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Sammanfattning 

Titel: En studie av matstaden Malmö - från post-kockumsk depression till hållbar 

foodie-destination - Matkultur som verktyg för destinationsutveckling 

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management 

Kurs: KSMK65: Examensarbete för kandidatexamen 

Författare: Robert Simonsson och Linus Svensson 

Handledare: Malin Andersson 

Nyckelord: Matkultur, gastronomi, destinationsutveckling, destination marketing organizations 

(DMO:s), strategi, samverkan 

Syfte: Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur gastronomi och matkultur kan integreras i 

det praktiska arbetet med destinationsutveckling bland olika aktörer, såväl offentliga som privata, 

i en urban kontext. För att undersöka detta fördjupar vi oss i den lokala matkulturen och hur dess 

karaktärsdrag uttrycks genom olika aktörers aktiviteter. Vidare undersöks vilken betydelse dessa 

aktiviteter samt aktörers samverkan har för stadens utveckling som gastronomisk destination. 

Frågeställning: Hur arbetar olika aktörer för att utveckla Malmö genom aktiviteter relaterade till 

måltidsturism, och hur förhåller de sig till samverkan inom destinationen? 

Vad karaktäriserar Malmös matkultur och vilken betydelse får dessa karaktärsdrag för 

utvecklingen av Malmö som gastronomisk destination? 

Metod: En kvalitativ studie där det empiriska materialet är insamlat genom semistrukturerade 

intervjuer samt dokumentanalys. Respondenterna består av fyra personer från den offentliga 

sektorn för destinationsutveckling och fyra personer från den privata sektorn som arbetar med 

matrelaterade aktiviteter.  

Slutsatser: Mångfald, kreativitet och hållbarhet är de karaktärsdrag som främst förknippas med 

Malmös matkultur. Detta innebär att många aktörer i Malmö arbetar proaktivt för social 

hållbarhet; att matscenen präglas av stadens mångkulturella demografi samt att staden är en 

kreativ gastronomisk plats. DMO:s arbete formas utefter dessa karaktärsdrag med strategin att 

förstärka bilden av Malmö som den är för att skapa en hållbar platsutveckling präglad av 

trovärdighet och förankring till platsen. Samverkan ses som något betydelsefullt av samtliga 

respondenter, men beskrivs också som något som kan utvecklas. 
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund och problemformulering  

Föreställ er en stad som saknar tydlig identitet och konkurrerar om turister utan att ha något 

häpnadsväckande unikt; inget Eiffeltorn, Big Ben eller Copacabana. Hur ska en sådan destination 

skapa unika upplevelser och attrahera turister i det rådande klimatet där konkurrensen om turister 

hårdnar och att bryta igenom mediebruset blir allt tuffare? I denna uppsats ämnar vi undersöka 

vilken roll matkultur har för destinationsutveckling och hur matkultur kan vara en attraktionskraft 

gentemot turister. 

 

Den utveckling av platser som syftar till att attrahera turister och investerare beskrivs genom en 

rad olika begrepp, exempelvis platsutveckling, destinationsutveckling, platsmarknadsföring och 

place branding. Gemensamt för dessa begrepp är att de syftar till att öka ekonomisk och social 

livskvalitet såväl för turister som för lokalinvånare (Thufvesson, 2009: 13-14). För att förstå dessa 

begrepp krävs ett holistiskt synsätt på platsers utvecklingsarbete, då en destination ofta ses som ett 

kluster av turismrelaterade aktiviteter inom ett avgränsat geografiskt område (Heeley, 2015: 9).  

 

I takt med globaliseringen har ett paradigmskifte inom platsmarknadsföringsteori tagit form, där 

destinationer fokuserar på differentiering trots att de flesta enligt Heeley (2015) inte har 

tillräckligt unika attraktioner för detta. Därför lever många destinationer kvar i att marknadsföra 

platsen i sin helhet snarare än särskilt originella inslag. Detta skapar den homogenitet som idag 

upplevs mellan platser.   

 

Syssner (2012) menar att destinationsutveckling till stor del rör frågor om platsers identitet och 

varumärke, såsom vad olika intressenter vill att platsen skall vara. I likhet med Syssner menar 

Lai, Khoo-Lattimore & Wang (2019:244) att det för lyckade samarbeten krävs förhandling mellan 

platsens aktörer där platsens viktigaste resurser identifieras. Den ökande mångfalden i samhället 
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bidrar till allt högre krav på platsers identitetsarbete för att olika aspekter ska kunna inkluderas i 

hur platser marknadsförs, vilket är en central utgångspunkt för detta arbete. 

 

Både Syssner (2012) och Tasci (2011:113-116) betonar att det är viktigt att komma ihåg att 

destinationen som produkt skiljer sig från andra produkter då det är en ogripbar geografisk enhet 

av människor som påverkas av både lokala och globala aktörer. Således styrs destinationers 

varumärken av dess aktörer och deras aktiviteter, och det är inte självklart att dessa aktiviteter kan 

kontrolleras. En destinations varumärke kan därav ses som gisslan hos dess aktörer, vilket således 

kräver samverkan mellan aktörer för att skapa en enhetlig bild av platsen. Detta är något tidigare 

forskning bekräftar då det framgår att destinationers långsiktiga framgång till stor del beror på 

graden av samverkan mellan aktörer (Wang, 2011:259-260).  

 

Platsers lokala kulturer, i synnerhet matkulturer, är källor till platsdifferentiering och tillägnas 

därför allt större intresse bland ansvariga för såväl turismrelaterad som generell platsutveckling 

(Richards, 2002:3 ; Hall & Gössling, 2016:3). Du Rand & Heath (2006:211) menar att 

måltidsturism kan fungera som ett strategiskt verktyg för att bygga en enhetlig identitet för 

destinationer och skapa möjlighet att differentiera sig. Samtidigt menar Lai, Khoo-Lattimore & 

Wang (2019:249) att det ibland förekommer en diskrepans mellan aktörers förståelse av platsens 

kulinariska utbud och turisternas uppfattning av detsamma. 

  

Måltidsturism kan definieras som alla sorters upptäckande av, besök till och upplevelser kring 

mat- och dryckesrelaterade verksamheter som kan avgränsas till en specifik geografisk och/eller 

kulturell plats (Rãchao, Breda, Fernandes & Joukes, 2019:35). Olika varianter av begreppet 

förekommer, såsom kulinarisk turism (Östrup Backe, 2020; Long, 2002; Horng & Tsai, 2012), 

gastronomisk turism (Richards, 2002; Fields, 2002) och de vanligast förekommande: matturism 

eller måltidsturism.  

 

Måltidsturismen som forskningsfält har ofta landsbygdsområden (rural areas) som primärt 

studiefokus. Platsbundna kulturarv som skapar autentiska upplevelser och associationer till det 

7 



 

lokala eller regionala är ett dominerande fokusområde inom forskningsfältet (Bessière, 1998; 

Long, 2002; Östrup Backe, 2020, m.fl.). För att förstå platser menar Massey att de behöver sättas 

i större kontexter och i relation till andra platser, eftersom platsernas karaktärsdrag annars riskerar 

att bli överdrivet romantiserade (Massey, 1993: 143-144). Vidare menar Rãchao et al (2019: 

44-45) att städer i högre grad bidrar med kreativitet och innovationer för måltidsturismen än vad 

landsbygdsregioner gör, samt att betydelsen för terroir - kombinationen av råvarors ursprung och 

traditionella mänskliga praktiker - minskar. Malmö är i fokus för denna uppsats, men för att ge en 

mer nyanserad bild av staden kommer även Malmös relationer och länkar till omvärlden att 

beaktas. 

 

Måltidsturismen har de senaste tio åren ökat i betydelse, och idag menar många destinationer att 

det är deras huvudfokus när det kommer till turismutveckling. Detta speglas däremot inte inom 

forskningsfältet för detsamma, som verkar ligga något efter. En sökning på Lubsearch med orden 

destination development ger ca 43 000 träffar. Lägger man till ordet food i sökningen minskar 

träffarna till ca 2000. Detta ger bilden av att mat inom destinationsutveckling ännu inte fått 

samma status som central differentieringsfaktor inom det teoretiska forskningsfältet som det har i 

praktiken. Det råder även en viss obalans kring vilken geografisk kontext som litteraturen 

fokuserar på. Efter en sökning i Lubsearch framgår att måltidsturism kopplat till landsbygden får 

dubbelt så många träffar som i samband med urbana miljöer. Detta är något förvånande då städer 

tar emot fler turister än landsbygden och således kan en viktning åt motsatt håll tänkas mer rimlig. 

Forskning kring landsbygdsturism kopplat till mat kan därav anses omfattande i jämförelse med 

urban måltidsturism som kan ses som något bristfällig.  

 

Produktion och konsumtion av mat samt turismens grundläggande förutsättningar skiljer sig åt 

mellan städer och landsbygd vilket gör det svårt att applicera resultat från det ena fältet på det 

andra. Däremot finns intressanta synergieffekter mellan landsbygd och städer, bland annat ett 

ökande intresse för matens ursprung bland turister även i städer. Användningen av detta som 

verktyg i destinationsutveckling är en intressant aspekt. Distinktionen mellan landsbygdens 

associationer till arv, autenticitet och traditioner kontra urbana miljöers kreativitet, innovationer 
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och mångfald är tydlig, men det finns också samband mellan dessa. Eftersom städer mer sällan 

förknippas med associationer kring det autentiska och det traditionella, samtidigt som mat är en 

identitetsmarkör som ofta associeras med dessa aspekter, blir det intressant att undersöka hur 

detta tar sig uttryck i en urban miljö där kreativitet och innovationer ofta utmanar traditionella 

värden. Det är också intressant då vi menar att städer är underrepresenterade i forskning kring 

måltidsturism. Parasecoli (2014:416-418) beskriver matkultur som ett ständigt föränderligt 

fenomen som påverkas både av intern dynamik bland människogrupper och av externa influenser. 

I städer, där influenserna är fler än på landsbygden, omförhandlas således matkulturer i en raskare 

takt vilket gör att det ständigt krävs uppdaterad forskning. 

 

Vissa städer, som för tio år sedan ansågs ha en tråkig och gammaldags matscen, har idag blivit 

ansikten utåt för kreativitet och nyskapande. Malmö är ett bra exempel på detta och har med hjälp 

av sin unga befolkning och sitt innovationstänk vuxit fram som en framstående destination på den 

europeiska matscenen. Platsers identiteter är mångfacetterade fenomen som kräver detaljerade 

studier av såväl lokala aktörers roller som av destinationsutvecklares strategier och policies; och 

där maten kan spela olika roller för olika städer och delar av städer. Med bakgrund av detta, den 

ökade turismen till städer samt den ökande mångfalden i städernas demografi är det av 

akademiskt intresse att ytterligare undersöka hur destinationer integrerar lokal matkultur och 

måltidsturism i sin marknadsföring och i sitt varumärkesbyggande, samt hur olika aktörer 

samverkar för att använda detta i platsers identitetsskapande process.  
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1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att skapa kunskap kring hur gastronomi och matkultur kan integreras i det 

praktiska arbetet med destinationsutveckling bland olika aktörer, såväl offentliga som privata, i en 

urban kontext. För att undersöka detta fördjupar vi oss i den lokala matkulturen och hur dess 

karaktärsdrag uttrycks genom olika aktörers aktiviteter. Vidare undersöks vilken betydelse dessa 

aktiviteter samt aktörers samverkan har för stadens utveckling som gastronomisk destination. 

1.3 Frågeställningar 

Hur arbetar olika aktörer för att utveckla Malmö genom aktiviteter relaterade till måltidsturism, 

och hur förhåller de sig till samverkan inom destinationen?  

Vad karaktäriserar Malmös matkultur och vilken betydelse får dessa karaktärsdrag för 

utvecklingen av Malmö som gastronomisk destination? 

1.4 Disposition  

I uppsatsens inledande del har den teoretiska bakgrunden till forskningsproblemet och syftet med 

undersökningen beskrivits. Nedan följer en presentation av vårt studiefall - Malmö som 

matdestination. I metodkapitlet motiverar vi vår metodologiska ansats och beskriver hur vi samlat 

in empiriskt material genom semistrukturerade intervjuer och dokumentanalyser, hur materialet 

har bearbetats samt vilka praktiska och etiska aspekter som beaktats under insamlingsarbetet. 

Därefter följer teorikapitlet, vilket redogör för de teoretiska forskningsfält och begrepp som tjänat 

som utgångspunkter för vår studie. I analyskapitlet jämförs, tematiseras och analyseras insamlad 

empiri i relation till tidigare presenterad teori. Det avslutande kapitlet diskuterar hur de analytiska 

slutsatserna relaterar till vårt syfte och våra frågeställningar.  
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1.5 Presentation av Malmö - från falafel till fine dining 

Malmö; en gång i tiden en av Sveriges största industristäder med Kockums och chokladfabriken 

som flaggskepp, har idag utvecklats till en kunskapsstad med många små och innovativa företag 

(Malmö stad, 2020). Det är en del av Greater Copenhagen och staden marknadsförs ofta som ett 

stenkast från kontinenten, på grund av sin geografiska plats i spetsen av södra Sverige (Visit 

Skåne, 2020). Malmö är en mångkulturell stad med en ung befolkning; 184 nationaliteter 

innefattas i de ca 344 000 bosatta i Malmö där ungefär en tredjedel är födda i utlandet (Malmö 

stad, 2019). National Geographic beskrev 2018 Malmö som “matens FN” till följd av den stora 

variationen och de olika influenserna från världens alla hörn. Titti Qvarnström (2017), en av 

Malmös mest framgångsrika kockar beskriver i sin bok Malmö Cooking hur get och kanin är lika 

självklara råvaror som torsk och valnötter, och på den officiella besökshemsidan för Malmö 

uttrycks bredden i matkulturen med rubriken  “Mat i Malmö - från falafel till fine-dining”. Just 

falafeln har blivit Malmös signum och en symbol för stadens mångfald. Varje år anordnas 

Falafelfestivalen i staden som en hyllning till detta.   
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2. Metod 
Detta kapitel beskriver vårt tillvägagångssätt under arbetsprocessen. Vi introducerar våra metodologiska 
ansatser, hur detta speglar våra val av forskningsmetod samt redogör för etiska principer kring detta. 
Vidare motiverar vi våra urval av studieobjekt samt presenterar de olika respondenterna. Vi reflekterar 
även kring konsekvenserna av våra metodologiska val. 

