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Sammanfattning 

Än idag finns traditionen Mårtensgås kvar i de västskånska hemmen, men finns den även kvar 

på de västskånska restaurangerna? Skulle man kunna använda firandet av Mårtensgås som en 

del av marknadsföring av västra Skåne, genom det som idag benämns Culinary tourism?  

Uppsatsen syfte är att ta reda på om firandet av Mårtensgås kan användas av restauranger för 

att marknadsföra västra Skåne. För att ta reda på detta har två frågeställningar använts. 

– Hur arbetar man med traditionen Mårtensgås på västskånska restauranger och hur 

marknadsför man den?  

– Vilka mattraditioner har de intervjuade köksmästarna valt att arbeta med? 

Den empiriska studien i denna uppsats har gjorts genom kvalitativa intervjuer. För att få fram 

uppsatsens resultat har tre semistrukturerade intervjuer gjorts med tre köksmästare i västra 

Skåne. Fördelningen mellan de intervjuade var två män och en kvinna. Alla intervjuade 

serverade julbord, påskbord och Mårtensgås. De tycker alla att traditioner är viktiga och att 

det är viktigt att man bevarar dem så att även framtida generationer ska få en chans att 

uppleva dem. Intervjupersonerna arbetar alla till viss del med marknadsföring och en av dem 

har satsat fullt ut. De tror även att vid rätt sorts marknadsföring så skulle man kunna 

marknadsföra en ort genom dess måltidskultur. Slutsatsen som dras är att traditionen 

Mårtensgås har levt kvar i västra Skåne, men i stort sett försvunnit i resten av Sverige, vilket 

gör den till en raritet och borde på så sätt kunna fungera som en grund till att locka turister. De 

turister man skulle kunna locka kommer främst att vara från övriga Sverige, men om man 

marknadsför rätt och i kombination med andra skånska traditioner och sevärdheter skulle man 

kunna locka turister ifrån resten av världen.  

 

Nyckelord: Måltidstradition, måltidsturism, Sverige
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Förord 

Först vill vi tacka våra intervjupersoner. Utan deras hjälp och kunnande inom 

restaurangbranschen hade inte denna uppsats kunnat genomföras. Vi vill tacka Er för att ni tog 

Er tid och delade med Er av era erfarenheter och Er underbara entusiasm för 

restaurangbranschen och dess framtid.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Inger M Jonsson för hennes hjälp och stöd med skrivandet 

av vårt examensarbete. Utan hennes vilja, hjälp och kunnande så hade det inte gått vägen.  

 

Tack till Er alla som har gjort att denna studie har kunnat genomföras. 

 

Carina Magnusson  Mattias Rydberg 

Helsingborg juni 2012  Helsingborg juni 2012 
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1. Inledning 

Mårten gås eller Mårtens gås eller Mårtensgås? Kärt barn har många namn. Hur ska det vara 

och vem har egentligen rätt? Mårten gås är enligt Jan-Öjvind Swahn (2000) ett talspråksfel 

där man kan tolka det som att man firar en gås som heter Mårten. Enligt Swahn (2000) bör det 

heta Mårtens gås, medan både Nationalencyklopedin och Nordiska museet menar att 

traditionen heter Mårtensgås (NE, 2009; Nordiska museet, 2008). Mårtensgås är en gammal 

tradition i Skåne som avnjuts omkring den 10 november. Mannen som givit oss anledningen 

till att äta gås är Martin av Tours och det är till minne av honom som vi firar Mårtensafton. 

 

Än idag finns Mårtensgåstraditionen kvar i de västskånska hemmen, men finns den kvar på 

västskånska restauranger? Går det att använda firandet av Mårtensgås som ett sätt att 

marknadsföra västra Skåne genom det som idag benämns Culinary tourism? 

 

 

2. Bakgrund 

Idag är de flesta turister intresserade av att prova de traditionella smakerna i det område de 

besöker. Det är konstaterat att mat förstärker upplevelserna för turisten (Chaneya & Ryanb, 

2011) och Culinary tourism, eller måltidsturism, blir en allt större del av den moderna 

turismen. 

 

2.1 Culinary tourism 

Turism innebär att utforska nya platser vilket på senare år i allt större grad har kommit att 

präglas av mat och måltidsupplevelser. Long (2004) definierar utforskandet av just ny mat i 

nya måltidskulturer som Culinary tourism. Begreppet Culinary tourism innefattar hela 

konceptet kring nya matupplevelser, både de som turistar för upplevelsernas skull och de som 

använder mat för att marknadsföra sin kultur, historia och/eller plats (Long, 2004). Som 

måltidsturist i dessa sammanhang vill man utforska nya matkulturer genom att se, dofta, 

känna och smaka för att uppleva en ny kultur (Long, 2004). Själva ätandet sker inte bara för 

att tillfredsställa sin hunger utan även för att få en upplevelse. Long (2004) menar att även om 

man till slut kanske inte tyckte om det man fann, har man i alla fall fått utforska och fått en 

upplevelse. 
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Då Culinary tourism innebär att man utforskar ny mat och nya måltidskulturer menar Long 

(2004) att man egentligen inte behöver lämna hemmet för att vara måltidsturist. Genom att 

hitta nya recept och nya kokböcker, se på matlagningsprogram på TV, eller bara genom att 

handla ingredienser i en ny affär eller marknad kan man få nya måltidsupplevelser och det kan 

på så sätt ses som en form av Culinary tourism (Long, 2004). Att få nya upplevelser är så klart 

helt individuellt och det är därför i stort sett allt kan vara måltidsturism, även om man gör nya 

måltidsupptäckter inom sin egen kultur (Long, 2004). Long (2004) kallar det för områden som 

kan finnas i sin egen kultur, men som man själv inte har upptäckt och utforskat. Exempel på 

detta kan vara det vegetariska området, där man helt enkelt inte äter kött, och har man inte 

kommit i kontakt med vegetarisk mat kan det bli en form av Culinary tourism. 

 

Studier inom måltidsturism pekar på att för att öka en plats attraktivitet som turistort bör man 

satsa på en utpräglad infrastruktur inom turistnäringen och marknadsföring av den lokala 

måltidskulturen (Henderson, 2009). Henderson (2009) menar i sin studie att det är svårt att 

generalisera hur man på bästa sätt lyckas med marknadsföring inom måltidsturism, utan 

menar att man måste ta hänsyn till den specifika platsens styrkor och möjligheter. Att vår 

värld blir allt mer och mer globaliserad anser Mak, Lumbers och Eves (2011) är något som 

bör tas hänsyn till och utnyttjas i marknadsföringen av en plats. Då globaliseringen bidrar till 

en homogenisering av kulturer anser de att ett sätt att lyckas marknadsföra sig är genom så 

kallad heterogenisering (Mak m.fl., 2011). I likhet med Henderson (2009) och Montanari och 

Staniscia (2009) anses det att de lokala styrkorna och den lokala kulturen bör framhävas för 

en lyckad marknadsföring. Att ta tillvara på gamla traditioner och utveckla de rurala delarna, 

innan avfolkningen av landsbygden har hunnit gå för långt, kan vara ett sätt att hålla liv i det 

traditionella (Montanari & Staniscia, 2009). Ett effektivt sätt för att lyckas med detta är 

genom drivna entreprenörer med uthållighet och tro på sin idé. Det är först när dessa utforskat 

möjligheterna till måltidsturism som staten kan se skäl till att börja investera i samordning av 

marknadsföring för en ökad turism menar Montanari & Staniscia (2009).
 

 

2.1.1 Culinary tourism i praktiken 

I Singapore har kockar, hotell och restauranger i samarbete med Singapores turiststyrelse 

skapat en kulinarisk och gastronomisk tillställning, World Gourmet Summit, som sedan år 

1997 är ett återkommande event (Chaney & Ryanb, 2011). Man har skapat denna unika 
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tillställning för att visa upp sin unika matkultur för omvärlden. Enligt Chaney och Ryanb 

(2011) är anledningen till att detta event fortsätter att expandera en massiv research inom 

Culinary tourism ifrån arrangörernas sida. Man har bland annat tittat på vinturism, där den 

genomsnittlige turisten är i medelåldern, högutbildad och har högre lön än genomsnittet 

(Chaney & Ryanb, 2011). För den erfarne gastronomen är vin ett måste till denna 

matupplevelse, och då Singapore inte har någon inhemsk vinproduktion importerar man vin 

och bjuder in vinmakare ifrån hela världen (Chaney & Ryanb, 2011). För att locka fler 

deltagare till World Gourmet Summit bjuder man in kända kockar, som Alain Passard år 2005 

och Anne-Sophie Pic år 2008, till att ha workshops och middagar där kocken tolkar den lokala 

maten (Chaney & Ryanb, 2011). Deltagarna i World Gourmet Summit är huvudsakligen från 

nordöstra Asien, och antalet har stigit från 7 528 deltagare år 2003 till 17 952 deltagare år 

2008. Hela eventet är ett bevis på att turism som bygger på matupplevelser i en unik miljö, 

och med bra marknadsföring, kan bidra till att skapa en väl fungerande infrastruktur i den 

lokala hospitalitybranschen (Chaney & Ryanb, 2011). 

