underhållande ceremoniell upplevelse och liknar då en bankett. Ytterligare
beskrivning av denna modell finns i bilaga 1.
Vidare arbetade forskningsgruppen fram en modell för analys av turistmåltidens innehåll.
Turistmåltiderna består av olika delar som påverkar varandra i större eller högre grad. Bildmässigt kan detta åskådliggöras som ägg, se bilaga 2. De tre äggen symboliserar olika nivåer. I det inre ägget finns de mest konkreta aspekterna av måltiden: råvaror som mat och
dryck, mötet med personal och andra gäster, måltidsmiljön eller scenen samt imagen. Dessa
aspekter ger upphov till en viss stämning, det mellersta ägget. Det yttre ägget är själva produkten, eller upplevelsen.
Runt omkring äggen finns styrsystemet, som omfattar sådant som företagets struktur, leverantörer och ekonomiska system. Styrsystemet sätter gränser respektive skapar möjligheter för de
andra aspekterna. Det påverkar följaktligen gästens totala upplevelse eftersom prissättning,
www.etour.se
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val av råvaruleverantörer och personalens utbildnings- och kompetensnivå beror på styrsystemet.
I forskningsarbetet ingick även en empirisk undersökning av olika turistmåltider i fyra turistområden i Sveriges inland. Turistmåltidernas innehåll analyserades efter sina beståndsdelar.
1. Lapplandstriangeln, området kring Arjeplog, Arvidsjaur och Jokkmokk. Området valdes
med tanke på sin positionering som samiskt centrum i Sverige, en inriktning som är tydlig
även i turismen.
2. Södra Jämtlandsfjällen, området kring turiststationerna Blåhammaren, Sylarna och
Storulvån. Ur områdets rika tradition av friluftsturism utforskades hur vandringsturismens
måltider kunde integreras med vandringsupplevelsen.
3. Gourmetriket är ett projekt i Örebro län som innebär att göra regionen till en välbesökt
region med mat, måltider och den småskaliga lokala livsmedelsindustrin i centrum.
4. Inlandsbanan valdes som en företeelse där resan i sig är en attraktion och där måltiderna är
en integrerad del av denna attraktion. Inlandsbanans turisttåg gör nämligen uppehåll för måltider under resan.
2.2 Populärvetenskaplig bok visar väg till utveckling
Den populärvetenskapliga boken Den Goda Resan (utgiven av ETOUR med ref nr P2000:5),
skrevs för att ge nya idéer och perspektiv på utveckling av turistmåltider. Boken ger bland
annat exempel på vad som kan inspirera och ge karaktär åt måltiderna och hur man kan gå till
väga för att skapa attraktiva turistmåltider. I boken finns även en sammanställning av svensk
litteratur kring mat och måltider för att underlätta för dem som vill läsa vidare.
2.3 Utgångsläge för måltiderna längs Inlandsbanan
När projektgruppen studerade turistmåltiderna på Inlandsbanan framkom att det saknades en
entydig inriktning på Inlandsbanans måltider. Måltiderna saknade alltså ett sammanhållande
tema, vilket kunde tolkas som att Inlandsbanan inte hade tillräckliga kunskaper och resurser
att förhålla sig till och utveckla måltiderna som viktiga resupplevelser. Även om Inlandsbanan
AB, (IBAB), inte serverade några måltider i egen regi var ändå Inlandsbanan den samlande
länken för turistföretagen längs banan.
Det fanns inte heller något samarbete mellan de olika entreprenörerna, vilket bland annat fick
som resultat att det var liten variation och att turisterna upplevde att de inte hade speciellt
mycket att välja på. Vissa maträtter kunde i och för sig ha en lokal prägel men överlag använde
inte företagarna de skilda områdenas geografiska, kulturella och företeelsemässiga resurser i
utformandet av sina turistmåltider. Måltiderna var alltså inte kopplade till destinationen mer
än i undantagsfall.
Helhetsintrycket av resan på Inlandsbanan, både vad gällde resan och måltiderna, upplevdes
som rörigt. Under vissa stopp upplevde såväl personal som resenärer att tåget gjorde ett alldeles för kort uppehåll för att det skulle vara möjligt att skapa måltidsupplevelser.
Tågpersonalen som även arbetade som mellanhand mellan måltidsföretagen och resenären
genom att ta matbeställningar, samla ihop dem och ringa in ordern till företagen, hade dessutom ibland svårt att hinna med detta. Resultatet blev stundtals stressiga och frustrerande
matsituationer.
Måltiderna längs Inlandsbanan hade sammanfattningsvis mer eller mindre en servicefunktion.
De tendenser som fanns att integrera måltiden i turistupplevelsen sträckte sig till att rätterna
kunde ha en viss lokal prägel.
www.etour.se
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3. Ett interaktionsprojekt där kunskap omsätts i praktisk handling
3.1 Projektets uppbyggnad
Projektets personal

Interaktionsprojektet var ett projekt inom ramen för ETOURs kunskapsöverföringsprogram
och samordnades av dess programledare. En projektledare och en projektassistent hämtades
från måltidsprojektets forskningsgrupp. Dessa två arbetade under hösten 2000 med slutförandet
av den populärvetenskapliga boken och interaktionsprojektets inledande undersökningar. Från
nyåret fram till sommaren 2001 arbetade projektledaren på egen hand. Under sommaren 2001
tillkom en projektassistent som var behjälplig med slutundersökningarna.
Målformulering

Projektets mål var:
att ge deltagarna nya perspektiv och ett nytt sätt att tänka omkring sina verksamheter.
Målgrupper

Primär målgrupp för projektet var turistmåltidsföretagarna längs Inlandsbanan. Inlandsbanan
AB, (IBAB), sågs också som en viktig aktör i projektet. Projektet behövde IBABs engagemang för att kunna genomföra projektet och vissa aktiviteter. Samtidigt var IBAB också en
projektdeltagare som kunde få ett nytt perspektiv på sin turistprodukt med avseende på turistmåltiderna.
 Turistmåltidsföretag längs Inlandsbanan
Med denna grupp menades de företag som skulle leverera turistmåltider till Inlandsbanans
resenärer säsongen 2001.
Utan denna avgränsning skulle alla restauranger och kaféer längs banan ingå i projektet. En så
omfattande grupp skulle medföra en låg interaktionsgrad för projektet.
Förhoppningen var att projektets innehåll ändå skulle sprida sig och inspirera krögare med
flera.
 Inlandsbanan AB
Det var viktigt att IBAB var delaktig i projektet eftersom företagarna stod i en stark beroendeställning till Inlandsbanans turisttrafik. IBAB marknadsförde turisttrafiken och turistmåltiderna
och Inlandsbanans tågvärdar tog upp resenärernas beställningar.
Dessutom var det viktigt att IBAB var aktivt närvarande i projektet med tanke på hur turisttrafiken skulle utformas i framtiden. Projektet kunde konkret visa att turistmåltider kan höja en
turistprodukts attraktionsförmåga och ge förslag till förbättringar av turisttrafikens måltider i
ett sammanhållande perspektiv. Med denna kunskap skulle IBAB strategiskt kunna påverka
sina framtida leverantörers utbud.
Som det senare skulle visa sig tillkom ännu en part, nämligen den aktör som ansvarade för
sträckan Kristinehamn - Mora. Företaget hette Tågåkeriet och den ansvarige där kontaktades
givetvis av projektet.
 Turistorganisationer
Turistbyråerna längs Inlandsbanan identifierades som sekundär målgrupp för projektet. Eftersom turister och resenärer vänder sig till dessa organisationer med frågor om Inlandsbanan
www.etour.se
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skulle projektet kommunicera men inte direkt interagera, med turistbyråerna och informera om
projektets existens och innehåll.
3.2 Projektets genomförande
Introduktionsbrev

Ett introducerande brev skickades ut till alla deltagare i september. Där presenterades kortfattat projektets grundtanke.
Projektdeltagarna skulle, om de ville, få ta del av ETOURs kunskap om turistmåltider samt få
stöd i att använda denna kunskap för att utveckla den verksamhet som var knuten till Inlandsbanan. I brevet framgick att företagarnas medverkan i projektet skulle bygga på deras aktiva
engagemang. Brevet flaggade också för det personliga besök som skulle göras under hösten.
ETOURs projektledare, IBABs marknadschef och även dess turistansvariga undertecknade
brevet. Det var viktigt med IBABs underskrifter så att det framkom att de stöttade projektet.
Uppföljande telefonsamtal

Brevet följdes upp med ett telefonsamtal så att företagaren fick projektidén presenterad såväl
muntligt som skriftligt. Under samtalet redogjordes även kort för ETOURs verksamhet och
hur projektet passade in i organisationen.
Företagaren fick svara på frågan om han/hon ville vara med i projektet eller inte. Tydligt
förklarades det under telefonsamtalet att man måste vara aktiv för att få ut något av projektet.
Några såg stora möjligheter och tackade genast ja. Andra uttryckte sig mer tveksamt men efter
extra betänketid ville alla vara med.
Varje företag besöks

Under företagsbesöken fick projektet kunskap om varje verksamhet. Detta redogörs närmare
för på sid 12. Besöken syftade bl a till att förankra projektet och skapa förtroende för det.
Eftersom interaktionsprojektet syftade till att initiera en utveckling inifrån dem själva var det
väsentligt att de kände tillit för projektet.
Under besöken informerades företagarna om projektet. Företagarna fick också en viss återföring på sin verksamhet genom att de fick ta del av resultaten från intervjuerna med tågvärdar
och resenärer.
Den populärvetenskapliga boken Den goda resan bläddrades igenom under besöket. Tanken
var att företagen skulle förstå hur de kunde använda den som inspirationskälla. Alla fick i
uppgift att i enkla ord skriva ned idéer, frågor och önskemål och mejla dem till projektet. Alla
företagare fick varsitt exemplar av boken som projektlitteratur. Deltagarna hade därmed något
skrivet att förhålla sig till under hela projektperioden.
Kontakt med turistbyråer

Projektet tog under november kontakt med en del turistbyråer i området för att informera om
projektet och bjuda in dem till de planerade gruppmötena.
Under dessa samtal diskuterades om kommunerna hade resurser att understödja Inlandsbanans företagare med sådant som enligt IBAB hörde till kommunernas ansvar. En del kommuner
hade en positiv attityd medan andra förhöll sig mer avvaktande. De kommuner som inte hade
ett attraktivt stopp kände naturligt nog inte så stort engagemang för Inlandsbanan och tyckte
www.etour.se
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inte heller att de själva kunde lägga ner resurser på att skapa ett attraktivt stopp.
Inledande undersökningar

En grund för interaktionsprojektet var, förutom forskningsarbetet, den empiriska undersökningen
på Inlandsbanan. Innan projektet påbörjade sina kunskapsöverförande interaktiva aktiviteter
genomfördes några andra undersökningar.
Resenärer sommaren 2000