2.1 Val av forskningsansats  

Våra frågeställningar berör fenomen och teoretiska begrepp som är svåra att mäta och som kräver 

tolkning och jämförelser mellan olika aktörers uppfattningar, därav har vår undersökning en 

kvalitativ ansats. Kvalitativa forskningsansatser präglas av en kunskapsteoretisk ståndpunkt att 

kunskap är ett resultat av deltagarnas socialt konstruerade tolkningar av verkligheten (Bryman, 

2011:340-341). Inom kvalitativ forskning betonas ofta betydelsen av forskarens förmåga att 

uppfatta situationer och fenomen utifrån studerade personers perspektiv, då detta sägs skapa 

djupare kunskap (Bryman, 2011:361-363). Eftersom vi båda har yrkesbakgrund inom 

restaurangbranschen, och ett utpräglat intresse för mat och turism, kan det hävdas att vi hade 

enklare att förstå de diskuterade ämnena utifrån respondenternas perspektiv. Således ser vi vår 

förförståelse kring mat, restaurangbranschen och turism som en fördel i arbetet.  

 

Vi var tidigt i processen medvetna om att våra teoretiska utgångspunkter kunde visa sig vara 

begränsade samt att empiriinsamlingen möjligen kunde bidra till nya infallsvinklar och idéer om 

hur studien kunde utvecklas. Varken det deduktiva angreppssättet; att utgå från teori och 

formulera hypoteser som grund för datainsamlingen, eller det induktiva angreppssättet; att i hög 

grad förlita sig på insamlad empiri för att generera teorier (Bryman, 2008:26-28), passade därför 

helt och hållet för att uppfylla vårt syfte och besvara våra frågeställningar. Vi ansåg att ett 

arbetssätt som omväxlande låter teoretiska utgångspunkter och insamlad empiri styra arbetet, en 

så kallad iterativ strategi (Bryman, 2011:28), passade vårt syfte och våra frågeställningar bättre på 

grund av våra respondenters olika verksamheter. Respondenternas delades in i privata och 

offentliga aktörer, och deras olika perspektiv innebar att vi behövde vara flexibla gentemot den 

teoretiska referensramen för att kunna hitta gemensamma nämnare. Genom en iterativ strategi 
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kunde vi således i högre grad låta respondenternas svar bidra till utformningen av såväl teoretisk 

referensram som analys.  

 

Vår problemformulering tog sin grund i arbetet med en litteraturöversikt på kursen Innovation och 

hållbarhet i besöksnäringen. Vi påverkades då av bristen på forskning som behandlar 

måltidsturism i urbana kontexter. Mängden existerande forskning på måltidsturism i 

landsbygdskontexter förstärkte vår uppfattning om att det fanns en saknad pusselbit inom 

forskningsfälten urban destinationsutveckling och måltidsturism. Vi skaffade oss, genom 

litteraturöversikten, en helhetsbild av forskningsläget och identifierade ett glapp, vilket Alvehus 

beskriver som karaktäriserande för det han kallar pusselbitsansatsen (Alvehus, 2018:39-41). Då 

pusselbitsansatsens logik primärt är deduktiv och basen för problemformuleringen är teoretisk kan 

vårt arbete också sägas vara färgat av nerifrånansatsen där utgångspunkten är det empiriska 

materialet och där logiken alltså är mer induktiv (Alvehus, 2018:20-21).  

2.1.1 Val av studieobjekt 

Vi bestämde oss tidigt för att fokusera på Malmö på grund av stadens säregna karaktärsdrag (se 

1.6). Vårt arbete kan således betraktas som en fallstudie; och en viktig poäng med fallstudier är att 

karaktärsdragen i sig själva kan vara en motivation till studien, snarare än studiens 

generaliserbarhet (Alvehus, 2013:79-80).  

 

I ett tidigt skede kontaktade vi representanter för två olika destination marketing organizations 

(DMO:s) som är relevanta för vår studie; Tourism in Skåne samt Malmö Turism. Eftersom 

DMO:s är centrala aktörer för destinationsutveckling ansåg vi det viktigt att samla in empiri från 

dessa organisationer. Denna empiri var dels relevant i sig själv för att förstå fenomenet 

destinationsutveckling, men intervjuerna med representanter för DMO:s gav oss samtidigt 

inspiration för det fortsatta arbetet, såväl i form av nya teoretiska infallsvinklar som genom tips på 

andra möjliga respondenter. Valet att intervjua DMO:s var således ett målstyrt och teoretiskt 

urval, alltså ett urval som inte var slumpmässigt utan tvärtom syftade till att bidra med relevant 

innehåll i förhållande till våra forskningsfrågor och vår teoretiska referensram (Bryman, 
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2011:392-394). Det initiala målstyrda urvalet hjälpte oss sedan att få kontakt med ett antal andra 

intressanta respondenter, så kallat snöbollsurval (Bryman, 2011:196). Totalt kontaktades nio 

aktörer varav åtta tackade ja till deltagande. Antalet positiva responser anser vi var fördelaktigt 

för arbetet då det innebar att vi fick kontakt med de aktörer som både vi själva och tidigare 

respondenter ansåg var mest relevanta för studien.Varför så många tackade ja kan ha berott på ett 

informativt och intresseväckande informationsbrev.  

 

I ett andra skede intervjuade vi mindre, privata aktörer som vi ansåg kunde bidra till att besvara 

våra frågeställningar, men som också kunde bidra med andra perspektiv än de offentligt 

finansierade DMO:s som vi först intervjuade. Vi ansåg det vara av stor betydelse att få flera olika 

perspektiv på måltidsturism, matkultur och destinationsutveckling, eftersom vårt syfte och våra 

frågeställningar är av tolkande karaktär.  

 

Vi valde även att göra en kvalitativ innehållsanalys av ett antal dokument utfärdade av Malmö 

Turism och Tourism in Skåne. Vi valde att göra dokumentanalys för att fördjupa förståelsen för 

de svar vi fick i intervjuerna med den offentliga sektorn. Vi ville undersöka motivationer bakom 

aktörers strategier och handlanden, men också hur dessa operationaliseras i realiteten. Vidare 

ansåg vi det centralt att undersöka marknadskommunikation kring mat och gastronomi, och sådan 

empiri ansåg vi oss inte kunna inhämta genom intervjuer. Urvalet av dokument var målstyrt och 

syftade till att bidra med relevant innehåll till våra frågeställningar.  

 

2.2 Forskningsmetod  

Utgångspunkten i vår studie var dels att undersöka hur olika aktörer arbetar för att främja 

måltidsturism i Malmö och hur de ser på samverkan, dels att skapa oss en bild av Malmös 

matkultur. För att skapa en djup förståelse för fenomenen och för att få olika aktörers perspektiv 

valde vi att göra semistrukturerade intervjuer. Fördelen med kvalitativa och semistrukturerade 

intervjuer är att respondenten får chans att redogöra för sina ståndpunkter, att intervjun kan beröra 

olika ämnen, att svaren blir fylliga samt att man som intervjuare har möjlighet att vara flexibel i 
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förhållande till respondenten (Bryman, 2011:413). Flexibilitet i intervjusituationen var för oss 

extra viktigt som följd av vår iterativa strategi och vårt målstyrda urval. För att ge ännu en 

dimension till det empiriska underlaget och se hur olika aktörer förhåller sig till officiella 

strategier och styrdokument har vi även analyserat relevanta dokument från intervjuade DMO:s.  

 

2.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer utifrån intervjuguider som delvis anpassades för 

aktören. Semistrukturerade intervjuer innebär att respondenten har stor frihet i att svara utifrån 

sina egna tolkningar av nämnda teman och fenomen, vilket skapar en flexibel intervjusituation 

(Bryman, 2011: 414-415). På grund av respondenternas olika karaktärsdrag (vilket vi valde att 

kategorisera som offentlig eller privat aktör) anpassades intervjuguiderna något. Således hade vi 

olika intervjuguider för offentliga respektive privata aktörer vilket vi anser faller sig naturligt på 

grund av deras arbetes olika karaktärsdrag. Intervjuguiderna bestod av frågor som var indelade i 

temana destinationsutveckling, mat och turism, matkultur och platsidentitet samt samverkan och 

dessa var alltid lika oavsett intervjuperson. Detta bidrog till att intervjuerna fick viss struktur men 

möjliggjorde också flexibilitet, vilket Bryman menar är fördelaktigt för att få respondenter att dela 

med sig av sin tankevärld (Bryman, 2011:419).  

 

Genomförandet av intervjuerna påverkades av de restriktioner och rekommendationer som rådde 

till följd av Covid-19. Vi erbjöd därför alla respondenter att genomföra intervjuer på det sätt som 

de kände sig mest bekväma med; via telefon, digitalt eller genom personligt möte. 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades med respondenternas medgivande. Vi frågade om det 

var okej att referera till dem med namn, och samtliga gav sitt godkännande till detta. Majoriteten 

av intervjuerna genomfördes via telefon eller via digitala telefonverktyg (Skype eller Zoom). 

Nackdelar med telefonintervjuer är att intervjuaren inte har möjlighet att se respondentens 

kroppsspråk och minspel samt att tekniska problem kan försvåra genomförandet (Bryman, 

2011:432-433). Lyckligtvis upplevde vi inte några tekniska problem, och vi upplevde inte heller 

att den uteblivna fysiska närheten hade några negativa effekter.  
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För att få kunskaper om Malmös karaktärsdrag som gastronomisk destination, aktörers arbete och 

syn på samverkan kring matrelaterade aktiviteter samt vilka effekter detta får för destinationens 

utveckling valde vi att intervjua ett antal olika offentliga och privata aktörer.  

 

De offentliga aktörerna är: Karin Tingstedt, projektledare för evenemang på Malmö Turism; Anna 

Ek Gustavsson, PR-ansvarig på Tourism in Skåne och Sofie Broomé, projektledare för 

Gastrolution på Tourism in Skåne; samt Ann Nyström, destinationschef på Malmö Turism. Dessa 

aktörer valdes ut för att vi ville få kunskap om DMO:s syn på ovan nämnda fenomen och 

aktiviteter. 

 

De privata aktörerna är: Andreas Ahrens, museum director på Disgusting Food Museum; Titti 

Qvarnström, kökschef på Folk Mat & Möten samt frilansande matentreprenör; Therese 

Frykstrand, verksamhetschef på Yalla Trappan; Stefanie Feldmann, verksamhetschef för 

evenemang på Botildenborg; Charlotta Ranert, grundare till Moveat och PinkChili. Dessa aktörer 

valdes ut då de ansågs relevanta av de inledande (offentliga) respondenterna. Vi gjorde också 

eftersökningar genom att besöka aktörernas hemsidor, för att bedöma om deras verksamheter 

hade relevans för våra frågeställningar.  

2.2.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys, eller dokumentanalys, innebär enligt Bryman att systematiskt 

genomsöka och analysera tryckta material utifrån förutbestämda teman eller kategorier (Bryman, 

2011:281-283). Efter intervjuer med både Malmö Turism och Tourism in Skåne skapade vi en 

matris med fyra teman som identifierats under transkriberingsarbetet. Genom att tematisera 

intervjuerna innan vi hämtade dokument skapades ett navigationsverktyg att förhålla sig till i 

urvalet av de dokument vi kom att hämta. Samtidigt blev det också ett sätt att argumentera för 

samt skapa relevans i vårt urval. De fyra temana var; destinationsutveckling, samverkan, mat och 

turism samt platsidentitet och matkultur. Vi samlade in dokument från både Malmö Turisms och 

Tourism in Skånes hemsidor som hade inslag av de fyra teman vi valt. Dessa analyserades och 
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innehållet kategoriserades under nämnda teman. Detta gav oss användbar kunskap kring vilken 

plats de olika temana fick i realiteten, hur intervjupersonernas perspektiv på strategier 

förkroppsligas och vilken bild av Malmö Turism och Tourism in Skåne våra privata aktörer har 

möjlighet att skapa sig.   

 

 
Tabell 1. Insamlad empiri 

17 



 

2.3 Tematisering av empiri och analysmetod  

Efter att våra tre första intervjuer med DMO:s genomförts och transkriberats tematiserades 

innehållet i dessa utifrån de teman vi utgick från i intervjuguiden: destinationsutveckling, 

samverkan, mat och turism samt platsidentitet och matkultur. Detta gjordes för att sortera 

materialet och för att finna såväl relevanta likheter som skillnader mellan olika respondenter. Att 

sortera det empiriska materialet är enligt Rennstam & Wästerfors (2015: 80-83) viktigt både för 

att skapa struktur och för att lära känna materialet bättre. 

 

En liknande tematisering gjordes av de resterande fem intervjuer som gjordes med privata aktörer. 

Det fanns vissa naturliga skillnader i hur intervjuerna tematiserades och var vårt fokus låg. 

Exempelvis fokuserade vi i högre grad direkt på destinationsutveckling när vi intervjuade DMO:s, 

eftersom detta är en av deras huvudsakliga uppgifter. Vidare blev det en större betoning på 

matkultur i intervjuerna med privata aktörer, eftersom vi ansåg dessa befinna sig närmare såväl 

invånarna som besökarna än vad DMO:s gör.  

 

När materialet var sorterat behövde vi reducera detta för att skapa en mer lätthanterlig och 

fokuserad massa av empiri (Rennstam & Wästerfors, 2015:103-104). Detta gjordes genom att 

välja ut de citat och delar av intervjuerna som ansågs mest relevanta i förhållande till vår 

teoretiska referensram samt i förhållande till de andra respondenternas svar. 

 

För att argumentera oss fram till slutsatser ställdes sedan vår empiri i relation till vår teoretiska 

referensram. Denna sorts teoretiserande, att argumentera genom att kombinera empiri och teori, 

nämns av Rennstam & Wästerfors (2015:137-138) som ett sätt att hantera auktoritetsproblemet. 