 

Att marknadsföra en plats eller en stad genom kulinariska upplevelser måste så klart inte 

handla om ett speciellt event utan kan istället handla om att man har en unik måltidskultur 

(Long, 2004). Kivela och Crotts (2006) får i en undersökning av resenärer som är på väg in i 

Hong Kong fram att 21 procent av de tillfrågade hade mat som huvudsaklig anledning att resa 

till Hong Kong. Omvandlar man det till siffror betyder det att omkring 2,8 miljoner turister 

varje år reser till Hong Kong bara för att uppleva maten (Kivela & Crotts, 2006). Av 

måltidsturisterna svarade även många att de såg Hong Kong som ett utmärkt resmål för mat 

och gastronomi, och att det inte var deras första besök i Hong Kong (Kivela & Crotts, 2006). 

De flesta av dessa återkommande måltidsturister var mellan 26 och 45 år, 

universitetsutbildade medelinkomsttagare från Taiwan, Japan och Singapore vilket visar på att 

Hong Kong fungerar som ett weekend-resmål med spännande måltidskultur (Kivela & Crotts, 

2006). Att med hjälp av guideboken, eller helt genom slumpen, hitta små, lokala restauranger 

på små gator eller i gränder ger måltidsturisten en känsla av genuinitet och kulinarisk 

utmaning (Kivela & Crotts, 2006). Författarna menar även att de turister som får uppleva en 

ny kultur genom genuin matlagning på spännande platser, istället för en tillrättalagd 

upplevelse på hotellet, i större utsträckning spenderar mer tid och pengar på resmålet, genom 

att exempelvis återvända fler gånger (Kivela & Crotts, 2006). 

 

I en uppföljande studie går Kivela och Crotts (2009) djupare i ämnet genom intervjuer med 
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nyligen ankomna turister i Hong Kong. Genom semistrukturerade intervjuer med hela 

resesällskapet (två till fem personer) samtidigt utreds resenärernas anledning till sin resa 

(Kivela & Crotts, 2009). Några av respondenterna konstaterar att nya gastronomiska 

erfarenheter troligtvis kommer att ändra deras preferenser angående mat, och samtalet gav 

respondenterna möjlighet att reflektera och konstatera att de faktiskt var måltidsturister 

(Kivela & Crotts, 2009). Författarna slår fast att måltidsturismen har vuxit sig så pass stor att 

den kan jämföras med traditionell turism, och med detta anser författarna att en utvidgning av 

marknadsföring för måltidsturism bör vara ett naturligt steg för områden med utpräglad 

måltidskultur (Kivela & Crotts, 2009). 

 

En utpräglad måltidskultur har nog de flesta platser, men för att det ska bli Culinary tourism 

måste man locka och bjuda in till något spännande och nytt, vilket man har lyckats med i den 

norska staden Voss (Gyimóthy & Mykletun, 2008). Saltad, rökt och sedan kokt fårhuvud, 

smalahove, har mot alla odds blivit en modern symbol för Voss, som tidigare främst varit 

känd för sin närhet till massiva berg som förknippas med extremsport (Gyimóthy & 

Mykletun, 2008). Genom att visa upp det rurala har man genom en ”tillbaka-till-rötterna”-

marknadsföring lyckats sälja denna ovanliga rätt till omvärlden, både som lantlig upplevelse 

och på finkrogen (Gyimóthy & Mykletun, 2008). År 1995 serverade en bonde en 

middagsbjudning där smalahove var huvudrätt till en grupp affärsmän och tio år senare hade 

det växt till ett stort måltidsevent med 140 gäster, i stort sätt varje dag i veckan, 50 veckor om 

året (Gyimóthy & Mykletun, 2008). Gästerna sitter i en 400-årig lada och bjuds på hembrygd 

öl i ett ölstop som skickas runt till alla i sällskapet, vilket anspelar på arvet efter vikingarna 

(Gyimóthy & Mykletun, 2008). På hotellet Fleischer i Voss serveras smalahove på ett helt 

annat sätt. Under 60-talet utvecklades en tradition, även den genom affärsmän, att servera 

smalahove för att fira att hösten snart var över (Gyimóthy & Mykletun, 2008). Här spred sig 

ryktet utan att man gjorde någon reklam för sig, och idag serveras sammanlagt fyra 

middagsbjudningar från mitten av oktober till december, där totalt 300 gäster kan ta del av 

smalahove i de finare salarna (Gyimóthy & Mykletun, 2008). Genom att man inte gör reklam 

för eventet, utan endast har personliga inbjudningar, klädkod med kavaj och högtidliga tal så 

håller man mystiken kring smalahove vid liv (Gyimóthy & Mykletun, 2008). Efter en sådan 

måltid på hotell Fleischer får man käken från just sin fårskalle rengjord och ingraverad med 

sitt namn, som ett minne och trofé (Gyimóthy & Mykletun, 2008). Genom att utnyttja sitt 

rykte som ett Mecka för extremsport har man i Voss lyckats attrahera även våghalsar inom 

den gastronomiska världen med sin säregna maträtt. Gyimóthy och Mykletun (2008) menar 
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att nyckeln till det stora intresset för smalahove är blandningen av tradition med nya och 

spännande delar.  

 

2.2 Historisk tillbakablick av traditionen Mårtensgås 

Att fira Mårtensafton med stekt gås framställs ofta som en skånsk sedvänja, som först på 

senare tid blivit känd i övriga Sverige, men Mårtensgås har gamla anor i Sverige (Björnberg, 

1968). Det var främst i Lund under 1800-talet som Mårtensfirandet var som intensivast, då 

många lundabor ansåg att Mårtensfirandet var en stor och populär högtid som firades lika 

stort som julafton (Hellberg & Salomonsson, 2001). Professor M. K Löwengren, född 1836, 

berättar att Mårtensafton ansågs lika helig som julafton av många skåningar och den enda 

skillnaden var att revbenen byttes ut mot gås (Hellberg & Salomonsson, 2001). Menyn vid 

Mårtensgås bestod av lutfisk, risgrynsgröt, gås och plättar.  

 

Den person som har givit oss anledningen till att äta gås den 10 november är den katolske 

munken Martin av Tours som levde mellan år 316 och år 397 i den romerska provinsen 

Pannonien (Björnberg, 1968). Som soldat blev Martin placerades i staden Amiens, som sedan 

kom att bli skådeplatsen för den händelse som främst förknippas med Martin av Tours 

(Bringéus, 1999). En kall vinterdag såg Martin en utblottad man vid stadsporten som var 

klädd i trasor och förgäves bad de förbi passerande om hjälp (Björnberg, 1968). Martin kände 

sympati för den utblottade mannen och bestämde sig för att hjälpa honom, men han hade då 

redan givit bort nästan allt han ägde till andra utblottat människor så han visste inget annat än 

att dela sin mantel med tiggaren (Bringéus, 1999). Senare samma natt såg Martin i sin dröm 

Kristus klädd i hans mantel och hörde honom säga till änglarna: Fastän Martin ännu är odöpt, 

klädde han mig i denna mantel (Bringéus, 1999). Denna händelse blev en början till 

förändring i Martins liv. Han lämnade soldatlivet, döpte sig, blev munk och trädde i tjänst hos 

biskopen Hilarius av Poitiers (Björnberg, 1968). År 370, då biskopsstolen i Tours blev ledig 

så lyckades stadens invånare med hjälp av list och övertalning förmå honom att låta sig väljas 

till biskop (Björnberg, 1968).  

