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Abstract  

The story of Malmö - from industrial city to knowledge city - Will be followed by 

a new one. The coffee shop explosion in Malmö is examined here from a 

qualitative approach. Through interviews, observations and discourse analysis. 

The essay examines the relationship between the coffee shop boom and the City 

of Malmö's development during the 2000s and analyzes the physical and cultural 

implications this has had on the city area. Critical realism has been the basis for a 

synthesis that brought together the case study about coffee shop industry, the City 

of Malmö future vision and urban policy, reflected in Richard Florida's theory of 

the creative class and George Ritzers "McDonaldization" theory. The analysis 

shows the development in the coffee shop industry, where chains and private 

coffee shops are geographically segregated. The upsurge in itself has been 

developed based on the discourses which took place in Malmö and gained 

institutional support and today is the basis in search of an attractive location 

which would raise the portion of the coffee shop industry that the creative class 

finds attractive. 

Keywords:  Malmö, Coffee shops, Qualitative method, McDonaldization, 

Creative class. 
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1. INLEDNING 
Malmö stad genomgår ständigt nya förändringar, Citytunnel, Öresundsbron och 

Malmö högskola för att nämna några få. Vilket är en av de aspekter som gör 

Malmö till en av Sverige mer attraktiva städer idag och som också lyfts fram av 

Malmö stad i olika plandokument. I dokumentet Översiktsplan för Malmö 2000 

beskriver de ambitionerna som bidragit till denna utveckling: ”... att ge goda 

expansionsmöjligheter för näringslivet, att slå vakt om och utveckla Malmös 

stadskvaliteter, att förbereda för Malmös nya roll i Öresundsregionen och att ta 

steg på vägen mot ett långsiktigt hållbart samhälle” (Malmö kommun, 2001.s3). I 

relation till den nutida samhällsutvecklingen har kafébranschen fått ett stort 

uppsving. I media refereras utvecklingen som Malmös kaféboom. Ökningen 

bygger på en rad olika faktorer, bland annat den sänkta momsen på restaurang och 

”catering” tjänster, kafékedjorna ses som ett tryggt val för fastighetsägare som står 

med tomma lokaler i staden, kapitalinvestering och ekonomiska intressen från 

Malmö stad, men även en föryngring av Malmö som sammanfaller med skapandet 

av Malmö högskola. I och med ombyggnaden av Gustav Adolfs torg 1996 säger 

Gunnar Eriksson, ansvarig för stadsmiljön i Malmö i en intervju med 

Sydsvenskan att man fram till idag lagt runt 100 miljoner kronor på att bygga om 

torg och gator så att de passar till uteserveringar. Satsningen på att omforma 

gaturummet har varit en av de bakomliggande faktorer till den kaféboom vi idag 

upplever i Malmö stad (Malmö kommun 2009 Därför flyttade vi till Malmö) 

Kaféboomen i Malmö är således ett intressant fenomen att undersöka i relation till 

Malmö stads ekonomiska omställning från ett industrisamhälle till dagens 

kunskapsstad. 

1.1. FRÅGESTÄLLNINGAR 
Målet med uppsatsen är att undersöka sambanden mellan kaféboomen och Malmö 

stads utveckling under 2000-talet samt att analysera vilka fysiska och kulturella 

konsekvenser detta har fått för det offentliga stadsrummet. Arbetet tar 

utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 På vilka initiativ och planeringsgrunder har Malmö stad investerat kapital/gynnat kafé 

branschen de senaste 12 åren? 

 Har kaféboomen bidragit till en ökad mångfald, eller homogenitet i stadsrummet? 

 Kan man utifrån de senaste 12 åren se vilken typ av företag eller aktör som varit do-

minerande/drivande inom själva kaféboomen? 

 Hur sammanfaller initiativen bakom och utvecklingen av kaféboomen? 
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1.2. GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNINGAR 
För att svara på ovanstående frågor har jag valt tre olika kvalitativa angreppssätt: 

deltagande observation, intervjuer och diskursanalys. Genom att intervjua 

representanter från olika kaféer och en mindre diskursanalys som berör relationen 

mellan Malmö stads vison och stadspolitiken . Följt av observationer utifrån rollen 

som en intellektuell flanör ska jag återge en helhets bild av kaféboomen.  

tidsmässigt kommer koncentrationen ligga på cafébranschens utveckling under 

perioden 2000 – 2012. Undersökningen begränsas till kafénäringen medan andra 

delar av servicebranschen inom Malmö stad har utelämnats. Observationerna och 

intervjuerna genomfördes i Centrum, Västra innerstaden och Södra innerstaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 DISPOSITION 
I kapitel 2 presenterar jag de metodologiska grepp jag valt att använda och varför 

jag anser att de fungerar utifrån ett kritiskt realistisk perspektiv. Därefter kommer 

jag i kapitel 3 ge en ekonomisk historisk bakgrund och en samtida 

politisk/ideologisk kontext till själva fallstudien. Kapitel 4 introducerar 

fallstudierna observation, intervju och textanalys. Uppsatsen avslutas med en 

analys kapitel 5 och slutsatser i kapitel 6. Kapitel 7 sammanfattar arbetet i stort. 

2. TEORETISKA OCH METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
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Kvalitativa metoder är egentligen ett samlingsnamn för ett antal angreppssätt vars 

enda gemensamma egenskap är att de inte är kvantitativa (t.ex. djupintervjuer, 

deltagande observationer, fältstudier) (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2009.s118). 

Här Belyses mina intressen av att i uppsatsen få fram vilka kvalitéer och 

egenskaper kaféboomen har för att bättre kunna förstå den. 

”An intensive approach would start with individuals (again not necessarily 

individual people), and trace the main casual (including discursive) relationships 

into which they enter and study their qualitative nature as well as their 

number.”(Sayer, 2000.s20) Undersökningen kommer att bygga på ett empiriskt 

underlag framtaget genom fältobservationer, intervju och textanalys. Den 

kvalitativa metod ansatsen bygger på att forskaren är det främsta instrumentet för 

kunskapsinhämtningen från ett inifrånperspektiv. Genom intervjuer, observationer 

och textanalys har jag bidragit till arbetets reliabilitet. Men paradoxalt nog kan 

även denna närhet till området som undersöktes även ha bidragit till att jag gjort 

feltolkningar, och enstaka händelser och skenbart små detaljer kan ha tillmäts 

mycket stor vikt. Men genom multimetoden och den kritiska realismen har jag 

försökt att ta mig an problematiken kring generaliseringens validhet av fallstudien. 

Vid kvalitativa undersökningar kan alltid ens objektivitet ifrågasättas det vill säga 

att den kvalitativa ansatsen bygger på att jag som forskare tolkar materialet, men 

där finns både för och nackdelar. Arbetet i sig får ett större djup på bekostnaden 

av arbetets intersubjektivitet. Vilket är något jag väll varit medveten om under 

processen 

Den kunskapsteoretiska grunden jag kommer att utgå från är kritisk realism. 

Vilket innebär ett ontologiskt ställningstagande till värden och i sin tur det 

objektet som undersöks. I jämförelse med positivismen försöker då denna syn på 

vetenskapen bidra med en fördjupad skildring av verkligheten. Vid en 

vetenskaplig undersökning krävs det således att man rör sig mellan dem 

dimensioner som Sayer (2000) benämner som transitiva och intransitiva 

dimensioner av verkligheten. För mig som observatör innerbär det ett verktyg som 

i kombination med mina andra 2 teorier bildar den referensram jag kommer att 

utgå från när jag ska tolka och analysera den empiriska delen av uppsatsen. Detta 

bidrar med ett empiriskt underlag som byggts upp från det verkliga, det faktiska 

och det empiriska för att få större substans i kunskapsproduktionen. Specifikt 

försöker man här uppnå ett samspel mellan den intransitiva dimensionen som 

innefattar stadspolitikens diskurser, kommunens föreställning kring produktion 

och ekonomisk utveckling och den transitiva dimensionen som fallstudierna 

representera för att se hur de samverkar med och kommer till uttryck i det fysiska 

planerade rummet. 

2.2. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Att flanera betyder enligt Svenska Akademins Ord Lista att man strövar omkring 

på gatorna utan mål. Men som Walter Benjamin(Das Passagen-Werk, 1982) har 

även jag utifrån flanerandet antagit positionen som urban observatör och ett 

analytiskt verktyg för att bättre förstå kopplingen eller frånkopplingen av olika 
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kulturgeografiska aspekter inom en urban stadsmiljö.”To take an aesthetic as 

oposed to a critical attitude towardes a landscape is to be alienated from it, in the 

sense of rendering it naturalized, autonomous, and self-evident, as well as 

sensually pleasurable.” (Harvey, 1990 referat i Duncan, Ducan, 2001.s391). Som 

observatören var jag i väldigt stor utsträckning deltagande då jag vistades och 

konsumerade i observationsrummet som även gästerna befann sig i. 

 Till sin utformingen bestod observationsschemat av 7 punkter, de täckte områden 

som rummet, lukt och ljus, koncept och helhetsbild, mötet med personal och hur 

de presenterades, målgrupp, vad som konsumerades och under hur lång tid. 

Samtliga sammanfattades i punkt 8 som berörde proportionaliteten mellan 

tillfälliga och regelbundna besökare. Inledningsvis genomfördes observationerna 

på ett ostrukturerat vis där information samlades in via deltagande observationer. 

Efterhand utformades ett observationsschema för att strukturera upp 

observationerna.(se bilaga 1). I mitt observationsschema har ett av Frans Oddners 

konstaterande i sin avhandling Kafékultur kommunikation och gränser tagits och 

använts som sista observations punkt då den sammanfattar de övriga punkterna 

och sätter dem i ett kulturellt perspektiv. Jag kommer använda mig av denna för 

att i stort sammanfatta observationerna kring kafékedjorna och 

entreprenörskaféerna. Precis som den fick fungera för varje individuellt observerat 

kafé: ”Proportionalliteten mellan de regelbundna och de tillfälliga besökarna får 

naturligtvis en avgörande betydelse för det enskilda kaféet, emedan den avgör 

atmosfären, karaktären, miljön på det. Men också i andra hänseenden kan 

proportionaliteten avslöja kulturen: då kaféer organiseras därefter – för att vara 

ämnade för en sorts besök, en sorts konsumtion eller en sorts till- eller samvara.” 

