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Förord 
I början av tredje året på Upplevelseproduktionsprogrammet gjorde jag praktik på Succé 

Event, en eventbyrå i Stockholm. Av ägaren till Succé Event, Mats Larsson, blev jag 

rekommenderad att ta kontakt med Oscar Winberg, restaurangägare i Vaxholm, som var 

intresserad av att starta en matfestival i Vaxholm.  

 

Efter ett möte med Winberg kom vi fram till att jag skulle skriva mitt examensarbete som en 

förundersökning för Vaxholms Matfestival, där jag skulle undersöka hur man 

konceptutvecklar en matfestival. Dessutom skulle jag undersöka hur andra matfestivaler 

jobbar med detta.  

 

Syftet med festivalen är, enligt Winberg, att öka Vaxholms attraktionskraft, sätta staden på 

kartan samt förlänga sommarsäsongen. Genom att förlägga festivalen i början av juni kan 

denna användas som ett startskott för säsongen samt skapa ett underhållande event för boende 

i Vaxholm, turister och besökare.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som stöttat mig i min process under detta arbete. Mina 

vänner och min familj som tålmodigt lyssnat på mina funderingar, mina intervjupersoner vid 

respektive matfestival, Mats Larsson för värdefulla tips och Björn Ylipää, min biträdande 

handledare, som hjälpt mig vid skapandet av storytellingkonceptet till Vaxholms Matfestival. 

Slutligen vill jag tacka min handledare Hansi Gelter som ställt upp med tips, idéer och 

stöttning under arbetets gång.  
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur existerande matfestivaler arbetar med 

konceptutveckling, tematisering och storytelling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv. 

Intervjuer har genomförts med tre strategiskt utvalda matfestivaler i Norden; Den Norske 

Matfestivalen i Ålesund, Matfesten i Skellefteå och Matfestivalen i Skövde. Uppsatsen 

beskriver metoder inom upplevelseproduktion så som; konceptutveckling, tematisering och 

storytelling.  

 

Organisationen Vaxholms Matfestival önskar skapa en matfestival, i början av juni, med syfte 

att förlänga samt agera som ett startskott för sommarsäsongen i Vaxholm. Baserat på 

intervjuresultaten och litteratursökningen har jag utvecklat ett koncept för en kommande 

matfestival – Vaxholms Matfestival.  

 

Genom att, vid en konceptutveckling, använda tematisering och storytelling kan man skapa en 

känsla som genomsyrar festivalen och sprids till gästerna. Dessutom kan det ha en positiv 

inverkan på destinationens image och attraktionskraft och kan locka fler besökare till orten.  

 

Mina resultat visar att ingen av de undersökta matfestivalerna idag använder sig av varken 

konceptutveckling, tematisering eller storytelling.  

 

Konceptet som utvecklats beskriver Vaxholms Matfestivals syfte, mål, målgrupp, 

organisation och marknadsföring. Det innehåller även förslag på flera olika teman och ett 

konkret förslag under temat Matens ursprung som innehåller idéer på aktiviteter, 

underhållning och storytelling.  
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Abstract 

The purpose of this essay was to examine how existing food festivals work with concept 

development, thematisation and storytelling from an experience production perspective. 

Interviews were conducted with three strategically chosen food festivals in Scandinavia; Den 

Norske Matfestivalen i Ålesund, Matfesten i Skellefteå and Matfestivalen i Skövde. The essay 

describes theories of experience production as; concept development, thematisation and 

storytelling.  

 

Vaxholm Food Festival wish to create a food festival, in early June, with a intention to extend 

and act as a starting point for the summer season in Vaxholm. Based on interview results and 

literature search, I have developed a concept of these approaches for an upcoming food 

festival - Vaxholm Food Festival.  

 

By using thematisation and storytelling while developing a concept, you can create a feeling 

that pervades the festival and distributed to the guests. In addition, it can have a positive 

impact on the destination's image and attractiveness and to attract more guests.  

 

My results show that none of the investigated food festivals today use either concept 

development, thematisation or storytelling.  

 

The concept has been developed describing Vaxholm Food Festival aims, objectives, target 

audience, organization and marketing. It also contains proposals on various themes and a 

concrete proposal on the theme ”The origin of the food”, which contains ideas for activities, 

entertainment and storytelling.  
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1. Inledning 
I kapitel 1 presenteras balgrunden till upplevelseindustrin, upplevelseproduktion, 

tematisering, storytelling och tematiserade festivaler. 

 

Matupplevelser är en viktig del av det man kallar för upplevelseindustrin och utgör en 

utmaning för upplevelseproduktioner. ”Intresset för måltid är större än någonsin: det svenska 

köket har vunnit ryktbarhet internationellt, svenska produkter har en stämpel av god kvalitet 

och antalet restauranger ökar” (Sjöstedt & Nielsén, 2008). Samtidigt uppmärksammade 

Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson, under 2010, Sverige som ”det nya matlandet” 

vilket syftar till att stärka Sveriges position som ett land med ”spännande måltidsupplevelser 

och fantastiska råvaror” (Visit Sweden, 2010). 

   

1.1 Upplevelseindustrin 
Måltid och gastronomi är en av de 15 branscher inom upplevelseindustrin som KK-stiftelsen 

definierat (KK-stiftelsen, 2008). De menar att mycket tyder på att måltidsupplevelser blir allt 

viktigare och att produktioner, events, produkter och tjänster som har med matupplevelser att 

göra ökar stort vilket leder till utmaningar för produkt- och konceptutveckling inom 

måltidsbranschen (Sjöstedt & Nielsén, 2008). KK-stiftelsen Mossberg och Nissen Johansen 

menar att måltidsupplevelsen skapas i samklang med restaurantören och kunden, varför det är 

viktigt att vara medveten om vad som erbjuds, utifrån producentperspektivet, men även hur 

det upplevs utifrån kundperspektivet. Mossberg och Nissen Johansen har presenterat en tabell 

(se Tabell 1) som visar på skillnaderna mellan funktionella och extraordinära 

måltidsupplevelser.  
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 Funktionella 

måltidsupplevelser 

Extraordinära 

måltidsupplevelser 

Erbjudande   

-Ekonomisk funktion Leverera Iscensätta  

-Erbjudandets natur Påtaglig och opåtaglig Minnesrik 

-Nyckelfaktorer  Standardiserad eller 

kundorienterad 

Personlig 

-Metod för utbud  Serverad utifrån förfrågan Uppenbarelse under en tid 

-Efterfrågefaktorer  Benefit  Sensation 

Kund   

-Konsumtionstillfället Ofta/vanlig Inte ofta/ovanlig 

-Huvudsakligt motiv Att tillfredställa hunger Mental stimulans 

-Förväntningar Väl utvecklade 

förväntningar 

Skripter baserad på 

erfarenheter leder till 

agerandet 

Inga klara förväntningar 

 

Inga distinkta skripter leder 

agerandet 

-Känslor Låg känslomässig intensitet Hög känslomässig intensitet 

-Engagemang  Lågt engagemang 

Familjaritet och låg grad av 

utmaning  

Högt engagemang 

Hög grad av utmaning 

-Social kontext Sociala interaktioner 

onödiga 

Hög grad av sociala 

interaktioner 

-Tillfredställelse  Nöjdhet  ”Delight”  

Tabell 1 – Erbjudandet och kunden 

Källa: Mossberg & Nissen Johansen, 2007, sid. 82 

 

Jönsson (2002) menar att synintrycket är en viktig del av den gastronomiska upplevelsen då 

det läggs ner stor möda på att skapa konstnärliga arrangemang av maträtter och måltider i den 

gastronomiska branschen. Han påstår också att utseendet på maten påverkar gästen. Om 

maten ser attraktiva ut så förbättras matupplevelsen. Matupplevelser kan vara ett redskap för 

att drömma sig bort och fly från vardagen. Jönsson skriver även att maten i ett event kan 

användas som ett sätt att påverka gästernas sinnen. Det är inte bara smaken som aktiveras utan 

alla sinnen påverkas, vilket gör mat till ett bra redskap för att förmedla en helhetsupplevelse. 