Med andra ord hävdar man sin plats inom forskningsfältet genom att syntetisera sin empiri med 

befintlig forskning. Detta gjorde vi genom att sätta in relevanta delar av empirin i teman. Dessa 

teman skapades både utifrån teoretiska utgångspunkter och utifrån sådant som var gemensamma 

nämnare hos olika respondenter.  
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2.4 Etiska principer  

Enligt Bryman (2011:131-135) finns det fyra etiska huvudprinciper att förhålla sig till inom 

forskning; samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. De 

två första kraven berör information. Vi informerade alla respondenter om vårt forskningssyfte, att 

deras medverkan var helt frivillig och att de när som helst kunde avsluta intervjun. Vi frågade 

även om deras godkännande att spela in intervjun och förklarade att syftet med detta var att 

möjliggöra transkribering och underlätta analysen. Vidare försäkrade vi respondenterna om att 

behandlingen av deras uppgifter skulle ske med största möjliga försiktighet och att nyttjandet av 

den information de angav enbart skulle nyttjas i det forskningssyfte vi angav, vilket gjorde att vi 

även efterföljde de två sistnämnda principer. Slutligen skickades även ett första utkast av 

uppsatsen ut till samtliga respondenter, för att säkerställa att våra tolkningar av deras uttalanden 

inte innehöll några faktafel. En av respondenterna påpekade då ett mindre faktafel, vilket vi kunde 

åtgärda utan att förändra textens struktur. 
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3. Teori 

Vår teoretiska referensram är indelad i tre avsnitt; destinationsutveckling, matkultur och måltidsturism. I 

det första avsnittet avhandlas relevanta teorier kring utvecklingen av platser. Fokuset ligger på strategier i 

förhållande till platsers marknadsföring och vilka karaktärsdrag som präglar detta arbete, samt kring 

samverkan mellan platsers aktörer. I avsnittet om matkultur behandlas teorier om mat och gastronomi och 

vilken betydelse detta får för platsers identiteter, samt hur förhandlingsprocessen mellan det lokala och det 

globala påverkas.  I det avslutande avsnittet om måltidsturism redovisas relevant terminologi kring mat 

och turism, och måltidsturism diskuteras i relation till olika geografiska kontexter.  

3.1 Destinationsutveckling  

Turism sägs ha funnits i organiserad form sedan slutet av 1800-talet och lika länge har det funnits 

destinationer (Pike, 2004:1). Heeley (2011:9) beskriver destinationer som ett kluster av 

turismrelaterade aktiviteter inom en geografisk yta, samtidigt som Pike (2004) definierar 

destinationer som platser som attraherar besökare under en temporär vistelse. Thufvesson (2009) 

argumenterar för att destinationsutveckling syftar till att öka både den ekonomiska och sociala 

kvaliteten, såväl för turister som för lokalinvånare. För att uppfylla syftet handlar 

destinationsutveckling till stor del om att skapa hållbara konkurrensfördelar gentemot andra 

destinationer genom marknadsföring, och för detta finns det så kallade destination marketing 

organisations (DMO:s). 

3.1.1 DMO:s - Vilka är de och vad är deras roll?  

DMO:s finns på flera olika geografiska nivåer, exempelvis urban nivå (Malmö Turism), regional 

nivå (Tourism in Skåne) eller nationell nivå (Visit Sweden) och de kan vara både privata och 

offentliga samt uppbyggda med olika strukturer (Wang, 2015:7). Det som är gemensamt för de 

allra flesta är att de är beroende av myndigheter för att fungera och få hjälp med att koordinera 

destinationer och dess aktörer (Pike, 2004:37). 
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DMO:s roll inom destinationsutveckling ser olika ut beroende på vilket perspektiv som 

appliceras. Det går att se deras roll som marknadsförare, varumärkesbyggare, koordinator eller 

samverkare (Wang, 2015:8). Heeley (2011:27) preciserar DMO:s arbete till att det i grunden 

handlar om att “create customers” och “bringing in the business”. Pike (2004:43) summerar de 

mål som DMO:s strävar efter att uppnå med fyra teman; förbättra destinationens image, öka 

vinsten inom sektorn, minska fluktuation mellan säsonger och säkerställa långsiktig finansiering. 

Vidare menar Heeley (2011:50-51) att alla dessa mål och aktiviteter förkroppsligas genom 

destinationens varumärke och att det därav blir det ultimata uppdraget för DMO:s att bygga upp 

och positionera detta.   

3.1.2 Platsvarumärke  

Det är vida bekräftat att destinationers varumärken är en viktig del inom marknadsföringen av en 

plats; att differentiera sig och fylla platsen med symbolik och värderingar (Hall, 2012; Fields, 

2002; Du Rand & Heath, 2006; Lai, Khoo-Lattimore & Wang, 2017; Horng & Tsai, 2012; Pike, 

2004). Platsvarumärkesbyggande är en komplex process där besökaren och dennes uppfattning av 

varumärket är avgörande för huruvida arbetet med varumärket är framgångsrikt eller ej. Denna 

komplexitet intensifieras ytterligare för DMO:s till följd av de karaktärsdrag som präglar en 

destination.  

 

DMO:s kan sällan kontrollera att de värderingar de tilldelar sitt varumärke efterlevs då leveransen 

av varumärket sker av många olika lokala aktörer som inte kan kontrolleras av DMO:s (Pike, 

2004:69). Detta medför svårigheter med själva uppbyggnaden av varumärket. Att kapsla in 

värderingar och andan för en hel destination och dess befolkning till ett representativt varumärke 

som är attraktivt för turister är en utmaning (Ibid). Tasci (2015:116) illustrerar detta genom att 

definiera destinationer som summan av olika geografiska skikt. Det finns dels lokala aktörer som 

opererar inom en stad eller by, som i sin tur är en del av en region, som i sin tur är en del av ett 

land. Alla dessa lager influerar destinationers varumärken på ett eller annat sätt. Vidare menar 

Syssner (2015) att platsvarumärken skiljer sig från exempelvis produktvarumärken, eftersom 

platsers olika intressentgrupper har olika intressen och upplevelser kring platsen. Detta, 
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tillsammans med inneboende maktförhållanden dem emellan, bidrar till skapandet av platser och 

hur de upplevs.  

3.1.2 Strategi - Hur arbetar DMO:s?  

Ett varumärke är en viktig källa till differentiering för en destination vilket i sin tur är en viktig 

del för att skapa konkurrensfördelar som kan leda till att DMO:s lyckas uppfylla sina mål och 

attrahera turister till platsen. Hur jobbar destinationer mer praktiskt för att bygga dessa 

varumärken, få lokala aktörer att samarbeta och få sina destinationer att blomstra, och vilka 

faktorer är viktigast för att lyckas?   

 

Mycket av litteraturen menar att det är viktigt för destinationer att lyfta det som gör platsen unik 

för att lyckats differentiera sig. Man menar att det är i det speciella för platsen som 

konkurrensfördelen finns att hämta och man applicerar därav en “marketing competitive 

advantages”-strategi. Samtidigt menar Heeley (2011) att även om detta inte är fel så är det 

orimligt att tro att alla destinationer besitter resurser för att tillämpa denna strategi. Kortfattat 

innebär denna strategi att hitta det unika för platsen, paketera och positionera detta och sedan 

absorbera den efterfrågan detta medför (Heeley, 2011:87-89). Problemet med denna strategi 

återfinns i processens första del; att identifiera det som särskiljer platsen. För att en attraktion ska 

vara en värdefull resurs krävs enligt Heeley (Ibid) att den uppfyller vad han kallar “The Johnson 

Test” som går ut på två simpla frågor: “Är platsen värd att se?”, och om svaret är ja: “Är den värd 

att besöka?”. 

 

Merparten av världens destinationer har enligt Heeley inte någon attraktion som klarar detta test, 

vilket således innebär att denna strategi ej kan tillämpas på ett lyckosamt sätt. Istället präglas 

strategiarbetet av “marketing of everything” (Heeley, 2011:113). Då många destinationer i 

grunden har liknande attraktioner leder detta till homogenitet mellan destinationer, och således får 

försöken att skapa konkurrensfördelar motsatt effekt. De attraktioner som Heeley anser klara “The 

Johnson Test” är ofta platsbundna och en följd av platsens geografiska förutsättningar. Pike 

(2004:42) menar däremot att dessa attraktioner, vilka han benämner som ärvda resurser, ofta bara 
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är källor till komparativa fördelar. Pike (2004) menar istället att det är de resurser som har skapats 

av destinationen som är källor till konkurrenskraftiga fördelar. Således finns möjligheter för alla 

platser att skapa egna resurser som kan leda till hållbara konkurrensfördelar, även om platser med 

ärvda resurser som är unika och attraktiva i grunden har ett relativt försprång gentemot sina 

konkurrenter.  

 

För att skapa nya attraktioner på en destination behövs innovativa organisationer då dessa är mer 

benägna att testa nya saker och skapa kreativa lösningar (Wang, 2015:195-196). Wang menar att 

kreativitet och innovationsanda bidrar till organisatoriskt lärande och är drivande faktorer för 

långsiktiga konkurrensfördelar. Samtidigt, och med tanke på ovan nämnda karaktärsdrag som 

präglar turismsektorn, blir det viktigt att absorbera den kapacitet som finns hos destinationens 

aktörer. Det blir därav DMO:s uppgift att hitta dessa aktörer och utnyttja deras kapacitet. 

Absorbera kapacitet är ett begrepp som beskriver detta då det syftar till en organisations förmåga 

att bedöma, fånga upp och omförhandla potential och kunskap inom ett specifikt område till något 

värdefullt utifrån ett kommersiellt perspektiv (Ibid).  

 

Med utgångspunkt i Heeleys (2011) kritik mot destinationers homogenitet samt Pikes (2004) 

argument att alla destinationer kan skapa konkurrenskraftiga resurser, blir alltså Wangs (2015) 

syn på innovation och förmåga att absorbera kapacitet viktiga egenskaper för 

destinationsutveckling. För de flesta platser blir det således viktigt att lokala aktörer skapar 

innovativa erbjudanden som DMO:s i sin tur absorberar och kommersialiserar, för att skapa en 

situation där det unika möjligtvis ligger i det skapade. Grunden till differentiering blir med detta 

synsätt alltså samverkan mellan aktörer och de synergieffekter som detta medför.  

3.1.3 Samverkan - Vilken betydelse har samarbete för destinationen 

Grunden i samverkan handlar om att kombinera kunskap, resurser och erfarenheter för att skapa 

synergier och innovativa lösningar på problem (Wang, 2015:259). För destinationer blir det 

särskilt viktigt att jobba med samverkan och få de lokala aktörerna att förstå 

destinationsvarumärket och marknadsstrategin kring detta. Samverkan kan vara en källa till 
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differentiering, det kan skapa intern konsensus mellan aktörer om vad destinationen är och på så 

sätt kan det bidra till att skapa en holistisk bild av destinationens varumärke externt (Lai et al, 

2019; Tasci, 2011).  

 

Samtidigt som det är viktigt att skapa konsensus mellan aktörer gällande platsens varumärke, 

menar Pike (2004:4) att det är viktigt att komma ihåg att det i de flesta samarbeten finns 

egenintressen som kan påverka samarbetets övergripande mål. Vidare menar Pike (2004:141) att 

det är orimligt att tro att alla inblandade aktörer kommer förstå strategin och bidra till platsens 

varumärke på det önskade sättet trots de positiva synergierna som teorin tar upp. Samtidigt menar 

Wang (2015:262) att det i generell strategi management-litteratur är accepterat att aktörer måste 

anpassa sig efter den miljö - både fysisk, social och ekonomisk - de befinner sig i och inte har 

kontroll över, för att överleva. DMO:s bör därav arbeta strategiskt för att forma miljön som 

aktörerna verkar inom på ett sätt som inte bara underlättar för, utan även ställer krav på, 

samverkan. 

 

Vidare menar Wang (2015:273) att det finns fyra grader av samarbeten. Affiliation, där det rör sig 

om informella utbyten av information. Coordination, att man samarbetar då det ligger i linje med 

egenintresset. Collaboration, vilket innebär att man delar samma mål och skapar 

konkurrensfördelar genom långsiktiga gemensamma strategier, samt Strategic Networks som är 

den högsta grad av samverkan där flera parter ingår och delar samma visioner och strategier. 

Desto högre grad av samverkan som skapas, desto mer går de inblandade aktörerna från 

konkurrenter till samarbetspartners. 
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Figur 1. Grader av samarbete mellan aktörer inom turismsektorn (Wang, 2015:273) 

 

Graden av samverkan kan således förhindra mycket av den skepsis och risk för egenintresse som 

Pike uttrycker och det är DMO:s uppgift att skapa förutsättningar för detta; att utveckla Strategic 

Networks snarare än enbart Collaborations genom ett starkt ledarskap. Fördelarna med detta 

kategoriserar Wang (2015:269) i tre delar; strategisk insikt, kollektivt lärande och ökat socialt 

kapital inom nätverket.  

3.2 Matkultur, mångfald och platsidentitet 

Syssner (2012: 77-79) menar att samverkan inom och marknadsföring av platser ofta innebär att 

en del av platsers mångfald sorteras bort i försöken att skapa en enhetlig platsidentitet. Å andra 

sidan menar Syssner (2012: 86) att etnisk mångfald kan användas som en strategisk fördel inom 

platsmarknadsföring, och att så är fallet för Malmö. Förhandlingsprocesser mellan likriktning och 
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mångfald samt mellan globalisering och det lokala är centrala för platsers identiteter och i 

förlängningen för platsers matkulturer.  

 

Massey (1993: 144-145) menar att platser bör förstås med hänsyn till dess länkar till omvärlden, 

både i närområdet och andra delar av världen. Platsutveckling och platsidentitet är ömsesidigt 

beroende faktorer som kan orsaka spänningar på grund av olika intressen och känslor bland 

platsens invånare (Massey, 2003: 145). Det finns exempel på att sådana spänningar har uppstått 

under Malmös omdaning från industristad till postindustriell kunskapsstad. För att förstå Malmös 

matkultur behöver man således känna till lite om stadens historiska utveckling och dess 

omgivningar.  