 

Men varför äter man då gås under Martinshelgen? En sägen är att gässen ska ha stört den 

fromme biskopen under en av hans predikningar och i raseri ska han ha befallt att gässen 

skulle slaktas (Swahn, 2000). Men den mest populära och spridda sägen förklarar gåsstekens 
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ursprung som att Martin inte var glad över att behöva lämna den lugna munktillvaron i 

Poitiers för att bli biskop i Tours (Swahn, 2000). För att stadens utsända förtroendemän inte 

skulle hitta honom så skyndade han sig att gömma sig på närmsta plats, nämligen ett gåsstall 

(Swahn, 2007). Men gässen avslöjade honom genom sitt kacklande och den fromme mannen 

fördes i triumf till sitt blivande biskopssäte (Swahn, 2007). Martin förlät aldrig gässen och 

som straff skulle gässen slaktas varje Martinshelg (Björnberg, 1968).  

 

På Nordiska museets frågelistssvar om Mårtensfirandet slår de fast att trots gåsavel 

förekommit i stora delar av Sverige har det folkliga Mårtensfirandet i Sverige varit begränsat 

till västra Skåne (Svensson, 1942). Men även om seden kan sägas vara folklig, betyder det 

inte att ätandet av gås förekommit i varje bondgård, på samma sätt som lutfisk och gröt äts på 

julen och äggen äts till påsk (Svensson, 1942). Svensson (1942) menar att det endast borde ha 

varit hos en bonde i byn som man vid Martinshelgen höll gåsmiddag, nämligen hos den som 

för året var byns ålderman och som hade skyldighet att ställa till med åldermansgille. Det var i 

stort sett bara i västra Skåne som man hade åldermansbytet med följande festligheter i 

samband med Martinshelgen (Svensson, 1942). Svensson (1942) anser att det är kalasandet 

vid åldermannagillet som gjort att man även hos allmogen börjat fira Mårtensafton med gås. 

Enligt Svensson (1942) är den stekta gåsen vid åldermannagille i västra Skåne inte äldre än 

från början av 1800-talet då förtärandet av stekt föda inte tillhörde gammal bondesed. 

 

Menyn som idag generellt serveras under Mårtensgåsfirandet är svartsoppa med krås, gås med 

sockerstekt potatis och äpplekaka med kavring, vilket många idag associerar med att vara 

typiskt skånskt (Swahn, 2000). Men denna meny uppstod på restaurang Piperska muren i 

Stockholm under 1800-talet, och receptet på äppelkakan kommer ursprungligen från Kajsa 

Warg, som var från Örebro (Swahn, 2000). 

 

2.3 Regional framställning av måltider 

Heldt Cassel (2003) menar i sin avhandling ”Att tillaga en region” att grundtanken i regionala 

måltidsprojekt är att knyta ett specifikt ursprung till en plats som medför positiva betydelser 

och värden för konsumenten. Att presentera en region genom att tala om vilken mat som man 

anser hör dit kan man skapa och kommunicera en regions identitet (Heldt Cassel, 2003). 

Dagens konsumtion av gastronomiska upplevelser handlar om att förverkliga drömmar och 

känslor om att vara en annan person eller någon annanstans i världen (Heldt Cassel, 2003). 
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Matens förmåga att framkalla själsliga resor används i många sammanhang, så som att koppla 

mat till platser genom marknadsföring av mat som till exempel har en smak av Italien eller en 

doft av Frankrike (Heldt Cassel, 2003). Detta är ett sätt att skapa en känsla av platsen och vad 

som är karakteristiskt för den med hjälp av våra sinnen (Heldt Cassel, 2003). 

 

Det finns tre olika matplatskopplingar som Heldt Cassel (2003) skiljer på, där den första är 

den fysiska kopplingen mellan maten och dess ursprung, vilket man kan relatera till närhet, i 

både form av avstånd och möjlighet till kontroll. Den andra brukar kallas alternativ mat, då 

den har en anknytning till en plats via matens varumärke, men produkten behöver inte 

produceras i området (Heldt Cassel, 2003). Den tredje är kopplingen mellan mat och plats, där 

regional profilering och regionala specialiteter står i stort fokus (Heldt Cassel, 2003). Dessa 

uppdelningar används främst som ett analytiskt verktyg för att kunna urskilja de olika 

komponenterna när regional mat ska identifieras (Heldt Cassel, 2003).  

 

Culinary Heritage Network är ett exempel på regionala måltidsprojekt, då de satsar på att 

marknadsföra regioner via mat i Europa (Heldt Cassel, 2003). Detta för att locka turister och 

konsumenter som vill prova på att äta regionala specialiteter (Heldt Cassel, 2003). I deras 

projekt så marknadsför och profileras regionerna utifrån deras kulinariska kultur (Heldt 

Cassel, 2003).  

 

Heldt Cassel (2003) menar att hos många landsbygdsregioner är förhoppningarna stora när det 

kommer till satsningarna på regional mat och måltidsupplevelser genom turism och 

upplevelseturismen. Detta ska göra att man kan skapa och bibehålla sysselsättningar och på så 

sätt stärka landsbygdens tillväxt (Heldt Cassel, 2003). Författaren menar även att genom en 

globaliserad turismekonomi ses platser som produkter och genom rätt sorts marknadsföring 

kan platserna ses som attraktiva upplevelser för turisterna och kan på detta sätt locka till sig 

fler besökare (Heldt Cassel, 2003). Främst om man kombinerar natur och kultur med 

traditionella och genuina måltider. Heldt Cassel (2003) kommer i sin avhandling fram till att 

genom ökad försäljning av skärgårdsprodukter, då främst helhetsupplevelser på ön och ett 

ökat antal restauranger, bidra till skärgårdens lokala ekonomiska tillväxt.  

 

I Heldt Cassels (2003) avhandling konstateras att om man utvecklar verksamheter på platser 

som till exempel i skärgården så att man får stor turisttillströmning, kan det innebära att 

illusionen om att platsen ska vara orörd och idyllisk blir förstörd (Heldt Cassel, 2003). Att 
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utveckla genom turismsatsningar innebär ofta stora förändringar i den fysiska miljön, vilket i 

sin tur ändrar platsens attraktionskraft (Heldt Cassel, 2003).  

 

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om firandet av Mårtensgås kan användas av 

restauranger för att marknadsföra västra Skåne.  

 Hur arbetar man med traditionen Mårtensgås på västskånska restauranger och hur 

marknadsför man den?  

 Vilka mattraditioner har de intervjuade köksmästarna valt att arbeta med? 

 

 

4. Metod 

Till denna undersökning har författarna använt sig av en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ forskning söker inte i första hand statistiska och 

kvantifierbara resultat utan försöker finna essensen och kvalitén i det man undersöker 

(Bryman, 2011). 

 

4.1 Databassökning 

Till uppsatsens bakgrund har sökningar gjorts i databaserna Google Scholar och Summon, 

med sökorden: Culinary Tourism, Culture, Development, Experience, Food, Gastronomy, 

Glocalisation, Greg Richards, Joan Henderson, Mårtensgås, Regional, Skånsk mat*, Supply 

och Toursim. De sju artiklar som har valts ut att vara med i bakgrunden har sammanställts i en 

sökmatris (se bilaga 1) och artikelmatriser (se bilaga 2). 

 

4.2 Semistrukturerad intervju 

Vid en semistrukturerad intervju har forskaren en lista över förhållandevis specifika teman 

som intervjun ska beröra, men intervjupersonen har större frihet att utforma svaren på sitt eget 
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sätt (Bryman, 2011). Frågorna som ställs vid intervjun behöver inte komma i samma ordning 

som de gör i intervjuguiden (Bryman, 2011). Man kan även under intervjun lägga till frågor 

som blir relevanta efter det att intervjupersonen har svarat på en fråga (Bryman, 2011). Men 

det vanligaste är att frågorna ställs i den ordning och i den ursprungliga formen som står i 

intervjuguiden (Bryman, 2011). Det viktigaste vid semistrukturerade intervjuer är att 

intervjuaren är flexibel och att intervjupersonen uppfattar och tolkar frågorna (Bryman, 2011). 