När dessa sinnesintryck sedan återupplevs kan associationer och minnen från upplevelsen 

återskapas och skapa en längtan tillbaka till själva matupplevelsen. Tillväxtverket menar i sin 

rapport, Den svenska måltiden, att måltidsupplevelsen inte bara består av mat och dryck utan 

att ofta är det den estetiska gestaltningen som påverkar upplevelsen mest (Tillväxtverket, 

2010)  något som KK-stiftelsen håller med om ”De flesta kan servera mat, men alla kan inte 

servera maten vackert och med närvaro i situationen” (KK-stiftelsen, 2007). 

 

Jönsson (2002) skriver att förutsättningarna för att mat ska kunna marknadsföras och säljas 

som en upplevelse måste den uppfattas som exceptionell. När mat ska säljas som en 

upplevelse är det också bra att tänka på den framstår som rätt i tiden.   

 

Redan under 70-talet förutspådde den amerikanska futuristen Alvin Toffler 

upplevelseindustrins frammarsch (Sjöstedt & Nielsén, 2008; Gelter, 2008). Begreppet 

Upplevelseindustrin myntades i Sverige under 1990-talet i samband med att KK-stiftelsen 

1999 samlade 15 olika delområden (se Figur 1) med syfte att stärka tillväxtpotentialen inom 
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dessa områden (Algotson & Daal, 2007; Sjöstedt & Nielsén, 2008). KK-stiftelsen skriver att i 

USA och England används  istället begreppet ”Creative Industries”, en ungefärlig 

motsvarighet till upplevelseindustrin, medan man i Finland använder begreppen ”Cultural 

Industries” eller ”Creative and Culture Sectors”. Dessa begrepp används även av EU-

kommissionen.”Cultural Industries” och” Creative Culture and Sectors” är dock mer inriktade 

på producentperspektivet, jämfört med den svenska Upplevelseindustrin som är mer 

fokuserad på konsumenterna (Algotson & Daal, 2007).  

 

 

 

Figur 1 – KK-stiftelsens definitioner av upplevelseindustrin 

Källa: Sjöstedt & Nielsén, 2008 

 

KK-stiftelsen definierar upplevelseindustrin som ”ett samlingsbegrepp för människor och 

företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa eller leverera 

upplevelser i någon form” (Sjöstedt & Nielsén, 2008). De har även definierat tre förklaringar 

till varför de vill utveckla upplevelseindustrin i Sverige: 

 Ökad konsumtion av kultur och upplevelser 

 Mervärde och helhetsupplevelser 

 Image och attraktivitet 

(Sjöstedt & Nielsén, 2008)  

  

De olika definitionerna; upplevelseindustrin, ”Creative Industries”, ”Cultural Industries”, 

”Creative and Culture Sectors” gör det ofta rörigt då de täcker olika branscher och områden 

och kan därför vara svåra att jämföra. Kulturella och kreativa näringar har därför blivit det 

samlingsbegrepp som delvis har ersatt upplevelseindustrin (Sjöstedt & Nielsén, 2008). 

Regeringen tog 2009 fram en handlingsplan för de kulturella och kreativa näringarna som ska 

fungera som en ”plattform för kommande uppdrag och samarbeten mellan myndigheter inom 

närings- och kulturpolitiken”. Denna handlingsplan är starten på en nationell satsning på 73 

miljoner kronor som genomförs under perioden 2009-2012 (Regeringskansliet, 2009).  

 

Begreppet upplevelseproduktion lanserades i samband med starten av ett utbildningsprogram 

vid LTU år 2002. Utbildningen kom till som en konsekvens av att KK-stiftelsen lanserade 

begreppen upplevelseindustrin år 1999. Upplevelseproduktion är inte identiskt med Pine och 

Gilmores definition av upplevelseekonomin, men den utgår från dess grundprinciper. (LTU, 

2007) 

 

Arkitektur Dator- och tv-spel 

Design Film 

Foto  Konst 

Litteratur Marknadskommunikation  

Media Mode 

Musik Måltid 

Scenkonst Turism/besöksnäring  

Upplevelsebaserat lärande    
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1.2 Upplevelseproduktion  
Utbildningen Upplevelseproduktion är en treårig kandidatexamen vid Luleå Tekniska 

Universitet, som genomförs i Piteå vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande.  

Utbildningen startade år 2002 och är ensam i världen om att erbjuda en examen i huvudämnet 

Upplevelseproduktion.  Huvudämnet Upplevelseproduktion syftar till att ge studenterna 

förståelse för att skapa meningsfulla upplevelser, som bidrar till en förbättrad livskvalitet  

(Luleå Tekniska Universitet, 2011). 

 

Upplevelser beskrivs på många olika sätt. Mossberg (2003) säger att upplevelser är något som 

engagerar på ett emotionellt, psykiskt, intellektuellt eller spirituellt sätt, medan Pine och 

Gilmore (1999) beskriver att det innebär ”engage customers, connecting with them in a 

personal way”.  

 

Pine och Gilmore (1999) menar att en upplevelse kan engagera på många olika sätt. De har 

delat in upplevelsen i fyra element; underhållning, utbildning, estetik och eskapism. Dessa 

element karaktäriserar i olika grader av deltagande och absorbering. En ultimat upplevelse 

innehåller delar från alla fyra upplevelsefält. (se Figur 2) 

 

Figur 2 – De fyra upplevelsefälten (modifierad efter Pine & Gilmore, 1999, sid 30) 
 

1.2.1 Tematisering  

När Pine och Gilmore (1999) lanserade upplevelseekonomin nämns tematiseringen som ett 

sätt att göra ett företag konkurrenskraftigt. Tematisering innebär att förena en idé eller ett 

koncept för att ge mening till eventet (Getz, 2007) och ska vara starkt kopplat till eventets mål 

(van der Wagen, 2007). Temat ska även överensstämma med gästernas behov och vara 

konsekvent i alla avseenden (van der Wagen, 2007). Ett svagt definierat tema kan ge gästen 

svårigheter att organisera sina tankar och intryck och därför kommer gästen inte att minnas 

upplevelsen (Pine & Gilmore, 1999). Om man genom att tematisera och använder ett tydligt 

tema, som genomsyrar hela upplevelsen, kan man stärka ett företags image (Mossberg, 2003) 

och på så vis även engagera gästen (Fernström, 2005).  

 

Absorbtion 

Immersion 

Passivt 

deltagande 

Aktivt 

deltagande 

Underhållning Utbildning 

Estetik Eskapism 
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Ett tema kan, enligt van der Wagen (2007), förstärkas genom; färg, landskap eller plats, film, 

teater, konst eller dans, humor och fantasi. Pine och Gilmore (1999) beskriver ett exempel på 

detta, Disneyland, som är ett av de mest kända exemplen på tematiserad upplevelse. Där har 

man skapat flera temaparker som kretsar kring Disney’s figurer. Grundtanken är att besökarna 

ska hitta både glädje och kunskap där, och vara en plats där yngre besökare kan njuta av 

glädjen medan äldre besökare kan minnas gamla dagar, skriver Pine och Gilmore. Ett annat 

exempel på tematisering är Dans le Noir i Paris, en av väldens första restauranger där man 

äter i totalt mörker (Dans le Noir, 2011).  