För att få en bild av hur turisterna upplevt Inlandsbanans turistmåltider ville projektet få kontakt
med några resenärer som rest med Inlandsbanan sommaren 2000. Inlandsbanan AB hade
givetvis inget fullständigt register över alla resenärer. De som köpt en paketresa var däremot
registrerade och projektet fick tillgång till det registret.
Paketresenärerna fick bland annat berätta hur de upplevde måltiderna och redogöra för sina
minnen av dessa.
Ingen av de tillfrågade resenärerna hade haft några förväntningar på den mat som skulle serveras under resan med Inlandsbanan. Negativa upplevelser med måltiderna rörde ofta leveransen, att man inte fått det man beställt, att det var stressigt och att servicen var dålig. Att det var
liten variation mellan en del måltider var något som upplevdes negativt.
Positiva upplevelser fick resenärerna av lokal mat och mysiga måltidsmiljöer. Resenärerna
hade goda minnen från måltider som exempelvis renkött i sameviste eller rökt röding med
vidsträckt utsikt över sjö och fjäll.
Resenärerna fick även svara på vad de tyckte var viktigt med resmåltider generellt sett. Svaren
kom givetvis att påverkas av de upplevelser som de haft på Inlandsbanans matstopp.
De flesta nämnde att god och vällagad mat var viktigt, och att lokal mat och speciella rätter
gjorde resan spännande och gav den en extra dimension. Att äta lokal mat som man inte kunde
få hemma var en del av resan. Trevlig stämning och att äta i lugn och ro var viktigt för några.
Resenärerna fick också möjlighet att säga vad de tyckte kunde förbättras. Inlandsbanan kunde
framhäva det lokala mera med fler lokala specialiteter och en större spridning av sortimentet.
Vissa hade förslag på bättre leverans; mer information om maten skulle göra det enklare och
mer intressant att resa och äta, längre raster skulle minska stressen och rörigheten.
Tågvärdar sommaren 2000

Telefonintervjuerna med tågvärdarna gav en bild av hur de själva upplevde maten och måltiderna
på Inlandsbanan samt även deras reaktion på resenärernas upplevelse av maten.
Tågvärdarna var överens om att de norrländska maträtterna uppskattades av de allra flesta
liksom de enkla och naturnära miljöerna. Tågvärdarna hade även samsyn vad gällde det som
resenärerna inte var nöjda med. Ett ställe upplevdes som för dyrt, ett annat höll en mycket låg
standard på sitt utbud.
Tågvärdarna menade att det borde finnas alternativ som vegetariska rätter och mer exklusiva
rätter. Även alternativ för barn och dem som inte vill äta speciella lokala rätter borde finnas.
Tågvärdarna ansåg att det rådande beställningssystemet inte fungerat tillfredsställande. De
hade gått runt efter varje matstopp och informerat gästerna muntligt om nästa ställes meny och
därefter tagit upp beställningen. Direkt efter att resenärerna ätit skulle de alltså bestämma sig
för nästa måltid, vilket gjorde att många inte beställde något därför att de var mätta. När det så
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var dags för nästa matstopp hade en del resenärer ångrat sig vilket ledde till frustration eftersom det sällan fanns tillräckligt många extraportioner.
Intressant är att de måltider som resenärerna hade speciella minnen av, det vill säga god mat i
särskild miljö, samtidigt var de ställen som tågvärdarna lyfte fram för den goda servicen.
Intervju med IBAB

Efter att projektet haft sina inledande förhandlingar med IBAB och fått projektplanen godkänd, genomfördes en strukturerad intervju med IBABs marknadschef.
Syftet med den intervjun var bland annat att ta reda på om IBAB kunde se turistmåltiderna
som en viktig del av turistprodukten och i så fall hur de ville satsa för att utveckla dem. Intervjun berörde även om IBAB var villig att ha kvalitetskrav och kvalitetskontroll på leverantörerna.
Under intervjun framkom att IBAB inte hade något ansvar för rörelserna längs banan och
därför inte kunde tänka sig några krav eller besiktningsbesök. IBAB nöjde sig med den återföring de fick av tågvärdarna som efter säsongen fick berätta vad som fungerat bra och mindre
bra.
Ändå hade IBAB börjat vidta åtgärder för en bättre kontroll av måltidssystemet längs banan.
För första gången hade man detta år begärt in verksamhetsbeskrivningar från de företag som
ville ta hand om turisterna.
Förbättrade måltidsmiljöer på perrongerna var inte IBABs ansvar utan kommunernas. IBAB
kunde i och för sig påpeka brister och be kommunerna att exempelvis snygga till där det
behövdes. Praktiskt var det dock inte mycket IBAB kunde göra vad gällde måltidsmiljöerna.
Tidtabellen kunde inte justeras mycket eftersom det var viktigt att ankomst- och avgångstider
hölls och att man tog hänsyn till den viktiga godstrafiken. Om än turisttrafiken hade ett starkt
symbolvärde stod den för en mycket liten del av Inlandsbanans omsättning.
Marknadschefen såg matstoppen som rena servicestopp som skulle mätta magen. Måltidsupplevelser hörde hemma vid så kallade gourmetresor. Vad marknadschefen därför efterfrågade hos leverantörerna var att de hade kunskaper så att de kunde hålla en jämn kvalitet och
vara leveranssäkra.
Under intervjun framkom också att det saknades kontinuerlig kontakt mellan de olika leverantörerna och IBAB. Marknadschefen ansåg att det var viktigt med kontakter, då kunde parterna
diskutera och lösa problem innan det gick så långt att turisterna drabbades. IBAB hade försökt
få igång en dialog men inte lyckats samla företagarna. Den bristande kommunikationen sågs
som ett stort problem.
Kartläggning av andra matutvecklingsprojekt

För att få mer kunskap om hur andra svenska måltidsutvecklingsprojekt bedrivits gjorde projektet en enkel kartläggning av dessa.
Gastro Botnia-projektet var ett projekt som band samman restauranger i Kvarkenområdet. En
målsättning var bland annat att skapa ett antal nya områdesspecifika maträtter och att krogarna
skulle bindas samman genom reklam och marknadsföring.
Ett annat projekt var Hyttornas rike som ingick i utvecklingsprojektet Gourmetriket i Örebro
län. Det projektet var tänkt att fungera som ett nätverk, ungefär som Gastro Botnia. Även här
skulle deltagarna i projektet få en större inblick i varandras verksamheter för att få en tydligare
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bild av sin egen profil.
Tidernas mat var ett annat matutvecklingsprojekt som ingick i det länsövergripande projektet
Tidernas väg. Även i Tidernas mat handlade projektet om att skapa ett nätverk mellan olika
krogar och krögare längs ett stråk. Den välmeriterade kocken Malin Söderström utvecklade
nya recept för krogarna som presenterades i en gemensam broschyr.
Skärgårdssmak var ett projekt som hade varit aktivt under flera år och fått mycket positiv
uppmärksamhet. Projektet fokuserade på att råvarorna och hantverket i och omkring maten
skulle vara lokalt producerade. Deltagande företag fick ansöka om att vara med i projektet och
valdes ut efter olika kriterier som utvecklingsambition, arbetstillfällen och kompetens. Företagen kontrollerades med oannonserade besök. Godkända företag fick sätta upp en skylt som ett
kvitto på den kvalitetsgaranti varumärket Skärgårdssmak står för. Företagare som inte deltog
under seminarier och möten uteslöts ur projektet om de inte hade särskilda skäl.
Resa från norr till söder

Projektets nästa aktivitet var att besöka varje företag längs Inlandsbanan och studera hur verksamheten var uppbyggd och hur samarbetet med Inlandsbanan fungerade. Under besöken skulle
dessutom projektet förankras ytterligare genom presentation av den populärvetenskapliga boken Den Goda Resan och projektets personal.
De allra flesta företag ägdes och drevs av en eller två personer från samma familj. För de som
hade sitt företag igång året runt var Inlandsbanan inte en absolut förutsättning för företagens
fortlevnad.
Andra drev företaget som en bisyssla och hade det enbart igång tack vare Inlandsbanan. Inlandsbanan var också en stark motor för föreningar med sommarverksamhet. För de två sistnämnda
rörelserna var Inlandsbanans trafik en förutsättning för verksamheten.
Ett fåtal företagare hade formell utbildning inom restaurang- eller livsmedelsbranschen. De
flesta byggde sin verksamhet på sitt intresse för mat och människor. Leverantörerna hade
skilda bakgrunder i utbildning och erfarenhet vilket också märktes i att de hade olika perspektiv på sin verksamhet.
Inlandsbanan hade under föregående säsong haft varierade maträtter att erbjuda till sina resenärer. Det är faktiskt anmärkningsvärt med tanke på att de enskilda måltidsproducenterna inte
vetat om vad de andra serverat. Nästan alla strävade efter att arbeta med råvaror med lokal
anknytning, vilket kan förklara en del av specialiseringsgraden. De som lagade maten försökte
till exempel att ta sina råvaror från småskaliga lokala leverantörer.
Det fanns olika anledningar till varför företagarna ville knyta an till det lokala. Vissa tog
hänsyn till miljön genom att lokala produkter gav korta transporter och höll bygden levande.
Andra valde det lokala därför att turisterna efterfrågade det. Ändå kunde man försumma att
tala om för turisterna att råvarorna hade lokal anknytning.
Kaffeserveringen var däremot inte lika varierad. Den lokala anknytningen var inte lika tydlig
här som hos maträtterna.
Inlandsbanemåltiderna serverades i många olika miljöer som rymde det mesta från servering
på perrong till vanlig restaurangmiljö.
Turistmåltidsproducenterna hade i princip två gemensamma önskemål; att träffa de andra leverantörerna och ha bättre kontroll över sitt matstopp.
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Företagen ville veta vad de andra serverade och ville även veta mer om personerna bakom
företagen. Inte främst för att få idéer till utveckling av den egna verksamheten utan för att vara
säker på att inte göra samma sak som någon annan. Många ville av den anledningen göra en
resa med Inlandsbanan under säsong men kunde inte eftersom de själva hade fullt upp under
den tiden.
På en del ställen var det inte utrett hur samarbetet med IBAB skulle se ut. Entreprenörerna
kunde mena att de bara skulle behöva koncentrera sig på att planera, laga och servera maten
och att IBAB skulle se till allt det andra som behövdes för att matstoppen skulle fungera bra.
En del tyckte exempelvis att IBAB borde bygga perronger eller avstigningsramper samt sätta
av längre tid för matstoppen.
Många företagare menade att tågvärdarnas beställningssystem inte fungerat tillfredsställande.
Beställningarna hade ibland både varit försenade och felaktiga vilket skapat förvirring och
stress. Detta skulle kunna förhindras om IBAB hade bättre insyn i vad som serverades längs
banan. Detta förstod en del företagare medan andra menade att det var svårt att bestämma
utbud och prisnivå långt i förväg. Andra företag tog för givet att IBAB visste vilket utbud de
hade eftersom det alltid varit samma. Med den inställningen hade IBAB svårt att informera
bland annat tågvärdarna om måltidsutbudet längs banan.
Några efterfrågade besked om turisttrafikens framtid. Eftersom det under många säsonger
varit tveksamt om Inlandsbanan skulle fortsätta med turisttrafiken kände många en stor osäkerhet vilket bidrog till en låg investeringsvilja. Visste man att Inlandsbanan skulle gå några år
framöver skulle man våga mer.
Sammanställningen från rundresan skickades ut till alla deltagare. Med denna sammanfattning fick alla deltagare även en adresslista med aktuella namn och telefonnummer och
epostadresser. Den skulle underlätta kontakter mellan deltagarna och mellan deltagarna och
IBAB.
Enkätundersökning