(Oddner, 2003.s109). Där observationerna har begränsats till Malmö Centrum, 

Södra innerstaden och Västra innerstaden. Av totalt 17 undersökta kaféer 

genomfördes 5 observationsmoment på ett induktivt ostrukturerat sätt och 

resterande 12 genom en deduktivt strukturerad metod. “Ethnography is a 

methodology based on direct observation. Of course, when doing ethnography, it 

is also essential to listen to the conversations of the actors ‘on stage’, read the 

documents produced by the organization under study, and ask people questions. 

Yet what most distinguishes ethnography from other methodologies is a more 

active role assigned to the cognitive modes of observing, watching seeing, looking 

at, gazing at and scrutinizing.”(Silverman, 2011.s15).  

“Those of us who aim to understand and document others’ understandings choose 

qualitative interviewing because it provides us with a means for exploring the 

points of view of our research subjects, while granting these points of view the 

culturally honored status of reality.”(Miller& Glasser, 2011.s133). Frågorna som 

ställdes var väldigt öppna vilket gjorde att intervjun ibland svävade ut och berörde 

mer specifika områden. Intervju processen har utvecklats i och med intervjuerna. 

Den har gått från att vara ostrukturerade till semistrukturerade intervjuer som 

fördes med olika personer. I samband med flanerandet genomfördes inledningsvis 

med 6 första undersöka kaféerna en ostrukturerad intervju med kaféägaren eller 

någon gäst som befann sig i själva kaféet. Dessa var i sin natur frågor kring flera 
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områden inom kafébranschen och formulerades så att de kunde uppfattas på flera 

olika vis. Efter de 6 olika ostrukturerade intervjuerna blev olika aspekter mer 

relevanta då de i större utsträckning återkom. Mer specifika frågor utformades (se 

bilaga 1) som ställdes till 5 intervjuade kaféägare/kaféchef. Dessa frågor är i sin 

karaktär väldigt öppna där många svarsalternativ är möjliga för att på så vis ge de 

intervjuade en lika stor chans att utrycka sin åsikt om samma frågor. 

Diskursanalysen innebär att man ser språket som resultatet av de instanser som 

skapat och upprätthåller de begreppsbilder som skapar förståelse för staden och 

des medborgare. Vilket gör begreppet i sig till ett samlingsnamn för de olika 

infallsvinklar, sätt att resonera och frågeställningar som tillämpas inom olika 

institutioner. ”We use language to render certin things connected or relevent (or 

not) to other things, that is, to build connections or relevance.”(Gee, 2011.s19) 

Citatet refererar till hur diskursanalysen kan användas för att finna samband 

mellan olika fenomen eller objekt. Jag kommer att undersöka diskurserna som 

presenteras i Tove Dannestams(2009) avhandling i relation till stadens samtida 

utveckling för att belysa sambanden mellan Malmös stads vision, stadspolitik och 

kaféboomen. Genom att studera dokumentet, Malmös attraktionskraft, 2010 från 

Malmö Kommun och de diskurser (d.v.s. 3.2 sid 12) som format stadspolitiken 

vill jag kunna se om det där finns något samband eller relevans till själva 

fallstudien. 

3. KAFÉBOOMEN I HISTORISK TEORETISK BELYSNING 
Kafekulturens uppsving kan ses som ett fenomen i en global postindustriell 

ekonomi. Som förhåller sig speciellt till städerna. Miljöförvaltningen och SCB 

definierar ett kafé som en verksamhet där man bedriver kaféverksamhet i alla 

former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget 

serveringstillstånd för alkohol. Man har med andra ord en mellanriskhantering av 

råvaror. Vilket innefattar dem i momssänkningen som i gick i kraft 2012 men det 

är således svårdefinierade, speciellt då det på senare tid uppkommit nya hybrider 

av kaféer. 

3.1. KAFFET OCH STADEN 
I avhandlingen ”Kafékultur, kommunikation och gränser” skriven av Frans 

Oddner presenteras kapitlet kaféets kulturhistoria – en miniatyr som är en 

historisk inblick i kafékulturens utveckling i stora drag.  

Till Europa kom först kaffet och kaffehusen, en tidig variant av kaféer i början av 

1500-talet. Det var Venedig och London som tidigt formade en 

kafékultur.(Oddner, 2003). Generellt för London och Venedig var kaffehusens 

ställning som ”politiska arenor”, där allt från politik till vetenskap diskuterades. 

Venedigs kafékultur präglas i kontrats till Londons av en mer exklusivitet, som 

också riktade sig till en högre samhällsklass. Samtidigt ”[u]nder denna tid uppstod 

ett nytt slags socialt och offentligt liv i London, i betydligt större omfattning än 
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andra platser i Europa.”(Oddner, 2003.s67). Den speciella kafékulturen skapades i 

och med att Londons kafékultur var mer allmän i jämförelse med Venedigs mer 

exklusiva. Samtidigt som Venedigs kafékultur snabbt hybridiseras genom att 

inkorporerar alkohol, mat och kasinoverksamhet, förblev Londons kultur mer 

homogen genom att endast servera kaffe. Framåt 1700-talet hade dessa nya 

folkliga arenor fångat statens uppmärksamhet, ”Den engelska regeringen blev 

snart orolig över de nya samlingslokalerna och den miljö de utgjorde, och 1675 

utgav den en proklamation som angav att kaffehusen skulle stängas.”(Oddner, 

2003.s69). Vilket möttes av ett starkt matstånd från folket som resulterade i att 

staten snabbt drog tillbaka den. Även i Venedig fanns planer på att kaffehusen 

skulle stängas men på grund av den starka folkliga förankringen den lyckats skapa 

sig eskalerade det inte till något dramatiskt. 

Efter ett nästan hundraårigt uppsving dör Londons kafékultur ut, mycket på grund 

av teets ökade popularitet men också de försämrade relationer med 

kaffeexportörerna. En kafé nedgång Italien inte behövt uppleva då det en idag 

anses ha en levande kafékultur. Men det skulle vara de franska kaféerna och 

wienercaféer med sin karaktäristiska enkla och bekväma miljö som skulle kommat 

att sätta standarden för kafékulturen i andra länder. Men precis som de första 

kaffehusen kom även Frankrikes och Wiens kaféer att spegla samhällets olika 

klasser, yrkesgrupper och subkulturer. Det omfång kaféerna fick skapade nya 

specifika ställen som då riktade sig till en speciell grupp ur samhället, dessa nya 

marknader om man så vill leder till att Paris mellan 1720 och 1750 går från 380 

olika kaféer till runt 600 stycken.(Elgklou, 1993.s77 refererat i Oddner, 2003.s72). 

Vid den första revolutionen i Paris 1789 anger Oddner att det fanns runt 3000 

kaféer i Paris, ökningen följdes av en tillfällig nedgång i kafélivet som vändes i 

samband med immigrations och urbaniseringsprocessen gick igång. Så i och med 

en kraftig befolknings ökning i samband med ”Haussmanniseringen av Paris” fick 

man mellan 1851 och 1895 talet uppleva en gedigen kaféboom när man då gick 

från 4000 kaféer till att under 1885 ha 42000, och först efter 1895 stabiliseras 

antalet till runt 27000- 30000 kaféer(Oddner, 2003.s81). Under själva 1800-talets 

paris började gatuliv bli allt mer övervaka av statliga myndigheter och uppdelat 

mellan samhällsklasser. ”samtidigt blev ställena allt mer standardiserade – en 

standardisering som dessutom inte uppmuntrade sociabilitet över 

klassgränserna.”(Oddner, 2003.s82). 1700-talets början markerar året kafékulturen 

inträder i Sverige. Kafékulturen tar sin början precis som i London, Venedig och 

Paris vid hamnstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Kaffehusen var som i 

de andra Europeiska landen med stark kafékultur främst avsedda för den manliga 

överklassen. Det skulle dröja till 1800-talet innan kvinnor i sällskap av en man 

fick tillträde. Dock dog kaffehusen ut i mitten av 1800-talet och åter livades 

genom en ny form av serveringslokal som kombinerade kaffe drickandet och 

sockerbagarens produkter. Men det skulle ta till 1830-talet tills den franska 

benämningen café slog igenom i Sverige. Under glansperioden efter det första 

världskriget började kvinnor i större utsträckning besöka kaféer, vilka även hade 

blivet fler i antal, i storstäder kunde antalet överstiga hundratalet och en mindre 

småstad kunde ha mellan 5-6 kaféer. Den andra perioden som Oddner beskriver 
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som den senare delen av blomstringstiden inom svenskt kafékultur som varade 

mellan 1920-1960-talet, karaktäriseras lättast genom indelningen folkliga 

respektive kvalitets kaféer. Där de mer folkliga är enkla och robusta i sin 

utformning, där även kakor och enklare rätter kunde beställas till kaffet. Ett 

historiskt kvarter i Stockholm med stark kafékultur bakom sig är Klara kvarteret 

med sina kaféer son gick under namnet klara kaféerna som under denna period var 

väldigt populära att besöka. 