 

Matkultur och gastronomi är enligt Richards (2002:3-4) centrala aspekter såväl för differentiering 

inom turism som för platsens identitetsskapande. Vidare beskriver Richards (2002:5-6) att 

gastronomi tidigare i hög grad har förknippats med nationella identiteter, men att dessa samband 

blir allt svagare på grund av globalisering och homogenisering. Även om effekterna av 

globalisering och homogenisering är påtagliga finns motstånd i form av lokala kulturer och 

traditioner; vilket innebär ständiga förhandlingar och spänningar mellan det globala och det lokala 

(Richards, 2002: 7-8). Ett exempel på globalisering underifrån, där enskilda aktörer snarare än 

globala kedjor står för spridningen, är falafelns spridning i svenska städer (Nilsson, 2016:78). 

Nilsson benämner därför globala fenomen som präglas av lokala förutsättningar för 

“falafelifiering” (Ibid), vilket är högst relevant i förhållande till en fallstudie om Malmö.  

 

Parasecoli (2014:416-418) menar att människogrupper som migrerat till ett nytt land förhåller sig 

till den lokala matkulturen antingen genom motstånd eller genom omfamnande av det befintliga, 

och att de påverkar matkulturen genom att bidra med nya tolkningar (Ibid). Matkulturer idag är 

således alltmer dynamiska och föränderliga på grund av globaliseringen, och detta medför både 

mer likriktning men också mer variation i platsers utbud.  
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Både Richards (2002) och Thufvesson (2009) menar, i likhet med Heeley (2015), att platsers 

identitetsskapande idag till stor del präglas av homogenisering men att det oftast förekommer 

lokala gensvar och motstånd mot detta. Ett sätt att motverka homogenisering och samtidigt främja 

kreativiteten på en plats är enligt Thufvesson att gynna mångfald samtidigt som man begränsar 

integrationen (Thufvesson, 2009:133-134). Med detta menar han att uttryckande av människors 

olikheter bör uppmuntras, så att olika kreativa kompetenser kan nyttjas för platsens utveckling. På 

så sätt kan effekter av globalisering vändas till något som stärker platsens differentiering och 

unika platsidentitet, snarare än att bidra till homogenisering.  

 

Mak, Lumbers & Eve (2012) menar att globalisering å ena sidan bidrar till ett mer homogeniserat 

kulinariskt utbud på destinationer, men att lokala initiativ och tolkningar å andra sidan bidrar till 

att öka mångfalden i utbudet (Mak et al, 2012: 179). Det är således en ständig förhandling mellan 

det globala och det lokala. Effekterna av dessa samband för en destinations kulinariska utbud 

sammanfattas i figuren nedan (figur 2). 

 

 
Figur 2. Effekter av globalisering och lokalisering för destinationers kulinariska utbud (Mak, Lumbers & Eves, 

2012:179) 
 

Joassart-Marcelli & Bosco (2018:131-133) beskriver att globaliseringen har ökat betydelsen av 

städers matkultur som element inom marknadsföring, särskilt för städer som vill framställa sig 

själva som kreativa och innovativa. Detta har effekter både för städers fysiska stadsplanering och 

för vilka delar av städers matkultur som lyfts fram. Estetik, mångfald, gemenskapskänsla samt 
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demokratisering av smak beskrivs som de mest aktuella elementen att lyfta fram för städer som 

försöker differentiera sig genom matkultur och restaurangscen (Ibid).  

 

Restauranger har viktiga roller i den urbana förhandlingsprocessen mellan det globala och det 

lokala, eftersom att destinationers matkulturer påverkas av restaurangernas karaktärsdrag och 

detta bidrar till platsers identiteter, både på mikrolokal nivå (kvarters-) och för städer som helhet 

(Omholt, 2015). Omholt delar in restauranger i olika kluster såsom etniska restauranger och fine 

dining-restauranger, där användandet och skapandet av kunskap samt hur restaurangerna drivs 

skiljer sig åt (Omholt, 2015:249-250). Olika sorters restauranger spelar alla en roll för hur 

platsens identitet uttrycks, och det är centralt för platsens kulinariska utveckling att aktörer med 

olika förutsättningar alla inkluderas i myndighetens strategier för platsutveckling (Omholt, 

2015:239-240).  

 

3.3 Måltidsturism 

3.3.1 Mat, turism och relaterade begrepp 

Terminologin kring matrelaterade produkter och tjänster innehåller ett antal olika begrepp som till 

viss del överlappar och till viss del särskiljer sig. Eftersom dessa betydelser inte är entydiga bland 

olika forskare är en genomgång av definitionerna för dessa begrepp och deras relation till turism 

lämplig. 

 

Hall och Sharples (2004:10) definierar måltidsturism som besök till matproducenter, 

matfestivaler, restauranger och andra specifika platser där konsumentens medvetenhet och önskan 

om specifika upplevelser är central. Hall och Gössling (2016:7) menar vidare att begrepp såsom 

gastronomisk, kulinarisk och gourmetturism, poängterar matens eller matkulturens betydelse som 

primär motivationsfaktor bakom resor. Dessutom skriver Hall och Gössling att ovanstående 

begrepp kan ses som relaterade till olika segment inom marknaden för måltidsturism (Ibid).  
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Richards (2002:11-12) menar att upplevelser är centrala för turisten, och att gastronomi kan 

fungera som ett verktyg för att erbjuda värdeskapande upplevelser, vilket i sin tur blir ett sätt att 

differentiera platser och regioner. De gripbara och ogripbara aspekterna av produktion och 

konsumtion av mat illustreras som en sammanhängande enhet (Richards, 2002: 18-19). 

Primärproduktion och råvaror knyter an till begreppet matturism. Dessa används för att skapa 

produkter och tjänster, exempelvis maträtter, måltider, restauranger, lokala praktiker och 

traditioner, vilka relateras till begreppet kulinarisk turism. Gastronomisk turism benämns som det 

sista steget, där gripbara och ogripbara resurser kombineras för att skapa upplevelser som turister 

värdesätter (Ibid). Figur 1 nedan ger en översikt av ovan beskrivna samband.  

 

 

Figur 3. Samband mellan olika begrepp (Richards, 2002:19) 

 

Long (2004) betonar matens betydelse som drivkraft bakom turism genom dess förmåga att skapa 

annorlunda turistupplevelser jämfört med det vardagliga; upplevelser som representerar “det 

andra” (eng. otherness). Således kan detta i hög grad relateras till matkultur och -identitet. Vidare 

betonar Long (2004) hur hennes studier av kulinarisk turism fokuserar på upplevelser som färgats 

av den ”turistiska blicken” (eng. the tourist gaze) - ett begrepp som myntades av John Urry 

(1990).  
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Sammanfattningsvis kan sägas att måltidsturism ofta betraktas som ett paraplybegrepp (Hall & 

Sharples, 2004) för olika typer av matrelaterad turism. Kulinarisk turism syftar enligt Richards i 

på utvecklingen av produkter och tjänster, medan Longs perspektiv på samma begrepp inbegriper 

mänskliga uppfattningar och upplevelser. Sistnämnda aspekter faller enligt Richards istället under 

begreppet gastronomisk turism. Oavsett terminologi är sociala och kulturella aspekter av mat 

centrala i forskningen kring måltidsturism, såväl på samhällelig nivå som i studiet av turister.  

3.3.2 Måltidsturism i olika kontexter - landsbygd och stad 

Med utgångspunkt i Masseys (1993) resonemang om platsers länkar till omvärlden så är det 

centralt att beskriva såväl distinktioner som samband mellan de olika kontexter som landsbygd 

och städer utgör i förhållande till måltidsturism. Även om globaliseringen påverkar urbana 

matkulturer i hög grad kommer fortfarande mycket av maten som produceras från 

primärproduktion på landsbygden.  

 

Distinktionen mellan kontexterna blir tydlig i en artikel av Bessière (1998), där landsbygdsturism 

beskrivs som en motreaktion till urbanisering. Detta sägs bottna i den urbana befolkningens 

sökande efter förlorad identitet där landsbygdens traditionella gastronomi beskrivs både som ett 

verktyg för socialisering för den urbana befolkningen och som ett verktyg för perifera 

destinationer att forma sina identiteter (Ibid). Östrup Backe (2020:24-25) fokuserar på matens 

lokala anknytning och argumenterar för att sambanden mellan kulinarisk turism och lokal mat är 

mer distinkta på landsbygden än i urbana miljöer, eftersom intresset för råvarors ursprung ökar i 

betydelse för konsumenter. Dock menar Östrup Backe (2020:50) att lokalt anknutna matprodukter 

används för platsdifferentiering även i urbana miljöer, exempelvis på restauranger. 

 

Richards (2002:13) beskriver, i likhet med Bessière, gastronomi på landsbygden som i hög grad 

förknippad med traditioner och kulturarv medan urban gastronomi präglas av gränsöverskridande 

modernitet där andra kreativa näringsgrenar har effekter även för hur mat produceras, konsumeras 

och upplevs. Även Rãchao, Breda, Fernandes & Joukes (2019:44-45) särskiljer de rurala och 

urbana kontexterna, men illustrerar också samband mellan kontexterna. I den rurala kontexten 
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ligger fokus på uttryckande av kulturarv samt på producenters förmåga att bilda kluster och 

nätverk som kan bidra till differentiering. I den urbana kontexten betonas hur traditionella 

produkter används för att utveckla innovationer, samt hur gränserna mellan produktion, 

konsumtion och upplevelser för turister blir allt mer diffusa (Ibid). Vidare beskriver Hall & 

Gössling (2016: 37-38) ett samband mellan urbana och rurala miljöer som tar sig uttryck genom 

matevent såsom skördemarknader och genom kulturella kvarter. Syftet med dessa är att locka 

besökare och öka livskvaliteten för invånarna. 

3.4 Tillämpning av teori 

Detta kapitel har syftat till att ge en grund inför kommande analyskapitel där vi ställer matkultur 

och måltidsturism i relation till destinationsutveckling. De karaktärsdrag som präglar en 

destination har påverkan på strategiska och samverkande processer och är således centrala då de 

präglar DMO:s förutsättningar och arbete. Även vilken roll olika DMO:s förväntas ha och hur 

strukturen dem emellan ser ut är viktiga delar. Hur matkultur uppstår och vilka faktorer som 

påverkar detta, samt hur detta i sin tur får konsekvenser för måltidsturismen, är också viktiga 

delar att skapa en djupare kunskap kring. I följande kapitel kommer vi göra ett försök att koppla 

samman hur Malmös matkultur skapar förutsättningar för destinationsutveckling och 

differentiering. 
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4. Analys 

I följande kapitel analyseras vårt empiriska material i relation till de teoretiska utgångspunkter som 

återfinns i föregående kapitel. Analysen är indelad i tre avsnitt: 1) DMO:s roller och aktörers samverkan, 

2) Malmös matkultur, 3) Destinationsutveckling genom måltidsturism. I det första avsnittet diskuteras hur 

olika organisationer och aktörer arbetar, hur Malmös platsvarumärke hanteras samt vikten av samverkan 

mellan aktörer. I det andra avsnittet presenteras centrala karaktärsdrag i Malmös gastronomiska scen och 

matkultur, samt hur aktörer förhåller sig till och arbetar med detta. I det tredje och avslutande avsnittet 

diskuteras vilken betydelse Malmös matkultur har för destinationsutveckling, vilka krav detta ställer på 

samarbeten mellan aktörer samt hur matupplevelser kan paketeras för att skapa värdeerbjudanden.  

4.1 Platsmarknadsföring av Malmö - DMO:s roller och aktörers 

samverkan  

Både Malmö Turisms och Tourism in Skånes uppfattningar av sina roller ligger i linje med redan 

nämnd litteratur om DMO:s (Wang, 2015; Heeley, 2012; Pike, 2004). Anna på Tourism in Skåne 

beskriver deras roll som att attrahera utländska turister till Skåne, vilket är i linje med deras 

regionala perspektiv, medan Ann på Malmö Turism betonar uppgifter såsom att koordinera och 

skapa framtida intresse för destinationen, vilket kan liknas vid Heeleys (2015) simplifiering av 

deras uppgift; “bringing in the business”. Karin beskriver Malmö Turisms uppdrag som att vara 

länken mellan staden och aktörerna. Detta är ett arbete som till stor del praktiseras genom bolaget 

Destinationssamverkan, som fungerar som en mötesplats med månatliga möten mellan offentliga 

och privata aktörer kopplade till besöksnäringen. Ann beskriver hur detta initiativ har skapat 

samarbeten mellan aktörer som tidigare inte kände till varandra, samtidigt som det gett Malmö 

Turism en närmare relation till den privata sektorn inom deras destination.  

 

Massey (2003:145) beskriver platsutveckling och platsidentitet som två ömsesidigt beroende 

faktorer som kan orsaka spänningar bland platsens invånare på grund av olika intressen och 

känslor. Vidare beskriver Pike (2004) liknande spänningar och en diskrepans mellan DMO:s och 

aktörer om hur en plats ska marknadsföras samt utvecklas då aktörers egenintresse ofta 
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genomsyrar deras uppfattning. Samtidigt menar Wang (2015) att ett starkt ledarskap från DMO:s 

sida kan skapa närmare samarbeten mellan destinationens aktörer vilket kan leda till effekter 

såsom ett mer kollektivt perspektiv på strategiskt tänkande och att egenintressen förenas i 

gemensamma intressen. Således kan Destinationssamverkan ses som ett viktigt initiativ där 

Malmö Turism genom ledarskap minskar spänningar mellan aktörer och lägger grunden för 

samarbeten och ett kollektivt tänkande kring Malmös framtida utveckling.  