Efter rundresan där varje företag besökts genomfördes en enkätundersökning med deltagarna.
Enkäten hade två syften. För det första var den ett pedagogiskt/metodiskt instrument ägnat åt
att få företagarna att börja tänka strukturerat kring sina måltider. För det andra formade svaren
ett underlag för projektets aktiviteter.
Som första sida fanns äggen, jfr sid 6, som innefattade måltidskategorierna mat, dryck, möte,
miljö och image samt styrsystem. Till detta bifogades en kort bruksanvisning i hur äggen kunde
tolkas. Genom enkäten skulle förhoppningsvis de som ännu inte läst boken Den Goda Resan
börja med det.
Alla enkäter analyserades och delades in i två grupper beroende på om respondenten serverade kaffe eller maträtter.
Viktigast för alla som svarat var att gästerna skulle få bra kvalitet på mat och dryck. Bra
kvalitet betydde för de flesta att servera mat och fika med råvaror från området. Hemlagat och
traditionellt var också en kvalitetsfaktor.
Det lokala hade en stark anknytning till traditionen och här hade företagarna ungefär samma
ambitionsnivå. Ingen hade funderat på att skapa nya smaker av de lokala råvaror som fanns
tillgängliga och man hade inte heller funderat över att utveckla måltidsdetaljer som bröd,
dryck, tilltugg, dukning med mera.
Några tankar på hur miljö och maträtter kunde utformas så att de bildade en helhet hade grupwww.etour.se
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pen inte. I allmänhet hade företagarna inga idéer om hur de ville utveckla sina måltider.
Några företagare uttryckte dock att de var intresserade av att utveckla sina måltider tematiskt
och formulerade en del idéer i enkäten.
Med avseende på resan i sin helhet tyckte alla företag att det var väsentligt med ett varierat
utbud. Men den viktiga frågan i detta sammanhang var om företagaren kunde tänka sig att
påverkas av andra i sin egen verksamhet för att uppnå en variation. Alla, med ett undantag,
ansåg att andra kunde tillåtas påverka vissa delar av produkten.
Enkäten gav ytterligare belägg för att det var viktigt för företagarna att träffa de andra.
Till turistmåltidens kärna hör att det finns möjligheter till bra möten med turisterna. En grundläggande förutsättning är att det finns tid till detta. De som ville ha mer tid till sitt förfogande
var, med ett undantag, fikaproducenter.
Till mötet hör också att man kan kommunicera på flera språk. Bättre språkkunskaper efterlystes samfällt men även att det skulle finnas skriftlig information om Inlandsbanans måltider på
engelska och tyska. Företagarna menade också att det vore bra om tågvärdarna hade ett skriftligt underlag så att dessa bättre kunde informera turisterna. Tidigare resenärer hade inte verkat
så väl förberedda på var de hamnat och vad som egentligen stod till buds där. Kanske kunde
rörigheten minskas om resenärerna fick tydlig och klar information.
Gruppen hade låg ambitionsnivå vad gällde alternativa maträtter som mat för vegetarianer
eller personer med födoämnesallergi.
Slutsatser av genomförda undersökningar

Med de grundläggande och inledande undersökningarna avklarade kunde projektet fatta beslut om lämpliga aktiviteter att genomföra.
Kommunikationen mellan IBAB och företagarna behövde förbättras för ett bättre leveranssystem. När företagarna hade bestämt sig för sitt utbud skulle detta meddelas IBAB som på det
viset skulle kunna informera sina resenärer och tågvärdar om sommarens måltidsutbud. Ett
skriftligt underlag om utbudet var ett verktyg Inlandsbanan kunde använda för att skapa förväntningar, som ju är en del av upplevelsen, hos resenärerna. Projektet skulle kunna anlägga en
grund för ett sådant informationssystem. Med grunden lagd kunde IBAB och de olika företagen därefter vidareutveckla och förfina systemet.
Med förbättrade beställningsrutiner skulle antalet felaktiga beställningar kunna minska och därmed även stress och oro hos såväl turister som producenter. Kvalitetsförbättringen borde innebära en bättre måltidsupplevelse för turisterna. Projektet skulle arbeta fram ett förslag för
bättre beställningsrutiner.
Trots att det stora flertalet av företagarna arbetade med lokala råvaror, vilka ansågs signalera
hög kvalitet, framgick inte denna lokala anknytning. En uppgift för projektet var därför att
utveckla ambitionen hos företagarna att arbeta med den lokala anknytningen och samtidigt
visa hur detta budskap kunde kommuniceras till turisterna. Genom detta skulle också
variationsrikedomen kunna öka.
Genom gruppmöten hos varandra skulle deltagarna i projektet få en större inblick i andras
verksamheter. Den egna profilen skulle då kunna bli tydligare. Även det borde leda till en ökad
variation.
Genom mötena skulle de också förstå att de hade gemensamma problem att brottas med. För
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att underlätta för företagarna att närvara på mötena förlades mötesplatserna på tre orter från
söder till norr. Alla skulle då ha en relativt kort restid. IBAB bjöds givetvis in till gruppmötena, delvis för att kommunikationen skulle förbättras och informationsutbytet mellan parterna underlättas. Vid träffarna skulle IBAB få del av projektdeltagarnas tankar och önskemål
och IBAB kunde informera hur de tänkte sig arbetet med sommarens turisttrafik.
Av de inledande undersökningarna drog projektet slutsatsen att en del av deltagarnas kreativa
sinne levde en slumrande tillvaro. De visste kanske att de ville vidare, men inte hur. Något
slags gemensamt inspirationsseminarium kunde förmodligen vara till nytta. Gruppen skulle
bland annat möta en kock som kunde förstå det speciella med arbetet att servera turistmåltider
till Inlandsbanans resenärer.
För att stimulera gruppen att börja samverka och samarbeta skulle olika former av grupparbeten genomföras. Grupparbetena skulle vara av både praktisk som teoretisk karaktär. Gemensam matlagning och gruppdiskussioner befanns vara lämpliga aktiviteter.
Tågvärdarna hade efterlyst ett bredare sortiment med avseende på vegetariska rätter, barnportioner och rätter anpassade efter personer med någon form av födoämnesallergi.
Eftersom företagen med största sannolikhet skulle komma att möta turister med dessa behov
och önskemål skulle projektet försöka inspirera företagarna att bredda denna del av sitt utbud.
Lämpliga tillfällen till detta skulle vara under gruppmötena och under inspirationsseminarierna.
Företagarna och IBAB hade påpekat att måltidsmiljöerna kunde förbättras på sina ställen.
Framför allt handlade det om att snygga till och städa upp perrongerna. Projektet menade dock
att mer än så kunde göras för att skapa mer innehållsrika upplevelser av måltiderna. Detta
gällde i synnerhet de företagare som uttryckt att de var intresserade av tematiska måltider. En
aktivitet skulle därför vara att, tillsammans med en konsult specialiserad på iscensättning av
måltider efter olika teman, ge företagarna en analys av miljön och presentera åtgärdsförslag.
Under sommarsäsongen 2001 skulle projektet genomföra en intervjuundersökning på Inlandsbanans resenärer och tågvärdar för att kunna se om upplevelserna av turistmåltiderna förändrats jämfört med föregående år. Under sommaren skulle också projektet besöka de deltagande
företagen för att studera verksamheten när den var aktiv.
Projektets sista aktivitet skulle vara ett slutseminarium på ETOUR. Förutom att projektets
aktiviteter och resultat skulle redogöras under denna sista träff var det meningen att medlemmarna i projektgruppen skulle få insikt att de själva nu hade ansvaret för den fortsatta utvecklingen.
Projektets deltagare

IBAB informerade projektet om att det fanns en lista om vilka som skulle vara nästa säsongs
måltidsleverantörer.
Under slutet av sommaren hade IBAB för första gången gått ut med en förfrågan till de olika
destinationernas matställen. Dessa näringsställen uppmanades att inkomma med en intresseanmälan inför nästa säsong. Intresseanmälan skulle kompletteras med en redogörelse för verksamheten och hur många kunder de kunde ta emot samtidigt.
Utifrån dessa intresseanmälningar valdes företagen ut. IBAB gjorde urvalet framför allt efter
hur man upplevde deras leveranssäkerhet. En del företag var kvar från föregående år, andra
var helt nya. Något företag som varit med tidigare ströks på grund av bristande kvalitet. Något
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avtal mellan turistföretagen och IBAB tecknades inte utan överenskommelsen var muntlig.
En lista på projektdeltagare från Kristinehamn i söder till Jokkmokk i norr sammanställdes.
Gruppen bestod då av tolv företag/föreningar, IBABs marknadschef och turistansvariga samt
en ansvarig för södra delen av Inlandsbanan.
Under slutet av hösten tillkom ytterligare två företag som givit klartecken till IBAB/Tågåkeriet.
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4 Genomförda aktiviteter
4.1 Tre gruppmöten
Inför gruppmötena skickades en inbjudan ut med angiven dagordning, mötesplats och mötestid.
För att deltagarna skulle vara väl förberedda fick de veta att de skulle presentera sig för varandra och att de kunde ta tillfället i akt att ställa angelägna frågor till IBAB. Samma information
hade de fått under de telefonsamtal som föregått utskicket. När alla möten genomförts sammanställdes innehållet. Alla deltagare fick ett utskick per post.
Alla utom två av projektdeltagarna tog sig till ett möte.
Under de tre mötena deltog förutom företagarna, en representant från IBAB och någon eller
flera från turistbyråer/turistorganisationer i området. Mötena var förlagda till Kristinehamn,
Åsarna och Arvidsjaur.
Alla möten började med att varje deltagare fick ordet. De fick berätta vilka de var, hur verksamheten såg ut, och om det var någon speciell fråga de ville ta upp under dagen.
Därefter utvecklade projektet ett resonemang om hur mat kan bli måltidsupplevelser. Bland
annat fördes en diskussion kring den modell forskningsprojektet arbetat fram för analys och
utveckling av turistmåltider, se sid 6 och bilaga 1.
Detta följdes av en redogörelse och diskussion av enkätundersökningen som bland annat gjordes för att projektet skulle ha underlag för sina aktiviteter, se sid 10 . Enkäten hade uppenbarligen inspirerat en hel del tankar och idéer genom att den gick igenom måltidens beståndsdelar
 mat och dryck, måltidsmiljö, mötet, imagen, stämningen och styrsystemet.
Fruktsamt möte mellan IBAB och företagen

Att träffa någon från IBAB var värdefullt för företagarna. Många frågetecken rätades ut och
förtydliganden gjordes. Projektdeltagarna fick bland annat reda på vad IBAB respektive
Tågåkeriet hade för ansvar samt vilka förväntningar företagen kunde ha på de båda trafikorganisationerna.
Dessutom fick deltagarna färsk information om hur bokningsläget inför sommaren såg ut.
IBAB informerade även om när och var de planerade att genomföra utbildningsdagar för tågvärdarna.
Det påpekades från IBABs håll att ju bättre tågvärdarnas underlag var, desto bättre information kunde de ge resenärerna.
Bättre information och smidigare beställningsssystem

Företagen hade många frågor om serveringssystemet skulle kunna ha en bättre struktur. Det
var inte bara resenärerna som hade fått lida för rörigheten utan även företagen, i synnerhet de
som for ut med produkterna till banan. Det var inte enkelt att förutse alla behov som resenärerna kunde tänkas ha och definitivt svårt att skapa flexibla lösningar på en perrong som låg på
bilavstånd från den egna restaurangen.
Bland annat därför var det viktigt att IBAB informerade om antalet bokade resenärer i förväg
samt gjorde delbeställningar.
Detta var nytt för IBAB som trott att delbeställningar ställde till besvär. Men med delbeställningar och bokningslistor kunde företagarna på ett ungefär räkna ut antal portioner.
IBAB lovade att skicka ut bokningslistor till företagen och även ringa in delbeställningar.
www.etour.se
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En andra angelägen fråga var att underlätta för tågvärdarna att ta upp beställningar korrekt och
i god tid innan ankomst. Hur kunde beställningssystemet förändras till det bättre?
Några företag tyckte att resenärerna skulle ha möjlighet att boka mat samtidigt som de bokade
sin resa. Förmodligen skulle försäljningen öka med ett sådant system.
Man ville även att matutbudet skulle presenteras i Inlandsbanekatalogen, eftersom alla tågvärdar inte hann både berätta om maten och ta upp beställningar.
Företagarna började diskutera hur man till sommaren kunde samla matutbudet i en gemensam
skrift och även skapa ett system så att turisten fick ett bekräftande kvitto på sin beställning.
Detta kvitto skulle lämnas när man hämtade och betalade för maten. Projektledaren tog på sig
ansvaret att samla ihop information om måltiderna inför sommaren. Detta skulle samlas i en
gemensam produktion, med tider och priser tydligt utsatta. Utformning av ett slags beställningssystem skulle projektet också svara för.
Resurser att samla in information och skapa ett beställningssystem fanns varken på IBAB eller
hos de enskilda entreprenörerna. Genom att presentera en färdig produkt skulle IBAB och
företagen ha något att utgå från när de i framtiden behövde förfina och förbättra leveranssystemet.
Möte och image