 

Lika viktigt som att tänka på att temat är genomarbetat och tydligt definierat, är att vara 

medveten om och eliminera allt som kan distrahera tematiseringen. Pine och Gilmore (1999) 

har presenterat en femstegsprocess vid tematisering: 

Steg 1: Vilka kärnvärden ska vi stå för och vilken dominerande idé ska vi försöka uppnå? 

Steg 2: Tematisera eventet med med tre ord. Använd ord som väcker känslor, då målet är att 

påverka och göra gästerna nyfikna. 

Steg 3: Vilka sinnesupplevelser ska gästen känna? Här lägger de, utöver syn, hörsel, känsel, 

dofter och smak, även till uppträdande. Till uppträdandet räknas bland annat problemlösning, 

välkomnande och värdskap. 

Steg 4: Vilka ska vara kännetecken som kunden upplever och minns? Detta är grunden i 

affärsidén och verksamhetens strategier. 

Steg 5: Vilken minnesvärd helhetsupplevelse ska kunden ta med sig?  

 

Getz menar att många festivaler inte erbjuder mer än paketerad underhållning i form av en 

feststämning och lämnar till besökarna själva att skapa sin upplevelse. Genom att tematiskt 

utveckla ett koncept kan man kommunicera ett budskap till besökarna och skapa en tydligare 

upplevelse (Getz, 2007).     

 

Van der Wagen (2007) anger följande aspekter som är viktiga vid tematisering 

 Underhållning 

 Dekor 

 Layout 

 Ljus och specialeffekter 

 Ljud 

 Bild (projicerad)  

 Scen 

 Rummets planering (scen, talarstol, gardiner, 

kulisser, rekvisita etc)  

 

1.2.2 Storytelling 

Ett sätt att göra en tematisering är att använda sig av storytelling. Enligt Andersson, Larsson 

och Mossberg (2009) innebär storytelling:  

”En strategisk utmaning är att skapa ett unikt evenemang som engagerar besökaren. Det kan 

vara en historia som gör att det är svårt att kopiera evenemanget.”  

 

Emma Dennisdotter menar att storytelling inom upplevelseindustrin handlar om att skapa en 

helhetsbild av ett företags koncept och skapa upplevelser för sina gäster genom att gestalta sitt 

varumärke. Genom att ”stimulera kundernas fantasi” skapar man bra förutsättningar för att 

effektivisera marknadsföringen genom word-of-mouth (Dennisdotter, 2011). 
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Heijbel skriver att storytelling inom ett företag kan antingen handla om en historia från 

företaget, exempelvis om kunder, misstag, visioner eller om hur det hela började, eller så kan 

man välja att hitta på en saga som kopplas till företaget, en produkt eller en installation. När 

man använder sig av en påhittad saga menar dock Heijbel att man missar poängen med att 

bygga från den egna verksamheten. Han säger att det fungerar så länge företaget eller 

produkten är lönsam, men att den sedan måste tas bort, till skillnad från historier från 

verkligheten (Heijbel, 2011). 

 

Det är viktigt att berättelsen är dramaturgisk, så att det inte blir ett reportage eller en rapport. 

Storyn bör vara intressant, greppbar och innehålla ett budskap samtidigt som den inte får vara 

för lång (Heijbel, 2011; Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  

 

Dennisdotter och Axenbrant (2008) skriver att man kan använda företagets affärsidé, vision, 

övergripande strategiska mål och värderingar. Utifrån dessa kan man hitta eller skapa historier 

som stöder och tydliggör dessa. Mossberg och Nissen Johansen (2007) vidareutvecklar detta 

med att bra historia bör innehålla fyra komponenter; budskapet, konflikten, rollfördelningen 

och handlingen och där dessa komponenter är väl genomarbetade för att historien ska uppnå 

sitt mål. 

 

Det finns ingen klar metod inom storytelling. Kommunikationsbyrån Stylt i Göteborg 

använder en process för storytelling vid nästan alla sina uppdrag enligt Figur 3.  

 

 

Figur 3 – Stylts arbetsgång  
  

 F

Få en grundlig genomgång av uppdragsgivaren. Muntlig såväl som skriftlig. 

 D

Diskutera internt igenom uppdragsgivarens problem/möjligheter. 

 A

Avgränsa ett, eller max ett par, huvudproblem. 

 S

Samla en ”tvärvetenskaplig” arbetsgrupp som brainstormar kring ämnet. 

 B

Bestäm vilka kärnvärden som ska förmedlas av idén.  

 U

Utse en huvudansvarig för historieskrivandet. 

 H

Huvudansvarig skribent ansvarar för och delegerar researcharbetet. 

 S

Skriv synopsis. Sammanfatta idén i en ”five-word-pitch”. 

 B

Brodera ut historien till en fullskalig berättelse och prova den på hela 

arbetsgruppen. 

 Å

Åtgärda eventuella brister, förtydliga och korta ner – kill your darlings! 

 I

Implementera hela historien i inredning, annonser, menyer… 
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Källa: Mossberg & Nissen Johanssen, 2007, sid 69. 

 

Andersson, Larsson och Mossberg (2009) menar att en historia skapar sammanhang och 

förenklar samtidigt som den kan ge en extra mening till gästens upplevelse, under 

förutsättningen att gästen kan förstå historien men samtidigt känna sig delaktig i den. De 

menar också att vi är på väg att använda oss mer av historier där gästen själv står i centrum. 

Detta då vi lever i en tid där fokus ligger på den enskilda individen. Genom att utveckla 

historierna tillsammans med gästen, kan han/hon själv skapa en egen berättelse med sig själv i 

huvudrollen. Om denna historia sedan uppfattas som något positivt kan den sprida ett bra 

”word-of-mouth” då gästen gärna berättar för vänner och bekanta om sin upplevelse, enligt 

Andersson et al. 

 

Dennisdotter (2011) menar att storytelling är ett bra sätt att definiera sig och stärka 

konkurrenskraften om företaget kan erbjuda ”en förmedling av bland annat känslor och 

historier som ett betydande marknadsvärde”.   

 

Dennisdotter (2011) anger ett antal punkter om varför företag bör använda sig av storytelling: 

 Storytelling behöver inte kosta pengar, vilket är 

mycket kostnadseffektivt, något som i uppstarten av företaget kan vara avgörande för 

nystartade företag med begränsade ekonomiska resurser. 

 Storytelling skapar en kundnöjdhet då kunder vet 

vad de kan förvänta sig av företaget, trots att företaget är nystartat. 

 Möjlighet till differentiering från konkurrenterna 

samt uppmärksamhet till företaget. 

 Genom en historia kan företag erbjuda värden för 

kunder och anställda i en effektiv, trovärdig och tilltalande form. 

 Storytelling är ett mycket kreativt arbetsredskap 

som på ett lättförståligt och enkelt sätt kan appliceras på ett företag oavsett bransch 

och storlek. 

 

Dennisdotter och Axenbrant (2008) menar att storytelling inom upplevelsebranschen går ut på 

att företag kopplar historier till sina upplevelser för att stimulera kunderna. Detta innebär inte 

bara fokus på kundens faktiska upplevelse utan även på hur det erbjuds. De anser att en bra 

historia bidrar då till effektiv marknadsföring.   