Den historiska utvecklingen av kafékulturen i Europa har tydliga kopplingar till 

samhällsutvecklingen under den tiden. Hamnstäderna i kombination med en ökad 

välfärd, befolkning och handel bidrog till att nya varor kunde introduceras till en 

ny befolkning vilket bidrog till en allt större internationalisering (Johansson, 

2008.s8). Utifrån dem spreds sen kafékulturen vidare. Under det långa 1800-talet, 

mer specifikt mellan 1851- 1895 fick Frankrike uppleva vad Oddner(2003) 

benämner ”Haussmanniseringen av Paris” som innebar att man rev gamla kvarter i 

Paris stadskärna och byggde dem nu så karaktäriska boulevarder och parker som 

Paris är känd för. För mig symboliserar denna ”Haussmanniseringen av Paris” 

början av det moderna samhället. Den moderna staden hade en stor inverkan på 

den urbaniserade staden som karaktäriserades av ” Changes in the economy 

leading to a focus on the service sector rather than on manufacturing. Changes in 

the social structure that afford greater power and status to professional and 

technological workers. Changes in the knowledge base, with greater emphasis on 

research and development. Greater concern for the impact of technological 

change. The advent of advanced information systems and intellectual 

technology.”(Pacione, 2009.s62) 

3.2. KAFÉT OCH KREATIVITET 
Richard Florida analyserar det urbana samhället utifrån sociala och ekonomiska 

teorier. I sin bok Den Kreativa Klassens Uppkomst, beskriver Florida sin teori om 

kreativt kapital.” Min teori går i princip ut på att regionalt ekonomisk tillväxt 

drivs av de lokaliseringsbeslut som kreativa människor – de som innehar kreativt 

kapital – fattar, och de föredrar platser med mångfald som är toleranta och öppna 

för nya idéer”(Florida, 2001. s.268). Det är själva grundtesen i Floridas teori om 

kreativt kapital. Där nyckeln till att förstå den nya ekonomiska geografin men 

även nyckeln till ekonomisk tillväxt är de tre T: na Teknologi, Talang, och 

tolerans. I kombination med det egna rankningssystem som värderar städer eller 

stadsdelar efter ”bohemindex”, ”gayindex”, ”mångfaldsindex” ska man kunna 

avgöra hur attraktiv en region/stad är eller behöver jobba på för att bli just 

attraktiv för den kreativa klassen. Han menar på att man idag behöver mer än 

traditionella industrier och universitet för att nå just ekonomiskt tillväxt. 

Den ekonomiska tillväxten i sig förstärks av kreativa människor. De människor 

som utgör den kreativitet klassen är många och olika, men Florida har med en del 

yrkesgrupper från den kreativa klassen som han anser använder i genomsnitt en 

högre nivå av kunskap och tankeverksamhet inom sitt yrke; 
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arkitekter och ingenjörer, matematiker och programmerare, forskare, konst, 

design, underhållning, sport och media mm. 

För att locka till sig dessa människor krävs då en kreativ levande stad. En stad 

som inkorporerar och upprätterhåller de tre T: na anses vara de mest 

framgångsrika. Själva kontentan av detta blir att odla/främja en livsstil inom 

staden med stor attraktionskraft. En öppen och tolerant stad där det händer saker 

och där olika sorters människor umgås med möjligheten för nya möten. 

I kapitlet Det upplevelsebaserade livet finns ett stycke med namn Gatans 

Hegemoni där Florida beskriver och belyser de olika viktiga aspekterna som han 

anser finns inbäddade i gatan, då det är på den som organisk och naturlig 

gatukultur odlas. Kaféer, affärer, restauranger och barer utgör exempel på den typ 

av små mötesplatser som Florida anser viktiga för att gatukulturen ska uppstå. 

Genom att staden erbjuder den kreativa klassen denna miljö bidrar de till att skapa 

nya möjligheter och arbetstillfällen inom servicesektorn. 

Jane Jacobs pekar i sitt arbete The Death and Life of Great American Cities på 

behovet att i centrala delar av städerna även kunna hitta billiga lokaler för små 

tillväxtföretag med små ekonomiska resurser som annars riskeras att hamna i 

utkanten där deras kundkrets inte finns, men genom att innefatta planering av 

dessa rumsligheter vårdarman om de slumpartade möten och upptäckter som 

bidrar till mångfald och variation av offentliga stadsrum och undviker 

gentrifieringen. 

”Stadspolitik i Malmö. Politikens meningsskapande och materialitet” är titeln på 

Tove Dannestams doktorsavhandling vid Statsvetenskapliga institutionen vid 

Lunds universitet och är en av de första avhandlingarna i Sverige om Malmös 

nutida omvandling från industrisamhälle till kunskapssamhälle. Utifrån kapitlet 

Stadspolitik i och bortom Malmö som återfinns i avhandlingen vill jag belysa 

effekten av en stadspolitik som format vad Dannestam benämner 

entreprenörstaden i relation till uppsatsen. 

Under följande decennium övergick dock den höga tillväxttakten man fick 

uppleva i början av industrialiseringen vilket lede till en begynnande 

avindustrialisering i Malmö, vilken intensifierades under 1980- och 1990-talen 

(Billing & Stigendal, 1994:314- 328 referat i Dannestam, 2009.s114). I och med 

krisen som följde öppnades nya möjligheter upp för Malmös stadspolitik. 

Dannestam redogör för den process som kom att leda till den stadspolitik vi idag 

har och lyfter också fram flera dominerande diskurser som sedan kommit att 

institutionaliseras i stadsrummet. Dessa sammanfattas i följande 3 punkter: 

 Den första är diskursen om ett nytt, förvandlat Malmö. Denna 

diskurs har fyllts med olika innehåll över tid, men det 

gemensamma för olika epitet som ”kunskapsstaden”, 

”upplevelsestaden” eller ”den kreativa staden” är att markera 

en förändring i relation till industristaden. 
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 Den andra är diskursen om kommunen som välfärds- och 

tillväxtfrämjare. Centralt i denna diskurs är att kommunens 

nya roll av att skapa tillväxt är förenlig med den traditionella 

rollen av att vara en service- och välfärdsinstitution. 

 

 Den tredje är vad jag har valt att kalla för diskursen om staden 

som tillväxtmotor. Här handlar det om att globaliseringen 

anses ha gett upphov till en ny geografi och en allt ökande 

urban och regional konkurrens. Dannnetsam, 2009.s120-121) 

 

I den stadspolitiska diskursen konstrueras och förmedlas staden som en enhet, 

vilken likt ett företag konkurrerar med andra städer om uppmärksamhet från 

potentiella investerare, inflyttare och besökare. Stadspolitiska strategier syftar till 

att försöka påverka de strukturella villkoren för en stads konkurrenskraft genom 

underlättande, stödjande och/eller regulativa åtgärder för att fånga investeringar 

och locka företag till platsen (ibid; Jessop, 1997:31 referat i Dannestam, 

2009.s109). 

 

Stadspolitik är således en mesodiskurs som re-kontextualiseras till olika 

mikrodiskurser dessa mikrodiskurser i sin tur omsätts genom olika aktörer till 

institutionell praktik. Stadspolitik speglar på så sätt den institutionella praktiken i 

ett specifikt politisk-ekonomiskt projekt (dannestam, 2009). 

Tillväxten ska sen utifrån nedsippringsprincipen(trickel-down effekt) spridas till 

andra områden. Som först kan ske genom att det offentliga prioriterar specifika 

områden som stadsdelar eller näringslivet. På så vis agerar det offentliga för att 

skapa goda förutsättningar för marknaden som i sin tur agerar som omfördelare, 

allt bygger på en samverka mellan det privata och offentliga. Ett konkret exempel 

är översiktplanen som förmedlar de visioner som dessa diskurser skapar för den 

rumsliga aspekten av en stads utveckling. 

Omställningen till en servicebaserad ekonomi och en allt större utbildad 

befolkning som driver på den teknologiska utvecklingen kommer i det post-

moderna samhället ta nya portportioner genom globala system, urban 

omstrukturering, nya sociala polariseringar, allt mer komplexa geografiska 

faktorer och samhälls ideal. De ”nya” geografiska omstruktureringen som började 

ta form i slutet av 1900-talet karaktäriseras i sin tur av The formation of a global 

systems of world cities. Begreppet ”glocalisation”, det vill säga att det lokala blir 

allt mer globaliserat och det globaliserat i sin tur allt mer lokalt är centralt i 

sammanhanget. The radical restructuring of urban form. Syftar på hur städer nu 

vänds ut och in, genom urbanisering av förorterna som reducerar densiteten av 

befolkningen i centrum men som även äldre stadskärnor upplever i utöver den 

gentrifieringen av tidigare arbetarklass områden. The changing social structure of 
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urbanism. Redan i det industriella samhället började en allt större polarisering som 

idag blivit ett problem som många städer brottas med. Den sociala splittringen i 

den postmoderna staden är i sin karaktär mer flyktig vilket gör den svår att tolka i 

den traditionella klassen baserade uppdelningen. The rice of the carceral city. 

Dom allt mer komplexa geografiska aspekterna av den postmoderna staden gör 

det svårt för staden att styra genom traditionella kommunala institutioner. Vilket 

resulterat vad man inom planerings teori kallar gateway communities m.m vilket 

uppmärksammat problematiker kring vem som kontrollerar och egentligen drar 

nytta av omstruktureringen av det offentliga stadsrummet. A radical change in 

urban imagery. Refererar till hur en skev bild av staden framställs i dagens 

postmoderna samhälle genom media som i sin tur påverkar vårt beteende och livs 

stil som underbygger den sociala strukturen av stadsrummet vi rör oss i.(Soja, 

1995 refererat i Pacione, 2009.s64)  

I början av 1960-talet började man skönja tecken på förändring inom den 

internationella kafékulturen som skulle visa sig drabba även den svenska. En del 

av förändringen kom att ske på grund av tekniska innovationer som till exempel 

TV apparaten, vilket gjorde att man i större utsträckning träffade vänner och 

bekanta i hemmet framför kaféet eller krogen. ”Nya offentliga platser som 

varuhus, snabbköp, subventionerade föreningslokaler och fritidsgårdar 

etablerades; dessa nya offentliga arenor blev alternativ till kaféer och 

konditorier.”(Oddner, 2003.s109). Det var dessa samlade faktorer som bidrog till 

att det vardagliga kafélivet dog ut under 60- och 70-talet. 

Här vid slutar Oddners återgivning av den svenska kafékulturen, men han 

kommentera kort att man vid slutet av 1990-talet kunde skönja en renässans för 

kaféet, speciellt i stor städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Dock inte i den 

utsträckning som under storhetstiden. Men man kan hitta karaktärsdrag från den 

tidigare kafékulturen i dagens kaféer. ”De flesta av de nyetablerade är dock nya 

typer av kaféer som kaffebarer, bagetterier, nyare italienska, amerikanska och 

franska kaféer.”(Oddner, 2003.s11). Som ackompanjerats av nya produkter som 

konsumeras med kaffet. Samtidigt anmärker han på att många av de större 

städernas mer centralt liggande kaféer nu placeras i gallerior/köpcenter och 

affärstråk.  