Till måltidens möte hör även mötet med andra måltidsgäster och resenärer.
Inlandsbanans image - den lugna resan genom det svenska inlandet, borde prägla också måltiderna.
Stress under måltiderna, beroende på att de andra resenärerna är många, står i motsats till
Inlandsbanans image. Genom bättre organisation skulle den upplevda rörigheten kunna minska
och resenärerna kunde uppleva stämningen i måltiden på ett sätt som bättre överensstämde
med Inlandsbanans image.
Projektledaren arbetade också med att hjälpa företagarna att bättre kunna säga något om sig
själva. Deras samlade identitet påverkade Inlandsbanans profil. Hade de bättre självförtroende
och kände de en trygghet i produktionen skulle detta givetvis stärka turistprodukten Inlandsbanan.
Mat och dryck

När företagarna presenterade sig för varandra berättade de vilka rätter de tänkte arbeta med
under sommaren. Den informationen ledde bland annat till att vissa företag bestämde sig för
att börja servera något som ingen annan skulle ha, eller tvärtom, la sina planer på hyllan.
Under mötena förde projektet en diskussion om inställningen till maträtter för barn, vegetarianer
och personer med födoämnesallergi. Flera av företagarna insåg att de måste börja arbeta även
med denna del.
Miljö

Både företagarna och IBAB var överens om att vissa miljöer längs banan inte kunde anses
vara tilltalande måltidsmiljöer. Detta var ett kommunalt ansvar.
Representanterna från kommunerna längs Inlandsbanan yttrade sig i denna fråga. Att det satsades så lite på Inlandsbanan från en del kommuner ansågs bero på att kommunernas pengar,
liksom Inlandsbanans pengar, var så osäkra. Eftersom det dessutom var färre resenärer nu
jämfört med för några år sedan så kostade varje resenär egentligen för mycket för att man
skulle se ett investeringsvärde. En del kommuner hade för övrigt inte insett att de hade möjligwww.etour.se
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het att använda sig av Inlandsbanan som en attraktion eller aktivitet.
En del av företagarna förstod att de måste förhandla på egen hand med sin kommun, och
troligen axla ansvaret för en bättre miljö.
Början till samarbete

Under gruppmötena började företagarna inse att de kunde ha en praktisk nytta av varandra.
Någon rekommenderade en råvaruleverantör, en annan fick möjlighet att ta över inventarier
från ett företag som inte längre hade användning för det, etcetera.
4.2 Grupparbete
I mitten av april genomfördes en aktivitet på Vildmarksmässan i Stockholm. I det så kallade
Köket samarbetade tre av projektets företagare och två representanter från IBAB. Det fanns
flera syften med aktiviteten:
 Att exemplifiera hur ETOUR kunde arbeta med kunskapsöverföring
 Att studera om man via maten kan skapa ett intresse för en turistprodukt
 Att skapa ett tillfälle för företagarna att få reaktioner på sina måltider
 Att skapa ett tillfälle för några företagare att samarbeta med varandra och därigenom skapa
förutsättningar till ytterligare profilering
Det krävdes mycket planering och administration för att synkronisera de skilda företagarna.
Råvaror och maträtter skulle skilja sig åt mellan dem och samtidigt fanns det beröringspunkter
mellan dem som skulle utnyttjas. De olika företagarna skulle marknadsföra sig själva i relation
till Inlandsbanan, inte som enskilda företag.
Kökets miljö skapades på plats och planerades av projektet och deltagarna tillsammans.
De som blev nyfikna på ETOUR-projektet kom bland annat från Friluftsfrämjandet, olika
turistorganisationer samt från enskilda turistföretag. Det var uppskattat att ETOUR hade ett
projekt som var konkret omsatt i handling.
Måltiden väcker intresse för turistprodukter

Maten och smakbitarna skapade ett intresse för Inlandsbanan hos besökarna. Folk bjöds på
nygamla smaker som tjockmjölk, rabarberglögg, rökta korvar, kolbulle, rensoppa med klimp,
rökt renhjärta och kokt rentunga, vildmarksbakelse och tunnbrödklämma med renkött eller
getost.
IBAB och företagarna lärde sig att det goda argumentet var givet; fler och andra smaker av det
svenska inlandet fanns vid Inlandsbanan. Det framgick tydligt hur exklusiva måltiderna var
och att även en resa med Inlandsbanan kunde kallas exklusiv i betydelsen unik och speciell.
Reaktioner

Smakproverna väckte hos medelålders och äldre minnen från betydelsefulla perioder som barndomen eller militärtjänsten.
Den unga generationen menade att vissa maträtter var lika exotiska som de spektakulära maträtter de mött under resor i främmande länder. Ett sätt att lära känna sitt hemland kunde förvisso vara att lära sig mer om dessa råvaror, tekniker och måltider.
Till mässan kom en del personer med invandrarbakgrund. Denna variant av svensk mat var
www.etour.se
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väldigt svår för många, precis som den var för många ungdomar med svensk bakgrund.
Samarbete

Ett viktigt syfte med aktiviteten på mässan var att skapa ett bra tillfälle för några av företagarna
att lära känna varandra och sina produkter. Med en gemensam erfarenhet skulle de komma
varandra närmare och det skulle finnas bättre möjligheter till samarbete i framtiden.
Kökets första öppethållandetimmar var stressiga, röriga och ostrukturerade. Vem som skulle
göra vad hade ännu inte klarats ut i praktiken, och det blev många soloprestationer. Med detta
uppstod en del smärre konflikter som företagarna och IBAB fick arbeta sig igenom.
Efter några diskussioner och praktiska försök gick samarbetet mycket bra. Företagarna började hjälpa varandra och fick så småningom förtroende och respekt för varandra. Dessutom
upptäckte de att de kunde arbeta mot samma mål, trots att de var så olika sinsemellan.
Som projektledare var detta en intressant övning i hur man kan skapa ett forum för
samarbetsövningar och när man bör gripa in och när man ska gå undan.
Intrycken från Vildmarksmässan sammanställdes och skickades ut till alla i projektet.
Erfarenheterna från mässan togs med till inspirationsseminariet i Mörsil och Kall.
4.3 Inspirationsseminarium
Projektet påbörjade efter gruppmötena arbetet med inspirationsseminarium. Seminariet var ett
sätt att försöka skapa ett slags gemensamt sinne i gruppen. Med ett sådant kunde sedan intryck
och erfarenheter samordnas; alla i gruppen kunde få en förståelse för de andra och samtidigt se
sig själva i ett sammanhang.
Från början var det meningen att inspirationsseminariet skulle hållas i slutet av mars. När det
visade sig att endast två företagare kunde komma ifrån, fick seminariet flyttas fram till sista
veckan i april. IBAB utlovade att någon från dem skulle närvara under den andra dagen, men
av olika skäl visade det sig att ingen från IBAB hade möjlighet att närvara under någon del av
seminariet.
Uppdraget att verka som vägledare gick till Leif Svensson och Ulla Wiklund på Kallgården
som ligger i Kall, västra Jämtland.
Svensson hade lagat och serverat turistmåltider i ovanliga miljöer och hade pedagogisk erfarenhet. Wiklund hade kunskaper om kvalitetsstrategier inom turism och om projektet Färdledaren i Åre. På Kallgården skulle deltagarna ha tillgång till ett stort utbildnings- och restaurangkök.
Gruppen bokades även in på Kretsloppshuset i Mörsil för att ge dem som serverade kaffe och
smårätter inspiration för utveckling av dessa måltider.
I kaféet visade den kaféansvariga hur man kan ordna matiga och goda smörgåsar med enkla
medel. Deltagarna fick recept och idéer på olika pålägg, pastejer och vegetariska pålägg. En
rundvandring i huset och ett föredrag om att tänka kreativt hörde till programmet.
Kretsloppshuset sågs av gruppen som ett bra exempel på en genomförd idé. En uttryckt linje
och profil skapade en tydlighet mot kunder och mot personalen. Denna tydlighet gjorde det
sedan lätt att välja och välja bort. Idéer, nyheter och trender borde inte införlivas om de inte
passade in i verksamhetens idé, hur heta de än var för tillfället.
Efter denna övning for alla vidare till Kallgården. Seminariet inleddes med en välkomstdrink
www.etour.se
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och en varmrätt som serverades direkt på bordet. Detta inspirerade deltagarna att kreativt
diskutera hur de kunde göra med sina egna produkter när det gällde servering, dukning och
miljö. Här fick de konkret bevis på att det gick att göra det enkla extra attraktivt och minnesrikt
utan att det behövde kosta så mycket i tid och andra resurser.
Seminariegruppen informerades om aktiviteterna på Vildmarksmässan och intrycken därifrån.
Gruppen informerades också om projektets kommande aktiviteter.
Under seminariedagarna höll Ulla och Leif växelvis föredrag om
 Alternativa serveringsmetoder och möjligheter
 Mötet med gästen - hur skapas förväntningar och hur märks det att man bryr sig om? Hur
hanteras klagomål? Hur kan man visa att man vill ta emot negativ kritik för att bli bättre och
hur undviker man att göra samma fel flera gånger?
 God service  goda kunskaper är grunden för god service.
 Att ha tillstånd att skänka ut livsmedel och alkohol  även här krävs redlighet och kunskaper.
 Nya trender och matvanor  crossover gäller både mat och servering. Enkla och bra maträtter
för bland andra vegetarianer.
 Destination Inlandsbanan  med en gemensam vision kan alla dra åt samma håll.
Destination Inlandsbanan var en avstamp för ett grupparbete där deltagarna fick göra en analys av Inlandsbanemåltidernas starka och svaga sidor samt formulera en vision.
Visionen fick lydelsen:
Skapa en genuin upplevelse med kvalitet och professionalism för själ och mage.
Åter kom de stressiga matstoppen upp som en svag sida på Inlandsbanan. De korta stoppen
ansågs ofrånkomligen ge måltiderna en sämre kvalitet.
Tågvärdarnas smala kompetensbas med för lite kännedom om de lokala miljöerna ansågs också
ge en sämre kvalitet.
Samtidigt insåg gruppen att det fanns stora möjligheter att påverka Inlandsbanan eftersom det
är en liten transportör. Man ansåg att råvarorna hade en hög kvalitet vilket sågs som en stark
sida.
Åtgärdsförslag för att förverkliga visionen var bland annat att Inlandsbanan skulle låta maten
ha en central roll i marknadsföringen och att företag längs banan skulle ha möjlighet att hyra
restaurangvagnar att koppla på tåget. Inlandsbanepersonalen skulle vara väl informerad.
Gruppen enades också om att möta ägarna till Inlandsbanan. Deltagarna kände nämligen att de
kunde utveckla sina produkter men att det inte lönade sig om inte Inlandsbanan också utvecklades och samarbetade med dem. Man konstaterade också att det var upp till företagarna själva
att ta kontakt med politiker och andra i den egna kommunen.
Aktiv matlagning