 

4.2.1 Intervjuguide 

En intervjuguide består av anteckningar om vilka frågeställningar och områden som ska 

beröras under intervjun (Bryman, 2011). Det viktiga är att frågorna gör det möjligt för 

intervjuaren att få en uppfattning hur den intervjuade uppfattar sin värld och sitt liv, samt att 

frågorna ger visst utrymme för flexibilitet (Bryman, 2011). Vid utformandet av en 

intervjuguide är det viktigt, och då särskilt vid semistrukturerade intervjuer, att frågorna inte 

är ledande samt att man använder ett språk som är lättförståeligt för respondenten (Bryman, 

2011). Man ska även formulera intervjufrågorna på ett sådant sätt att det underlättar att få svar 

på undersökningens frågeställningar (Bryman, 2011). 

 

4.3 Pilotstudie 

En pilotstudie kan genomföras när som helst och var som helst innan man börjar med den 

egentliga intervjuundersökningen (Bryman, 2011). En pilotstudie har inte bara till uppgift att 

se till att frågorna som ställs i intervjun fungerar utan även för att undersökningen i sin helhet 

ska bli bra (Bryman, 2011) 

 

Pilotstudie till denna undersökning gjordes två dagar innan själva undersökningen började, för 

att se om alla frågor fungerade och att samtalet blev naturligt. Pilotstudien genomfördes på en 

person som är insatt i restaurangbranschen och efter denna lades en fråga till samt ändrades 

frågornas följd. Allt för att få ett naturligt flöde i samtalet med intervjupersonen. 

 

4.4 Urval 

Urvalet till undersökningen gjordes genom så kallad målinriktat urval, för att få personer som 
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har direkt koppling till undersökningen och dess frågor (Bryman, 2011). Detta har skett i två 

omgångar, först valdes restauranger ut som låg i västra Skåne och sedan valdes kökschefer ut 

som passade in i urvalskriterierna. Tre personer valdes ut och intervjuades. Fördelningen 

mellan intervjupersonerna blev två män och en kvinna. 

 

4.4.1 Kriterier för urval 

 Restaurangen ska ligga i västra Skåne 

 Intervjupersonen ska vara kökschef eller motsvarande  

 Restaurangen ska ha varit verksam i minst 10 år, men behöver inte ha haft samma 

kökschef under hela tiden 

 Restaurangen ska inte tillhöra någon kedja 

 Restaurangen ska servera Mårtensgås  

 Restaurangen ska vara gästgiveri eller fine dining-restaurang  

 

4.4.2 Fakta om intervjupersonerna 

 Intervjuperson 1 som vidare kommer att kallas för Andreas har tre barn, är i 40-års 

ålder och har jobbat på restaurangen i 18 år. Restaurangen har 80 sittplatser och det 

arbetar mellan 10-25 personer i restaurangen beroende per säsong. Restaurangen är 

belägen utanför en större stad.  

 Intervjuperson 2 som vidare kommer att kallas för Olle är singel, i 50-års ålder och har 

jobbat i restaurangen så länge han kan minnas. Restaurangen har 50 sittplatser och har 

8 anställda som jobbar året runt. Restaurangen har personal som arbetar på timme när 

restaurangen har hög belastning. Restaurangen är belägen i ett större samhälle utanför 

en större stad.  

 Intervjuperson 3 som vidare kommer kallas för Sara är sambo med ett litet barn, hon 

är i 25-års ålder och har jobbat på restaurangen i 5 år. Restaurangen har 45 sittplatser 

och 6 anställda med personal som arbetar per timme när restaurangen behöver det. 

Restaurangen är belägen i en mindre by.  

 

4.5 Utförande 

Intervjuerna till undersökningen skedde på respondenternas arbetsplatser, för att de skulle 
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känna sig bekväma och för att hinna med intervjun (för intervjuguide se bilaga 3). För att 

göra transkriberingen lättare användes inspelningsutrustning. Transkriberingen skedde dagen 

efter intervjuerna för att minnet av intervjun skulle vara så korrekt som möjligt. Intervju 1 

med Andreas genomfördes den 26 april 2012, intervju 2 med Olle genomfördes den 28 april 

2012 och intervju 3 med Sara genomfördes den 30 april 2012. 

 

4.6 Analys av data 

Två generella riktlinjer vid analys av data vid kvalitativ forskning är analytisk introduktion 

och grounded theory (Bryman, 2011). Analytisk introduktion och grounded theory kan ses 

som iterativa, vilket betyder att det finns en växling eller ett återkommande samspel mellan 

insamlingen och analysen av data (Bryman, 2011). Det betyder att analysen påbörjas då vissa 

delar av data har samlats in, vilket påverkar analysen av data som tillkommer senare i 

undersökningen (Bryman, 2011). Detta gör att även om analytisk introduktion och grounded 

theory brukar beskrivas som analysstrategier så kan de ses som strategier för insamling av 

data (Bryman, 2011). 

 

Analytisk introduktion är en metod som används för analys av data där forskaren strävar efter 

allomfattande förklaringar till olika fenomen. Detta genom att forskaren fortsätter sin 

insamling av data tills inga fall som är avvikande eller negativa och inte stämmer med en 

hypotetisk förklaring av ett fenomen har hittats (Bryman, 2011). 

 

Grounded theory fastställs som en teori som har förklarats från data som samlats in och 

analyserats på ett metodiskt sätt under forskningsprocessens gång (Bryman, 2011). I denna 

teori är metoden att det finns ett nära sammanband mellan datainsamling, analys och den 

sedan resulterande teorin (Bryman, 2011). 

 

4.7 Tillförlitlighet och äkthet 

Tillförlitlighet är indelat i fyra kategorier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Vissa forskare är tveksamma till att 

använda sig av begreppen reliabilitet och validitet vid kvalitativ forskning för att dessa 

kriterier förutsätter att det är möjligt att komma fram till en absolut bild av hur den sociala 



 17 

verkligheten ser ut (Bryman, 2011). 

 

Trovärdighet är följden av flera tänkbara berättelser där den sociala verkligheten framgår med 

önskvärd tydlighet. Om det finns flera olika beskrivningar av en social verklighet, är det när 

allt kommer omkring trovärdigheten i den beskrivning som forskaren kommer fram till som 

avgör hur pass acceptabel den är i andra människors ögon (Bryman, 2011). Överförbarhet 

handlar om att man i kvalitativ forskning ska ha fokus på det kontextuella och på mening hos 

eller betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som studeras (Bryman, 2011). Därför 

brukar kvalitativa forskare försöka få ut så täta och fylliga beskrivningar och detaljer av 

ämnet man ämnar undersöka (Bryman, 2011).  

 

Pålitlighet innebär att man säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse 

av alla de faser av forskningsprocessen såsom val av undersökningspersoner, 

intervjuutskrifter och analys av data (Bryman, 2011). En möjlighet att styrka och konfirmera 

innebär att forskaren, utifrån insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet i 

samhällsenlig forskning, försöker fastställa att han eller hon har agerat i god tro (Bryman, 

2011). Det menas att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk 

inriktning påverka utförandet samt slutsatsen av sin undersökning (Bryman, 2011). 

 

För att kontrollera äktheten i en undersökning så finns det ett antal kriterier: rättvisbild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet 

(Bryman, 2011). Dessa kriterier uppfattas ofta som provokativa, då det är svårt att bestämma 

äkthet i kvalitativ forskning (Bryman, 2011). 

 

4.8 Etik 

När forskning innefattar människor så är etik en central och väldigt viktig fråga (Bryman, 

2011). Hur man ska behandla de individer som deltar i forskningen och hur deras integritet 

ska upprätthållas är något forskarna ska fastställa innan intervjun genomförs (Bryman, 2011). 

Innan intervjun påbörjas informeras deltagarna om vilka rättigheter de har när de medverkar i 

undersökningen. Rättigheterna har formats efter de fyra etiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011).  
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Informationskravet är att forskaren ska informera de berörda personerna om den aktuella 

undersökningens syfte (Bryman, 2011). Detta innebär att försökspersonerna ska veta att deras 

deltagande är frivilligt och de har rätt att hoppa av om de önskar det (Bryman, 2011). Man ska 

även berätta vilka moment som ingår i undersökningen (Bryman, 2011). Samtyckeskravet är 

att deltagarna i undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan (Bryman, 

2011). Konfidentialitetskravet är att uppgifter om deltagarna som ingår i undersökningen ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011). Uppgifterna om personerna 

måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tag på uppgifterna (Bryman, 2011). 