 

Mossberg och Nissen Johansen (2006) beskriver ett exempel där storytelling använts vid 

måltidsupplevelser på restaurangen Joe Farelli’s. Där fick Stylt uppdraget att utveckla 

restaurangen som från början var en renodlad fisk- och skaldjursrestaurang. Uppdraget bestod 

i att utveckla ett koncept där de istället kunde servera pasta, pizza och kött. Konceptet de 

skapade byggde på två skilda matkulturer; italiensk och amerikansk. De valde att basera det 

på ”Little Italy in New York” och skapade en fiktiv krögare, Joe Farelli. Utifrån Joe byggde 

de sedan konceptet som han skulle önskat det, allt från porslin till menyn bestämdes utifrån 

hans påhittade personlighet.   

 

Björn Ylipää som driver Företaget Måltidsvision (Måltidsvision, 2011) använder en unik 

metod att arbeta med mat och storytelling. De kallar sig ett mateventföretag som arbetar 

utifrån mat, kommunikation och konst, och som på ett konstnärligt sätt kommunicerar genom 

mat och dryck. De har bland annat gjort en mat- och konstinstallation på svenska ambassaden 

i Washington där syftet var att väcka frågor och intresse kring matens miljöpåverkan och det 
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vi äter. Upplevelsen speglade Sveriges natur; havet, skogen, fjället och staden ur ett 

ekologiskt perspektiv.  

 

1.3 Tematiserade festivaler 
Getz (2007) beskriver ett event som ”en händelse vid en given plats och tid, med en speciell 

uppsättning omständigheter som ger en anmärkningsvärd händelse”. Getz menar även att ett 

event har en tydlig början och slut. Van der Wagen (2007) karaktäriserar ett event som en 

”once in a lifetime” händelse för gästen. En festival är en typ av event och därför kan en 

matfestival beskrivas som ett matevent. 

 

Matfestivaler är inget tydligt definierat begrepp i litteraturen men Edström et al (2003) anser 

att en festival kan förklaras som ”ett årligt återkommande festligt evenemang” Getz (2007) 

beskriver en festival som ”themed, public celebration”, men menar att många glömmer bort 

vad det är som ska uppmärksammas och ifrågasätter om det verkligen kan kalla det en festival 

vid till exempel en samling musikuppträdanden.  

 

Edström et al (2003) skriver att festivaler lockar med upplevelser, intressanta miljöer och 

gemenskap mellan människor. Getz (2007) skriver att det finns många olika sätt att tematisera 

festivaler. Några exempel på vanligen förekommande teman inom festivaler är; musik, konst, 

sport, vetenskap, mat och dryck och litteratur.   

 

Matfestivaler är en slags tematiserad festival och något som blir mer och mer populärt, då 

detta ökar attraktionskraften i en region (van der Wagen, 2007) och kan fungera som ett 

hjälpmedel för att visa upp dess lokalproducerade produkter (Einarsen & Mykletun, 2009).  

För att en festival ska bli framgångsrik och långlivad måste festivalen samtidigt vara attraktiv 

för samtliga intressenter såsom; sponsorer, underhållare, besökare och utställare (Einarsen & 

Mykletun, 2009). Getz menar att tematisering av festivaler kan hjälpa till att kommunicera 

eventets budskap (Getz, 2007). Einarsen och Mykletun (2009) menar att mat- och 

måltidsproducenter är en av grunderna till en lyckad matfestival där passion, kreativitet och 

ekonomiskt intresse relaterat till mat avgör festivalens framgångar. Utöver detta är även 

ledarskap, lokalt engagemang och politikerstöd viktiga faktorer för en framgångsrik festival.  

 

Gladmatfestivalen i Stavanger, Norge, har sedan starten år 1999 blivit ett nationellt matevent 

med fokus på lokalproducerad mat, där man använder tematisering inom festivalen. 

Festivalens aktiviteter anpassas och formas varje år utifrån årets gällande tema. På deras 

hemsida står skrivet att festivalen, enligt undersökningar, är Nordens största och viktigaste 

matfestival med sina 250 000 besökare (Gladmatfestivalen, 2011; Einarsen & Mykletun, 

2009). 
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2. Problemdiskussion och syfte 
I detta kapitel presenteras den problemdiskussion som uppsatsen avser behandla, dess 

frågeställningar samt avgränsningar. 

2.1 Problemdiskussion 
Turistnäringen har satt som mål att fördubbla turismen i Sverige till år 2020. Därför satsar nu 

regeringen på att koordinera offentliga insatser för en hållbar utveckling av turistnäringen. För 

att nå detta mål har Visit Sweden
1
 fått 150 miljoner extra, utöver grundanslaget på 90 

miljoner, under perioden 2010 – 2012 (Näringsdepartementet, 2011). Under 2009 omsatte 

turismen i Sverige 252 miljarder kronor. Under visionen som sattes 2010 ska omsättningen 

öka till 500 miljarder kronor år 2020, och innebära en ”kraftig tillväxt av resor till, från och 

inom Sverige” (Rese- och turistnäringen i Sverige, 2011). I regeringens handlingplan för hur 

man ska förverkliga visionen om Sverige som ”det nya matlandet”  står att  maten kan ”bli 

ett semestermål i sig, särskilt i kombination med en naturupplevelse” och att man genom 

matupplevelser kan locka turister till den svenska landsbygden kan ge bra förutsättningar för 

lokala företag att växa och bredda sin verksamhet (Regeringskansliet, 2008).  

 

Getz (2007) menar att de flesta festivaler är beroende av både lokala och tillresta besökare. 

Men oavsett om festivalen är orsaken att åka dit eller en anledning att få turister att stanna 

längre än planerat så ökar det destinationens värde (Getz, 2007). En festival som lockar 

turister leder indirekt till ökade skatteintäkter vilket blir en framgångsfaktor för orten.  En 

festival kan också bidra till att öka en destinations attraktionskraft och image (Edström, 

Beckérus, & Larsson, 2003). 

 

En fördel med eventturism är att det kan användas för att attrahera besökare under lågsäsong 

(Allen et al, 2002) men också för att attrahera människor som annars inte skulle komma dit 

samt att få upprepade besök av personer som annars skulle tycka att ett besök var tillräckligt 

(Getz, 2007).  

 

Vaxholm vill satsa på att utveckla turismen genom att skapa på en tematiserad matfestival 

(Winberg, 2011).  Utmaningen är att ta fram en festival som blir unik och som bygger på 

tematisering och storytelling utifrån ett upplevelseproduktionsperspektiv. Eftersom det inte 

finns teorier och metoder att tillgå kring storytelling inom festivaler finns det ett behov av 

konceptutveckling kring detta. Enligt Nationalencyklopedin (2011) definieras ett koncept 

som: 

”En bärande idé eller grundläggande föreställning om hur olika delar av en verksamhet skall 

kombineras eller samordnas. (…) Affärskoncept, eller affärsidé, avser en kombination av 

faktorer som kan ge ett företag konkurrensfördelar.”  

 

”Vaxholm är skärgårdens huvudstad och porten till Roslagen från Stockholm. Staden är 

knutpunkt för båttrafiken i mellanskärgården och norra skärgården – Roslagens skärgård” 

(Roslagens officiella besöksguide, 2011). För att förlänga sommarsäsongen i Vaxholm önskar 

Winberg utveckla en matfestival för att locka fler besökare till Vaxholm men även för att ge 

invånarna en chans att njuta av en underhållande matfestival (Winberg, 2011). 

 

                                                           
1
 VisitSweden – ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och 

svenska destinationer och upplevelser internationellt. 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/aff%C3%A4rside
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Olsson och Frödin (2005) menar att det är viktigt att eventet är mer än bara artister och 

händelser. Genom att skapa ett koncept skapas något större som bildar en helhet. Detta leder 

till att arrangemanget får sitt unika koncept. När programmet skapas är det viktigt att inte bara 

tänka på enskilda händelser utan helhetsupplevelsen för gästerna.  