 

Ann beskriver att Malmö Turisms uppgifter inom staden ibland misstolkas av Malmöborna, som 

tror att Malmö Turism arbetar för dem. Hon förklarar att Malmö Turism arbetar utifrån ett 

turistperspektiv, men att detta indirekt gynnar Malmöborna då det kan leda till bland annat ökad 

sysselsättning och intäkter för staden. Ansvarsfördelningen inom staden kan upplevas som något 

oklar och något som till viss del förhindrar det Wang (2015) menar är det ultimata samarbetet, 

strategic networks. Det strategiska tänket i Malmö Stad präglas ibland av ett mikro- snarare än 

makroperspektiv och ansvarsfördelningen överlappar ibland på oönskat sätt. Denna bild delas av 

Stefanie (Botildenborg) som säger: “En stad är ju också som ni vet.. Kulturförvaltning, turism, 

näringslivsavdelning, och så vidare.. De är ju inte alltid så synkade”. Även i en utläggning från 

Malmö Turism om ansvarsområden i förhållande till mathändelser finns det tecken på en 

medvetenhet om dessa utmaningar, samtidigt som de arbetar för att motverka dem: 

 

“Alltså, det finns ju de som jobbar med mat på miljöförvaltningen, men de har fokus på 

hållbarhet. Sen jobbar vi med mat men utifrån lite mer spännande event, och få folk att 

resa hit. Sen är det Malmöfestivalen som är mycket mat för många, men det sköter 

gatukontoret. Så vi är några stycken som håller på med mat. Vi på Malmö Turism 

samarbetar med besöksnäringen och citysamverkan och dom bitarna, medan 

miljöförvaltningen kanske samarbetar med några helt andra. Men vi försöker ju synka oss 

för att det ska bli så bra som möjligt, dels för malmöborna men också för besökarna” 

(Karin, Malmö Turism) 
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Mat är ett återkommande område som ofta kännetecknas av flera aktörers inblandning, vilket 

skapar överlappande ansvarsområden. Det är också ett område som skapar kopplingar mellan 

både staden och regionen samt mellan lokala aktörer (Östrup Backe, 2020:50). Joassart-Marcelli 

& Bosco (2018) menar att mat blivit ett allt viktigare element för städers konkurrensförmåga då 

det är en källa till differentiering, vilket i sin tur Heeley (2011) menar är den ultimata 

konkurrensfördelen. Samtidigt menar Wang (2015) att kollektivt tänkande bidrar till 

organisatoriskt lärande och effektivare värdeskapande vilket även det är källor till starkare 

konkurrensförmåga. Således hämmas utvecklingen av Malmö som gastronomisk destination av 

den något otydliga struktur och ansvarsfördelning som råder i förhållande till matrelaterade 

händelser. Ett mer kollektivt tänkande och närmare samarbete mellan de myndigheter och 

organisationer som engagerar sig i Malmös matscen kan skapa strategiska nätverk som mer 

effektivt kan utnyttja den potential som finns i matkulturen, och omvandla den till ett 

konkurrenskraftigt verktyg för destinationsutveckling.  

 

När det gäller beskrivningen av Malmös heltäckande varumärke är det ännu fler som påverkar 

varumärket och vad det ska symbolisera, än ovan diskussion inom kontexten av mat. Malmö 

Turism har en övergripande roll för Malmös platsvarumärke, men man menar också att 

platsvarumärket inte går att styra, åtminstone inte om det ska bli trovärdigt: 

 

“Vår digitala strategi handlar om att förstärka bilden; när den sker, där den sker och som 

den sker… Detta är helt beroende av vad Malmöborna och Malmö-företagarna och i viss 

mån besökarna tycker är bra. Vi vill inte tillrättalägga liksom, eller försöka… påverka det 

på något sätt, vi vill att den ska vara sann. För vi tror att det är det enda som är 

trovärdigt och intressant för besökarna i det långa loppet” (Ann, Malmö Turism)   

 

I början av denna uppsats beskrevs att man kan se DMO:s som gisslan i sina egna varumärken, 

vilket även ovanstående citat indikerar. Beskrivningen av Malmö Turisms strategi tyder på en 

förståelse för de utmaningar som teorin betonar och Malmö Turism använder de givna 

förutsättningarna och fokuserar på att skapa ett autentiskt varumärke. Pike (2004:141) tar upp 
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utmaningen i att få lokala aktörer att efterfölja de värderingar som DMO:s tilldelar sitt varumärke. 

Detta tolkar vi som att Malmö Turism låter aktörers handlingar styra varumärket snarare än att de 

själva styr det. Därav undviker Malmö Turism detta problem, och de kan ses som förmedlare av 

varumärket snarare än byggare. Att inte försöka tillrättalägga aktörer skapar även bättre 

utgångspunkter för samverkan, vilket är en viktig faktor för att skapa en holistisk bild av 

varumärket (Lai et al, 2019) 

 

Även om Malmö Turism inte försöker påverka varumärket direkt finns det faktorer som pekar på 

en indirekt påverkan. Dokumentanalysen av deras hemsida visade att det finns många dokument 

som syftar till att utbilda aktörer och tillhandahålla riktlinjer för hur de ska agera. Detta kan ses 

som ett sätt att styra aktörer indirekt då dokumenten syftar till att influera deras beteende. Det kan 

liknas vid en form av diskursiv styrning med målet att få aktörerna att på egen hand agera på det 

sätt Malmö Turism vill utan att behöva tillrättalägga dem. Således påverkar Malmö Turism 

varumärket genom dessa dokument och de aktörer dokumenten riktar sig till: 

 

“Samtidigt som varje enskilt företag har sin egen profil är man som verksam inom Malmö 

en del av en större helhet. Både det enskilda företaget och Malmö som plats gynnas av att 

alla drar åt samma håll och tydliggör Malmöprofilen i kommunikation, innehåll och 

profilering.” (Malmö Turism, Verktygslåda Destinationsvarumärket) 
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 (print screen från “Malmö Destinationsvarumärke riktlinjer _151028.pdf”, Hämtad 2020-05-04)  

 

Det finns flera exempel i dokumenten på hur de utbildar, och på så sätt påverkar, aktörerna. Det 

finns riktlinjer för hur foton ska tas och användas, hur man berättar och skriver om Malmö samt 

vilka ord som bör användas. Många av våra respondenter är de lokala aktörer som dessa 

dokument riktar sig mot. Därav är det av intresse hur dessa riktlinjer uppfattas av dem samt hur 

väl införstådda de är med dessa riktlinjer, något som inte alltid är självklart:  

 

“Jag har kollat igenom PDF:en och har nog sett den fladdra förbi nån gång innan, men 

jag kan inte påstå att det har varit en aktiv del av arbetet med museet - däremot ser jag att 

mycket passar in på vilka vi är och hur vi kommunicerar” (Andreas, DFM) 

 

Samtidigt beskriver Therese (Yalla Trappan) att de har sett någon broschyr om det men att de har 

sina egna riktlinjer. Stefanie på Botildenborg efterfrågar mer utbildning från kommunen, och vill 

se riktlinjer och medieträning för att underlätta för småföretagare. Därav tolkar vi Stefanie som att 

hon inte är medveten om Malmö Turisms riktlinjer. Vissa har alltså varit i kontakt med 

dokumenten men inte lagt någon större vikt vid dem, och andra har missat dem helt men 

efterfrågar dem. Dessa riktlinjer verkar således inte vara en del av aktörernas praktiska 
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verksamheter eller strategier. Detta bekräftar den utmaning som DMO:s enligt Pike (2004) står 

inför när det gäller att få alla verksamma inom destinationen att följa samma vision och strategi. 

Samtidigt menar Wang (2015:262) att det är vedertaget inom generell managementlitteratur att 

lokala aktörer måste anpassa sig efter den miljö de befinner sig i, vilket rimligtvis borde vara 

applicerbart även i turistsektorn. Således finns utrymme för ett mer aktivt agerande från Malmö 

Turism i att nyttja dessa riktlinjer och forma miljön inom Malmö med krav på aktörerna att agera 

mer holistiskt. Dock ska poängteras att respondenterna inte motsätter sig dessa riktlinjer eller de 

värden som Malmö Turism väljer att lyfta, vilket tyder på att visionen och synen på varumärket i 

sig inte skiljer sig åt. Malmö Turism har därav gjort ett framgångsrikt arbete i att förankra 

varumärket bland invånare och aktörer och det ger en bild av Malmö som många kan skriva under 

på, vilket är en grundsten för att lyckas föra samman aktörer på platsen och skapa starka 

samarbeten (Wang, 2015:273). 

 

Wangs (2015:262) teori om att forma platsens miljö så att den ställer krav på samverkan kan 

skapa en maktkonflikt mellan platsens aktörer. Syssner (2012) menar är det är en ständig 

förhandling mellan intressegrupper och deras ageranden, och att det ofta är maktförhållanden dem 

emellan som styr hur varumärket upplevs och platsen formas. Att forma en gastronomisk 

destination skapar ytterligare press då det krävs förhandling mellan flera geografiska nivåer om 

vad platsens matkultur är. Dels på grund av att både unikitet och autenticitet är två viktiga 

komponenter för en attraktiv matkultur samt att det finns kopplingar både mellan stad och 

landsbygd samt mellan lokalt och globalt inom kontexten för mat (Lai et al, 2019:244; Mak et al, 

2012). Därav blir ytterligare ett intressant perspektiv hur Malmö Turism hanterar 

maktförhållanden mellan olika intressegrupper och vilken betydelse det får för Malmös matkultur 

och varumärke. Det tydliggörs på flera sätt, men kanske framförallt genom vilket utrymme den 

kära Malmö-falafeln får. Karin på Malmö Turism menar att: “Man kan ju inte marknadsföra alla 

100 falafel restauranger, det går ju inte och blir inte så intressant som turist då”. Samtidigt 

menar Titti Qvarnström att falafeln förtjänar mer utrymme och uppskattning: 
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“Bara prislappen på det som falafel-kockarna har gjort för att sätta Malmö på kartan, det 

går liksom inte att sätta siffror på det värdet... Men samtidigt så är det ett gäng människor 

som aldrig får någon... Som aldrig hörs, som aldrig syns, som aldrig får liksom...något 

tillbaka” (Titti Qvarnström) 

 

Falafeln är alltså en del av en matscen i Malmö som möjligtvis inte har tilldelats den maktposition 

i varumärket som vissa tycker att den förtjänar. Med utgångspunkt i att allt som sker i en stad inte 

får plats i varumärket blir det således en avvägning för DMO:s att välja vad som ska lyftas. Det är 

detta val som enligt Syssner (2012) blir ett sätt att påverka varumärket till följd av den 

maktposition DMO:s har. Samverkan och skapandet av gemensamma visioner är ofta det svar 

litteraturen har för att sammanlänka platsens aktörer och minska effekterna av att vissa exkluderas 

och andra inkluderas (Lai et al, 2019; Tasci, 2011; Wang, 2015).  

 

Utifrån diskussionen ovan blir det intressant att närmare se vilka delar av matkulturen i Malmö 

som Malmö Turism låter ta plats inom varumärket och vad är det som framhävs, men även vilka 

generella karaktärsdrag som finns att utnyttja. 

4.2 Malmös matkultur - karaktärsdrag och praktiker 

Malmös matkultur har stor betydelse för arbetet med destinationsutveckling, detta eftersom Ann 

Nyström menar att “mat är en bärande selling point” för stadens arbete kring turism. Därför är 

det relevant att förstå vilka faktorer som är centrala för Malmös matkultur och hur dessa 

praktiseras. Titti Qvarnström beskriver Malmös resa från industristad till gastronomisk destination 

med orden: “Från en stad i en lite post-Kockumsk allmän depression till en foodie-destination”. 

Denna utveckling har enligt flera av våra respondenter inneburit en ökad medvetenhet kring 

hållbarhet och en ökning av kreativa näringar, vilket har påverkat även Malmös matkultur. 

Dessutom är samtliga respondenter eniga om att matkulturen i Malmö präglas av Malmös 

demografiska mångfald, där nästan alla världens nationaliteter är representerade. Respondenterna 

är också eniga om att falafeln kan betraktas som Malmös “nationalrätt”. Falafeln sägs vara så pass 

viktig för Malmö att den kan vara en enande kraft bland invånarna:  
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“...man kan vara oense om massa saker. Politik, religion och alla möjliga saker… Men 

någonstans kan alla enas runt falafelns förträfflighet. Den är billig, den är vegetarisk, den 

är klimatsmart, den är… Den går att få tag i överallt. Den finns för alla. Det finns liksom 

inget dåligt med falafeln… Det är bara bra!” (Titti Qvarnström) 

 

Falafelns status i Malmö kan förstås utifrån Joassart-Marcellis & Boscos (2018) betoning av 

demokratisering av smak. Med detta menar Joassart-Marcelli & Bosco att det är viktigt att 

matkulturen är tillgänglig för många om den ska vara ett centralt element i platsmarknadsföring, 

och detta stämmer gällande Malmö-falafeln. Å andra sidan kan en sådan tillgänglighet också 

liknas vid homogenisering, vilket enligt Thufvesson (2009) är negativt för platsers differentiering. 

Således är det utifrån litteraturen diskutabelt huruvida falafelns utbredning i Malmö är något 

differentierande i positiv bemärkelse, eller om det snarare är en del av en lokal och 

homogeniserad snabbmatskultur.  

 

Det kan hävdas att något mer krävs för att falafeln skall kunna användas som en kulturell 

differentieringsfaktor, och detta kan sägas vara en av drivkrafterna bakom initiativet till 

falafel-VM. Detta evenemang har arrangerats två gånger, med Titti Qvarnström som medarrangör. 

Syftet var att lyfta falafeln som maträtt, men framförallt att ge uppmärksamhet åt falafelkockarna. 