Mellan föredragen och diskussionerna ordnades en arbetslunch. Gruppen fick då gå in i köket
och börja arbeta med de råvaror de hade fått i uppdrag att ta med sig hemifrån. Alla arbetade
tillsammans och kommenterade varandras produkter, de frågade och hjälpte varandra. En buffé
dukades så småningom upp med bland annat röding i panna, älgschnitzel, suovas, wokade
grönsaker, ljummen potatissallad, blåmögelost och Husåbröd, rabarbersaft och lingondricka 
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smakprover på vad Inlandsbaneturisterna skulle bjudas på under sommaren.
Till kvällen samlades gruppen åter i köket för att laga en trerättersmiddag under överinseende
av Kallgårdens köksmästare.
Kommentar

Alla som var med under seminariet fick god kontakt med varandra. Inför sommarens säsong
hade nu dessa företagare goda insikter om vilka de andra var och en känsla för vad turisterna
skulle möta på de olika ställena.
Deltagarna var frikostiga med idéer och tips gentemot varandra, vilket upplevdes mycket värdefullt.
Handledningen kändes inspirerande och givande, alla tog aktivt del i diskussionerna. Just
denna aktivitet och delaktighet gjorde att deltagarna kunde skapa en grund för gemensamma
handlingar som att påbörja en dialog med Inlandsbanans ägare.
Innehållet i seminariet sammanställdes och skickades ut till alla i projektet.
4.4 Utveckling av serveringsmiljöer
Under det grundläggande undersökningsarbetet framkom att en del av företagen ville utveckla
sina serveringsmiljöer men att de inte visste hur. Projektet anlitade en konsult för detta uppdrag.
Företagarna fick brevledes information om att projektet tillsammans med en konsult under
maj skulle besöka de anläggningar som ville skapa en bättre serveringsmiljö. Denna aktivitet
var till för dem som hade ett genuint intresse och som var beredda att ta intryck av nulägesanalys
och åtgärdsförslag. De som inte uttalade sitt intresse för ett besök skulle inte besökas.
Tio av företagen nappade på erbjudandet.
Nulägesanalyser och åtgärdsförlag