Faktorerna bakom kafébranschens uppsving de senaste 12 åren är många. Men de 

främsta har varit etablerandet av Malmö högskola som fört med sig en allt större 

grupp av unga människor i Malmö stads kärna. Levnadsmönster har förändrat då 

människor ses oftare ute istället för i hemmet (Oddner, 2003). Produkterna som 

säljs ger större avkastning tack vare momssänkningen. Malmö kommuns 

satsningar på att bygga om gator och torg så det blir möjligt att ha uteservering. 

Fastighetsägare som står med tomma lokaler i stadskärnan ser kaféer som nya 

trygga hyresgäster när tidigare verksamhet flyttar ut till olika köpcenter. 

Kafébranschen är en av de näringsverksamheter som just nu är på stark 

frammarsch och som dessutom speglar Malmö stads stadskvalité. De senaste 12 

åren har Malmö stad fått uppleva en kaféboom, där antalet kaféer ökat med 115 
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procent. Siffrorna bygger på statistik från Miljöförvaltningen där kaféer måste 

registreras. ökningen bygger på en del faktorer, bland annat den sänkta momsen 

på restaurang och carteringstjänster, Kafékedjorna ses som ett tryggt val för 

fastighetsägare som står med tomma lokaler i staden, kapital investering och 

ekonomiska intressen från Malmö stad, men även en föryngring av Malmö stad 

som sammanfaller med skapandet av Malmö högskola. 

3.3 KAFÉEKULTURENS  KOMMERSIALISERING 
George Ritzer presenterar 1993 McDonaldization teori där han myntar begreppet 

”McDonaldization”. Begreppet används för att förklara de karakteristiska drag en 

kultur får när den organiseras efter en rationaliseringsprincip 

(Taylorism/Fordism). För Ritzer innebar denna rationaliseringsprocess ett nytt sätt 

att tänka på som medför att man fokuserar på resultat, effektivitet och 

formaliserad social kontroll vid utformningen av sin företagsverksamhet. Detta 

skapas genom att utforma en hierarkisk auktoritets struktur med tydliga 

arbetsfördelningar där företagen är måna om en teknisk kompetens kring 

produkterna som säljs. Ritzers kritiska analys visar på att Macdonaldization 

processen bidrar till en social strukturförändring på sättet man integrera i 

samhället och i sin tur formar sin identitet på grund av den homogeniseringen 

rationaliseringsprocessen får för kulturen. Denna process påverkar i sin tur alla 

aspekter av vårt dagliga liv. Ritzer använder sig av denna för att beskriva de 

bedövande effekter den får på konsumenten och de personer som tvingas jobba 

efter den. 

Ritzer uppmärksammar fyra primära faktorer av Macdonaldization teorin 

efficiency, calculability, predictability och control. Det första begreppet efficiency 

avser […] att produktionen och konsumtionen ska bli så effektiv/snabb som 

möjligt för att öka företagets omsättning. Calculability – Att få så många moment 

som möjligt kalkylerbara innebär att snabbt få en överblick av vart man kan spara 

in tid och moment när det kommer till framställningen av produkten, exempel; 

standardiserade storlekar, färdiga mixar. Vilket ska bidra till att även 

konsumenten värderar hur snabbt de får produkten istället för kvalitén som ligger 

bakom själva produktionen och produkten. Predictability – Förutsägbarheten av 

själva produkten är viktig för kalkylerbarheten men även konsumenten. Genom att 

presentera ett homogent bemötande, lokal och produkt vaggar man in gästen i en 

konsumtions mönster där de alltid vet vad de får och hur mycket det kostar. 

Control – Kontrollen upprätthålls genom att standardisera jobbrutiner och enhetlig 

klädsel. Men även kunderna kontrolleras genom teknologiska lösningar som för 

jobbare och gäster kanske inte är helt uppenbara.(Ritzer, 2008.s13-15). 

McDonaldization processen kan på så vis sammanfattas i en målrationell metod 

gjord så effektiv som möjligt för att uppnå maximal vinst. På bekostnaden av 

råvaror och personalen för att kunna hålla omkostnaderna på en så låg nivå som 

möjligt. 
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”If I was to begin a book like this today, rather than in the early 1980s […], there 

would be good reasons to at least consider titling it the Starbuckization of 

society.”(Ritzer, 2008.s211). I det avslutande kapitlet går Ritzer in på hur 

rationaliseringsprocessen i 20-talet utvecklats och idag representeras av den stora 

kaffe kedjan Starbucks. Trots att Starbucks i relation till visa kaffekulturer i andra 

länder har ”kvalitets” kaffe så genomsyras hela produktionen och förteget av 

rationaliseringsprocessen. Ritzer uppmärksammar att en av de större skillnaderna 

idag ligger i sättet man får kunder att bli en del av lockelsen som ska få andra 

gäster att komma in och spendera tid i den miljön som i kontrast till McDonalds är 

mycket mer varm och inbjudande (Ritzer, 2008.s220). De kalkylerbara aspekterna 

när det kommer till produkten är den samma men där McDonalds hade större 

fokus på att förmedla det låga priset. Kaffekedjan har valt att belysa storleken och 

antalet kaffedrinkar man får i kombination med priset som brukar vara väldigt 

högt i relation till kvalitén på kaffet man får. Vilket visar på en”motadaption” där 

grundläggande element har tagits men inkorporerats i ett nytt koncept.”Starbucks 

has most if not all of the irrationalities associated with McDonald’s 

(homogenization, disenchantment, dehumanization) as well as additional ones, 

like much higher prices than at Mcdonald’s”.(Ritzer, 2008.s225). 

Men det finns en positiv och intressant aspekt som även lyfts fram här i Ritzers 

annars rätt domedagsbetonande utveckling av samhället. Starbucks har skapat och 

spridit en efterfrågan och marknad för kvalitets kaffe i länder där kaffe kulturen 

inte varit stor eller befintlig alls vilket gjort det möjligt för de allt fler kaféer som 

skapas att kunna hålla sin verksamhet uppe. 

Espresso house är Sveriges största kafékedja med hela 115 kaféer. Kedjan 

öppnade sin första butik i Lund 1996 och idag har man bara i Malmö 14 kaféer 

(espressohousse.se, 2012). Dessa hittar man uteslutet längst Malmös 

”shoppingstråk” eller i de större köpcentren. Denna trend verkar vara 

genomgående för kafékedjorna just nu. I en intervju för en artikel publicerad 2012 

i svenska dagbladets nyhetssajt säger Sveinung Høyer-Trollnes, marknadsdirektör 

på Espresso House att man tänker expandera med 20 enheter per år framöver. 

George Chalima grundaren av Coffeehouse by George konstatera i samma 

intervju en expansion av företaget med 7 nya enheter. En sammanställning som 

görs varje år av Delfi MarknadsPartner kring Sveriges fastfood och kafé marknad 

konstaterade i sitt 25 nr av Delfi guidenytt 2012 som är ett kort sammandrag från 

det mer detaljerade dokumentet Delfi Fastfoodguide. Att marknaden för fastood 

och kaféer fortsatte att öka 2011 med 3.4 procent totalt och på kedjenivå till 6.5 

procent. Där en viktig orsak anses vara att kaféet blivit stället man går och tar sin 

lunch på vilket slagit ut en del lunchrestauranger. Men en del kaféer har även 

börjat starta filialer och lyckats öka sin marknad på så sätt. 

Statistik från miljöförvaltningen där kaféer måste registreras visar på att man från 

2006 fram till idag 2012 har fått en ökning med 204 nya kaféer. 2002 hade Malmö 

stad ca 100st registrerade kaféer idag har man ca 200, där fördelningen mellan 

kafékedjorna och entreprenörs kaféer är rätt jämt fördelat. Dock finns i denna 
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statistik ett stort mörkertal då man inte kan se vilka kaféer som tillkommit mellan 

2002 -2006. Ytterligare ett problem med materialet är att det utgår från ägaren. 

Många ägar/namnbyten gör det till exempel svårt att enkelt fastställa etablerings 

år. Andra slår igen efter kort tid och kaféer har kommit och gått genom åren. De 

specifika uppgifterna kring detta kan bara hittas om man går igenom samtliga 

arkivhandlingar rörande livsmedelanläggningar i Malmö vilket inte var möjligt 

inom ramen för denna uppsats. 

4. FALLSTUDIER 
Nedan följer en detaljerad presentation av observationsstudie, intervjuer och 

textanalys som utgör skildringen av kafé näringens utveckling i nutid. 

4.2. OBSERVATIONSSTUDIE 
Minna stadsvandringar har tagit mig runt i Malmö centrum, Södra innerstaden och 

västra innerstaden. Där jag totalt genomförde 17 observationer av olika kaféer. 

Urvalet skede slumpmässigt utifrån mitt flanerande som skede ostrukturerat men 

var geografiskt begränsade. Dessa tog plats under en veckas period där jag 

spenderande totalt 8 timmar varje dag på observationer från 10:00 på morgonen 

till kl 18:00 på eftermiddagen. Av dessa spenderades 2 till 1 och en halv timme på 

varje kafé. Vilket alltid var mellan 11:00 på förmiddagen till kl 15:00 på 

eftermiddagen.  

Den högsta koncentrationen av kaféer finns i centrum, där Södra förstadsgatan 

sticker ut som ett kafékluster (en tät koncentration av kaféer). Där kan idag hittas 

6 olika kaféer varav 1 inte tillhör någon större kedja. Om man vid mitten av denna 

gata svänger in på Kärleksgatan mot Davidshallstorg får man ytterligare 3 kaffer 

att välja mellan. Så på ett område som tar ca 5 min att gå igenom har man 9 kaféer 

att välja mellan. 3 av dessa tillhör inte någon kedja, av de resterande 6 tillhör 3 

stycken Espresso house. Observationskategorierna som studerats är kafékedjor 

som jag valt att benämna ordinärakaféer och de mindre ”privata” kaféerna som 

fick benämningen entreprenörskaféer. Dessa i sin tur fick delas in två 

subkategorier. Kvalitetskaféer och loppis-dekadenta kaféer. En mer utförlig 

presentation av vad dessa innefattar följer nedan. 