Nyttjandekravet är att de uppgifter som har samlats in endast får användas för 

forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

 

När denna undersökning genomfördes berättade författarna för intervjupersonerna att deras 

deltagande var frivilligt, att de kunde när som helst under undersökningen hoppa av och 

materialet som de givit inte skulle användas. Innan intervjuerna genomfördes berättade 

författarna för intervjupersonerna vad undersökningen handlade om och vad materialet skulle 

användas till samt att materialet endast skulle användas till denna undersökning. De fick även 

veta att deras all information om dem och deras restaurang var helt konfidentiellt och att i 

undersökningen så skulle de få alias. 

 

 

5. Resultat 

Resultatet från intervjuerna presenteras under de fyra rubrikerna  

Mattraditioner på restauranger, Mårtensgås, Marknadsföring och Att starta nya traditioner. 

 

5.1 Mattraditioner på restauranger 

Intervjupersonerna Andreas (2012), Sara (2012) och Olle (2012) säger alla att de serverar 

julbord, påskbord och Mårtensgås på sina restauranger, och både Andreas och Sara serverar 

även midsommarbord. Intervjupersonerna tycker alla att det är viktigt att ta tillvara på 

traditioner och att föra dem vidare till framtida generationer och ingen av dem svarar att de 

själva har infört dessa traditioner, utan de har alltid funnits med och varit en självklarhet när 
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just deras restaurang öppnade (Andreas, 2012; Sara, 2012; Olle, 2012).  Andreas (2012) säger 

att det är traditioner som han tagit med sig hemifrån och som kändes rätt att föra vidare in i 

restaurangen och Olle (2012) menar att det för honom var självklart att föra traditioner vidare, 

då de har funnits med sedan hans far öppnade restaurangen 1950.  

 

5.2 Mårtensgås 

Andreas (2012) menar att de dels serverar gås för att gås är väldigt gott, dels för att behålla 

traditionen av Mårtensgås. De serverar det även för att det är en tradition som inte firas över 

hela Sverige (Andreas, 2012).  

 

”I och med att traditionen att servera Mårtensgås håller på att dö ut på restauranger 

så har vi valt att fortsätta att servera gås” (Andreas, 2012). 

 

Olle (2012) menar att deras restaurang serverar Mårtensgås för att det är en skånsk tradition 

att gästgiverierna serverar Mårtensgås,  

 

”men även för att det är gott och för att våra gäster uppskattar det”. 

 

Saras restaurang serverar Mårtensgås för att det är en väldigt gammal och otroligt trevlig 

tradition, samtidigt som  

 

”det är en bra inkomstkälla för vår restaurang” (Sara, 2012). 

 

När det kommer till traditioner gällande Mårtensgåsmenyn håller alla intervjupersonerna med 

om att det är en viktig grundsten vid bevarandet av traditionen (Andreas, 2012; Sara, 2012; 

Olle, 2012). Olle (2012) berättar att för att det ska vara en riktig Mårtensgåsmiddag så ska 

man servera svartsoppa med krås, gås med sockerstekt potatis och äpplekaka med kavring. 

Detta medan Andreas (2012) och Sara (2012) försöker behålla grundstenarna i de gamla 

menyerna och förnya menyn varje år, då det lätt blir uttjatat och man kan på det sättet tappa 

gäster.  

 

”Genom att behålla grundstenarna så vet alla äldre gäster att det kommer serveras 

en god gåsameny, medan de yngre kan se fram emot hur vi har tvistat till menyn 
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det här året” (Sara, 2012). 

 

När det kommer till om Mårtensgås är en viktig inkomstkälla för restaurangen så är det endast 

Andreas restaurang som inte har Mårtensgås som en viktig inkomstkälla (Andreas, 2012; 

Sara, 2012; Olle, 2012). Andreas (2012) menar att det skiftar kraftigt från år till år hur många 

gäster restaurangen har.  

 

”Då tillagningen av gås tar väldigt lång tid och det är många krävande moment gör 

det att det kostar mycket att tillaga Mårtensgåsmenyn. Detta gör att många gäster 

tvekar lite när de ska boka bord i vår restaurang” (Andreas, 2012). 

 

Olle (2012) säger att Mårtensgås är en viktig inkomstkälla för hans restaurang och att den är 

nästan lika viktig som julborden. Sara (2012) berättar att Mårtensgås är en viktig inkomstkälla 

för deras restaurang då det under hösten, precis innan julborden ska köra igång, är väldigt 

lugnt i Saras restaurang.  

 

”Därför är det bra för restaurangen med en fullbokad vecka då man serverar gås, 

vilket gör att det blir mycket lättare att överleva hösten” (Sara, 2012). 

 

Vad gällande marknadsföring av Mårtensgås så är det bara Andreas (2012) som inte 

marknadsför så mycket, han skickar ut inbjudningar till sina trogna kunder och har en annons 

i tidningen tillsammans med ”nu är det dags att boka julbord”-annonsen. Olle (2012) 

marknadsför Mårtensgås i de lokala tidningarna, genom utskick till gamla kunder samt genom 

reklam i folks brevlådor. På reklamen berättar han att de serverar Mårtensgås samt att det 

börjar bli dags att boka bord till julborden (Olle, 2012). Sara (2012) marknadsför Mårtensgås 

genom så många kanaler som möjligt, till exempel genom tidningar, reklamutskick, Facebook 

och Twitter. När hon marknadsför så försöker hon rikta sig till både gamla och unga, för att få 

ett så brett kundspektrum som möjligt (Sara, 2012).  

 

Andreas (2012) tror att Mårtensgås skulle kunna bli lika stort som julbord om man satsade 

mycket på marknadsföring och då genom så många kanaler som möjligt. Men det gäller nog 

mer en restaurang som har lägre priser än vad Andreas (2012) restaurang har och en 

restaurang som tror på att servera exakt samma meny som man alltid har gjort. Olle (2012) 

håller med Andreas i att Mårtensgås kan bli lika stort som julbord på hans restaurang, då de är 

på god väg att få lika stor beläggning under Mårtensgåsveckan som de har under en 
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julbordsvecka. Detta tycker Olle (2012) är väldigt roligt då det betyder att det är många som 

bryr sig om gamla traditioner. Sara (2012) berättar att på hennes restaurang så är Mårtensgås 

lika stort som julbord och att de ofta får tacka nej till gäster som vill komma och äta gås.  

 

”Det är högre tryck på att få komma och äta gås än att få komma hit och äta julbord” 

(Sara, 2012). 

 

Hon menar att det nog främst beror på att gåsen är under en så kort period medan julborden är 

nästan en hel månad (Sara, 2012). 

 

5.3 Marknadsföring 

Alla intervjupersonerna tycker att det är en bra idé med marknadsföring genom mat (Andreas, 

2012; Sara, 2012; Olle, 2012). Men Andreas (2012) pekar på att det för tillfället är väldigt 

många som använder sig av marknadsföring av platser genom mat, vilket gör det svårt att 

sticka ut. Han skulle vilja satsa på att öka människors kunskap om en plats genom mat och 

tror att det skulle kunna vara ett sätt att sticka ut ur mängden (Andreas, 2012). Olle (2012) 

poängterar att det känns svårt att marknadsföra sig med hjälp av mat då det skulle krävas 

väldigt mycket och att man i så fall skulle behöva anställa fler personer för att kunna lyckas 

riktigt bra. Sara (2012) har provat detta i den lilla by där hon bor och har sin restaurang och 

tycker att det fungerar väldigt bra, men hon kan samtidigt se svårigheter om man skulle göra 

det i en större stad då det skulle bli svårare att nischa sig. Men hon tror även att om man 

verkligen vill så skulle man kunna lyckas, men då skulle man behöva nischa sig rejält (Sara, 

2012). Hon menar att som stad skulle man kunna vinna väldigt mycket på att marknadsföra 

sig med hjälp av mat, då det skulle ge staden en helt ny dimension (Sara, 2012).  

 

Varken Andreas (2012) eller Olle (2012) använder sig av marknadsföring med hjälp av mat, 

men de ser båda de positiva aspekterna i att göra det. Andreas (2012) vill göra mer för att öka 

folks medvetenhet när det gäller mat, och har därför startat ett projekt där hans restaurang vill 

visa hur man kan ta till vara på sina matrester istället för att kasta dem. Sara (2012) använder 

sig av marknadsföring med hjälp av mat, till exempel så kan man inför gåsmiddagarna hälsa 

på hos gässen, då alla gäss som serveras på hennes restaurang kommer ifrån en närliggande 

bonde. De använder även nästan bara grönsaker och rotfrukter som kommer ifrån närliggande 
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bönder, för att spara på miljö samt för att lyfta fram närproducerad mat (Sara, 2012). De har 

även valt att samarbeta med närliggande bönder när det gäller inköp av kött (Sara, 2012).  