 

Det är många delar som måste tänkas över när man skapar ett eventkoncept; mål och syfte 

med eventet, tema, plats, publik, resurser, tidsaspekten och projektgruppens kunskaper och 

erfarenheter. Den viktigaste av dessa delar är målet, som är mycket starkt kopplat till temat 

och platsen (van der Wagen, 2007). Szatek menar att förutsättningarna för ett bra koncept är 

att ha en tydligt definierad målgrupp, att konceptet är tydligt utformat, att det bygger på 

företagets verksamhetsidé, samt att det presenteras på ett tydligt sätt så att gästen förstår dess 

fördelar (Szatek, 2008). Allen et al (2002) refererar till Goldblatt som säger att ”the five Ws” 

är viktiga frågor att ställa sig vid utveckling av koncept; varför (why), vem (who), när (when), 

var (where) och vad (what) (Allen et al, 2002). 

 

Viktiga punkter att tänka på vid konceptutveckling, enligt van der Wagen: 

 Konkurrens – hur gör andra festivaler?  

 Lagar och regler – lagar kan begränsa kreativiteten. 

Trafik, parkering och grannar kan påverkas, speciellt när det gäller tider och oljud. 

 Marknadsföring – hur ska festivalen marknadsföras? 

Förköp av biljetter?  

 Samhällets påverkan – se till att de lokala 

intressenterna är medvetna om fördelarna av eventet så de är positivt inställda.  

 Risker – Väder? Återbud från artist? Försvunnen 

utrustning? Teknikproblem? Transportproblem? Olyckor?  

 Inkomster och utgifter – cash flow! 

(van der Wagen, 2007) 

 

Ett sätt att göra en konceptutveckling är genom en strategiplan. David (1998) skriver att 

strategiplanering inom ett företag består av tre steg och handlar om att formulera, 

implementera och utvärdera för att få ett företag att uppnå sina mål. Strategiformuleringen 

innehåller; utveckling av företagets affärsidé, att identifiera företagets styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot, att etablera långsiktiga mål, att skapa alternativa strategier och att utse 

specifika strategier att arbeta efter.  

 

Szatek har utformat en modell för att utveckla ett företags affärsidé, vilken jag delvis utgått 

ifrån när jag skapat mitt koncept. Denna modell innehåller sju punkter som förtydligar ett 

företags affärsidé: 

 Beskrivning av affärsidéns kompetenskrav 

o Har vi, eller kan vi skaffa rätt kompetens? 

o Vilka kunskaper kräver idén? 

 Beskrivning av målgruppen 

o Beräkna marknadspotentialen 

o Hur når vi målgruppen? 

 Beskrivning av erbjudandet 

o Vad ska vi sälja eller skapa? 

 Beskrivning av erbjudandet i kundtermer – säljande 

resonemang 

o Beskrivning av argumenten – kundnyttan i 

erbjudandet 
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o Nyhetsvärde 

o Självkänsla och stolthet 

o Välmående 

o Glädje och humor 

o Miljöansvar 

o Enkelhet 

o Trygghet 

o Besvärsfrihet 

o Kundeffektivitet 

 Beskrivning av affärsidéns mål 

o Kvantitativa mål – omsättning, lönsamhet och 

tidsperspektiv (hur länge ska dessa mål gälla?) 

o Kvalitativa mål – målgruppens kunskap, värderingar 

och beteende (vid en viss tidspunkt) 

 Resurser 

o Vilka resurser finns och vilka måste tillsättas? 

 Organisationens utformning 

(Szatek, 2008) 

 

2.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ur ett upplevelseproduktionsperspektiv undersöka om några 

utvalda matfestivaler arbetar med koncept, tematisering och storytelling som underlag för 

utarbetandet av en koncept- och strategiplan för Vaxholms Matfestival. 

2.3 Frågeställningar 
 Hur arbetar strategiskt utvalda matfestivaler med 

konceptutveckling, ur ett upplevelseproduktionsperspektiv, baserat på storytelling och 

tematisering? 

 Utifrån tematisering och storytelling, hur kan en 

koncept- och strategiplan se ut för Vaxholms Matfestival? 

2.3.1 Avgränsningar 

Mina frågeställningar är avgränsade till att bara undersöka matfestivaler, med fokus på all typ 

av mat, i mindre städer i Norden. Dessa är utvalda då jag ansåg att de passar bäst i jämförelse 

med den kommande matfestivalen i Vaxholm.  
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3. Metod 
I detta kapitel redovisas vilka metoder uppsatsen utgår ifrån samt vilket tillvägagångssätt som 

använts.  

3.1 Forskningsansats  
Jag har valt att bygga min undersökning på kvalitativ forskning, då jag vill skapa en förståelse 

för vilka aspekter som är viktiga vid konceptutveckling av matfestivaler. Vilka metoder inom 

den kvalitativa metodteorin jag har använt mig av presenteras under respektive 

forskningsfråga. 

 

Kvalitativ metod innebär att man försöker nå en förståelse för den värld människan lever i, hur 

de ser på sig själva och hur de upplever sin livssituation (Hartman, 1998). I kvalitativ 

forskning studeras människors beteendemönster och det sätt människor uppfattar saker eller 

vad för slags karaktär något har. Vid tolkning av kvalitativ data påverkas resultatet av 

forskarens egna värderingar och förförståelse.  (Johansson, 2000; Denscombe, 2000).  

 

Motsatsen till kvalitativ forskning är kvantitativ forskning. I den kvantitativa forskningen 

observerar, registrerar och mäter man omvärlden. Eftersom kvantitativa data bygger på siffror 

ger den en känsla av att vara objektiv (Denscombe, 2000). 

 

3.1.1 Forskningsfråga 1 – Hur arbetar strategiskt utvalda matfestivaler med 

konceptutveckling, ur ett upplevelseproduktionsperspektiv, med fokus på 

storytelling och tematisering? 

Mitt strategiska urval har baserats på en Google-sökning efter matfestivaler i Norden där jag 

hittade tre stycken som jag anser passar bäst i jämförelse med Vaxholms Matfestival. Dessa är 

de matfestivaler jag hittade som genomförs i mindre städer och som inte har specificerat sig 

på någon speciell typ av mat, som till exempel Räkans dag i Strömstad eller Kiviks marknad i 

Skåne, där fokus ligger på äpplen. Jag ville heller inte jämföra den med matfestivaler i större 

städer som Oslo eller Köpenhamn, då de har större möjligheter och resurser där jämfört med i 

Vaxholm. 

 

För att besvara forskningsfråga 1 har jag genom en benchmarkingansats valt att undersöka 

följande festivaler; Den Norske Matfestivalen i Ålesund, Matfesten i Skellefteå och 

Matfestivalen i Skövde. Benchmarking är en metod som används för att förbättra sin egen 

organisation genom att jämföra sig med andra företag inom samma område. (Andersen & 

Pettersen, 1995) Undersökningarna har genomförts med hjälp av research av matfestivaler 

samt intervjuer med nyckelpersoner på tre strategiskt utvalda matfestivaler i Norden.  

 

De utvalda matfestivalerna är: 

Den Norske Matfestivalen i Ålesund – en matfestival som vill förmedla matkultur och 

inspirera till nyutveckling och rekrytering för professionella aktörer och matintresserade 

människor (Den norske matfestivalen i Ålesund). 