Mina generaliseringar utifrån observationerna av kafékedjorna är som följer: 

rummen man får vistas i varierar i storlek men har alltid 1 eller flera stora fönster 

ut mot gatan/stationen/torget, men i anslutning har även alltid funnits en 

uteservering för 11 eller fler gäster. Dessa har nästan uteslutet kassan framför eller 

jämte ingången där lokalen sen öppnar upp sig för en antingen vid sidorna eller 

uppåt. Inredningen kan variera något men de flesta möbler, stolar, soffor mm 

speciellt färgerna återkommer i varje butik. Självklart beroende på vilken 

kafékedja men de är alltid designade och stilrena möbler, tydligt att mycket tid har 

lagts på att utformad en estetiskt perfekt och polerad miljö. Man får en klar 

förmedlad bild av ett koncept som är trendigt och modernt. Den inbjudande 
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miljön ställs i stark kontrats till personalen som jag i de flesta fallen fan väldigt 

avlägsna när jag försökte närma mig dem med enklare vardags frågor. 

Denna känsla blev starkare i och med den enhetliga klädsel personalen presenterar 

sig. Produkterna kändes lätt igen i samtliga kafékedjor och efter ett tag fan jag mig 

uppleva en trygghet i att jag viste vilken kvalité på kaffet eller muffins skulle hålla 

oberoende av vilken Espresso House jag valde att gå till. Detta bidrog till att 

bygga och förmedla en lugn atmosfär. Någon enstaka gång fick jag vara med om 

att gästerna blev irriterade på att det tog allt för lång tid. De flesta gästerna 

konsumerade någon form av kaffebaserad dryck. Under lunchtimmarna var det 

främst mackor och andra lunchrätter som dominerade konsumtionen. 

Kafeerna som inte tillhör någon kedja har jag valt att kategorisera som 

”entreprenörskaféer” för att lättare hantera och presentera den kunskapen som har 

utvunnits från att observera just dessa. i jämförelse med kafékedjorna, även om 

det finns en del variation inom dem så framstår de som en helt homogen grupp i 

jämförelse med entreprenörskaféer. 

Dessa kan i sin tur delas in i 2 subkategorierna: ”Kvalitetskaféer”, som satsar 

väldigt mycket på kaffet och maten. Priserna brukar vara lite högre, men i 

jämförelse med vad jag fick blev det inget jag funderade något mer på. Lokalerna 

är små och i vissa fall kunde de ligga på källarplan om inte så hade man även här 

något fönster ut mot gatan/torg, uteserveringarna var större en själva lokalen. 

Interiörerna var alltid unika och lockande i sig då allt från bilder till ägarnas 

personliga intressen kunde hittas gestaltade i dessa. Inredningen utgjordes av 

enhetliga möbelarrangemang för att förmedla hög och unik standard. Val av 

produkt som skulle konsumeras var för de tillfälliga men kräsna gästerna något 

som oftast tog lite tid och en del frågor. Personalen som även här var enhetlig 

klädd med någon svart T-shirt tog sig tid att svara då hen var klart insatt i hela 

produktions och framställnings processen. 

Den andra subkategorin är: ”loppis-dekadenta kaféer”. Små rumt med små 

uteserveringar, plats för runt 10 personer i lokalen och 10 vid ute serveringen. 

Rummen är enkla med konstverk eller annan egen gjord konstruktion. Möblerna 

varierar från stolar, soffor och bord. Det ser ut som man gått ner till någon Loppis 

eller antik affär och samlat ihop dem möbler man tycker r mysa. Går starkt ifrån 

det polerade och stilrena som man hittar i kafékedjorna eller kvalitets kaféer. I 

dessa hittar man en del dagstidningar, spel, och även ibland möjligheten till att få 

spela egen musik(vinylspelare). Den typen av kaféer speglar väldigt mycket den 

alternativa ungdomskulturen som man hittar på Möllan i Malmö. Priserna 

beroende på läget är i snitt lägre en de mer centralt belägna kaféerna. Men 

kvaliteten är något sämre då en tydlig fokus ligger på att förmedla en upplevelse 

som kretsar kring genuinitet och kulturella förankring. Majoriteten av gästerna 

sitter antingen och läser, pluggar eller håller på med sin dator. Konsumtions ritual 

i dessa kaféer börjar med en kaffedrink och framåt lunch beställer man något 

enklare att äta. Gästerna på dessa kaféer spenderar mycket mer tid i själva lokalen 

en vad de andra gästerna gjorde på andra kaféer eller återvände 2 till 3 gånger. 
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Personalen bär vardagliga kläder och rör sig i större utsträckning bland gästerna 

som bidrar till att fler enklare konversationer uppstår. 

Proportionsmässigt hade kafékedjorna främst tillfälliga besökare, mycket på grund 

av läget själva butikerna har som uteslutet låg vid stråk, torg, och stationer med 

ständigt många människor i rörelse. Genom observationerna och intervjuer kunde 

detta konstateras. Variationen på gästerna är således väldigt stor. Det är främst 

efter 16-17 tiden som en mer homogen grupp tar över kafékedjorna, denna grupp 

består av ungdomar från 18 till 25. Under den timman som spenderas där 

konsumeras oftast bara en kaffedrink på uteserveringen. Priserna på kedjorna 

ligger på runt 25 kr för vanligt bryggkaffe. Dessa kaféer riktar sig mer utåt till 

massorna i sin karaktär, och har på så vis lyckats skapa ett homogent neutralt rum 

där man lätt känner att försvinner och blir en i mängden. Att uppleva 

bekvämlighet i dessa rum är inte svårt då man i stor grad kan förbli anonym och 

fortfarande få samma produkt, service och känsla som i någon av de andra 

filialerna av kedjan. Vad som särpräglar dessa åt är främst personalen och läget. 

Under observationerna kunde jag konstatera att entreprenörskaféerna å andra 

sidan har en majoritet som utgörs av de mer regelbundna besökarna. Dessa 

skildrar även området och den lokala kulturen/kulturerna genom sin mångfald och 

tydliga identitet. Gästerna på dessa kaféer är främst unga föräldrar och studenter 

som är väldigt representativa för den alternativa kulturen som frodas i Möllan. 

Gemensamt för alla entreprenörskaféer är de drivande ägarna och den stora 

förekomsten till kreativ gestaltning. Där man lyckas förnya sig genom att ständigt 

utvecklas och hitta nya infallsvinklar. Om det så är genom att sälja konst och ha 

vernissage varannan månad eller en trubadur/DJ som spelar musik. Möjligheterna 

de ger konsumenten att sätta sin egen prägel på allt från inredning till kaffet som 

konsumeras stimulerar och berikar ens besök. Där kedjorna mer är riktade utåt, 

där man gärna om möjligheten ges sitter på uteserveringen och tittar på myllret av 

folk vänder sig entreprenörkaféerna inåt. För att där skapa en atmosfär som 

uppmuntrar till interaktion med rum, personal och andra gäster. Men det är inte 

alltid man är bekväm eller alls vill vistas i en miljö där interaktion av olika slag 

ständigt uppmuntras och kan på så vis bli en väldigt stressig/jobbig atmosfär. 

4.3. INTERVJUER 
Totalt genomfördes 11 intervjuer, 6 ostrukturerade intervjuer och 5 

semistrukturerade. De första var kortare konversationer och finns således inte 

representerade här. Inga av dem ostrukturerade respektive semistrukturerade 

intervjuerna gjordes med samma personer. 

Nedan kommer en sammanfattningen av de 5 semistrukturerade intervjuer. 

Personerna som intervjuades bestod av ägare eller butikschefer inom olika kaféer, 

både kedjor och entreprenörkaféer. De intervjuade hade allt från 2 till 15 års 

erfaren av branschen och belyste nya aspekter och fastställer tidigare observerade 

iakttagelser jag gjort av kaféboomen. 

En av respondenterna anser att uteserveringen är av stor betydelse då det är den 

som i stort gör att verksamheten går runt. Situation han skulle hamna i när väll 
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Malmö stad bestämmer sig för att bygga om skapar ett oros moment då det skulle 

innebära förlorade intäkter. Respondenten är besviken över att Malmö stad inte 

fört någon dialog med ägarna av de företag som direkt blir påverkade av detta. 

Utifrån intervjuerna målas en tydlig bild upp där uteserveringarna har en 

betydande roll. Då det är under våren, sommar som kaféerna får ett överskott som 

de sedan hushåller med för att kunna gå runt under lågkonjunkturen som för dem 

är under höst och vinter. Majoriteten hyr marken till sin uteservering av Malmö 

kommun via gatukontoret till ett kvm2 omkring 500kr. Man tycker att de 

satsningar som görs för att förnya visa torg och gångstråk är bra men skulle gärna 

se en satsning som sträcker sig utanför centrum, till exempel S:t Knutstorg. 

Den statliga momssänkningen för restauranger och kaféer som trädde i kraft 2012 

har påverkat alla intervjuades verksamhet. Överskottet som skapats har hos alla 

parterna använts för att anställa mer personal. ”Först nästa år kan vi se vilken 

effekt momsen får för den övergripande verksamheten. Men just nu har den 

använts till att främst skapa nya arbetstillfällen.” 

Hyran för lokalerna är inget som har höjts eller oroar ägarna. Frågan ”Vilka 

negativa och positiva aspekter ser ni i den allt större etableringen av kaféer?” gav 

en variation av svar. Anonym E svarade ” det är bra, fler kaféer ökar omsättningen 

för annan verksamhet även andra kaféer”. Det var ingen av ägarna som var direkt 

orolig, snarare positiv inställd då de ansåg att så länge man inte förväntar sig 

kunna konkurrera med dem på deras villkor, utan med kvalité och kreativitet.” Ju 

mer etablerade desto hårdare måste man hålla på kvaliteten” enligt en av 

respondenterna. En av ägarna har byggt om 4 gånger, en annan satsar mycket på 

en attraktiv och snygg uteservering där gästerna får möblera lite som de vill. Detta 

visar på en positiv inställningen till kafébranschen uppgång trots den dominans 

kedjorna har i stadskärnan. Men att kafékedjorna dominerar i centrum har inte 

undgått dem, annan responden tror att många kommer falla bort då det inte 

kommer finnas någon marknad i utkanten.” Där kommer i så fall vara en person 

som sköter hela sitt kafé, går in för det och troligtvis har någon anställt någon 

svart”. 