Falafel-VM kan ses som ett gastronomiskt upplevelseskapande, utifrån Richards (2002) modell, 

där en maträtt används för att lyfta Malmös matkultur och skapa något unikt. Det unika ligger här 

i att använda något alldagligt, som falafeln är, och kombinera med förutsättningar som skapar en 

värdefull upplevelse för besökarna. Mak et al (2012:179-181) beskriver hur falafeln utvecklades 

och diversifierades som produkt när aktörer reagerade på den ökade homogeniseringen och 

“McDonaldiseringen” av falafeln i Israel. Möjligen kan falafel-VM sägas ha bidragit till en 

liknande process i Malmö, där falafelns anseende kan komma att öka och produkten diversifieras i 

framtiden. Syssner (2012) menar att platsvarumärken präglas av inneboende maktförhållanden 

mellan olika intressegrupper, och initiativet med falafel-VM kan således ses som ett försök att 

flytta fram falafelns position inom Malmös platsvarumärke.  
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I Malmö Turisms information kring Malmö som matstad betonas det breda utbudet av vegetariska 

restauranger i området kring Möllevången, fine dining-restauranger såsom Bloom in the Park och 

Vollmers samt det livliga barlivet kring Lilla Torg. Dessutom nämns området Sankt Knut som ett 

framtida kluster för kreativa restauranger (Malmö Turism, hemsida). Precis som Omholt (2015) 

hävdar, har restaurangernas karaktärsdrag betydelse för hur olika stadsdelar upplevs. Hall & 

Gössling (2016: 38) menar vidare att så kallade kulturella kvarter, med sina utpräglade kulturella 

karaktärsdrag, ofta inspirerar utvecklingen i andra stadsdelar. Restaurangers lokalisering samt 

aktuella trender har således en stor betydelse för matkulturens utveckling. Thufvesson (2009) och 

Syssner (2012) menar att mångfald kan användas strategiskt för att marknadsföra en destination, 

medan Richards (2002) menar att matkultur är centralt för detsamma. Således kan Malmös olika 

gastronomiska subkulturer och trender ses som en styrka ur turismsynpunkt. Möjligen kan dock 

den interna spridningen av gastronomiska trender bidra till homogenisering mellan olika 

stadsdelar och aktörer, vilket är en nackdel för destinationsutveckling på längre sikt.  

 

Internationellt uppfattas Malmö, enligt Ann, lite som en rebell på matscenen. Karin menar att 

turister i hög grad påverkas av restaurangutbudet på en destination vid sitt reseval, och att 

Malmös breda restaurangutbud är en fördel. Även Anna (Tourism in Skåne) menar att besökare 

uppskattar den stora bredden i Malmös matkultur samt att Malmö utmärker sig genom att vara en 

ovanligt kreativ gastronomisk destination sett till sin storlek. Mångfalden, kreativiteten och en 

ung befolkning kan sägas ha bidragit till att Malmö är “en av de krogtätaste städerna i Sverige” 

(Malmö Turism, hemsida).  

 

En aspekt som flera respondenter menar särskiljer Malmös gastronomiska scen är dess betoning 

av social hållbarhet. Detta diskuteras såväl av Ann och Karin som av Therese och Stefanie. 

Botildenborg betonar social hållbarhet när de beskriver sin vision; 

 

“Tänk om man kan göra mer projekt, tänk om man kan odla tillsammans och mötas 

genom odlingen. Svenskar och nyanlända.. Det finns ju också människor som bott i 
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Sverige länge men inte kommit in i samhället riktigt.. [...] Vi lär ut hur man odlar i 

stadsnära miljö. Urban farming, social gastronomy.. Alltså, den typen av movement som 

vi är.. Att mötas..” (Stefanie, Botildenborg) 

 

Karin menar att det medvetna arbetet med social hållbarhet och maten som ett verktyg för detta är 

unikt, och nämner Botildenborg och Yalla Trappan som goda exempel. Vidare nämner Ann att 

detta var ett viktigt skäl till att Malmö valdes in i det internationella matnätverket för städer, 

Délice. Botildenborgs fokus på att skapa upplevelser med hjälp av stadsodling, samt Yalla 

Trappans arbete med social integration genom bevarande av invånarnas matlagningskunskaper, är 

båda exempel på hur gränserna mellan produktion, konsumtion och turistupplevelser blir alltmer 

suddiga. Detta menar Rãchao et al (2019:44-45) är ett kännetecken för urbana innovationer inom 

måltidsturism. Produktionen av mat används som utgångspunkt, medan mänskliga möten både för 

gäster och praktiserande på Botildenborg och Yalla Trappan är det som skapar upplevelser åt 

besökare, samt bidrar till social hållbarhet i Malmö. Gastronomi används alltså för socialisering 

och upplevelseskapande i en urban kontext men till viss del med praktiker som traditionellt 

förknippas med landsbygden. Kreativitet främjas således genom att olika kulturer och mänskliga 

erfarenheter blandas, vilket enligt Thufvesson (2009) är stärkande för platsers differentiering.  

 

Ovanstående indikerar att Malmös matkultur i hög grad har anknytning till mångfald och social 

hållbarhet. Bristen på integration bland en del av befolkningen beskrivs av Therese som 

betydelsefullt för Malmös matkultur, eftersom hon menar att gastronomiska praktiker och 

traditioner från andra delar av världen bevaras av de som är första generationens invandrare. Detta 

bidrar enligt Therese till Malmös mångkulturella matutbud.  

 

Ett annat exempel i Malmö som knyter an till mångfald och hållbarhet är Disgusting Food 

Museum, som på flera sätt är representativt för Malmös matkultur. Andreas Ahrens beskriver 

verksamhetens syfte: 
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“Budskapet är att vi behöver äta mindre kött, vi behöver äta mer insekter, odlat kött, 

larver, inälvor, algbaserad mat, vi behöver gå över till proteinkällor som är bättre för 

miljön och det är mat som många tycker är väldigt äckligt. Är man inte van vid det så 

tycker man det är ganska så äckligt. Det andra är att vi inte ska döma andra kulturers mat 

som äcklig, för alla är vi lika äckliga, det är bara det att vi ser aldrig det äckliga i vår 

egen mat.” (Andreas, DFM)  

 

Genom att visa upp “äcklig” mat från hela världen och genom att påpeka det ohållbara i dagens 

köttkonsumtion betonas alltså såväl mångfald som hållbarhet. Detta görs i en innovativ anda där 

man med lekfullhet vill utbilda och utmana besökarnas preferenser kring mat. Talesättet “vi är 

vad vi äter” sätts i nytt ljus på Disgusting Food Museum, och det globala perspektivet får en 

framträdande roll i förhållande till det lokala. Muséets breda repertoar förkroppsligar på sätt och 

vis Longs (2004) begrepp otherness, eftersom det väcker tankar kring hur den turistiska blicken 

påverkar våra preferenser kring mat.  

 

Det annorlunda lockar besökare, både enligt våra respondenter och enligt litteraturen. Richards 

(2002) menar att nationaliteters betydelse för matkulturer minskar, och detta stämmer överens 

såväl med Malmö i stort som med Disgusting Food Museums utbud. Utbudet i museet kan därför 

ses som ett uttryck för globalisering och på längre sikt homogenisering, vilket är negativt för 

platsers differentiering. Å andra sidan är museets unikitet ett exempel som betonar element i den 

lokala matkulturen, såsom hållbarhet, kreativitet och mångfald. Således kan Disgusting Food 

Museum beskrivas som representativt för Malmös matkultur, då det är en plats för förhandling 

mellan globalisering och lokalisering samt mellan homogenisering och heterogenisering, i likhet 

med Mak et als (2012) figur (se s. 26).  

 

En annan innovation är restaurangrundan Moveat som startade i Skanör, och som via Malmö tagit 

sig vidare till en rad städer i hela Sverige. Syftet med Moveat är enligt grundaren Charlotta Ranert 

att stötta lokala restauranger och att uppmuntra människor att våga prova nya restauranger. I 

företagets affärsidé har Malmö en särskild betydelse för produktutveckling, eftersom Malmöborna 
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enligt Charlotta är svårare att charma än exempelvis stockholmare. Malmö har därför blivit staden 

där Moveat testar nya koncept. Charlotta uttrycker att det finns en genuin vilja till deltagande i 

evenemanget bland restauranger i Malmö och att de positiva effekterna av samverkan ses som 

viktigare bland aktörerna än att försöka konkurrera:  

 

“Det är ju en god vän till mig som driver Matnatten, men folk säger: ‘Ja men ni och 

Matnatten ni är väl konkurrenter?’ Trams liksom, vi är ju kollegor i samma bransch [...] 

Det är ju mycket enklare för oss att lansera Moveat i en stad där Matnatten redan har 

varit, för folk ser likheterna.” (Charlotta, Moveat) 

 

Anna på Tourism in Skåne bekräftar, i likhet med ovanstående, att många aktörer är duktiga på att 

lyfta varandra och tipsa turister om varandra, trots att det kan finnas konkurrensförhållanden dem 

emellan. Vad Moveat gör kan beskrivas som ett medvetandegörande av de lokala restaurangerna, 

genom att fler människor får kännedom om samt möjlighet att besöka restaurangerna i staden. 

Detta lokala medvetandegörande är enligt Mak et al (2012) en viktig process för att motverka 

globaliseringens likriktande effekter på matkulturer. Dock kan samverkan, likt den som sker 

mellan Moveat och restaurangerna, enligt Syssner (2012) ibland innebära att en del av platsers 

mångfald medvetet eller omedvetet sorteras bort. Utifrån detta kan man därför fråga sig om de 

restauranger som deltar i Moveat utgör ett representativt urval av Malmös restaurangutbud. Å 

andra sidan kan inte Moveat sägas ha några skyldigheter att visa upp mångfalden i Malmö. Om 

verksamheten kan sägas att olika aktörer samverkar för att koppla ihop sina tjänster och 

produkter, och i likhet med Richards’ (2002, se s. 24) modell så ökas besökarnas upplevda värde 

när flera resurser kombineras och tillgängliggörs för fler människor.  

 

Sammanfattningsvis kan Malmös matkultur sägas vara under ständig förnyelse och 

omförhandling. Migration och demografisk mångfald påverkar matkulturens utveckling, i linje 

med vad Parasecoli (2014) hävdar, och det är en ständig förhandling mellan globala och lokala 

influenser i likhet med figur 2 (Mak et al, 2012, se s. 24). I Malmös fall bedömer vi, i likhet med 
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våra respondenter, att sammansmältningen av influenser bidrar till mångfald och kreativitet 

snarare än till ett homogeniserat utbud. 

4.3 Destinationsutveckling genom måltidsturism 

4.3.1 Mat som differentieringsfaktor 

Heeleys (2011) två motpoler inom strategiskt arbete som nämns i teoridelen är huvudfokus för 

detta stycke. I en undersökning där 62 europeiska DMO:s strategier för destinationsutveckling 

analyserats framkommer det att 58 av dessa efterliknar en “marknadsföring av allt” strategi trots 

att differentieringsstrategier har fått ett stort genomslag den senaste tiden. Samtidigt menar 

Heeley att 33 av de 62 destinationerna inte har en “unique selling point” som klarar “the 

Johnsson test”, och således har dessa destinationer ingen konkurrensfördel. Hur ser det då ut i 

Malmö och vilka slutsater kan dras efter den empiriinsamling vi gjort om hur Malmö Turism och 

Tourism in Skåne arbetar med detta?  

 

Den dokumentanalys vi gjort av Malmö Turisms hemsida visar inga tydliga tecken på att de 

applicerar någon av de två strategier som Heeley (2011) tar upp. Det finns förvisso en länk till en 

tidningsartikel med rubriken “70 unika saker att göra i Malmö” på startsidan men mer än så är det 

inte. Det finns heller inte ett överflöd av marknadsföring för alla möjliga saker. Även här blir 

strategin att låta platsen styra vad som blir centralt i marknadsföringen vilket framgår när Karin 

säger att de "försöker förstärka det vi redan är bra på" . Detta bekräftas av Ann: “...att förstärka 

bilden av Malmö utifrån företagarnas, Malmöbornas och till viss del besökarnas åsikter". Det 

verkar således inte finnas en uttalad strategi att marknadsföra det unika för platsen, men inte 

heller att nämna allt. Snarare går arbetet ut på att förankra marknadsföringen i det autentiska, det 

de är bra på och det som platsen står för enligt lokalbefolkningen. Denna strategi har således som 

mål att skapa en trovärdig och holistisk bild av Malmö vilket är något flera forskare anger som en 

stor utmaning för DMO:s generellt (Syssner, 2015; Lai et al, 2019; Tasci, 2011, mfl) och något 

Malmö Turism verkar medvetna om:  

 

44 



 

“Men annars så tror vi ändå i alla fall på att det liksom inte går att konstruera.. Det 

måste bygga på någonting som uppstår här och som kan ha en möjlighet att överleva här.. 

Så då kan det inte hjälpas om det finns någon annanstans..” (Ann, Malmö Turism) 

 

Samtidigt kan man argumentera för att deras strategi genomsyras av att marknadsföra det unika. 

Möjligtvis inte i bemärkelsen att de har något som enbart finns i Malmö utan snarare att det som 

gör det speciellt är att det är starkt kopplat till platsen och således inte applicerbart på samma sätt 

någon annanstans, vilket Karin är inne på: "Man behöver absolut inte ta hänsyn till hur andra 

arbetar (...) the Malmö way, går inte kopiera”. Vidare menar Karin att det såklart alltid är lättare 

om man är först ut med något samt att det är det lite konstiga och unika som är lättare att arbeta 

med utifrån att locka turister till Malmö genom mat: “Man vill ju hellre komma till en stad där 

det finns många roliga annorlunda konstiga restauranger, för resandet är ju också mycket att 

man vill uppleva maten dit man reser”. Även Tourism in Skåne betonar att det måste finnas något 

unikt med erbjudandet för att locka turister samt lägger till vikten av att det kommer från 

närområdet: 

 

“"Man åker ju inte hit för att prova den lokala pizzerian. Det måste finnas en lokal 

förankring genom råvarorna, i det här fallet då till Skåne. Ta t ex Hedvigsdal på 

Saluhallen, de jobbar med de lokala råvarorna.  Det står ju jättetydligt att det är kål från 

den platsen, prästost från en annan plats osv..." (Anna, Tourism in Skåne) 

 

Med utgångspunkt i den strategi som Malmö Turism beskriver; att det ska vara från platsen men 

helst även något unikt och spännande, kan mat således fungera som ett utmärkt verktyg. Detta är 

något som beskrivs av Titti: 

  

“Det är ju ett väldigt.. Tilltalande sätt att profilera en region, för du kan få en unikitet i 

matkulturen på ett visst ställe och det kan ju bero på vad det finns för tillgång på råvaror 

eller vad det finns för kultur att förädla.[...] Men det är ett otroligt viktigt och kraftfullt 

verktyg, just för destinationsutveckling..” (Titti) 
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Detta citat kan tolkas likt Pikes (2004) diskussion kring vad som är skillnaden mellan en 

komparativ och en konkurrenskraftig resurs. Han menar att en komparativ fördel är en resurs som 

tilldelas platsen medan en konkurrensfördel är skapad på platsen. I detta fall kan man se Malmös 

position i Sverige som en komparativ fördel då det är en tilldelad resurs som har lett till ett 

gynnsamt odlingsklimat, medan förädlingen kan tolkas som det som skapar både matkulturen och 

konkurrenskraften. Richards (2002: 18-19) menar att förädling av råvaror samt sammanförande av 

ogripbara och gripbara resurser skapar värdefulla erbjudanden till turister samtidigt som det är en 

differentieringsfaktor för destinationen. Således kan Malmö Turism nyttja de tilldelade och 

gripbara resurser som platsen innehåller och sammanföra det med den matkultur och förädlingen 

av den som finns för att skapa attraktiva, differentierade erbjudanden till turister vilket kommer 

skapa konkurrensfördelar för destinationen.  