 

Både Andreas och Olle tror att om de marknadsförde väldigt mycket för Mårtensgås så skulle 

de kunna få väldigt många fler gäster (Andreas, 2012; Olle, 2012). Sara (2012) tror inte att de 

skulle få fler gäster då de redan marknadsför väldigt mycket och genom många olika kanaler. 

Andreas (2012) tror att det skulle vara svårare för hans restaurang då de har lite dyrare mat än 

”vanliga” restauranger, men om de verkligen satsade så skulle de kunna få i alla fall dubbelt 

så många gäster som de har för tillfället. Olle (2012) tycker att det skulle vara väldigt roligt 

om fler ville komma till hans restaurang och prova på att äta gås. Han tror att många yngre 

människor har förutfattade meningar om hur gås smakar, att det ska vara en fet och osmaklig 

fågel, och han vill gärna visa motsatsen (Olle, 2012). Han skulle även vilja ha en dag under 

Mårtensgåsveckan då de skulle satsa extra hårt på att få dit ungdomar så att de skulle kunna få  

 

”prova att äta gås och upptäckta den fantastiska smaken” (Olle, 2012). 

 

5.4 Att starta nya traditioner 

På frågan om de skulle starta en ny tradition menar Andreas (2012) att hans restaurang skulle, 

och kommer troligtvis, satsa på ”råvaruveckor” där man hedrar råvaror i säsong.  

 

”Det som står högst på listan skulle vara att ha potatisveckor de första veckorna  

av försommaren varje år, men både sparris- eller hummerveckor kan komma i 

framtiden (Andreas, 2012). 

  

Olle (2012) skulle vilja göra kräftskivor till tradition på sin restaurang, då de i nuläget bara 

har ett fåtal kräftskivor varje år, när gäster särskilt beställer det. Istället skulle han vilja 

servera kräftor tre helger i augusti, med allsång och liknande i ett stort partytält i trädgården 

till restaurangen (Olle, 2012). Sara (2012) däremot känner sig nöjd med de befintliga 

traditionerna och vill inte få gästerna att känna att det finns för många traditioner som man 

ska äta varje år.  
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6. Diskussion 

Här följer diskussionsavsnittet uppdelat på resultatdiskussion och metoddiskussion. 

 

6.1 Resultatdiskussion  

De viktigaste resultaten diskuteras här under rubrikerna Mårtensgås, Marknadsföring och 

Culinary tourism. 

 

6.1.1 Mårtensgås 

Att firandet av Mårtensgås idag starkt förknippas med Skåne råder det inget tvivel om 

(Björnberg, 1968), men att den klassiska menyn egentligen kommer ifrån Stockholm (Swahn, 

2000) är det färre som vet. Att traditionen har sitt ursprung i det Romerska riket till minnet av 

biskopen Martin av Tours som blev avslöjad av gässen i sitt försök att gömma sig (Swahn, 

2007) är det än färre som vet. 

 

På de tre skånska restauranger vi gjort intervjuer med finns julbord, påskbord och Mårtensgås 

som återkommande traditioner (Andreas, 2012; Olle, 2012; Sara, 2012). Traditionen att äta 

gås på Mårtensafton har långa traditioner i Sverige, och litteraturen menar att Mårtensfirandet 

främst var som intensivast i Lund under 1800-talet, där den firades i samma utsträckning och 

med samma intensitet som julafton (Hellberg & Salomonsson, 2001). Våra intervjupersoner 

(Andreas, 2012; Olle, 2012; Sara, 2012) menar att de serverar Mårtensgås för att det är 

tradition och något som de vill bevara. 

 

Både Olles (2012) och Saras (2012) restauranger har Mårtensgås som en viktig inkomstkälla 

för att hålla liv i rörelsen innan julborden drar igång. Att det bara är Andreas (2012) som inte 

ser det som en viktig inkomstkälla kan dels bero på att han inte satsar tillräckligt mycket för 

att marknadsföra sig, dels att hans restaurang ligger i den övre prisklassen och att de flesta 

personer verkar dra sig för att spendera större summor på restaurangbesök, särskilt då 

Mårtensgås ligger innan jul. 

 

6.1.2 Marknadsföring 

Andreas (2012), Sara (2012) och Olle (2012) är alla eniga om att marknadsföring genom mat 
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är en bra idé. Både Andreas (2012) och Olle (2012) ser fördelar med att marknadsföra sig 

genom mat, men har ännu inte satsat på att göra det själva. Då det bara är Saras restaurang 

som är belägen i en liten by, med väldigt lite konkurrens i närheten, ger hon det tydligaste 

exemplet på hur man kan lyckas för att marknadsföra sig. Att de andra två restaurangerna är 

belägna i närheten av större städer, med större konkurrens om kunderna, gör att de båda 

köksmästarna ser större svårigheter och mer jobb med att lyckas i sin marknadsföring. Olle 

(2012) menar dessutom att för att han skall kunna satsa ordentligt på att marknadsföra sig och 

platsen där hans restaurang ligger behöver han antingen anställa en till person, eller få hjälp 

utifrån. Att samordna marknadsföring genom ett gemensamt organ förespråkar både 

Henderson (2009), Montanari och Stanischia (2009), Chanet och Ryanb (2011) och Kivela 

och Crotts (2006; 2009). Montanari och Stanischia (2009) menar även att det är viktigt att 

småföretag och entreprenörer vågar satsa på måltidsturism, för att visa att det verkligen 

fungerar och för att kommun och stat ska våga lägga tid och resurser för att hjälpa till. Sara 

(2012) tror att om fler skulle lyckas marknadsföra sig genom mat och måltidsupplevelser 

skulle det ge staden en helt ny dimension. Forskningen (Chaney & Ryanb, 2011; Kivela & 

Crotts, 2006) pekar på att marknadsföring, genom Culinary tourism, i större städer fungerar 

bra men bör ske genom en gemensam organisation som får en tydlig helhetsbild av 

situationen och kan därmed göra riktade insatser där det behövs.  

 

Gyimóthy och Mykletun (2008) menar i sin forskning att marknadsföring av mindre platser 

inte alltid behöver ske på ett strukturerat sätt, utan kan fungera genom ryktesspridning, bara 

man har något speciellt och/eller spännande att erbjuda. I de mindre samhällena måste man 

kanske ha något mer än bara mat att erbjuda, som exempelvis naturupplevelser (Gyimóthy & 

Mykletun, 2008), vilket Sara (2012) har lyckats med då hon erbjuder blivande gäster och 

förbipasserande att hos den närliggande bonden hälsa på gässen, som senare kommer att 

serveras på hennes restaurang. Vid marknadsföring av mat och måltidsupplevelser menar 

Heldt Cassel (2003) att den fysiska kopplingen mellan maten och dess ursprung, vilket man 

kan relatera till närhet i både form av avstånd och möjlighet till kontroll, är viktig för 

konsumenten, något som Sara har framhävt då mycket av hennes råvaror kommer ifrån 

trakten. Sara (2012) menar att i den lilla by där hennes restaurang ligger har hon lyckats bra 

med att marknadsföra sig, men hon tror samtidigt att det kan vara svårare att lyckas på samma 

sätt om man är belägen i en större stad. Enligt Henderson (2009) har marknadsföring av mat 

och måltidsupplevelser sin största chans att lyckas om man med största vikt fokuserar på 

platsens och områdets unika tillgångar. 