Alla ägare jobbar hårt för att ständigt vara attraktiva för gästerna och på så vis var 

det intressant att få höra vad som varit viktigt för deras egna individuella 

framgång inom branschen. Anonym A ansåg att den kreativa processen där inte 

bara han men även de anställda bidrar till kaféet förnyelse varit av stor vikt, och 

då man inte har pengarna att marknadsför sig själv har man hittat ny kreativa sätt 

att göra det på som involverar nya sociala medier. Medans denna respondent som 

är chef för en kafékedja jobbar mer med den service, och olika variationer på hur 

personalen kan vara mer kreativ för att särprägla den. 

Något jag själv observerat och som togs upp av en av de intervjuade var sättet 

kedjorna ”abonnerar” på kunder genom att binda dem till sig med ett medlemskort 

som man laddar med pengar och då använder när man fikar på dessa. Vad som 

konstaterades var att man nästan alltid kommer få 20kr kvar på detta kort utan att 

kunna köpa något för dem utan tvingas ladda på det med mer pengar om man inte 

känner för att slänga det. 

 

Många av de entreprenörskaféer jag hade varit och tittat på hade i snitt två till tre 

timmar kortare öppettider . Detta fick jag lära mig berodde på att om man var ett 
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kafé som främst gick runt på lunchen så var det maten man blev känd för och det 

klientelet som är ute efter 17.00 är främst unga stadsbor som då går till någon 

kedja belägget på köpstråket. När man väll provat att ha öppet längre så har det 

helt enkelt inte gått runt med personalen som måste finnas där i relation till dem få 

kunder som faktiskt hade tittat in. Men man ser även möjligheter i Malmö 

Högskola och studenterna där. Genom att erbjuda trådlöst internet, en bekväm 

plats mitt i centrum jobbar man för att fylla dem tidsluckorna där verksamheten 

står stilla. Som för entreprenörskaféer var under morgonen fram till 11. 

Avslutningsvis vill jag med ett citat från Anonym C lyfta fram kaféägarnas 

perspektiv ”Det är den kreativa biten av produktionen som motiverar mig. Jag ser 

gärna mer små enheter för att väcka liv i områden, som i Möllan. Om man i större 

utsträckning värnar om de små skulle inte centrum tömmas på grund av 

köpcentrum. Tänk om politikerna hade organiserat samhället så som ett litet 

företag är uppbyggt där man värnar om alla bitar, tänkt småskaligt, byggt från det 

små skalliga till det stora”. 

4.4 TEXTANALYS 
Stadens behov av en expanderande befolkning är viktig för att kunna säkerställa 

den ekonomiska utvecklingen och påverkar utvecklingen av det fysiska 

stadsrummet. ”Städer konkurrerar om människor och kapital. Denna konkurrens 

innebär en ständig tävlan om var människor vill bo, arbeta, studera, förlägga sina 

möten, göra sina inköp, investera, delta i evenemang och upplevelser och leva ett 

gott och utvecklande liv, som tillfälliga besökare eller som permanenta 

invånare.”(Malmö Kommun, 2010.s4). Publikationen INSIKT fungerar som ett 

underlag till kommunstyrelsen i Malmö stad men är också intressant för alla som 

arbetar med eller är engagerade i dem aktuella ämnen som INSIKT behandlar. 

Stycket ovan representerar en sammanfattning av de väsentliga delar som berör 

själva uppsatsen i stort. Men hela rapporten sätter det pågående arbetet med en 

förnyad destinationsstrategi för Malmö i ett större sammanhang. Där 12 olika 

författare, från bland annat Malmö stad, KTH och näringslivet beskriver behovet 

av att arbeta med attraktivitet för en stad och på vilka olika sätt det kan göras. 

Malmö kommun, Malmös attraktionskraft, 2010 Stadskontoret – avdelningen för 

samhällsplanering. 

Malmö stad hade året 2010, 43 963 50 739 invånare i stadsdelen centrum, 33 971 

37 038 i Södra Innerstaden, och 32 137 34 375 i Västra Innerstaden. 2016 

förväntar man sig en folkökning med några tusen personer på respektive 

område.(Malmö kommun 2012 Faktisk och beräknad folkmängd). stadskontorets 

vårrapport från 2009 Därför flyttade vi till Malmö uppmärksammade trendbrottet i 

flyttningsrörelser 2008 från och till Malmö. Det var antalet unga som flyttat till 

Malmö från andra områden parallellt med att färre flyttade ut, likaså antalet 

barnfamiljer. ”Flyttrörelserna till och från kommunen innebär också ett ökat 

behov av kunskap om stadens attraktivitet och hur olika grupper upplever Malmö 

som stad och boendeort.”(Malmö kommun, 2009 Därför flyttade vi till Malmö). 

Enkättundersökning sammanfattar i stort två punkter som bidragit till Malmös 

befolkningsökning och allt större attraktivitet. 

 Malmös geografiska läge, nära till Köpenhamn och Kastrup 
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 utbudet av kultur, nöjen och restauranger 

Attraktionskraften en stad besitter bygger på politiker och tjänstemäns ständiga 

arbete med att utveckla själva staden som destination. I ett numer av INSIKT 

utgiven av Stadskontoret Malmö stad 2010 presenteras arbetet med en förnyad 

strategi för Malmö som destination, som genomförts med hjälp av 

enkätundersökningar och tidigare undersökningar av hur Malmö stad uppfattas. I 

denna beskriver Mats Wiberg Vice, vd för de sammanslagna företagen Turismens 

Utredningsinstitut och Handelns Utredningsinstitut, hur en utvecklingsstrategi för 

Malmö kan användas som styrinstrument för att nå uppsatta mål om hur staden 

ska uppfattas av besökare och av de egna invånarna.(Malmö kommun, 2010.s8). 

Det är utifrån denna man ska hitta en nivå som gör staden så unik som möjligt. 

Destinationsstrategin innehålla de riktlinjer som ska bidra till Malmös 

positionering som en attraktiv stad. Planen ska definiera de aktiviteter, 

anläggningar och stadsmiljö som i framtiden kommer att behövas för att nå målet. 

Strategin kommer gå i kraft under perioden 2011-2015, där den då förutom 

Malmö stad även fungera som styrning för privata aktörer som restauranger, 

kaféer, hotell, transportörer, anläggningar och arrangörer som är en del av 

destinationen Malmö. Den genomförda undersökningen visar på vad man anser 

Malmö vara, där mer en 80 % av Malmöborna, studenterna och besökare från 

närområdet ansåg att Malmö var mångkulturellt. Procentmätningen visade även 

att endast ca 30 % av samma grupp ansåg att Malmö stad är rik på olika 

atmosfärer. 

Underlaget bidrog till ytligare analyser av undergrupper. Där den som lyftes fram 

var jämförelsen av olika ålderskategorier, affärsresenärer jämfört med 

privatresenärer och dagbesökare i relation till övernattande. Hela undersökningen 

användes för att skapa en heltäckande nulägesbeskrivning av hur Malmö uppfattas 

för att kunna värdera möjligtetern för Malmö i sökandet av den perfekta 

positioneringen. 

Vidare diskuteras även kreativitet i relation till det framgångrika samhället. Där 

inleder Martin Karlsson med att betona att Florida inte menade att begreppet 

kreativitet endast är förbehållet vissa specifika yrkesgrupper. Utan poängterar att 

varje individ har en kreativ potential.”Framgångsrika samhällen erbjuder ett 

klimat där alla invånares kreativitet och energi får möjlighet att komma till uttryck 

och utvecklas. Ett attraktivt samhälle eller en attraktiv destination är inte enbart 

inriktad på upplevelser (för stunden), utan ger möjligheter till transformering som 

utgår från den ständigt lärande individen som alltid vill utveckla sina egna 

färdigheter och talanger utifrån en vilja att hävda sin plats i tillvaron. Detta kan 

göras giltigt för staden både som destination och som bostadsort. ”Platser där 

människor trivs och vill bo, dessa platser vill andra också besöka”, avslutar Martin 

Karlsson.”(Malmö kommun, 2010.s16). 

Upplevelsesamhällets framväxt handlar i korthet om hur företagens 

värdeskapande gått från att utvinna råvaror till produkttillverkning, till att leverera 

service och iscensätta upplevelser. Vilket sket i en flerstegsprocess som bidragit 
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till den ekonomiska utvecklingen. Där turism- och besöksnäringen blev något av 

en symbol för denna nya upplevelseekonomi. Det var i relation till denna och 

framväxandet av kunskapssamhället som Floridas teori om den kreativa klassen 

blev en av dem mest framträdande rösterna.(Malmö Kommun, 2010.s16). Jag har 

tidigare i uppsatsen presenterat Floridas teori och hur det är tänkt att man utifrån 

honom ska jobba fram en sådan miljö. Nästa steg i samhällsutvecklingen ser 

Malmö stad komma i miljön som tranformationssamhället skapar. Denna skiljer 

sig från upplevelsesamhället i flera punkter. 

 

Denna omställning bygger på en utveckling där vi som konsumerar söker nya och 

fördjupade former av upplevelser. Transformationsekonomins ide går ut på att se 

konsumenten som råvaran och värdet av transformationen är knutet till hur väl 

konsumenten känner att hen har förädlats eller utvecklats.(Malmö Kommun, 

2010.s17). Om en transformativ utveckling av samhället är något för alla eller de 

få är värt att belysa då även denna idé och dem som förespråkar den kommer 

främst från en liten välbeställd grupp i samhället. Problemen man kommer få 

brottas med är att nå ut till bredare samhällsgrupper, och kommer det i ett fall där 

transformationskonsumtion blir mainstream att generera en mottrend som då 

skulle innebära passiv konsumtion? Där man anser sig kunna se en skiljelinje 

mellan dem som utvecklar sig själva och de som ägnar sig åt att se andra 

utvecklas.”(Malmö stad, 2010.s17). Dock ligger den största utmaningen i att få ett 

samhälle att förbättra och utveckla sin effektivitet och förmåga att välja bort vissa 

aspekter som bidrar till den passiva konsumtionen. 