Matfesten i Skellefteå – syftar till att främja den regionala matkulturen och dess aktörer, 

bidrar till en utveckling av livsmedelsnäringen och främjar attraktionskraften i regionen samt 

erbjuder upplevelser för en bred målgrupp (Matfesten i Skellefteå). 

Matfestivalen i Skövde – har som syfte att marknadsföra Skövde genom en mat- och 

gatufest. Den ska också ge Skövdeborna och hemvändande samt besökare från 
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grannkommunerna en chans att få njuta av god mat på en festival där maten står i centrum 

(Turistcentrum Skövde, 2011).  

 

Fokuset under intervjuerna har legat på upplevelseproduktionsaspekter såsom 

konceptutveckling, tematisering och storytelling inom festivalerna. 

 

Intervjuerna har genomförts via telefon och för att säkerställa att all information uppfattas 

korrekt har samtalen spelats in. Jag valde att använda telefonintervjuer då jag inte haft 

möjlighet att personligen träffa intervjupersonerna på grund av för långa avstånd.   

 

Intervjuerna har transkriberats för att kunna jämföras på ett likvärdigt sätt. Intervjun med 

Matfestivalen i Ålesund har jag själv översatt från norska till svenska vid transkriberingen, då 

jag anser mig ha kunskap för detta.  

 

Enligt Hartman är djupintervjuer den vanligaste metoden för datainsamling i den kvalitativa 

forskningen. Meningen med denna metod är att intervjupersonen själv berättar om det som 

ska undersökas (Hartman, 2004). 

 

En intervju kan även innehålla olika grader av strukturering. Om intervjuaren använder sig av 

fasta svarsalternativ eller frågor som endast lämnar ett begränsat utrymme att svara inom, så 

har intervjun en hög grad av strukturering. Om man däremot låter personen svara fritt så är 

graden av strukturering låg. Det är viktigt att tänka på att även en öppen fråga kan vara 

strukturerad beroende på hur den är formulerad, exempelvis om den endast går att besvara 

med ”ja” eller ”nej” (Patel & Davidson, 2003). 
 

Man kan välja hur man utformar intervjun beroende på dess syfte. Om avsikten är att jämföra 

olika intervjupersoners svar med varandra så kan man välja att ställa likadana frågor i en 

exakt ordningsföljd. Detta kallas för att standardisera intervjun. Om intervjuaren istället 

anpassar frågorna efter intervjupersonen och ställer dem i den ordning som känns lämpligast, 

så har intervjun låg grad av standardisering. Denna typ av intervjuteknik kan vara passande då 

man vill ge intervjupersonen utrymme att berätta så fritt som möjligt med egna ord. Det finns 

naturligtvis olika grader av hög eller låg standardisering mellan dessa två ytterligheter (Patel 

& Davidson, 2003). 

 

I mina intervjuer har jag använt mig av frågor med låg grad av strukturering för att ge 

intervjupersonen stort utrymme att svara på och hög grad av standardisering med förberedda 

frågor som passar situationen och anpassas under intervjun. 

 

Baserat på resultaten av intervjuerna har jag skapat en SWOT-analys av respektive festival för 

att underlätta jämförelsen av festivalerna. Jag har även skapat en SWOT-analys för 

organisationen Vaxholms Matfestival för att hitta den kommande festivalens styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. En SWOT-analys är en övergripande utvärdering som 

granskar ett företags externa och interna marknad genom att undersöka dess styrkor svagheter, 

möjligheter och hot (Kotler & Keller, 2009). 

 

Huvudsyftet med en SWOT-analys är att öka genomförbarheten av ett event genom att 

förbättra organisationens styrkor och maximera möjligheterna och samtidigt bli medveten om 

vilka svagheter och hot som finns för att kunna utveckla strategier för att undgå dessa.  

S – Strengths, interna styrkor inom organisationen. 

W – Weaknesses, interna svagheter inom organisationen. 
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O – Opportunities, externa möjligheter. 

T – Threats, externa hot.  

(van der Wagen, 2007) 

 

Jag har valt SWOT-analyser för att få en tydlig överblick av de olika festivalernas styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. Då är det tydligare att jämföra och identifiera likheter och 

olikheter hos matfestivalerna.  

 

3.1.2 Forskningsfråga 2 – Utifrån tematisering och storytelling, hur kan en 

koncept- och strategiplan se ut för Vaxholms Matfestival? 

För att besvara forskningsfråga 2 har jag valt att använda modeller som beskriver tematisering 

och storytelling inom upplevelseproduktionsämnet. Forskningsfråga 2 besvaras genom att 

skapa ett koncept, med fokus på tematisering och storytelling, vilket redovisas som en 

strategiplan.   

 

Jag väljer för detta arbete att min strategiplan ska innehålla följande punkter: 

 Inledning 

 Bakgrund och syfte 

 Vision 

 Mål 

 Vaxholms Matfestival 

 Målgrupp 

 Innehåll 

 Resurser 

 Organisation 

 Marknadsföring 

 Finansiering 

 Tematisering 

 Konceptförslag - Matens ursprung 

 Aktiviteter 

 Barnaktiviteter 

 Underhållning 

 Layout 

 Storytelling 

 

Jag gör även en SWOT-analys på Vaxholms Matfestival utifrån den information jag samlat 

hittills. Detta för att ha som underlag i skapandet av strategiplanen och för att minska och 

förhoppningsvid avlägsna festivalens svagheter och hot. 

  

3.2 Kvalitetsbegrepp 
Viktiga inslag i forskningsmetodiken är begreppen reliabilitet och validitet 

 (Patel & Davidson, 2003). 

 

Med reliabilitet menas tillförlitligheten i den vetenskapliga forskningen. Reliabiliteten beror 

på om mätningarna är korrekt gjorda samt om mätmetoden är korrekt uträknad och motstår 

slumpmässighet. Observationen ska kunna göras upprepade gånger med samma resultat 

(Thurén, 2007; Hartman, 2004).  
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Validiteten beror på om man verkligen undersöker det man avser att undersöka, om man valt 

rätt metod samt om man valt rätt mätinstrument för det man avser mäta (Thurén, 2007).  

 

Att använda olika metoder för att samla in data om samma sak ger flera vinklar på det man 

studerar vilket ger högre reliabilitet. Samtidigt kan användandet av fler än en metod bekräfta 

eller ifrågasätta ett resultat och påverka dess validitet (Denscombe, 2000). 

 

3.3 Tidsplan 
Under arbetets gång har jag arbetat efter följande tidsplan: 

 

Vecka v. 13 v. 14 v. 15 v. 16 v. 17 v. 18 v. 19 v. 20 v. 21 v. 22

Litteratur

Intervjuer

Intervjubearbetning

Handledning Hansi

Handledning Björn 

Analys

Korrekturläsning

Deadlines Inlämn. Oppon. Slutinlämn. 



16 
 

4. Resultat 
I följande kapitel presenteras de resultat som framkommit genom de intervjuer som 

genomförts med Erling Østrem från Den Norske Matfestivalen i Ålesund, Karin Lundkvist 

från Matfesten i Skellefteå och Maria Svensson från Skövde Matfestival.  

4.1 Forskningsfråga 1 - Hur arbetar strategiskt utvalda matfestivaler med 

konceptutveckling, ur ett upplevelseproduktionsperspektiv, med fokus på 

storytelling och tematisering? 
Nedan följer resultatet på forskningsfråga 1. 

4.1.1 Den Norske Matfestivalen i Ålesund 

Den Norske Matfestivalen i Ålesund (vidare Matfestivalen i Ålesund) startade för 27 år sedan 

och var Norges första matfestival och länge också den största. Idag är det den tredje största 

matfestivalen i Norge, efter Glad Mat i Stavanger och Oimat i Trondheim. Att de andra blivit 

större beror, enligt Østrem på att de båda ligger i större städer. Under de fyra dagar i slutet av 

augusti som festivalen genomförs brukar de ha ett besöksantal på 65 000– 70 000 gäster.  