 25 

 

6.1.3 Culinary tourism 

Att Long (2004) menar att man kan vara måltidsturist även inom sin egen måltidskultur borde 

det innebära att Mårtensgås har potential till att användas inom Culinary tourism, som ett sätt 

att marknadsföra västra Skåne. Kopplingen mellan mat och plats, där regional profilering och 

regionala specialiteter står i stort fokus, menar Heldt Cassel (2003) är grundtanken i regionala 

måltidsprojekt där man knyter ett specifikt ursprung till en plats som medför positiva 

betydelser och värden för konsumenten. Att presentera en region genom att tala om vilken mat 

som man anser höra dit kan man skapa och kommunicera en regions identitet (Heldt Cassel, 

2003). Samtidigt växer intresset för mat och måltidsupplevelser runt om i världen (Chaney & 

Ryanb, 2011), och i större världsstäder som Hong Kong utgör måltidsturism upp till en 

femtedel av den totala turismen (Kivela & Crotts, 2006). Dagens konsumtion av 

gastronomiska upplevelser handlar om att förverkliga drömmar och känslor om att vara en 

annan person eller någon annanstans i världen (Heldt Cassel, 2003). Matens förmåga att 

framkalla själsliga resor används i många sammanhang, så som att koppla mat till platser 

genom marknadsföring av mat som till exempel har en smak av Italien eller en doft av 

Frankrike (Heldt Cassel, 2003).  

 

Att Mårtensgås är något som bör bevaras är våra tre intervjupersoner eniga om (Andreas, 

2012; Sara, 2012; Olle, 2012), men de har väldigt olika sätt att göra det på. Sara (2012), med 

sin omfattande marknadsföring, satsar mycket för att dra gäster till Mårtensgås, medan 

Andreas (2012) i stort sett inte gör någon som helst reklam som skulle kunna göra att han får 

en större tillströmning av gäster. Jämför man med Gyimóthy och Mykletuns (2008) studie 

kring smalahove i Voss kan man se att en stor marknadsföring av ett event, där man vänder sig 

till alla, fungerar om man är ute efter att alla ska få prova och uppleva. Om man istället, som 

på hotell Fleischer i Voss, inte gör någon storskalig marknadsföring kan man istället få en 

exklusivare upplevelse som först och främst vänder sig till de som är beredda att betala lite 

mer när de går ut på restaurang (Gyimóthy & Mykletun, 2008). För att skapa en större 

exklusivitet kring Mårtensgås skulle Andreas kunna satsa på exklusivare sittningar, där man 

skulle kunna erbjuda en helhetsupplevelse i likhet med hotell Fleischer (Gyimóthy & 

Mykletun, 2008). 

 

Kivela och Crotts (2006; 2009) menar att marknadsföring genom Culinary tourism, med 
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gemensamma insatser ifrån företag och stat, är ett framgångsrikt sätt att öka turismen i 

området, samtidigt som Mak m.fl. (2011) menar att utnyttjandet av en plats egenheter är 

viktigt för att kunna sticka ut. Heldt Cassel (2003) menar att om man utvecklar verksamheter 

på platser så att man får stor turisttillströmning skulle det kunna innebär att illusionen om att 

platsen ska vara orörd och idyllisk kan bli förstörd, vilket alltid är en risk med den sortens 

utveckling. Att utveckla genom turismsatsningar innebär ofta stora förändringar i den fysiska 

miljön, vilket i sin tur kan ändrar attraktionskraften till platsen (Heldt Cassel, 2003). Detta är 

något man bör vara medveten om innan man satsar på storskalig utbyggnad av den lokala 

turistsektorn. Ser man till Saras (2012) situation finns det en risk att hennes lilla by skulle 

kunna bli överexploaterad om en allt för intensiv tillströmning av måltidsturister skulle ske. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Det empiriska materialet till denna studie består av tre kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer med tre kökschefer ifrån västra Skåne. En könsfördelning genom två män och en 

kvinna har gjorts för att försöka få en bredare bild. Att valet av intervjupersoner i första hand 

varit geografiskt beror på att undersökningen riktar sig mot västra Skåne där traditionen 

Mårtensgås är som starkast. 

 

Att intervjua var väldigt givande då man fick ta del av respondentens verklighet och vad han 

eller hon tyckte och tänkte i vissa frågor, men även vad det var som gjorde att de tyckte på det 

sättet som de gjorde. Den första intervjun som genomfördes kändes lite stel i början då 

intervjuaren var lite ovan vid situationen. Detta gick snabbt över och intervjuerna fick ett 

naturligt flöde. Undersökningen kunde inte ha genomförts om författarna inte hade valt att 

använda sig av semistrukturerade intervjuer, detta då de inte hade fått ut lika mycket av 

respondenterna om de hade använt sig av en kvantitativ metod, så som en enkätundersökning. 

 

Även om författarna fick ut väldigt bra och givande svar av sina respondenter hade resultatet 

kunnat styrkas ännu mer om några fler köksmästare hade intervjuats. Resultatet skulle även ha 

kunnat ha fått en större dimension om man hade intervjuat andra personer, till exempel de 

som jobbar på turistinformationer och hotell. Detta för att få en bredare bild av vad människor 

i branschen tycker om Culinary tourism och om de tycker att det skulle gå att satsa på det. 
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En svårighet som har varit i skrivandet av uppsatsen har varit att det finns väldigt få studier 

gjorda i Sverige om just Culinary tourism, vilket har gjort att nästan bara utländska artiklar 

har använts. Detta kan diskuteras om det är bra eller inte, men vi anser att det är bra då det 

visar att Culinary tourism fungerar i andra länder, vilket gör att vi borde kunna applicera det 

på Sverige.  

 

Analysen av undersökningens material skedde till viss under tiden som undersökningen 

pågick, för att lättare kunna se i vilken riktning som undersökningen gick samt om författarna 

skulle behöva lägga till några frågor i sin intervjuguide. Att analysen påbörjades innan allt 

material var insamlat påverkade undersökningen till viss del då författarna fick en ganska klar 

bild av hur resultatet skulle bli.  

 

Tillförlitlighet har i uppsatsens skrivande varit en stor del, för att få en uppsats som skulle bli 

representativ om hur verkligheten ser ut för våra intervjupersoner. Detta för att kunna 

applicera intervjusvaren på uppsatsen syfte och för att göra detta har de fyra kriterierna för 

tillförlitlighet använts. 

 

 

7. Slutsats 

På restaurang i västra Skåne serveras idag julbord, påskbord och Mårtensgås, och dessa 

traditioner vill man hålla fast vid. Att traditionen Mårtensgås har levt kvar i Skåne, men i stort 

sett försvunnit i resten av Sverige, gör den till en raritet och borde på så sätt kunna fungera 

som en grund till att locka turister. Restaurangerna vi har baserat denna studie på arbetar olika 

med marknadsföringen av denna tradition, men lyckas alla med att locka gäster. De turister 

som man troligtvis skulle kunna locka med friandet av Mårtensgås är främst från andra delar 

av Sverige, men med rätt marknadsföring, och i kombination med andra skånska traditioner 

och sevärdheter borde den kunna fungera som ett sätt att locka turister ifrån resten av världen 

till att också smaka på de genuint skånska maträtterna som serveras vid Mårtensafton. 

 

7.1 Framtida forskning 

Vidare forskning i ämnet bör till en början utvidga den empiriska studien till att även innefatta 
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bland annat turister, restaurangbesökare, hotell, turistbranschen och myndighetsanställda. 

Detta för att få en bredare bild av hur verkligheten ser ut på den plats man väljer att 

marknadsföra. Utifrån detta kan man sedan studera hur man skulle kunna locka turister genom 

Culinary tourism.  
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Bilaga 2 

 

Artikelmatris 

 

Chaneya, Stephen & Ryanb, Chris (2011). Analyzing the evolution of Singapore’s World 

Gourmet Summit: An example of gastronomic tourism. Internation Journal of Hospitality 

Management, Volume 31, Issue 2, 309-318.  

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 
Att beskriva 

utveckling av World 

Gourmet Summit 

(WGS) i Singapore 

och utifrån detta ta 

fram en modell för 

gastronomisk turism.  

 

En fallstudie gjord 

utifrån den ene 

författarens tidigare 

erfarenheter av 

eventet, program, 

hemsidor och 

uttalanden från 

individer och 

organisationer bakom 

eventet.  

 

Att framgångarna för WGS 

bygger på en utarbetad 

marknadsföring av 

Singapore som 

gastronomisk destination i 

området. Utvecklingen av 

WGS har medfört ett större 

intresse, och man får på så 

sätt möjlighet att locka med 

kända kockar och 

vinexperter. 

Det är konstaterat att 

måltidsturism baserat 

på en plats unika 

omgivning inte bara är 

framgångsrikt, utan 

både bidrar till och 

växer ur en strukturerad 

och genomtänkt 

marknadsföringskampa

nj. 
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Gyimóthy, Szilvia & Mykletun, Reidar Johan (2008). Scary food: Commodifying culinary 

heritage as meal adventures in tourism. Journal of Vacation Marketing, Volume 15, Number 3, 

259-273. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 
Att visa hur en 

traditionell norsk 

maträtt, Smalahove, 

har använts till att 

marknadsföra den 

lilla norska byn Voss 

och göra den till en 

känd ort för 

måltidsturism. 