 

Även Andreas menar att mat kan vara ett bra verktyg för att skapa konkurrensfördelar, och 

kopplar detta till differentiering: 

 

“Om du åker till en storstad i världen så har du i princip samma saker. Du har ett 

museum, du har kanske en nöjespark, du har lite escape rooms, lite gamla monument och 

lite sådana saker. Dom sakerna skiljer sig åt från stad till stad men i stora drag kan du 

måla dom med samma pensel, (...) Så jag tror att maten är en sådan sak som skiljer länder 

och städer åt för folk, matkultur skulle jag säga är mer åtskilda än alla andra attraktioner 

som finns i alla olika städer” (Andreas, DFM) 

 

För Malmö beskrivs mångfald som ett av de starkaste karaktärsdragen i matkulturen. Syssner 

(2012) menar att det finns en möjlighet att använda mångfald som ett strategiskt verktyg men 

belyser risken med att en del av mångfalden sorteras bort när den används i marknadsföring och 

för samverkan då detta ofta syftar till att skapa enighet på platsen. Samtidigt menar Thufvesson 

(2009) att om man uppmuntrar människors olikheter och nyttjar deras olika kompetenser 

samtidigt som man begränsar integrationen av de kompetenser som redan finns skapar man en 
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kreativ miljö som stärker platsens differentiering snarare än att bidra till homogenisering. Detta 

tycks Andreas hålla med om: 

 

“I och med att Malmö är en så pass internationell stad så finns det ovanligt autentisk mat 

här. Det är aldrig 100% som i ursprunget där det kommer ifrån men då det är så många 

som är första generationens invandrare i Malmö så skulle jag säga att maten i Malmö 

ganska många gånger är relativt nära originalet, en turkisk restaurang i Malmö är mer 

nära riktig turkisk mat än vad turkisk mat i New York till exempel där någon är tredje 

generationen” (Andreas, DFM) 

 

Mängden autentisk mat i Malmö nämns även av Therese. Vidare hävdar Joassart-Marcelli & 

Bosco (2018:131-133) att mångfald är ett av de mest aktuella elementen för att differentiera en 

stads matkultur. Samtidigt menar Syssner (2012) och Omholt (2015) att det är centralt för en plats 

kulinariska utveckling att låta alla aktörer oavsett förutsättning inkluderas i DMO:s strategier och 

marknadsföring för att skapa en kulinarisk mångfald. Således blir det viktigt att låta Malmös olika 

nyanser och subkulturer inkluderas i Malmö Turisms marknadsföring, och det krävs väl avvägda 

val för att skapa ett varumärke av matkulturen där både mångfald och enighet ryms. Ett försök att 

förkroppsliga detta görs genom denna förklaring av Malmös matkultur: 

 

“Börja med en genuin kärlek till god mat och dryck. Addera lusten att skapa något nytt, 

krydda med influenser från när och fjärran och tillsätt en rejäl dos hantverkskunnande. 

Toppa det hela med lite äkta skånsk kaxighet, och placera alltsammans på en plats där 

hav möter slätt och tillgången på dagsfärska råvaror är i det närmaste obegränsad. Då är 

du i Malmö." (Malmö Turism, “Smaka på Malmö”) 

 

Av denna beskrivning kan man uttyda betoningen av både mångfald, kreativitet och förankring 

till platsen samtidigt som den syftar till att vara så pass generell att den inte exkluderar någon. 

Detta kan tolkas som ett aktivt försök att låta alla delar av Malmös matkultur få plats i 

varumärket. En ytterligare utmaning är hur matkulturen paketeras för att skapa upplevelser och 

47 



 

vilket behov av samarbeten mellan de olika aktörerna inom matscenen som detta kräver, såväl 

lokalt som regionalt. 

4.3.2 Paketering av matupplevelser  

Utifrån våra intervjuer fann vi att Malmö Turism och Tourism in Skåne hade lite olika synsätt på 

Malmö som destination, vilket är rimligt med tanke på organisationernas olika geografiska 

ansvarsområden. Malmö Turism fokuserar på att skapa autentiska erbjudanden och 

marknadsföring i Malmö medan Tourism in Skåne jobbar med att marknadsföra och utveckla hela 

Skåne, med följden att de försöker lyfta synergieffekter mellan stad och landsbygd. Paketering av 

upplevelser relaterar ofta till olika geografiska lokaliteter, och därför krävs ett holistiskt synsätt på 

Malmö som plats för att framgångsrikt använda stadens matkultur och gastronomiska utbud som 

verktyg för differentiering. Det som Wang (2015) kallar strategic networks innebär att visioner, 

strategier och praktiker är gemensamma och synkade mellan olika aktörer. Etablerandet av sådana 

nätverk får ses som önskvärt om Malmö som destination skall kunna maximera användandet av 

sina gastronomiska resurser och skapa nya upplevelser för besökare. Primärproduktion av 

matvaror nämndes i 4.2 som en resurs som kan användas för social integration, vilket ger 

möjlighet att lyfta fram synergieffekter mellan stad och landsbygd: 

 

“Stadskrogarna jobbar väldigt tätt med producenterna, de har ju allt runt hörnet. Och då 

är vi ju på landsbygden på något sätt - vilket förenar land och stad. Jag kan tycka att det 

är just denna kombinationen som är styrkan i Skåne - det ena ska inte utesluta det andra. 

Om man går på en restaurang då vill man ha storyn. Idag har gemene man ett mer 

genuint intresse för vart maten har producerats, vart den kommer ifrån, och kan man få 

den informationen på restaurangen och sen faktiskt besöka de här producenterna i 

verkligheten, så är det ju en fantastisk kombination.” (Anna, Tourism in Skåne) 

 

Ovanstående står i direkt motsättning till Rãchao et al (2019:44-45) som menar att matvarors 

ursprung blir allt mindre viktigt för restaurangbesökare. Tvärtom så bekräftas Östrup Backes 

(2020:50) idé om att lokalproducerade råvaror kan tjäna som verktyg för differentiering även på 
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restauranger i städer. Närheten till den skånska landsbygden är värd att beakta vid paketering av 

gastronomiska upplevelser, eftersom detta ur en besökares perspektiv kompletterar utbudet som 

finns i Malmö. Detta hänger ihop med Tascis (2015) syn att det är summan av olika geografiska 

lager och dess aktörer som utgör destinationens varumärke, samt med Masseys (1993) argument 

att platser bör förstås med hänsyn till dess relevanta länkar till omvärlden. Således drar vi 

slutsatsen att de strategiska nätverk som Wang (2015) efterfrågar bör sträcka sig utanför Malmö, 

eftersom främjande av måltidsturism kräver ett holistiskt synsätt. 

 

Ett annat exempel där primärproduktion av råvaror är central är Rekoring, vilket består av 

regelbundna marknadsplatser i städer där bönder säljer sina varor. Charlotta betonar Rekorings 

betydelse för spridningen av lokala matprodukter och att detta har skett helt och hållet organiskt 

på konsumenternas och böndernas initiativ: “Man kan prata med bonden och få förståelse för 

varifrån äggen kommer och så vidare [...] Det är ju ett fantastiskt tillskott till Malmö.” 

(Charlotta) Även Hall & Gössling (2016) menar att skördemarknader bidrar till städers 

attraktivitet och ökar livskvaliteten för invånarna. Man kan också se dessa skördemarknader som 

platser för sammankopplande av olika geografiska lokaliteter samt för nätverkande mellan 

producenter och konsumenter, vilket bidrar indirekt till platsvarumärket och matkulturen. Dessa 

marknader är inte några strategiska nätverk, eftersom de har uppstått organiskt. Dock kan 

Rekoring möjligen fylla vissa av de funktioner som Wang efterfrågar i ett strategiskt nätverk, 

genom att producenter och konsumenter sammankopplas.  

 

Tourism in Skåne menar att samarbetet med såväl lokala DMO:s (såsom exempelvis Malmö 

Turism) som med privata aktörer runtom i Skåne är avgörande för deras arbete. Samarbete med 

privata aktörer menar även Malmö Turism är centralt för dem. Ett sådant samarbete som nämns 

av både Malmö Turism, Tourism in Skåne och Titti Qvarnström är mässan Skånska Drycker som 

kommer att äga rum i september 2020 och som har anordnats en gång tidigare, 2018 (Skånska 

Drycker webbplats, 2020). Mässan beskrivs som: “...en superlokal dryckesfestival där vi har 

skapat en arena för dom småskaliga hantverksmässiga producenterna att synas, nätverka och 
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utvecklas” (Titti Qvarnström). Samarbetet kring skånsk dryck visar sig också ha fler dimensioner 

än mässan: 

“Förra året hade vi en resa för journalister där vi ville fokusera på den skånska drycken. 

Jag hörde av mig till Malmö Turism med förslag på upplägg och utifrån det arbetade vi 

fram detaljerna. Det var viktigt att få en röd tråd, som att till exempel få skånsk dryck på 

restaurangen i stan ena kvällen och dagen efter besöka producenten ute på landsbygden. 

Det är samma tankar som vi hade med maten och matproducenterna. (Anna, Tourism in 

Skåne) 

 

Detta samarbete innebär således paketering av olika produkter till en upplevelse i form av en 

festival. Samarbetet fördjupas genom att en rad olika typer av aktörer involveras i processen. 

Just paketeringen av upplevelser är enligt flera av våra respondenter underutvecklat i Skåne. 

Botildenborg menade att det finns en utvecklingspotential gällande paketering: 

 

“Men det jag tänker som destination... Det här är ju en plats som är typisk för 

bussresenärer, som skulle kanske... På förmiddagen vilja besöka en skånsk vingård och på 

eftermiddagen skörda sina egna microgreens och ha en lunch här för att sen åka vidare. 

Och den typen av samarbete och turism tror jag är underutvecklad i Skåne.. Många kör 

sitt race men tänker inte på hur man kan binda ihop olika aktörers produkter [...] Vi 

behöver varandra för att vara attraktiva.” (Stefanie, Botildenborg) 

 

I tidigare avsnitt diskuterades Moveats medvetandegörande av restauranger, och även detta 

koncept är en sorts paketering, eftersom man säljer en biljett som ger tillträde till smakprover på 

åtta till tio olika restauranger, och där det även finns en mobilapp som stöd till upplevelsen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att paketering av gastronomiska upplevelser kan bidra till att 

resurser används på nya sätt, vilket kan skapa nya värdeerbjudanden för besökare. Således är  

paketering ett viktigt verktyg för destinationsutveckling.  
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5. Avslutande kapitel 

I föregående kapitel urskiljdes karaktärsdragen i Malmös matkultur samt DMO:s och andra aktörers 

förhållningssätt till denna. Dessutom identifierades och analyserades strategier och samarbeten mellan 

aktörer. Med hjälp av resultaten från analysen ämnar detta kapitel att besvara våra frågeställningar samt 

diskutera de slutsater vi gjort. Vidare kommer vi reflektera kring vårt kunskapsbidrag samt relevansen för 

vår uppsats. Slutligen lyfts förslag till vidare forskning inom fältet.  

5.1. Presentation av slutsatser  

5.1.1. Den hållbara foodie-destinationen 

Uppsatsen syftar till att skapa kunskap kring vilken betydelse matkulturen har för Malmös 

utveckling som destination. För att förstå matkulturens betydelse för destinationsutvecklingen 

behövde vi först identifiera vad som karaktäriserar Malmös matkultur och vilka aktiviteter som 

kan relateras till detta.  

 

I analysen framkommer att mångfald, kreativitet och hållbarhet karaktäriserar Malmös matkultur 

och dess tillhörande aktiviteter. Mångfalden kan härledas till den sammansmältning av influenser 

som är resultatet av Malmös demografi, där många av världens nationaliteter är representerade. 

Att det finns så mycket kreativitet i Malmös kan också delvis förklaras med nämnda 

sammansmältning av influenser och att det finns mycket inspiration att hämta från olika delar av 

världen. Detta bidrar till en väldigt tolerant och tillåtande miljö där globaliseringen tar sig uttryck 

genom såväl autentiska etniska restauranger som genom innovationer. Även hållbarhet är en 

viktig del av Malmös matkultur, där många aktörer framförallt har ett proaktivt förhållningssätt 

till social hållbarhet genom att de använder mat och gastronomi som verktyg för att skapa social 

integration, möten mellan människor och för att samla människor kring något gemensamt. 