Projektet gick tillsammans med företagarna igenom den inre och yttre miljön och förde ett
resonemang om vad de kunde göra för att tydliggöra sin profil.
Åtgärdsförslagen utgick från varje företag och dess behov samt företagarens personlighet.
Förslagen sträckte sig från rena nybyggen till hur man på ett karaktärsfullt sätt kan duka upp
en kaffebuffé. Företagare som hade lätt för att prata med gäster och gärna agerade värd kunde
rekommenderas att prioritera just den rollen.
Varje företag fick, utifrån de diskussioner vi fört med dem, även ett formulerat tema som de
kunde hålla sig till. Några av dessa var
 Skogen och elden i kojan  en gemensam upplevelse
 Vildmark från när och fjärran
 Rallarepoken
 Noga utprovade smaker i
Dessa teman hade tonvikten på skilda värden i måltiden.
Det första temat, skogen och elden i kojan, byggde på måltidens sociala funktion, den gemensamma upplevelsen. Genom att låta alla gäster sitta vid långbord och ha en serveringsstruktur
där gästerna bland annat fick skicka till varandra, skapades en familjär stämning. Detta överwww.etour.se
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ensstämde med skogstemat som denna måltid även knyter an till, skogsarbetarna arbetade och
drack ju i lag. Den levande elden i den uppbyggda skogskojan bildade en naturlig samlingspunkt.
Vildmark från när och fjärran var ett givet tema med tanke på att resenärerna kom att möta
produkter från den norrländska naturen men även från vildmark på andra kontinenter som
Australien och Nordamerika.
Rallarepoken var ett tema som krävde ett visst arbete för företagaren att konkretisera. Under
projektets gång blev företagaren övertygad om att idén gick att realisera. Ett långt buffébord
byggdes sedan upp av räls som vändes upp och ner. På de olika långa rälsstumparna hängdes
sedan verktyg från rallarepoken. Perrongen blev en utställning med en skottkärra med rälsspikar, slägga, kolhög, eldstad med grillgaller, en gammal dynamitlåda osv. Personalen var klädda
som rallare eller kockor.
I övre delen av Norrland låg företaget som satsade på mycket hög kvalitet på råvaror och
tillagning, noga utprovade smaker i... Detta företag hade en restaurangliknande miljö, trots att
gästerna kunde äta utomhus eller i en kåta. Här kunde gästerna få ett glas öl eller vin till maten.
Den höga kvaliteten signalerades med att temat understryker smakens och urvalets betydelse.
Självklart bearbetades även måltidens övriga komponenter för en genomgripande upplevelse.
God kvalitet på maten skulle inte drabbas av bristande servering eller trista lokaler. På samma
sätt kunde inte rallarmiljön enbart vara en miljö, det som tillagades och serverades skulle ha
någon form av anknytning till rallarlivet.
Temat underlättade för företagen att bli tydliga i sitt val av maträtter och hur lokalen skulle
utformas. Det som inte stämde överens med temat fick väljas bort.
Besöken handlade med andra ord till stor del om att förstå det företagarna ville uttrycka med
sin verksamhet. Vaga tankar kunde projektet hjälpa till att formulera i ord. Därefter kunde
orden omsättas i handling.
4.5 Inlandsbanemeny och beställningskuponger
Under våren påbörjades arbetet med att samla Inlandsbanans alla måltider i ett gemensamt
produktblad. Projektdeltagarna fick efter inspirationsseminariet i uppgift att slutgiltigt bestämma sig för vad de skulle servera under sommaren och ett sista datum när de skulle lämna
den informationen.
Till produktbladet skulle även följa någon form av beställningskupong som tågvärdarna kunde
använda som beställningsunderlag. Kupongen skulle dessutom fungera som ett kvitto för turisterna på vad de beställt. Varje delsträcka måste ha en skräddarsydd beställningskupong
eftersom tågvärdarna arbetade på olika sträckor och matstoppen skiljde sig åt när tåget gick i
norrut respektive söderut. Produktbladet och beställningskupongerna skulle översättas till tyska
och engelska. Till det arbetet kontaktades översättare knutna till Mitthögskolan.
Projektledaren gjorde layoutförslag till såväl menyer som beställningskuponger och höll sedan i kontakten med tryckeriet. I det arbetet ingick även korrekturläsning av de svenska, engelska och tyska versionerna. Projektledaren skrev även en introduktionstext till varje företag.
IBAB fick förslaget att lägga ut menyn på Inlandsbanans hemsida.
Trycksakerna blev klara alldeles innan första avgång. Eftersom det uppstod problem med distributionen hade inte Inlandsbanans södra del tillgång till broschyrer eller beställningskuponger
under början av säsongen.
www.etour.se
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Beställningskupongerna hade en perforerad sida där resenären fyllde i sin egen kom-i-håg lapp.
Här kunde resenärerna också räkna ut hur mycket de skulle betala, ett sätt att förenkla och
snabba upp betalningen. Med systemet kunde resenärerna också i början av sin resa planera
sina måltider så att de inte behövde bestämma sig just när de gått på tåget efter en måltid eller
kafferast. I bilaga 4 finns ett exempel på beställningskupong.
Menyn hade flera syften. Den skulle vara informativ och ge resenärerna kunskap om att det
fanns mat, kaffe etc att köpa längs banan. Resenärerna fick även information om utbudets
lokala anknytning och företagarnas roll.
Första sidan av menyn var en karta med Inlandsbanans sträckning där de olika stoppen var
markerade. Se bilaga 5 för den svenska versionen.
Av praktiska skäl lade inte IBAB ut menyerna eller kartan ut på nätet, så det gick inte att följa
upp intresset för turistmåltiderna hos dem som besökte Inlandsbanans hemsida.
4.6 Utbildning av tågvärdar
Under juni hade företagarna lämnat sina underlag till det gemensamma produktbladet, Inlandsbanemenyn. När IBAB samlade sina tågvärdar i Gällivare för deras utbildning hade projektledaren en genomgång med dem om turistmåltiderna längs banan.
Tågvärdarna fick en kort redogörelse för vad som menades med begreppet turistmåltider och
vad resenärerna skulle komma att möta. De informerades även om varför det fungerade som
det gjorde på de olika ställena. Alla tågvärdar fick en manual om de olika företagen. Manualen
innehöll förutom beskrivning av företaget och dess utbud även information om när företagarna behövde få in dagens beställningar.
Redogörelsen och manualen syftade till att tågvärdarna skulle få en ökad förståelse för vad
som serverades resenärerna. Med en ökad förståelse borde de lättare kunna möta gästens behov och därmed hjälpa till att skapa en bra upplevelse för Inlandsbaneresenären.
4.7 Företagsbesök
Under början av säsongen reste projektet runt till de olika företagarna för att se hur verksamheten förlöpte. Med besöken skulle projektet dessutom studera hur turisterna agerade och
reagerade vid mötet med måltiden. Dessutom började det nu bli dags att summera hur företagarna upplevde nyttan med projektet.
Det stora flertalet företag tyckte att det fungerade bra med beställningssystemet. Företagen
hade fått in beställningarna i tid så att de hunnit förbereda inför resenärernas ankomst. Med
beställningskupongen gick det lättare och snabbare att ta betalt eftersom många gäster redan
räknat ut vad de skulle betala. Med utsatta priser på kupongen gick det givetvis också snabbare
för personalen att summera. Vissa företag upplevde att systemet skapade en lugnare stämning,
detta gällde i synnerhet de ställen som tidigare upplevts som röriga.
Ett företag tyckte dock att systemet var mycket dåligt - eftersom resenärerna kunde förbeställa
från en fastställd meny innebar det att personalen alltid måste kunna göra alla rätter vilket
upplevdes som problematiskt.
Turisterna reagerade som förväntat på de flesta ställen. En del var positivt överraskade över
miljön och utbudet. Inget stopp verkade direkt stressigt, trots att antalet matgäster stundtals
kunde vara väldigt stort. Genom att lokförare och tågvärdar uppträdde lugnt minskade också
känslan av att tiden var snålt tilltagen.
En stor del av företagarna fann att en större andel resenärer än tidigare nu valde att äta. Intreswww.etour.se
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set för måltiderna hade alltså ökat. Merförsäljningen, som souvenirer och smått och gott, hade
också ökat, i synnerhet på de ställen där företagen hade arbetat medvetet med sin produktexponering.
Företagens upplevda nytta av projektet varierade. De flesta var medvetna om att det skulle ta
några år innan projektet bar frukt och de var också medvetna om att de måste arbeta vidare på
egen hand. Många hade fått stärkt självförtroende för den egna verksamheten, de kände att de
kunde och vågade genomföra diffusa planer. En del kände större arbetsglädje detta år än tidigare säsong. Några nämnde också att de fått en bättre kommunikation med IBAB. Några framhöll att kommunikationen med de andra företagen upplevdes som nyttig och viktig.
Dessutom nämnde många att lokalbefolkningen varit nyfikna på verksamheten på ett annat
sätt än tidigare. Nu kunde de lokalboende själva se att företagen byggde upp miljöer eller
snyggade till på perrongerna. Att ha stöd från lokalbefolkningen upplevdes som mycket positivt.
Vissa företag tog spontant upp frågan om inte IBAB borde ställa krav på sina leverantörer i
framtiden. Efter avslutat projekt ville inte dessa företag att vem som helst skulle kunna rida
vidare på deras arbete. Man menade att alla leverantörer borde hålla en standard och ha den
kompetens som de fått genom projektet.
4.8 Intervjuer av resenärer på Inlandsbanan 2001
Under säsongen genomförde projektet flera resor på Inlandsbanan. Huvudsyftet var att intervjua resenärerna för att få kunskap om hur de upplevde måltiderna under sin resa och jämföra
med föregående års resenärer. Ett underliggande syfte var också att få resenärernas bild av sin
resa.
Projektet hade vid säsongens slut svar från 188 resenärer som rest på egen hand eller med
familj eller vänner.
De olika grupperna hade olika perspektiv på sina turistmåltider.
De som reste ensamma såg måltiderna som huvudsakligen mat, alltså något som skulle ge
näring och energi. Vissa singelresenärer såg dock måltiden som en möjlighet att ta del av den
lokala kulturen i serveringsmiljön, andra såg också måltiden som en möjlighet till social interaktion. För dem som reste i par var möjligheten att smaka lokala specialiteter mest betydelsefull. För barnfamiljerna var lugn och ro kring måltiden viktigt, den sociala aspekten vägde
tungt. Att få lokala specialiteter och riktig mat, alltså inte snabbmat med lågt näringsvärde, var
också viktigt.
Resenärerna delades också in i två andra slags grupper beroende på vilken inställning de hade
till turistmåltider överhuvudtaget.
De som såg måltiderna som källa för näring, energi och mättnad benämndes serviceturister.
För serviceturisterna är destinationens mat en basservice. De som i måltiden såg en möjlighet
att uppleva en lokal kultur benämndes upplevelseturister.
Upplevelseturisterna hade en högre betalningsvilja för måltiderna än serviceturisterna. 90 procent av upplevelseturisterna fann måltiderna på Inlandsbanan prisvärda, trots att en del företag
höjt sina priser från föregående år.
Bägge grupperna hade samsyn i vad som bygger upp en turistmåltid. Först kom serveringsmiljön, därefter mötena, naturen och sist maten. När maten nämns speciellt är det i synnerhet
hantverket som betonas. Maten i sig räcker alltså inte som upplevelsebärare.
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Detta stämde överens med svaren från föregående års resenärer, se sid 9.
Specificerade minnen hade, jämfört med föregående år, utvecklats. Nu nämnde resenärerna
inte bara speciell mat i speciella miljöer som särskilda minnen utan även möjligheten till ett
glas vin, detaljer, klädsel, familjär stämning och atmosfär. Det ska dock påpekas att dessa
resenärer intervjuades när de fortfarande var på resa vilket kan ha påverkat svaren att bli mer
utförliga.
De mest minnesvärda ställena hade alla karaktärsfulla måltidsmiljöer som låg i direkt anslutning till rälsen.
Negativa omdömen rörde samma problem på samma matstopp som tidigare år.
Måltidsbroschyren uppskattades dels som informationsbärare dels som förhöjare av upplevelsen. En del valde att äta tack vare broschyren. Beställningskupongerna upplevdes som relativt
enkla att fylla i.
Många resenärer såg måltiderna som Inlandsbanans röda tråd, överhuvudtaget var stoppen en
viktig del av resans profil.
Under resorna samlade projektet ihop de beställningslappar som resenärerna fyllt i för att
kunna se vilka rätter som sålt bra och vilka som varit mindre efterfrågade.
4.9 Avslutningsseminarium
När säsongen avslutats sammanställde projektets personal den information som framkommit
under sommarens resor. Alla företag och IBAB samt Tågåkeriet fick en inbjudan till ETOUR
för ett avslutande seminarium.
Under seminariet redogjordes för projektets olika aktiviteter och för sommarens undersökning. Som sista punkt gav projektet sin syn på hur företagarna och IBAB kunde förhålla sig till
sina turistmåltider i framtiden för en bättre helhet.
Bland annat kunde många företag ha mer omsorg i tillagandet av maten och serveringsmiljön.
Längs banan fanns nu några goda exempel som lyftes fram.
En del av företagen borde arbeta med att skapa lugn och ro under måltiderna. Även här fanns
det i gruppen goda exempel att ta intryck av.
Projektet påpekade även att det tagit lång tid och krävt stora arbetsinsatser att samla ihop all
information till menyn. I framtiden skulle de sköta om detta på egen hand varför det var viktigt
att de nu höll kontakten med varandra och strukturerade sitt arbete i god tid. Utan lång framförhållning skulle IBAB inte ha möjlighet att lägga in matutbudet i sin huvudbroschyr eller på
nätet.
Efter att ha studerat hur mycket de olika rätterna sålde kunde projektet ge företagarna detaljerad återföring inför nästa år. Vegetariska maträtter sålde på sina ställen mycket bra, likaså
barnportioner.
Företagarna själva kunde tänka sig att personalen hade en skjorta med Inlandsbanan tryckt på
ryggen för att visa att de var en del i ett sammanhang. Dessutom ansåg de att varje företag
borde ha en kvalitetsstämpel som Inlandsbaneleverantör.
En mer utförlig beskrivning av de resultat som presenterades på seminariet återfinns i bilaga 3.
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Seminariet avslutades med att projektledaren gav ordet till företagen och IBAB för diskussion
om hur de skulle gå vidare. Tanken var att gruppen nu skulle nu stå på egna ben och fortsätta
arbeta på den inslagna vägen.
Gruppen påbörjade en livlig diskussion där det lät som att de skulle komma att ha nytta av
varandra i framtiden. Gruppen bestämde även ett datum för nästa sammankomst.
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5 Projektets resultat
Det är naturligtvis svårt att efter en kort projektperiod utmäta om någon verklig förändring ägt
rum. Ändå finns det givetvis ett värde i att studera förändringar som kopplas till projektet.
5.1 Måluppfyllelse
Projektets mål var att turistföretagen skulle få nya perspektiv och ett nytt sätt att tänka
omkring sina verksamheter.
En del företagare nådde detta mål. De började bearbeta sina turistmåltider metodiskt och strukturerat. Råvaror, servering, exponering och gästmöten hanterades som viktiga beståndsdelar i
måltiden. Teman upptäcktes och genomfördes.
Gruppens deltagare valde alltså, beroende på olika styrande faktorer som personlighet och
verksamhetsinriktning, olika förhållningssätt till sina måltider. Resultatet var ett varierat utbud av turistmåltider på Inlandsbanan som sträckte sig längre än variation av mat och dryck.
Med bristande formell kompetens och eftersom många skötte sitt företag helt ensamma var
inte alltid självförtroendet på topp vid projektets början. De som började bearbeta sina måltider på ett strukturerat sätt började också se värdet i dem, vilket ledde till en hel del prisökningar.
De vågade ta betalt för sina produkter på ett annat sätt än tidigare. Givetvis stärker det självförtroendet ytterligare när företagaren märker att gästerna är beredda att betala.
Der är angeläget att framhålla att projektet medförde ekonomiska fördelar på sina håll. Med
ett nytt sätt att tänka kring måltiderna och med bättre information om utbudet laddades måltiderna
med mer värde vilket ledde till att resenärernas intresse ökade. Det noterade företagarna genom att en större andel av resenärerna detta år valde att köpa måltider och att priserna uppfattades som skäliga.
Den begränsade tiden för Inlandsbanans matstopp var en utmaning för de företag som ville
skapa upplevelserika måltider. Serveringen fick ske efter en kantinmodell, men utan att resenärerna upplevde bristen på alternativ och à la carte menu som negativ. Företagen presenterade så småningom olika lösningar på problemet, exempelvis genom att låta gästerna hjälpa
till med serveringen eller genom att använda en långsträckt buffé med mycket att titta och peta
på under väntetiden. De företag som skapade flödesscheman lyckades också undvika att det
blev rörigt.
De som inte förmått vara så aktiva och delaktiga under projektperioden hade dock svårt att
utnyttja projektets kompetens. Det kan bland annat bero på att de valt att se IBAB som ett
bolag vars uppgift var att leverera matgäster till företaget. Det perspektivet ledde till att en del
företagare upplevde att de inte kunde påverka gästtillströmningen eller att de inte behövde
göra något för att få gäster. Dessa företag hade svårt att se sin egen funktion i helheten. De
hade inte en självklar idé om att, och hur, de kunde påverka omvärlden och därmed sitt eget
företags omsättning och vinst.
Vissa av projektets tankar fick ändå fäste. Ett av de passivare företagen bestämde sig för att ha
färre rätter på menyn men ändå erbjuda en större variation till förmån för vegetarianer, barn
och resenärer med känslig mage. Ett annat företag bestämde sig för att förverkliga sin egen
affärsidé i stället för att låta de andra företagens sortiment vara den dominerande utgångspunkten.
Projektledaren kunde också konstatera att de mer passiva företagen ofta valde att beskriva
affärssamarbeten med andra organisationer i personliga termer. Man kan tänka sig att detta
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problem blir tydliggjort när mikrosmå, relativt isolerade, företag är inblandade. Eftersom företagandet är intimt sammanlänkad med företagarens själv ligger det nära till hands att tro att
samarbetsrelationerna personorienteras.
5.2 Från enskild verksamhet till samverkan
Företagarna arbetade vid projektets början på egen hand. Samröret med andra företagare
längs banan var ytterst begränsat. Efter projektets aktiviteter som till stor del hade syftet att få
deltagarna att interagera med varandra, hade en kärngrupp av de mest aktiva företagarna
skapats. De hade börjat se sin verksamhet som en del av ett sammanhang och hade insikter i
att de själva kunde påverka sin omvärld. Denna grupp träffas fortfarande och arbetar med sin
kompetens- och kvalitetsutveckling.
IBAB och företagarna fick under projektet möjligheter till förbättrad kommunikation och
informationsutbyte. Det var ett viktigt avstamp för parterna att fortsätta samarbeta och kommunicera med varandra. Utan denna kommunikation hade förmodligen inte Inlandsbanebroschyren år 2002 kunnat se ut som den gjorde: på mittuppslaget finns en karta där alla
matställen beskrevs kortfattat i ord och bild. Även den engelska och tyska upplagan har detta
uppslag.
Inlandsbanan körde år 2002 även Vildmarkståget med restaurangvagn som serverade rätter
från Norrland. En av projektdeltagarna hade hand om restaurangvagnen.
5.3 Medial exponering
Genom att projektet exponerades i media; i dagspress, i facktidning samt i radio, fick IBAB och
företagarna insikt i att måltider kan användas som PR och marknadsföring. Även reaktionerna
på Vildmarksmässan uppmärksammade projektgruppen på att turistmåltider kan höja produktens attraktionsvärde. IBAB hade exempelvis innan projektet inte framhävt att det serverades
måltider längs banan.
5.4 Kunskapsutveckling
Att genomföra ett kunskapsöverföringsprojekt genererar givetvis nya kunskaper som ETOUR
och andra kan använda sig av i nya projekt.
5.5 Heterogen projektgrupp
Från allra första början upplevdes det som att projektgruppen var homogen och liten och därmed skulle vara enkel att hantera för ett projekt med denna storlek. Initialt var det ändå förenat
med ett visst arbete att kartlägga alla deltagare och skapa en grupp av dem. Projektledaren
upplevde det intressant att finna så olika former av organisationer som ideella föreningar, säsongsbundna företag och året-runt-verksamheter i denna lilla grupp.
Givetvis talade inte dessa organisationer samma språk och givetvis hade inte alla samma förutsättningar eller liknande verksamhetsidéer. Kompetensutveckling kommer därför att betyda
olika saker för olika organisationer. Hur projekt uppfattas och vad de får för resultat beror inte
enbart på företagens storlek utan även organisationsform.
Ett konkret exempel är att föreningarna kunde samla ideella krafter till sommarens arbete men
inte under ett helt år. En enkel lösning på just det problemet skulle vara att råda, i det här fallet
IBAB, att inte använda sig av föreningar och att utesluta föreningar ur utvecklingsprojekt. Det
finns en del som talar för det, i synnerhet om man strävar efter att turism ska uppfattas som en
kommersiellt driven näring.
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Å andra sidan kan vissa föreningsverksamheter ha en slags charm som passar in på bilden av
det svenska inlandets turism och Inlandsbanan. En del enkätsvar tyder också på att turisterna
kan ha överseende med vissa brister så länge det framgår att det är fråga om ideella krafter
bakom den enklaste bit sockerkaka.
För föreningarna blir rådet att inte försöka vara något man inte är; är man inte ett företag med
lönsamhetsintresse ska man inte heller låtsas vara det. IBAB å sin sida kan låta det framgå i
marknadsföringen att man använder sig av föreningar.
För interaktionsprojektet Den goda resan betydde dock detta att projektet fick anta utmaningen att försöka inspirera både företag som verkade inom turismens kommersiella sida och
föreningar som verkade ideellt. Det var tydligt att interaktionsprojektets aktiviteter grundades
på en kommersiell värdegrund. Denna värdegrund var inte lika tilltalande för föreningarna.
Projektledaren har därför uppfattningen att det knappast går att utveckla föreningsverksamhet
i projektform på samma sätt som för företag. Kanske vore en tilltalande projektform olika
studiecirklar, alltså en föreningsform som liknar föreningens värdegrund där det sociala samspelet inom organisationen är en vinst för deltagarna.
5.6 Föränderlig projektgrupp
Förutom att projektdeltagarna visade sig bilda en heterogen grupp visade det sig att några
deltagare försvann helt och hållet från projektet medan andra kunde pendla mellan aktivt deltagande och ett passivt. Anledningarna till detta skiljde sig givetvis åt mellan de olika organisationerna. Man bör vara medveten om att projektdeltagarnas förutsättningar för medverkan i
projektet kan förändras kraftigt under perioden.
En god idé kan vara att sätta av tid i projektet för att skapa en beredskap för vad man gör när
deltagare inte längre kan vara med, och även vad man ska göra när det blir frågan om att ta in
nya deltagare i projektet.
5.7 Oklarheter och otydligheter
Interaktionsprojekt som formas under tidens gång har svårt att vara tydliga i sina krav på hur
deltagarna ska vara aktiva när projektet lanseras. Kan man dessutom inte kontrollera
projektgruppens sammansättning blir det ändå svårare att ställa tydliga krav på deltagarnas
aktivitet i projektet.
Interaktionsprojektet Den goda resan formades efter de inledande undersökningarna och saknade inflytande över projektgruppens sammansättning. Oavsett om företagen var med i projektet eller inte skulle de vara måltidsleverantörer under sommaren.
Projektledaren kunde därför uppleva att de som hörde till dem som undvek att ta del av aktiviteterna samtidigt hörde till dem som verkligen behövde få kunskaper om hur de kunde utveckla sina verksamheter. Hade deltagarna haft krav på närvaro och deltagande hade projektet
eventuellt blivit mer effektivt men det är svårt att säga något om.
Det är ändå viktigt att påpeka att man i interaktionsprojekt kan hamna i det läget och att man
då måste klara ut hur en sådan situation då ska hanteras.
5.8 Att förstå samma sak
En del av företagen trodde att interaktionsprojektet handlade om att alla måltider skulle stöpas
om och att de skulle bilda ett gemensamt koncept efter en idé som skapats över deras huvuden.
Det är givetvis mycket viktigt att sådana missförstånd klaras ut. Man måste alltså vara beredd
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på att deltagarna kan tolka budskap på olika sätt och man måste ta reda på deras tolkningar.
5.9 Viss tveksamhet inför att vara med projektet
Deltagarna kunde ha viss tveksamhet mot projektpersonalen som presenterades som forskare.
Det ansågs inte som tillräckligt att bara ha teoretisk kunskap om man skulle förstå företagsvärlden. Därför upplevdes det som viktigt att informera om att projektledaren inte enbart hade
teoretiska kunskaper utan även praktisk erfarenhet av arbetet som krögare och kock. Den informationen öppnade en del dörrar med kommentarer som ja, då vet du ju vad det handlar
om och så kunde samtalet föras vidare på gemensam förståelsegrund.
Projektledaren har uppfattningen att det är viktigt att interaktionsprojekt befolkas med personal som har såväl teoretiska kunskaper som praktiska erfarenheter.
5.10 Kontinuerliga kontakter
Under projektperioden hade projektledaren flertalet kontakter med företagarna. Mellan projektets stora hållplatser ryms alltså många kontakter med var och en. Det grundläggande förankringsarbete som ägde rum i början av projektet hade alltså sin fortsättning projektet igenom. Detta
var viktigt också med tanke på att förutsättningarna för projektdeltagarna att medverka kunde
förändras relativt snabbt och det var inte alltid de kunde tänka på att meddela projektet det.
Kontakterna hjälpte även till att stimulera perspektivförändringen hos deltagarna.
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Bilaga 1. Tvåstegsmodell för utveckling av turistmåltider
Steg 1
Beroende på hur och i vilken situation måltiderna serveras kan de delas in i tre måltidskategorier,
kantin-, à la carte-, eller ceremoniell måltid. Dessa kan sedan kombineras med olika former av
attraktioner.
Attraktionstyper
1DWXU