Stadsutvecklingen och den fysiska planeringen spelar här således en central roll 

för att får fram och lyfta upp kreativitet och innovationer. Sverige har i jämförelse 

med USA en långt mindre auktoritär organisationskultur som tillåter anställda att i 

större utsträckning förverkliga sina idéer inom ett företag. Detta är en viktig 

utgångspunkt också för stadsplanering och stadens strävan att behålla sina 

kreativa och driftiga individer. Därför måste staden uppfattas som en attraktiv 

plats som bland annat är rik på kultur, upplevelser och kommersiell och social 

service och utbildning. Staden ska ha såväl fysiska platser som främjar sociala 

möten och idéutbyten, som institutioner för möten och idéutbyten mellan olika 

kunskaps- och företagsmiljöer.(Malmö kommun, 2010.s24). Med innovationer 
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menas här en lyckad omvandling av nya idéer till produkter och tjänster som 

bidrar till ekonomisk tillväxt och sociala förändringar. Detta gäller främst när man 

även ser staden som mötesplats. ”Från det offentliga gatuliv som följde med det 

moderna skylfönstrets tillkomst då den framväxande borgerligheten exponerade 

sig promenerande och hövligt hälsande. Till dagens urbana livsformer med 

betoning på upplevelsekultur och staden som vardagsrum och plats för spontana 

eller planerade event.”(Malmö kommun, 2010.s29). det är inte längre bara 

shoppingen men även ”pulsen” som krogar, restauranger och kaféer skapar som 

bär upp stadslivet. I kombination med det ökade internationella resandet och 

invandringen påverkas efterfrågan, utbudet och det sociala livet som helhet. Detta 

är något som syns och är lätt att observera hos den yngre generationen som i 

mindre utsträckning träffas hemma, utan istället på torg, gatucaféer och i parker. 

”Latte-kultur” refererar man till. Vad som efterfrågas är då en offentlig miljö där 

tillgänglighet för olika sorters trafikslag kan tillgodoses, fast med men en tydlig 

prioritering på platser där man kan träffas, gång- och cykelstråk, samt 

kollektivtrafik. Översiktsplanen som är alla kommuners strategiska styrinstrument 

för den långsiktiga fysiska planeringen bidrar även till stadens karaktär och 

utformning. 

5. ANALYS 
”I Malmö både hör jag talas om och observerar personer som på utvalda kaféer 

strävar efter att återupprätta den gamla kafékulturen – att rekonstruera kaféet där 

man sitter och läser, studerar, skriver, skvallrar och diskuterar och som man dyker 

in på för att träffa bekanta och obekanta.”(Oddner, 2003.112). En ny utveckling? 

Den genomförda undersökningen har lätt till följande kategorisering av kaféer, 

som delvis redan introducerats i texten. Entreprenörskaféet och Ordinärakaféer. 

Dem redan introducerade entreprenörskaféerna innefattar i stort alla de mindre 

kaféerna som inte tillhör någon kedja/koncern, dem kategoriseras in i själva 

termen ordinärakaféer. Uppdelningen gjordes utifrån vilka kaféer som hade en 

verksamhet utformad enligt rationaliseringsprocessen. De ordinära kaféerna 

dominerar i antal på köpcenter och populära gång/köpstråk. Detta beror på att man 

i dessa lägen får en högre omsättning. Entreprenörskaféet i sin tur hittas främst 

utanför stadskärnan i Malmö detta beror inte på att man inte vill etablera sig i 

kärnan utan på att man inte har de ekonomiska medlen. Den ekonomiska 

förutsättningen spelar en central roll, samtliga undersökta kaféer använde 

överskottet man fick av moms sänkningen till att anställa fler personer. Inga av 

entreprenörskaféerna kunde ägna sig åt att göra reklam för sin verksamhet utan 

förlitade sig på att deras koncept och kvalité skulle spridas via mun. Aspekten av 

att synas och höras i tidningar och andra medier bidrar till att få en ökad kundkrets 

vilket får betydelse för den proportionella fördelningen mellan tillfälliga och 

regelbundna besökare. entreprenörskaféet som hade flest regelbundna besökare 

skiljde sig gentemot det ordinariekaféet när det kom till miljö, personal och 

kvalité. Det vill inte säga att dem ordinariska kaféerna hade dålig kvalité, snarare 
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så jobbade man tydligt och hårt med att bibehålla den fastställda kvalitén på 

samtliga filialer. Motreaktionen blir att entreprenörskaféer utifrån den standard 

som de ordinarie kaféerna sätter försöker konkurrera med dessa, inte genom pris 

och storlek på produkterna utan medelst kvalitén på deras egna produkter och 

service. Vilket görs genom inkorporera de anställdas och kundernas krav och 

begär. Förmågan att snabbt kunna anpassa och utforma produkterna som säljs och 

bibehålla en hög kvalité är något dem ordinarie kaféerna inte kan göra. Då de 

regleras av en hierarkisk auktoritetsstruktur där allt redan är förutbestämt. 

Oddners(2003) historiska genomgång visar på en stark fluktuering av antalet 

kaféer som uppstår och försvinner mycket beroende på den tidens 

samhällsutveckling. Fluktueringen vi ser idag sker främst bland 

entreprenörskaféerna vilket genererade en ofullständig statistik kring antalet som 

tillkommer. Fenomenet beror på att det är fler entreprenörskaféer som etableras i 

jämförelse med de ordinära. Men det ordinärakaféet dominerar fortfarande 

marknaden. De ordinära kaféerna syns och hörs mer men är färre i antal i Malmö. 

Då dessa har råd att ha öppet längre i kombination med att dem vänder sig till en 

bredare kundkrets uppstår inte samma konkurrens om gäster som 

entreprenörskaféerna har. Marknaden för entreprenörskaféerna är desto hårdare på 

grund av att deras verksamhet är mer nischad. En av de intervjuade sa att 

”Espresso House har sin kundgrupp och vi har våran och de är helt olika” De 

vänder sig till en mindre grupp av samhället som beroende på entreprenörskaféet 

är majoritets vis vuxna/barnfamiljer från övre medelklassen eller unga studenter.  

Uteserveringens betydelse var mycket större en jag förväntat mig, speciellt för 

entreprenörskaféerna. För alla undersöka kaféer var det vår och sommar som var 

högsäsong om man så vill. Många av gästerna vill gärna sitta ute i solen vilket gör 

uteserveringen ett måste. För entreprenörskaféer innebär denna period en hög 

omsättning för verksamheten då de ofta har mindre lokaler som bara kan inhysa 

ett vist antal(brukade ligga mellan 11 och 15) gäster som gjorde att de kunde gå 

runt och ge löner. Ett problem ordinärakaféer inte har då de har större lokaler men 

en tryggare ekonomisk grund att stå på. Restaureringen och förnyelser av torg och 

gator står Malmös gatukontor för om det inte är privat mark. Förnyelse gör inte 

bara platsen mer uteserveringsanpassad men bidrar även till Malmö stads 

attraktions kraft och en inkomstkälla. Utifrån intervjuerna ligger priset runt 500kr 

kvadratmetern. Stadens offentliga platser har betydelse för intrycket av staden 

vilket genererar en utveckling av den. Men mark ägs av både kommun och 

fastighetsägare vilket sätter ett ansvar på båda aktörerna att gemensamt dra åt 

samma håll så att staden kan bibehålla och förstärka sin konkurrenskraft. De 

bidrar på så vis till att skapa naturliga mötesplatser på torg och gator. Men 

samtidigt ställs ekonomiska krav då områden ges mening och betydelse genom 

konsumtion. En betydande faktor blir årstiden. Under vår och sommar blir helt 

offentliga platser semi offentliga utifrån konsumtions krav. Men under höst och 

vinter hyr man inte marken då ingen sitter ute då vilket resulterar i att den åter blir 

helt offentligt kravlöst. 
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När väll kafébranschens uppgång skildras i media framställs de ordinärakaféet i 

ett negativt ljus som gett upphov till en mångfacetterad oppositionell diskurs. Som 

genomsyrar den lokala kafé kulturen. När en majoritet av de ordinärakaféerna 

koncentreras till stadskärnan så bidrar det oundvikligen till en homogenisering 

och kulturell likriktning när den lokala företags mångfald försvinner från den 

(Ritzer, 2008.151). Men parallellt med deras expansion bidrar man med en ökad 

medvetenhet om högre kvalitets kaffe genom skapa ett intresse för kaffekultur, 

sprida höga priser för kaffedrinkar, och skapar nischer där mindre butiker kan 

överleva. Vad man benämner som “wall-to-wall Starbucks” är ett fenomen när 

alla ordinärkaféer slår upp butiker bredvid varandra vilket är förståeligt då de alla 

konkurrerar om samma kundgrupp. Dock har den tendensen vidare förstärkts i och 

med att samma kedja nu slår upp filialer precis mitt emot eller bredvid varandra 

med bara några 50m mellanrum. Då lokaler stor tomma i stadskärnan resonerar 

man på sådant sätt att istället för att se en ny konkurrent från en annan kedja 

etablera sig där så öppnar man själv istället upp en ny butik där (se fallet på Södra 

Förstadsgatan). Om det är fullt i den ena så går man bara över till den andra, i 

kombination med två uteserveringar. Detta sätt att resonera på bidrar oundvikligen 

till en allt större homogenisering av stadskärnan.  

För att förstå kaféboomen och de bakomliggande orsakerna till den måste man 

även kontextualisera den utifrån ett större perspektiv. Omställningen från det 

moderna till det post-moderna samhället utgick från en ekonomisk kris Malmö 

befann sig i vid slutet av 1990-talet. Den tillät nya idéer och diskurser att 

aktualiseras i Malmö statspolitik (se s9). De diskurserna som sen formade vad 

som skulle bli Malmös omställning till ett kunskapssamhälle van vid den tiden 

förankring för de sågs som ett medel att lyfta Malmö ur krisen och institutionell 

förankring. Det modernistiska samhället innebar en omställning till service 

baserad ekonomi med fokus på individen, teknologi och kunskap/utbildning. Den 

service baserade ekonomin i kombination med en mer välutbildat befolkning som 

driver den teknologiska utvecklingen får genom globaliseringen nya proportioner. 