Falafeln beskrivs som en enande symbol och en lokal “nationalrätt” som människor, oavsett 

bakgrund, kan samlas kring.  
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Nämnda karaktärsdrag är faktorer som såväl DMO:s som privata aktörer ständigt förhåller sig till 

och arbetar aktivt med att framhäva. Även globaliseringens effekter påverkar Malmös matkultur, 

genom ovan nämnda blandning av olika influenser. Ofta beskrivs globalisering som något som 

likriktar kulturer och platser. Vår analys indikerar dock att det i Malmö snarare är frågan om en 

globalisering underifrån genom aktörers initiativtagande, där globala fenomen färgas av lokala 

förutsättningar och därmed bidrar till en heterogenisering snarare än en homogenisering av 

Malmös matkultur.  

 

En annan aspekt vi finner intressant bland aktörerna på Malmös matscen är att flera har ett starkt 

intresse för att utbilda konsumenter och skapa ett medvetande kring konsumtion och produktion 

av mat och dryck. Genom detta medvetandegörande; vilket kan relateras både till hållbarhet och 

kreativitet; breddar aktörerna således synen på mat och dryck från något som konsumeras till 

något som upplevs. Exempelvis skapas ett större medvetande kring hållbarhet genom Disgusting 

Food Museums utställning av alternativa proteinkällor, samt genom Botildenborgs utbildningar 

kring odling. Falafel-VM är ett kreativt exempel på hur Malmös “nationalrätt” och producenterna 

bakom ges uppmärksamhet på ett innovativt sätt. Yalla Trappans verksamhet bidrar till att bevara 

autenticiteten i matkultur, samtidigt som man gör en insats för den sociala hållbarheten.  

 

Flera av våra respondenter är överens om att skapandet av gastronomiska upplevelser behöver 

utvecklas, genom att olika resurser kombineras som kan bidra till en attraktiv paketering för 

besökare. Närheten till den skånska landsbygden med alla dess producenter nämns som en fördel 

vars potential är underutvecklad. Genom att tillgängliga resurser i och omkring Malmö nyttjas 

och kombineras på nya sätt så kan attraktiva värdeerbjudanden åt besökare skapas, vilket kan 

bidra till konkurrensfördelar åt Malmö som turistdestination. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Malmös attraktionskraft inte främst ligger i några specifika 

faktorer; utan att det är den demografiska mångfalden, de kreativa aktörerna, det hållbara 

tankesättet samt närheten till Skånes landsbygd som konstituerar Malmös position som en 

spännande gastronomisk destination. 
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5.1.2. “När det sker, där det sker och som det sker”  

Samverkan är en av de viktigaste delarna våra respondenter från Malmö Turism och Tourism in 

Skåne arbetar med. Båda betonar att de inte är produktägare och således beroende av samarbete 

med lokala aktörer för att utveckla destinationen. I analysen framkommer det att ett utvecklat 

samarbete med aktörer på destinationen kan vara en effektiv faktor för att utnyttja den potential 

som finns inom Malmös matkultur och omvandla den till ett konkurrenskraftigt verktyg för 

destinationsutveckling. Litteraturen poängterar att samarbete med lokala aktörer är viktigt för att 

skapa enighet på destinationen, vilket i sin tur är en av de svåraste men också viktigaste delarna 

av DMO:s arbete för att skapa ett starkt varumärke. Malmö Turism praktiserar samverkan till stor 

del genom bolaget Destinationssamverkan som är en plattform där lokala aktörer kan mötas för 

kunskapsutbyten. Detta initiativ är ett bra verktyg för att skapa enighet och lägga grunden för 

samarbete inom destinationen, och därav en viktig grundpelare i utvecklandet av Malmö som 

gastronomisk destination. Ett hinder i denna process är den något röriga strukturen på branschen 

där flera myndigheter är involverade inom Malmös matscen och därav, enligt vår tolkning, inte 

alltid är så synkade.  

 

Malmö Turism övergripande strategi är att marknadsföra “när det sker, där det sker och som det 

sker”. En slutsats vi drar är att även om det är önskvärt från deras perspektiv med differentierade 

attraktioner, är det viktigare att det är autentiskt och representerar Malmö. Därav styr lokala 

aktörers aktiviteter till stor del utvecklingen av destinationen. Samtidigt får Malmö Turism en 

viktig roll i att bestämma vad av det som sker som ska lyftas in i varumärket, då allt som sker inte 

får plats. Således skapas ett maktförhållande gentemot lokala aktörer som bidrar till en indirekt 

påverkan på varumärket beroende på de val Malmö Turism gör. För att framhäva en holistisk bild 

av platsen blir det viktigt att låta Malmös olika nyanser och subkulturer inkluderas i 

marknadsföringen. Det krävs noga avvägda val för att förmedla ett varumärke som kan rymma 

alla delar av matkulturen och som signalerar både mångfald och enighet. 
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Våra respondenter är i stort sett eniga om att Malmö Turism har varit en viktig stöttepelare för 

deras organisationer, främst i uppstartsfasen. Samtidigt efterfrågas det av vissa ett mer aktivt 

agerande av Malmö Turism i att erbjuda sin hjälp snarare än att man ska behöva eftersöka den. Vi 

har haft svårt att urskilja en uttalad strategi från Malmö Turism i hur nya aktörer identifieras och 

stöttas. En effektiv strategi för detta skulle innebära en förbättrad möjlighet att hitta 

differentierade aktörer som kan bidra till en attraktivare gastronomisk destination. Detta då 

kreativitet är ett viktigt karaktärsdrag i Malmös matkultur, och differentierade aktörer något som 

Malmö Turism nämner som önskvärt för destinationen. 

 

Malmö Turisms riktlinjer för destinationsvarumärket uppfattar vi som ett försök att dels skapa 

enighet kring platsens varumärke, men samtidigt ett försök att indirekt styra lokala aktörer. Den 

generella uppfattningen bland de privata respondenterna är att de inte är så välinformerade kring 

dessa riktlinjer, men samtidigt inte motsätter sig dessa. En slutsats är således att Malmö Turism 

efterlever sin strategi; att inte tillrättalägga varumärket utan att lyfta det som är knutet till platsens 

invånare och aktörer. Samtidigt hade ett mer aktivt arbete för att dels samverka med aktörer samt 

påverka dem möjligtvis varit önskvärt utifrån perspektivet att utveckla mer attraktionskraft för 

måltidsturism. Malmö Turisms koppling till den offentliga sektorn kan här å ena sidan ses som 

hämmande, då de inte lika aktivt kan välja arbetsmetoder och samarbetspartners; men å andra 

sidan ses som gynnsamt för mångfalden i utbudet.  

5.2 Diskussion och vidare forskning  

I denna uppsats har vi undersökt hur matkultur i en stad tar sig uttryck samt hur offentliga och 

privata aktörer arbetar med aktiviteter som relateras till detta. Det framgick tidigt i arbetet att 

Malmö redan är en matdestination men att det också finns outnyttjad potential. De aktörer vi 

pratade med delade ofta denna uppfattning och hade således redan reflekterat kring ämnet, vilket 

gav intressanta diskussioner och perspektiv. En intressant upptäckt vi gjorde var att mat redan 

hade en betydande plats i DMO:s strategiska arbete, vilket vi inledningsvis blev förvånade över. 

Malmös matkultur var relativt enkel att urskilja, då olika respondenter betonade likartade 

karaktärsdrag. Relationen mellan aktörer och hur de samverkar för att utvecklas var däremot 
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något svårare att få en bild av, då dessa kopplingar ibland var svaga och ibland uttrycktes som 

något det krävdes mer av.  

 

Vårt bidrag har lett till en ökad kunskap kring hur urbana matkulturer formas av såväl globala 

som lokala processer och förutsättningar. Vi har givit en tydligare bild av DMO:s strategiska 

arbete för destinationsutveckling, och att detta arbete inom kontexten för måltidsturism inte 

nödvändigtvis i utgångspunkt handlar om differentiering utan snarare om autenticitet och 

förankring i platsen. Globalisering kan på många vis ses som ett hot mot lokala krafter och det är 

idag allt viktigare att turistorganisationer och dess ledare navigerar mellan dessa krafter, så att det 

dels ges utrymme för mångfald men också att platsspecifika associationer. Även om 

differentiering fortfarande är viktigt inom destinationsutveckling blir autencitet allt viktigare i 

spåren av globalisering. En plats skapas av människor och deras kultur och att lyfta platsen för det 

den är och förstärka det den är bra på är möjligtvis det vinnande konceptet för dagens DMO:s. 

Man bör inte försöka skapa något som inte finns bara för att bli unik, utan det enda sättet att skapa 

autenticitet är att lyfta och utveckla det som platsen redan innefattar och är bra på. Troligtvis blir 

det då också unikt då alla platser i någon form besitter säregna karaktärsdrag, vare sig det handlar 

om platsens matkultur, natur eller historia.  

 

Slutsatserna indikerar att framtidens gastronomiska destinationer behöver kombinera resurser på 

smartare sätt för att skapa varaktiga konkurrensfördelar. Detta gäller såväl gripbara resurser 

såsom råvaruproduktion som ogripbara resurser i form av humankapital, vilket ställer krav på att 

olika människor inkluderas. Detta ställer även krav på samverkan inom destinationen, således är 

ett förslag att vidare forskning bör fokusera på att i detalj kartlägga samverkan mellan olika 

aktörer i besöksnäringen, och utfallen av sådana samarbeten. En annan aspekt som ej har berörts i 

detta arbete är turisternas upplevelser och hur dessa värderas. Därför är ytterligare ett förslag till 

forskning att undersöka hur turister värderar olika sorters upplevelser knutna till mat och dryck. 

Av särskilt intresse skulle kunna vara att undersöka hur viktigt det är för restaurangbesökare att 

känna till råvarornas ursprung och omgivande produktionsförhållanden, då detta är en något 

omtvistad fråga i befintlig forskning. Vilka faktorer som påverkar detta samt hur det skiljer sig 

55 



 

mellan stad och landsbygd såväl som olika städer emellan vore intressant då denna uppsats inte är 

av jämförande art.  

 

I ljuset av den pågående Corona-krisen hade det också varit intressant att fortsätta undersöka 

globaliseringens effekter för urbana matkulturers utveckling. För tillfället har mobiliteten i 

världen minskat drastiskt och möjligen kommer den inte att återgå till tidigare nivåer på länge. 

Därför är det av intresse att undersöka hur detta påverkar produktion, konsumtion och 

upplevelseskapande av mat och dryck i städer.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide DMO:s 

Etik 
- Informera om syftet med intervjun och hur insamlat material kommer att hanteras 
- Fråga om medgivande att spela in intervjun 
- Fråga om medgivande att använda respondentens namn i uppsatsen 

 
Bakgrundsfrågor 

- Berätta om dig själv 
- Tidigare jobb och erfarenheter 

- Berätta om din roll i organisationen 
- Hur ser organisationen ut idag? Hur många involverade/anställda? 

 
Destinationsutveckling  

- Vad innebär destinationsutveckling för dig? 
- Vilka arbetssätt anser du effektivast för att utveckla en destination? Vilka olika faktorer påverkar? 
- Vilka utmaningar och möjligheter ser du med destinationsutveckling? 
- Vilka unique selling points har Skåne/Malmö enligt dig? 

 
Organisation och strategi 

- Hur skulle du beskriva er organisations uppdrag? 
- Kan du beskriva Malmös destinationsvarumärke. Vilken roll har er organisation i detta? 
- Vilka egna strategier arbetar ni utifrån? Vilka andra strategier eller policies måste ni förhålla er 

till? (exempelvis på kommunnivå, regionala, nationella) 
 
Mat och turism 

- Vilken betydelse har mat för turism i allmänhet (på en global nivå)? 
- Vilken sorts mat förknippas Malmö med enligt dig? Vilka lokala variationer finns? 
- Vilken betydelse har mat som förknippas med Malmö för turismen? 
- Hur arbetar ni för att identifiera intressanta evenemang/entreprenörer kring mat och dryck? 

 
Samverkan 

- Vilka projekt som syftar till att främja måltidsturism driver ni? 
- Vilka fördelar och nackdelar finns i samverkan mellan olika aktörer? 
- Hur arbetar ni i praktiken med samarbeten/samverkan med andra aktörer? 
- Vilken betydelse har samarbeten och nätverk mellan aktörer för Malmös utveckling som 

destination? 
- Vilken betydelse har Malmö för turismen till övriga Skåne? 
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Övrigt 
- Vilka är målmarknader för måltidsturism till Malmö? 
- Inspireras ni av andra destinationer/regioner? 
- Anser ni att det finns det några skillnader i hur ni vill framställa Skåne och hur Skåne uppfattas av 

omvärlden? 
- Vill ni lyfta fram några särskilda områden/delar av Skåne i er marknadsföring? 

Bilaga 2. Intervjuguide privata aktörer 

Etik  
- Informera om syftet med intervjun och hur insamlat material kommer att hanteras 
- Fråga om medgivande att spela in intervjun 
- Fråga om medgivande att använda respondentens namn i uppsatsen 

 
Bakgrundsfrågor 

- Berätta om dig själv 
- Tidigare jobb och erfarenheter 

- Berätta om din roll i organisationen 
- Hur ser organisationen ut idag? Hur många involverade/anställda? 

 
Organisation och strategi 

- Hur skulle du beskriva er organisations uppdrag? 
- Vilka strategier arbetar ni utifrån? Vilka andra strategier eller policies måste ni förhålla er till? 

(exempelvis på kommunnivå, regionala, nationella) 
 
Samverkan 

- Hur ser samarbetet ut med andra aktörer, både privata och offentliga? 
- Känner ni till DMO:s strategier och visioner med mat i Malmö? 
- Vilken betydelse har Malmös generella karaktärsdrag för matkulturen? 
- Vilken betydelse har samarbeten och nätverk mellan aktörer för Malmös utveckling som 

destination? 
 
Mat och turism 

- Vilken betydelse har mat för turism i allmänhet (på en global nivå) idag? Vilken roll tror du maten 
och drycken kommer att ha i framtiden? 

- Vilken betydelse har mat som förknippas med Malmö för turismen? 
 
Platsidentitet och matkultur 

- Vad är din uppfattning om Malmös identitet som matstad? 
- Vad karaktäriserar Malmös matkultur? 
- Vilken roll har restauranger och matkultur för bilden av Malmö? 
- Vilken betydelse har matkulturen för Malmös utveckling? 
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