+LVWRULD

.XOWXU

(YHQHPDQJ

+lOVD

.DQWLQ
$ODFDUWH
&HUHPRQLHOO

Med kantinmåltider menas måltider där kunden har begränsat med tid och pengar samt har ett
primärt syfte att stilla ett energibehov, valmöjligheterna är få. A la carte-måltiden definieras av
att kunden önskar en upplevelse utöver den näringsmässiga tillfredsställelsen och har en bredare meny att botanisera från. Gästerna ligger på en relativt hög interaktionsnivå med personalen. Den ceremoniella måltiden definieras av att det primära syftet med måltiden är att manifestera en händelse, till exempel ett bröllop, en begravning eller en Nobelprisutdelning.
Attraktionstyperna ovan är exempel på vad man inom turism använder sig av för att locka
olika typer av turister.
Genom att kombinera sättet att servera med en eller flera attraktioner kan olika slags turistmåltider identifieras. En spabuffé kan till exempel vara en kantinmåltid som kombinerats med en
hälsoprofil.
Steg 2
Nästa steg är att välja en egenskap som gör att måltiden skapar en viss upplevelse.
Egenskaper

0lWWDQGH

6RFLDO

(VWHWLVN

/lUDQGH

(VNDSLVWLVN

+lOVD
.DQWLQ
+LVWRULD
$ODFDUWH
(YHQHPDQJ
NDQWLQ
En hälsosam mättande kantinmåltid borde därför ge gästen en hög fysisk upplevelse och tillfredsställelse. Är måltiden dessutom estetiskt utformad bör den bli även en fröjdefull upplevelse.
Med hjälp av matrisen kan man analysera vilka former av måltider som serverats och man kan
dessutom finna vilka slags måltider som skulle kunna serveras. Matrisen är ett hjälpmedel för
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den som vill analysera den egna verksamheten och för den som vill finna en utvecklingslinje.
När det gäller Inlandsbanans måltider valde många att erbjuda kantinmåltider. Styrande var
tidsbegränsningen som tidtabellen innebar. Utmaningen för många blev att kombinera en snabb
och effektiv servering med ytterligare värden. Serveringen lånade drag från rena kantinmåltider
men hade även ett interaktionsmoment som hos à la carte-måltider.
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Bilaga 2. Måltiden  en helhetsupplevelse
Vad är det egentligen jag säljer? Det är en fråga som kan vara bra att ställa sig. Det är lätt att
fastna i tankar kring mat och dryck och glömma bort att en måltid är så mycket mer. Figuren
ägget visar hur man kan se på sin produkt, måltiden, som en helhet bestående av många olika
delar.

De tre äggen symboliserar olika nivåer. I det inre ägget finns de mest konkreta aspekterna av
måltiden: maten, drycken, mötet, scenen (eller miljön) och image. Dessa aspekter ger upphov
till en viss stämning, som är det mellersta ägget. Stämningen påverkas i olika grad av de olika
aspekterna, bland annat beroende på vilken typ av måltid det rör sig om, men alla aspekter har
en påverkan. Det yttre ägget är själva produkten, d v s det som turisten betalar för. Även om
det är just maten och drycken som har ett konkret pris är det inte bara det som bedöms av
turisten när det gäller att få valuta för pengarna. Vad produkten egentligen är, är viktigt att
tänka på, inte minst när det gäller prissättning. Det är lätt att tänka inte kan jag väl ta så
mycket betalt för den här rätten men det är ju inte bara själva maten som turisten betalar för.
Ovanför äggen finns styrsystemet, som omfattar sådant som företagets struktur, leverantörer
och ekonomiska system. Det är alltså styrsystemet som sätter gränser respektive skapar möjligheter för de andra aspekterna. Det påverkar följaktligen gästens totala upplevelse eftersom
sådant som prissättning, val av råvaruleverantörer, och personalens utbildnings- och kompetensnivå beror på styrsystemet. Det är alltså med utgångspunkt i styrsystemet man måste planera och utforma sina måltider.
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Bilaga 3. Det avslutande seminariet
Under det avslutande seminariet i augusti 2001 rekapitulerades projektets innehåll och utformning. Därefter redogjorde projektet för sommarens undersökning av resenärernas upplevelser.
Alla intervjuer följde ett frågeformulär. De första frågorna var bakgrundsfrågor som ålder,
bostadsort, sällskapets storlek och om resenären rest med Inlandsbanan tidigare.
Nedan redogörs för de frågor som rörde turistmåltider i allmänhet och turistmåltiderna på
Inlandsbanan i synnerhet. Avslutningsvis kommenteras hur resenärerna såg på prisnivån och
beställningssystemet.
Frågor och kommentarer
Frågan Vad tycker Du är viktigt med en måltid när Du är ute och reser? resulterade i att
resenärerna kunde delas in två grupper, nämligen serviceturister och upplevelseturister.
Serviceturister

Serviceturisternas inställning till maten var att den skulle ge mättnad, energi och näring.Följande
omdömen exemplifierar det som utgjorde indelningsgrund:
Det viktiga är att det finns mat överhuvudtaget
Mat ska ge energi
Mat ska serveras på rätt tid och smaka bra
Maten ska vara varm
Är man mätt är man nöjd
Mat ska vara vällagad och gå att äta
Det ska gå fort och se fint ut
Det ska finnas sallad och grönt
Med tanke på barnen får det inte bara vara skräpmat
Mat får inte kosta för mycket
Mat är inte något att prioritera
Mat accepteras som en nödvändighet. Smaken är viktig så tillvida att man då äter sig mätt och
får ork och energi. Man ser också till näringsinnehållet till viss del.
Upplevelseturister