I bakgrund till denna utvecklas Flordias teori kring den kreativa klassen som fått 

ett stort genomslag i debatten kring hur man jobbar och formar en attraktivs 

stadsmiljö för den hör gruppen a individer som driver utvecklingen. För det är 

dem i sin tur som företagen vill åt. Glocalisation är en del av den ”ny” geografiska 

omstruktureringen som innebär att det lokala blir allt mer globaliserat och det 

globaliserat i sin tur allt mer lokalt vilket är centralt i att förstå kafébranschens 

karaktär. För det är genom glocalisation som möjligheten att skapa nya sociala 

aktörer som i huvudsak är ”lokal” men global i karaktär. Vilket är vad nästan 

uteslutet alla entreprenörskaféer och de ordinärakaféet är del av. Men för att 

återkoppla till Florida så beskriver han hur den kreativa klassen då ställer krav på 

den miljön de vill leva i. Detta kan tydlig återkopplas till Malmö stads ambitioner 

att utforma den kreativa staden. Florida menar att den kreativa klassen vill komma 

bort från det som är ”kommersiellt” och massproducerat, man vill uppleva den 

organiska och naturliga gatukulturen. Vilket utifrån en globaliserings perspektiv 

blir paradoxalt beroende på hur man definiera lokal kultur. Nu ligger Malmö stad 
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på en position där en aspekt som framhävs och gör staden attraktivt i nuläget är 

den mångkulturella faktorn. 

6. SLUTSATSER 
Mansvelt sätter fingret på vad jag anser mig ha bidragit med till den vetenskapliga 

arenan genom syntesen som fört samman samhällsutvecklingen och kaféboomen i 

Malmö. ”Geographic research has been at the forefront of efforts to overcome 

divisions between economy and culture, production and consumption.”(Mansvelt, 

2005.s11). Men för att knyta samman de olika delarna i undersökningen 

återvänder jag här till frågeställningen: På vilka initiativ och planerings grunder 

har Malmö stad investerat kapital/gynnat kafé branschen de senaste 12 åren? 

Den direkta och fysiska investeringen har sket i och med den stadsförnyelse som 

sker i och med upprustningen av torg och gatustråk som direkt gynna 

servicesektorn då de i större utsträckning en tidigare kan ha uteserveringar. Där de 

bakomliggande initiativen bygger på Malmö stads strävan att bli en mer attraktiva 

stad för den ekonomiska starkare gruppen som utifrån Floridas teori om den 

kreativa klassen bidrar till ekonomisk välfärd och utveckling. 

Har kaféboomen bidragit till en ökad mångfald, eller homogenitet i stadsrummet? 

Om man ser till helhets bilden så har den bidragit till en ökad företagsmångfald. 

Men det är näst intill uteslutande ordinärakaféer som dominerar i köpcenter och 

populära gång och köpstråk vilket göra stadskärnan väldigt homogen. En 

geografisk strukturerad mångfald är ett mer korrekt svar. 

Kan man utifrån de senaste 12 åren se vilken typ av företag eller aktör som varit 

dominerande/drivande inom själva kaféboomen? De ordinärakaféerna utgör den 

företagsgrupp som varit dominerande och drivande utifrån flera aspekter. En 

utvecklingen producerad och uppmuntrad av Malmö kommun som ser en 

långvarig ekonomisk utveckling av branschen som genererar direkta ekonomiska 

avkastningar, uteserveringar och längre fram i tiden genom att uppnå en attraktiv 

positionering. 

Hur sammanfaller initiativen bakom och utvecklingen av kaféboomen? 

Malmö stads strävan att finna en så attraktiv positionering som möjligt har lett till 

att man jobbar mycket med stadens estetiska yttre vilket precis som Florida teori 

förutsäger generar fler jobb inom servicesektorn vilket resulterat i den kaféboom 

vi idag upplever i Malmö. Men kaféboomen i sig är ett mynt med två sidor, ska 

man utgå från vad Florida anser vara den organiska lokala kultur som den kreativa 

klassen är utefter så har den tryckts undan och lyfts i nuläget inte fram. Vad som 

syns och hörs är de ordinärakaféerna som den kreativa klassen inte anser vara 

attraktiv. 

När jag inledde uppsatts processen var en av mina största förutfattade meningar 

att kafé kedjorna symboliserade någon form av nutida förfall av samhället eller 



27 

 

ondska för att ta i, och de mindre privata stod för genuinitet och godhet. Men 

genom arbetet har svaret visat sig vara mycket mer gråskalig. Jag har lärt mig att 

entreprenörskafeerna inte skulle existerat i den utsträckningen som de gör idag om 

det inte varit för de ordinärakaféet. Precis som jag har andra individer märkt av 

den allt större etableringen av kedjorna och reagerat med något som skulle kunna 

benämnas som antiglobalism aktivism. Där den äkthet som de anses symbolisera 

endast kan förstås i kontrats till den kommersiella McDonaldicerade utbudet. Där 

entreprenörskaféet ger en icke kommersiell miljö där fokus ligger på att uppleva 

den estetiska och sociala stimulansen den ger i kontrats till det ordinära kaféet det 

standardiserade tråkiga. Och genom att göra ett medvetet val att öppna ett 

entreprenörskafé så kan det ses som ett ställningstagande mot de stora företagen. 

Men om man i Malmö jobbar aktivt mot ett samhälle baserat på 

transformationsekonomin så skulle förutsättningarna bli bättre för 

entreprenörskaféet som då även skulle lyftas fram då jag anser att det även speglar 

en av de aspekterna som göra Malmö attraktivt. Den mångkulturella sidan. 

Berättelsen om Malmö – från industristad till kunskapsstad – Kommer att följas 

av en ny berättelse. Malmös ÖP2000 bidrog bland annat till Malmö högskola och 

omvandlingen i Västra Hamnen. Den nya översiktsplanen 2012/13 som just nu 

håller på att jobbas fram kan även den komma att bidra till Malmös framtida 

positionering som attraktiv och kreativ stad och ge oss hint om hur framtiden kan 

komma att se ut för alla Malmös Kaféer. 

7. SAMMANFATTNING 
Kaféboomen i Malmö är ett intressant fenomen att undersöka i relation till Malmö 

stads ekonomiska omställning från ett industrisamhälle till dagens kunskapsstad. 

Arbetet har haft sin utgångs punkt i följande frågeställning nedan. I relation till 

den nutida samhällsutvecklingen har kafébranschen fått ett stort uppsving. I media 

refereras utvecklingen som Malmös kaféboom. Ökningen bygger på en rad olika 

faktorer, bland annat den sänkta momsen på restaurang och carteringstjänster, 

kafékedjorna ses som ett tryggt val för fastighetsägare som står med tomma 

lokaler i staden, kapitalinvestering och ekonomiska intressen från Malmö stad, 

men även en föryngring av Malmö som sammanfaller med skapandet av Malmö 

högskola. 

 På vilka initiativ och planeringsgrunder har Malmö stad investerat kapital/gynnat kafé 

branschen de senaste 12 åren? 

 Har kaféboomen bidragit till en ökad mångfald, eller homogenitet i stadsrummet? 

 Kan man utifrån de senaste 12 åren se vilken typ av företag eller aktör som varit do-

minerande/drivande inom själva kaféboomen? 

 Hur sammanfaller initiativen bakom och utvecklingen av kaféboomen? 
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undersökningen visar på de sambanden som finns mellan kaféboomen och Malmö 

stads utveckling under 2000-talet samt de fysiska och kulturella konsekvenser 

detta har fått för det offentliga stadsrummet. Den teoretiska grunden utgörs av den 

kvalitativa ansatsen och en kunskapsteoretisk bakgrund i kritisk realism. 

Metoderna som tillämpats är observationer genom flanering, intervjuer och 

textanalys. Kafékulturens uppsving kan ses som ett fenomen i en global 

postindustriell ekonomi. I avhandlingen ”Kafékultur, kommunikation och 

gränser” skriven av Frans Oddner presenteras kapitlet kaféets kulturhistoria – en 

miniatyr som är en historisk inblick i kafékulturens utveckling som i stora drag 

belyses just relationen mellan kaffet och staden. Denna ansatts utvecklas i kaféet 

och den nya samhälls klass som benämnes den kreativa klassen av Richard 

Florida(2004). Som i ett post-modernt samhälle nu bidrar till likriktning främts i 

stadskärnan. Fallstudierna resulterar i hur geografisk forskning kan föra samman 

de motsättningarna som finns mellan ekonomi, kultur, produktion och konsumtion 

i Malmö stad. 
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     Bilaga 1 

Intervjuguide  

 Vilket specifikt år skapade ni eller tog över kafé verksamheten?  

 Vilken betydelse har uteserveringen för er?  

 Hur har den statliga moms sänkningen påverkat er verksamhet?  

 Har ni märkt av någon förändring i hyran de åren ni har varit verksamma här?  

 Vilka negativa och positiva aspekter ser ni i den allt större etableringen av kaféer?  

 Vad har varit viktigt för er egen framgång inom branschen?  

 Hur ser ni på Malmö stads förnyelse och renovering av gatustråk och torg?  

 

Observationsschema  

 Rummet: hur ser rummet ut utseendemässigt, storlek.  

 Luktar det något speciellt, är det mörkt respektive ljust, för högt eller lågt ljud.  

 Kan man dra några paralleller mellan koncept, helhetsbilden och gästerna.  

 Mötet med personalen(och hur de presenteras sig själva genom klädsel och uniform) 

och de andra gästerna samt mötet mellan gästerna.  

 Hur är kunderna klädda, är det någon specifik målgrupp som besöker kaféet, och på 

vilket sätt distingerad dem sig från andra gäster.  

 Hur präglas atmosfären och gästerna av de produkter, koncept som fiket försöker sälja 

in. Stressade, avslappnade etc.  

 Vad och under hur lång tid konsumerar gästerna.  

 Proportionaliteten mellan de regelbundna och de tillfälliga besökarna får naturligtvis 

en avgörande betydelse för det enskilda kaféet, emedan den avgör atmosfären, karak-

tären, miljön på det. Men också i andra hänseenden kan proportionaliteten avslöja kul-

turen: då kaféer organiseras därefter – för att vara ämnad för en sorts besök, en sorts 

konsumtion eller en sorts till- eller samvaro (Oddner, 2003)  

 