 

Företagets affärsidé är att förmedla matkultur och inspirera till nyutveckling och rekrytering 

både för den professionella marknaden, alltså professionella aktörer, men även för den norska 

matintresserade allmänheten. 

 

Organisationen runt Matfestivalen i Ålesund är uppbyggd som ett aktiebolag, vilket ägs av en 

rad aktörer inom det lokala näringslivet, länet och kommunen. Eftersom festivalen är gratis att 

besöka är den beroende av hjälp med finansiering. Ålesunds kommun och Møre- och 

Romsdal fylke (län) ger varje år ett fast finansiellt tillskott och är därför väldigt viktiga 

aktörer. Utöver det så får de sponsorintäkter från det lokala näringslivet.  

 

Under Matfestivalen i Ålesund genomförs branschseminarier av medverkande aktörer, 

bondens marknad med försäljning av lokala produkter, samt verksamheter i två stora tält med 

aktiviteter och utställare från fiskeri- och jordbruksnäringen. De har även satsat på aktiviteter 

för barn genom att ha ett eget barntält som de kallar Havets Skattkista, där barnen i mindre 

grupper får lära sig om fisk, bland annat genom tillaga och äta den. Även på hotellen i 

området sker det aktiviteter, då ofta i form av olika seminarier eller kurser, så som barista-, 

tapas- eller sushikurser. Men det viktiga är, menar Østrem, att allt är kopplat till mat. Under 

festivalen genomförs även en del norska mästerskap, antalet tävlingar varierar från två till sex 

stycken. Detta varierar lite vilka mästerskap de har och Østrem menar att det viktiga är att det 

lockar en bra mix av människor, både professionella och amatörer.  

 

Matfestivalen i Ålesund har inga specifika målgrupper, men fram till för fyra, fem år sedan 

var den riktad enbart till branschfolk. Efter önskemål ändrades detta och festivalen flyttades 

till stadsgatorna för att nå fler människor och för att skapa en folkfest. 

 

Marknadsföring för festivalen sker via deras hemsida, Facebook, en festivaltidning som 

distribueras till 40 000 hushåll i närområdet, samt via annonser i bransch- och lokalpress. För 

att få extra mycket uppmärksamhet i media anställer de en journalist som under festivalen 

arbetar mot branschtidskrifter, andra journalister samt mot lokal- och rikstäckande tv. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8re_og_Romsdal
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8re_og_Romsdal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fylke
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4.1.1.2 Intervjuresultat Den Norske Matfestivalen i Ålesund 

Presentation av informanten 

Erling Østrem har under tre år arbetat som driftansvarig och festivalchef på Den Norske 

Matfestivalen i Ålesund. Festivalen driver han tillsammans med tre projektbaserat anställda 

en projektledare, en som arbetar med arealer, vatten och vägar samt en person inom 

marknadsföring och program. 

 

Konceptutveckling, tematisering och storytelling inom festivalen 

Matfestivalen i Ålesund arbetar inte konkret med konceptutveckling, detta då de är en 

organisation som ser lite olika ut från år till år och är väldigt beroende av det lokala 

näringslivet och sina sponsorer. Østrem säger även att de utvecklar konceptet lite allt 

eftersom, då de ständigt jobbar med att utveckla nya målgrupper och nya program för att 

attrahera besökarna, men att det inte finns något konkret nerskrivet. Det viktigaste är att vi 

följer vår vision och har en hög nivå på festivalen, avslutar han.  

 

Tematisering är något Østrem tycker att de arbetar för lite med. De har haft diskussioner om 

att årligen tematisera festivalen, men det är inget de jobbar med för tillfället. 

 

När det gäller storytelling säger Østrem att detta är något de arbetar med indirekt. De har flera 

kurser och seminarier som baseras på Ålesunds lokala historia, samtidigt som hotellen är 

väldigt duktiga på att sprida information om Ålesunds historia. 

 

Slutligen säger Østrem att festivalens övergripande koncept idag handlar om mat, dryck och 

upplevelser, samt att de inte önskar göra några större förändringar i framtiden, utan arbeta för 

att upprätthålla den kvalitet de har idag. 

 

SWOT-analys  

 

 

Figur 4 – SWOT-analys Den Norske Matfestivalen i Ålesund 
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4.1.2 Matfesten i Skellefteå 

Matfesten i Skellefteå (vidare Matfesten) startade år 2006 och drevs de fem första åren i 

kommunal regi, men tanken var hela tiden att den skulle ändra organisationsform. I augusti 

2010 startade den ideella föreningen Matfestens Vänner som har som uppgift att driva 

Matfesten i Skellefteå. Detta gör de tillsammans med flera stora mataktörer i norrland; 

Norrmejerier, NyhlénsHugosons, Skellefteå Krögarförening och Norran. Tillsammans bildar 

dessa fem aktörer Matfestens vänner i Skellefteå AB. Idag har Matfesten under sina fyra 

dagar i september ungefär 60 000 besökare.  

 

Det ursprungliga målet med Matfesten var att skapa ett årligt återkommande event. Detta 

anser de sig nu ha uppnått och de nya målen för de närmaste åren är att bredda verksamheten 

till att omfatta fler aktiviteter under hela året samt att engagera och stärka 

livsmedelsbranschen i norr. Matfesten ska också fortsätta att utvecklas och stärkas som en 

folkfest.  

 

Matfestens målgrupper är den breda allmänheten, både lokalt, regionalt och utifrån samt 

branschfolk. Den finansierades de fyra första åren helt med hjälp av sponsorintäkter men har 

numera fått stöd från landsbygdsprogrammet
2
.  

 

Matfestens främsta marknadsföringskanaler är pressreleaser, nyhetsbrev och webb, men även 

de lite mer traditionella såsom annonser, affischer och flyers, berättar Lundkvist. Att synas 

ute, på olika matevent och nätverka är också mycket viktigt för dem, säger hon. 

 

Under Matfesten genomför de en rad olika aktiviteter; måltidsmarknad, skördemarknad, 

barnens matfest, gourmethallen och Chef’s table där man får se maten tillagas på nära håll 

innan man äter. Utöver detta har de en konferens två dagar innan Matfesten börjar som riktar 

sig till folk inom matbranschen. Alla aktiviteter under Matfesten har en koppling till mat. 

 

4.1.2.1 Intervjuresultat Matfesten i Skellefteå 

Presentation av informanten 

Karin Lundkvist startade Matfesten i Skellefteå då hon var destinationsansvarig i Skellefteå 

kommun. Idag jobbar hon som verkställande för bolaget Matfestens vänner, tillsammans med 

två kollegor som arbetar med ekonomi, försäljning och marknadsföring. 

 

Konceptutveckling, tematisering och storytelling inom festivalen 

Lundkvist berättar att de inte har sett någon anledning till att förändra grundkonceptet då det 

ligger inom ramarna för det de vill åstadkomma och de syften och mål de har, utan bara arbeta 

med att höja kvalitén på Matfesten. Däremot arbetar de, under konferensen, mycket med den 

norrländska maten och paketeringen av den. Lundkvist har en idé om att arbeta vidare med 

detta i samarbete med andra samarbetspartners, och på detta sätt arbeta mer med 

konceptutveckling.  

 

Matfesten jobbar inte med någon typ av tematisering, utan ser alltid till att det ska vara stor 

spridning på utställarna. Målet är att det inte ska finnas mer än två aktörer med samma typ av 

mat.  