Upplevelseturisten vill med maten uppleva något annorlunda än det man har därhemma och
unna sig det lilla extra för upplevelsens skull. Följande omdömen exemplifierar det som utgjorde indelningsgrund för upplevelseturister:
Maten ska spegla resmålets lokala mat
På resande fot ska det vara lokal mat, det blir man inspirerad av
Äter helst det lokala på resor
Matens lokala anknytning är en viktig del av resan
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Att söka den lokala, lite annorlunda maten
Att smaka det som inte finns hemma, det som är annorlunda
Närproducerade råvaror är en fördel
Måltiderna skapar möjlighet träffa människor
Att få tid att äta i lugn och ro
Att tillsammans få äta riktig mat som man mår bra av
Måltiden är dagens höjdpunkt när man reser ensam, då kan man träffa andra
Söker sig gärna till ställen där lokalbefolkningen äter
Maten ska vara anpassad till årstiderna
Det är viktigt med lokal mat i ren och snygg miljö
Vill sitta vid dukade bord och ta en öl till maten
Viktigt med atmosfär i miljön och att serveringen och maten är bra
God mat är en del av resan även om man inte reser för att äta
Man öppnar sig för och kan till och med söka upp lokala måltider. Några söker medvetet en
miljö eller en situation som borgar för en måltidsupplevelse: en trevlig miljö, tid för social
samvaro, chans att knyta nya bekantskaper.
Respondenterna delades också in i grupper beroende på om de reste ensamma, som ett par
eller med sin familj. Följande framkom under analys av frågan Vad tycker Du är viktigt med
en måltid när Du är ute och reser?
Bland dem som reser på egen hand finns många serviceturister, alltså resenärer som till övervägande del ser mat som en nödvändighet. Ett fåtal upplevelseturister finns dock i denna
grupp, dessa tycker att det är viktigt att ta del av den lokala maten som kulturbärare. Måltidens
sociala funktion har viss betydelse.
Bland dem som reser i par och i mindre vuxengrupper finns många upplevelseturister. Gruppen efterfrågar lokala specialiteter, atmosfär och "det annorlunda". Man vill också ha gott om
tid att njuta måltider. Fräscha råvaror har viss betydelse.
Barnfamiljer söker i måltiden framför allt möjligheten att vara tillsammans, smaka lokal mat
samt äta näringsriktig god kost. För denna grupp är det viktigt att måltiden mättar magen och
även stillar det sociala behovet.
Kommentar: Intressant är att så många nämner hur viktigt att det finns bra förutsättningar för
sociala måltidsupplevelser. Att man som turist ska möta den lokala kulturen och äta lokal mat
är idag näst intill ett modebegrepp och man kan tänka sig att detta vägleder turisterna i vad de
ska svara. Turistmåltidernas sociala värde är dock inte alls lika explicit.
Det är alltså inte bara resans geografiska destination som har betydelse. Resans inre mål, den
sociala destinationen, väger också tungt.
Frågan Hade Du några förväntningar på maten och måltiderna innan resan? behandlade
resenärens uppfattning om Inlandsbanans måltider. Gruppen delades in i två grupper beroende
på om de rest tidigare eller om det var en förstagångsresa.
Återkommande resenärer
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Av dem som tidigare rest med Inlandsbanan hade sextio procent inga som helst förväntningar
på matstoppen.
De som hade några förväntningar hoppades få lokala specialiteter, ett brett matutbud samt mat
överhuvudtaget. Någon förväntade sig att det skulle bli problem med mathållningen
De som rest tidigare hade alltså inte speciellt höga förväntningar.
Förstagångsresenärer

Av förstagångsresenärerna hade femtio procent förväntningar på Inlandsbanans måltider. De
förväntade sig framför allt lokal mat och annorlunda smaker.
Några trodde även här att det skulle bli problem med mathållningen.
Drygt tio procent förväntade sig exklusiva maträtter.
Andra trodde de skulle få enkel mat och spartansk servering, vilket var en positiv förväntan.
Frågan Motsvarades förväntningarna? var den naturliga följdfrågan för de som hade haft
förväntningar.
De flesta var nöjda med utbudet, maträtterna omnämndes som goda och turistmåltidernas
enkla anslag uppskattades.
Menyn fungerade som följeslagare och de som befarat problem med mathållningen hade inte
fått sina farhågor besannade.
De som inte fått sina förväntningar uppfyllda var missnöjda av olika anledningar. Maträtterna
bedömdes som varken tillräckligt speciella eller tillräckligt goda. Någon jämförde med en
dokumentärfilm och tyckte inte resans måltider var som de utmålats i TV.
Även de som inte hade haft några förväntningar på utbudet fick redogöra för hur de generellt
upplevde Inlandsbanans måltider.
Sjutton procent av dessa hade blivit positivt överraskade. Utbudet var större och mer varierat
än vad de trodde. Att det alltid fanns vegetariska alternativ upplevdes till exempel som positivt.
Nästan lika många uttryckte ett missnöje med matutbudet. Det man åt var inte alltid gott och
man tyckte det kunde finnas lokal mat överallt.
Kommentar: En större andel av förstagångsresenärerna hade förväntningar på Inlandsbanans
måltider jämfört med återresenärerna. Det kan vara så att de som rest tidigare hade en mer
skeptisk hållning till matutbudet, medan förstagångsresenärerna varit mer benägna att tro på
marknadsföring och information. En del av dem som sagt sig sakna förväntningar uttryckte
ändå en besvikelse på måltiderna vilket innebär att de ändå haft en förväntan.
Frågan Vad uppfattar Du som minnesvärt med Inlandsbanans måltider? behandlade
resenärens generella uppfattning om måltiderna.
Serviceturister

Serviceturisterna nämner här oftast serveringsmiljön och olika naturförhållanden som minnesbärare. Därefter följer i ordning det sociala mötet och sist mat. Som man kan vänta sig av
denna grupp fanns det ett förhållandevis stort antal som tyckte att de inte kunde besvara frågan.
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Upplevelseturister

Upplevelseturisterna nämner i fallande ordning naturen, serveringsmiljön och socialt möte som
minnesbärare.
Kommentar: Trots att upplevelseturisterna fastställde att mat är en viktig faktor, nämns den inte
som någon generell upplevelsebärare. Det är omkringliggande faktorer som "bygger upp" matens plats i miljön. Av dessa fenomen skapas en bild som i första hand utgörs av det som är runt
omkring maten, inte själva maten.
Frågan Finns det något med maten eller hur den serverades som Du har ett särskilt
minne av? handlade om att studera vad som specifikt är minnesvärt.
Resenärerna hade positiva och negativa minnen. Det saknade betydelse för analysen om
respondenterna delades in i upplevelseturister och serviceturister.
Det företag som satsat på att en hög kvalitet på maträtterna kom att vara det ställe där maträtterna hade en mycket framträdande roll. Miljön och den höga servicenivån var också bärande
minnespelare. Detta företag fick inte ett enda negativt omdöme av någon.
Det företag som bygg upp en närmast museal serveringsmiljö blev uppmärksammat för sin
detaljrikedom. Det smidiga serveringssystemet och att man kunde äta i lugn och ro var särskiljande positiva minnen. Detta företag förknippades även med en del negativa upplevelser.
Det företag som satsat på måltidens gemenskap var också ihågkommet för den familjära stämningen. En av maträtterna var också en minnesvärd upplevelse, intressant nog var det rätten
som presenterades som ett familjerecept.
Ett företag fick både positiva och negativa omdömen vad gällde matens kvalitet och serveringsmiljön och tidspressen. Detta företag var också det företag som hade det sämsta tidsmässiga
utgångsläge.
Kommentar: Frågan rörde vilka särskiljande upplevelser turisterna hade haft. De företag som
medvetet byggt upp en profil kom också att ha denna profil som något att minnas speciellt.
Specifika maträtter och andra detaljer kom här att få en betydelse.
Intressant är att oavsett om man är uppmärksam på måltiden, som man kan förmoda att
upplevelseturisterna är, så uppfattar även serviceturisterna de upplevelseskapande värdena.
Detta kan vara viktigt för de företag som tror att de bara lagar mat för mättnadens skull.
Frågan Hur upplevde Du prisnivån på måltiderna? visade på skillnader mellan serviceturister och upplevelsturister.
Nästan 90 procent av upplevelseturisterna tyckte måltiderna var prisvärda. 56 procent av serviceturisterna tyckte att måltiderna var prisvärda och nästan var tredje tyckte det var dyrt.
Skillnaden mellan serviceturister och upplevelseturister är logisk, upplevelseturisterna har en
högre betalningsvilja för aktiviteten måltid som de laddar med mera värden än vad serviceturisterna gör.
Under undersökningens gång noterades att många tysktalande turister avstod från kommersiella måltider på grund av priset. Under analysarbetet gjordes därför en beräkning där de tysktalande turisterna rensades bort. Fortfarande tyckte då 90 procent av upplevelseturisterna att
måltiderna var prisvärda medan 67 procent av serviceturisterna tyckte att måltiderna var värda
sitt pris, och enbart var fjärde tyckte nu att den var dyr.
När gruppen tysktalande turister studerades närmare visade det sig att alla tysktalande servicewww.etour.se
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turister tyckte att prisnivån på maten varit för hög. Bland de tyska upplevelseturisterna tyckte
fyra av fem att prisnivån var rimlig eller till och med billig.
Kommentar: En del av respondenterna hade ett utförligt svar på frågan om prisnivån. De
förstod att företagarna måste ta betalt om de ska kunna leva på sin verksamhet. Man förstod
också att råvarorna kostar. Av den utvikningen kan man förstå en indirekt förväntan på att det
kunde vara billigare. Det var också intressant att konstatera att några företag hade höjt sina
priser rejält från föregående år och att detta inte gett upphov till några negativa kommentarer
överhuvudtaget.
Resenärerna fick även svara på frågan Fungerade serveringen, fick Du det Du beställt?
Svaren visade att det fungerat bra för turisterna. Menyn uppskattades som informativ och som
förhöjare av upplevelsen. Några hade lockats att beställa på grund av menyn. Det upplevdes
inte som besvärligt att fylla i beställningslapparna.
Den röda tråden
33 procent av resenärerna nämner att måltiderna, de så kallade matstoppen, är Inlandsbanans
röda tråd. För var tredje resenär är alltså måltiderna det som gör resan till en enhetlig upplevelse. Ungefär lika många, 30 procent, nämner naturen som den röda tråden medan 12 procent
ser kulturen som en sammanbindande länk. Måltiderna hör otvetydigt till resans identitet.
Goda råd
Resenärerna var mestadels väldigt engagerade i Inlandsbanans väl och ve. Det var inte svårt
att få dem att ge goda råd inför framtiden. Bland annat hävdade man att alla skulle servera
lokala maträtter, alltså rätter som på något sätt kan identifiera området.
Man efterlyste också den mänskliga handen bakom måltiden. Den vildfångade rödingen, den
handrullade palten, den hemgjorda fisksoppan och den nystekta kolbullen är exempel på maträtter som resenärerna kommer ihåg för hantverket.
Projektet kom också med en del goda råd till turistföretagen och Inlandsbanan utifrån resenärernas
berättelser och projektets egna uppfattning.
Bland annat menade projektet att det krävdes mer omsorg i matlagning och servering på sina
ställen. Inte alla hade förmått hålla en jämn kvalitet. En del företagare behövde också arbeta
med att skapa en lugm atmosfär under måltiderna.
IBAB kunde ge resenärerna mer information om matutbudet innan avresa. Överhuvudtaget
borde måltiderna marknadsföras mer aktivt eftersom de befunnits vara en viktig del av resans
IBAB borde också ställa krav på företagen så att utbudet höll en hög, och jämn, kvalitet.
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Bilaga 4. Beställningskupong
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Bilaga 5. Måltidskarta
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