 

 

En djupgående 

fallstudie av 

fenomenet 

Smalahove, där man 

undersöker två fall – 

ett mindre, där man 

inriktat sig på ”fine 

dining” och ett större, 

där man försöker ge 

en genuin och rural 

känsla. 

 

”Fine dining”-fallet 

fokuserade på att göra en 

speciell och unik 

tillställning av Smalahove, 

med endast fyra middagar 

per år. Marknadsföringen 

av det hela var i stort sett 

obefintlig, utan man 

använder sig bara av 

personliga inbjudningar. 

Klädkoden är kavaj och 

tillställningen är formell. 

Det rurala fallet erbjuder 

omkring 140 sittplatser, 

med sittningar nästan varje 

dag i veckan, 50 veckor om 

året. Där har man gjort det 

till ett sätt att låta alla 

uppleva Smalahove. 

Genom en kombination 

av att Voss redan varit 

känt som ett Mecka för 

extremsportare och 

denna bisarra rätt har 

man lyckats 

marknadsföra byn som 

ett kulinariskt resmål. 

Att presentera det 

genuina och unika ger 

man turisten en 

upplevelse som upplevs 

både bekväm och 

spännande. 
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Henderson, Joan C (2009). Food tourism reviewed. British Food Journal, Volume 111, 

Number 4, 317-326. 

 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 
Att undersöka 

måltidens bidrag till 

turismen, med fokus 

på just 

måltidsturism, och 

att belysa framtida 

forskningsområden. 

 

 

Detta är en review-

artikel, där data 

kommer ifrån tidigare 

akademiskt material. 

 

Måltidsturism har goda 

framtidsutsikter, men är 

fortfarande en förbisedd del 

av turismen.  

Vid marknadsföring av 

måltidsturism är det 

svårt att generalisera, 

utan man måste ta 

hänsyn till den 

specifika plastens 

styrkor och det den har 

att erbjuda. Man bör 

eftersträva en ökad 

medvetenhet kring 

måltidens inverkan på 

turistens upplevelse.  
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Kivela, Jaksa & Crotts, John C. (2006). Tourism and Gastronomy: Gastronomy’s Influence on 

How Tourists Experience a Destination. Journal of Hospitality & Tourism Research, Volume 

30, Number 3, 354-377. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 
Ta reda på om det ett 

segment inom turism 

för gastronomisk 

turism och om 

turister återvänder 

till platsen för att 

återigen få uppleva 

dess måltidskultur. 

 

 

Enkätundersökning 

bland besökare i 

Hong Kong, där 1200 

enkäter delades ut. 

 

1105 av enkäterna fick 

författarna tillbaka, och 

kunde använda 1067 av 

dem (vilket utgör 89 %). 21 

% av de tillfrågade hade 

mat som huvudsakligt skäl 

till sitt besök i Hong Kong, 

vilket blir omkring 2,8 

miljoner människor varje 

år. De flesta av de 

återkommande 

måltidsturisterna kom från 

Taiwan, Japan och 

Singapore, och var 

medelålders 

medelinkomsttagare. 

Gastronomi och 

kulinariska upplevelser 

skulle kunna användas 

för att marknadsföra 

Hong Kong. Man 

menar att Hong Kong 

fungerar som ett 

gastronomiskt resmål 

för området, och de 

flesta åker över en 

långhelg (motsvarande 

Paris eller London i 

Europa). 
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Kivela, Jaksa & Crotts, John C. (2009). Understandning Travelers’ Experience of Gastronomy 

Through Etymology and Narration. Journal of Hospitality & Tourism Research, Volume 33, 

Number 2, 161-192. 

Syfte Metod Resultat, diskussion, 

konklusion 
En uppföljande 

studie till Tourism 

and Gastronomy: 

Gastronomy’s 

Influence on How 

Tourists Experience 

a Destination 

(Kivela & Crotts 

2006). Att genom 

intervjuer djupare 

undersöka hur 

måltidsturism i Hong 

Kong fungerar.  

 

Kvalitativa intervjuer 

med resenärer till 

Hong Kong. De 

intervjuade reste i 

grupper om 2-5 

personer. Varje grupp 

fick ett Visitor Pack 

från Hong Kongs 

turistbyrå, och blev 

intervjuade varje 

morgon eller kväll 

om deras upplevelser 

när de ätit ute. 

 

Genom fria intervjuer och 

uppföljningsfrågor från 

intervjuarna kom flertalet 

av respondenterna fram till 

att de faktiskt var 

gastronomiska turister utan 

att själva varit medvetna 

om det. Några respondenter 

trodde att deras nya 

kulinariska upplevelser 

skulle förändra deras sätt att 

se på mat. Någon kom till 

insikten att de under en 

längre tid varit 

gastronomiska turister, då 

de faktiskt burkade åka på 

semester till mat- och 

vinområden. 

Undersökningen visade 

även att en del av 

respondenterna tänker sig 

återvända tack vare de 

kulinariska upplevelserna. 
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Mak, Athena H.N., Lumbers, Margaret & Eves, Anita (2011). Globalisation and food 

consumption in tourism. Annals of Tourism Research, Volume 39, Issue 1, 171-196. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 
Att visa på att 

globalisering inte 

bara är ett hot mot 

det lokala, utan ett 

sätta för det lokala 

att på ett tydligare 

sätt sticka ut från 

mängden. 

 

 

Man har samlat 

tidigare akademiskt 

arbete och utifrån 

detta gjort en analys. 

 

Modeller kring 

globalisering, turism och 

mat tas fram för att reda ut 

hur de hänger ihop och 

påverkar varandra.  

Tre aspekter utpekas 

som viktiga: 

”homogenisering” mot 

”heterogenisering”, 

”global medvetenhet” 

mot ”lokal 

medvetenhet” och 

”global kultur” mot 

”lokal kultur”. Man 

menar att man måste ta 

hänsyn till hur den 

lokala situationen ser ut 

samtidigt som man 

måste ta hänsyn till den 

globala situationen för 

att kunna lyckas 

marknadsföra sig och 

framhäva det lokala och 

unika. 
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Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 
Att undersöka hur 

jordbruk med hög 

kvalitet och 

måltidsturism hänger 

samman i 

Apenninerna i 

centrala och södra 

Italien. 

 

34 semi-strukturerade 

intervjuer 

genomfördes, med 21 

livsmedelsproducente

r och 13 

entreprenörer inom 

turism och 

representanter från de 

lokala 

myndigheterna.  

 

Modeller tas fram hur 

området mellan bergen och 

kusten har sett ut och hur 

det ser ut idag. Man 

presenterar även modeller 

för hur området bör komma 

att se ut i framtiden för en 

ökad turism.  

Man menar att genom 

måltidsturism kan ett 

numera bortglömt 

område åter få liv och 

möjlighet att växa. 

Genom drivna 

livsmedelsproducenter 

och entreprenörer som 

utforskar möjligheterna 

till måltidsturism kan 

de lokala 

myndigheterna få en 

bild av hur läget ser ut, 

och kan på hjälpa till att 

utveckla med 

ekonomiska satsningar 

och genom att bedriva 

en samlad 

marknadsföring av 

platsen. 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide 

 

1. Vad för mattraditioner har ni? 

1.1 Varför har ni just dessa? 

1.2 Hur länge har ni haft dessa traditioner? 

1.3 Hur kom det sig att ni började med de traditioner som ni har? 

 

2. Varför serverar ni Mårtens gås? 

2.1 Är traditioner viktiga, såsom menyer? 

2.2 Är det en viktig inkomstkälla 

2.3 Hur marknadsför ni det, genom vilka kanaler? 

3. Tror ni att Mårtens gås skulle kunna bli lika stort som till exempel julbord på er 

restaurang? 

 

4. Om ni skulle nystarta en tradition, vad skulle det vara för någon tradition? 

 

5. Vad tycker du om marknadsföring genom mat? 

5.1 Är det något ni använder er av? 

5.2 Tror du att ni skulle kunna få mer gäster om ni marknadsförde stenhårt på till exempel 

Mårtens gås? 