                                                           
2
 Landsbygdsprogrammet syftar till att stimulera till att utveckla landsbygden genom nya företag och nya 

varor och tjänster. (Källa: www.sjv.se) 



19 
 

 

När det gäller storytelling säger Lundkvist att de är arrangörer som tillhandahåller arenan, 

men att det är flera av försäljarna som arbetar med att sätta in det de säljer, ”sina produkter 

eller mat eller vad det nu är i ett sammanhang och göra den mer intressant”.  

 

Lundkvist berättar slutligen det inte finns några begränsningar för hur Matfesten kan 

utvecklas under själva evenemanget, bara man inte släpper fokus på att det är en matfest.  

 

SWOT-analys 

Lundkvist valde att inte svara på frågorna angående företaget styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot.  

 

4.1.3 Matfestivalen i Skövde 

Matfestivalen i Skövde har genomförts 21 gånger. Festivalen startade år 1990 ett Grill-SM 

som genomfördes på torget i Skövde. Året efter utökade man verksamheten med att lokala 

krögare flyttade ut på gatorna och Skövdes första matfestival genomfördes.  

 

Efter ett större ekonomiskt nederlag från år 2010, på grund av oväntade poliskostnader, har de 

nu valt att strukturera om och förminska festivalen.  

 

Svensson berättar att syftet med festivalen primärt är att locka människor till Skövde. 

”Matfestivalen har blivit som en hemvändardag, så har du flyttat från staden så kommer du 

hem och hälsar på nära och kära och går på matfestivalen.” 

 

Idag består festivalen av tre olika delar; saluhallen, mattälten och tivolit. På festivalen har 

man möjlighet att köpa mathäften med fyra kuponger. För dessa kuponger kan man sedan 

besöka mattälten och hämta smakportioner. Nytt för i år att krögarna själva får värdera sina 

maträtter, från en till tre kuponger och kan på så vis servera lite lyxigare mat. Utöver 

kupongerna finns det i mathäftet även erbjudanden från butiker och svarstalonger till 

tävlingarna. Fördelen med kupongsystemet är att de får ett bra flöde på festivalen, och folk 

blir inte sittande i ett och samma tält hela kvällen, säger Svensson.  

  

Svensson berättar att det under festivalen utses tre vinnare i grenarna: Festivalens stora pris, 

Juryns pris och Publikens pris. Restaurangtälten bedöms utifrån servicen, maten och miljön i 

tältet. Detta lockar en del krögare att arbeta mer med den gastronomiska upplevelsen, då det 

ger dem chansen att utvecklas i sitt arbete.  

 

Skövde Matfestival har cirka 50 000 besökare under två dagar i augusti. Förra året såldes 

ungefär 13 500 mathäften, vilket innebär att nästan 60 000 portioner serverades. Rekordet 

sattes år 2002 då de serverade nästan 100 000 portioner. 

 

Festivalen finansieras genom tälthyror från krögarna, inkomster från tivolit samt genom 

försäljning av mathäften. Utöver detta får även Turistcentrum ett bidrag från kommunen. 

 

Skövde Matfestival marknadsför sig främst i de lokala tidningarna, vilka skapar en 

festivaltidning som distribueras i närområdet. Utöver detta säljer de häften i staden, skickar  

planscher till turistbyråer, via hemsidan och skickar pressreleaser. Vissa år använder de sig 

även av jinglar i radio och tv.  
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Skövde Matfestival har alla som målgrupp, men Svensson berättar att de flesta som besöker 

festivalen kommer från en radie av fem-sex mil.  
 

4.1.3.1 Intervjuresultat Matfestivalen i Skövde  

Presentation av informanten 

Maria Svensson arbetar som ekonomiansvarig på Turistcentrum i Skövde, som äger Skövde 

Matfestival. Svensson är ansvarig för all ekonomi och administration som rör festivalen. 

Under året arbetar, utöver Svensson, även en VD, en projektledare och en scenansvarig med 

festivalen. 

 

Konceptutveckling, storytelling och tematisering inom festivalen 

När det gäller konceptutveckling fokuserar Skövde Matfestival enbart på maten. ”Det är olika 

vilken typ av mat de tar in från år till år, men det primära fokuset ligger på mat.”  

 

Tematisering är inget de arbetar med på festivalen, utan temat är mat, kort och gott, säger 

Svensson. 

 

På frågan om de arbetar något med storytelling svarar Svensson att det gör de inte. 

Visserligen skriver tidningarna en del om hur matproduktionen kunde gå till förr i tiden och 

gör intervjuer med krögare som varit med från början, men mer än så är det inte.  

 

Svensson tyckte det var svårt att svara på frågan om hur de vill utvecklas i framtiden. ”… den 

frågan skulle jag nog vilja svara på efter att vi kört årets matfestival som kommer att vara så 

annorlunda jämfört med vad den varit.” 

 

SWOT-analys 

 

 
Figur 5 – SWOT-analys Matfestivalen i Skövde 
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4.1.4 Analys av resultaten 

 

 Konceptutveckling Tematisering Storytelling 

Den Norske 

Matfestivalen i 

Ålesund  

Konceptutveckling 

sker sporadiskt 

genom utveckling av 

målgrupper och 

programinnehåll  

Man har fört 

diskussioner om att 

införa olika teman 

varje år, men inget 

görs idag 

Indirekt storytelling 

baserad på Ålesunds 

historia 

Matfesten i 

Skellefteå 

Ingen anledning att 

förändra deras starka 

grundkoncept som är 

inom ramarna för 

mål och syfte 

Ingen tematisering 

utan man vill ha stor 

spridning på 

utställarna 

Viss individuell 

storytelling av de 

enskilda försäljarna, 

men ingen 

gemensam för hela 

festivalen 

Matfestivalen i 

Skövde 

Fokus på mat men 

ingen konkret 

konceptutveckling 

Ingen tematisering 

Temat är mat 

Ingen storytelling 

 

Tabell 2 . Sammanfattning av resultaten 
 

Sammanfattningsvis kan man, baserat på resultaten, konstatera att endast Den Norske 

Matfestivalen i Ålesund arbetar med konceptutveckling, även om de inte gör det regelbundet. 

Ingen av festivalerna använder tematisering eller storytelling utifrån de definitioner som 

nämnts i arbetet (se kapitel 1.2.1 och 1.2.2) Även här är det endast Den Norske Matfestivalen 

i Ålesund som för diskussioner eller indirekt arbetar med dessa metoder. 

 

4.2 Forskningsfråga 2 – Utifrån tematisering och storytelling, hur kan en 

koncept- och strategiplan se ut för Vaxholms Matfestival? 
Nedan följer resultatet på forskningsfråga 2. 

4.2.1 Bakgrund Vaxholms Matfestival 

Vaxholm betraktas ofta som skärgårdens huvudstad och är en knytpunkt för skärgårdstrafiken 

i Roslagens skärgård. Vaxholm är känt för sina badstränder, och det finns idag många olika 

aktiviteter i och runt staden (Roslagens officiella besöksguide, 2011). Trots detta finns en 

önskan att utveckla besöksnäringen. Under ett frukostmöte som arrangerades av Vaxholm 

kommun väcktes en idé att utveckla en matfestival för att utveckla kommunens besöksnäring 

och för att skapa ett underhållande event för invånarna (Winberg, 2011). 

 

Efter samtal med Oscar Winberg, som är en av initiativtagarna till Vaxholms Matfestival, fick 

jag några riktlinjer för vad de ville åstadkomma med festivalen. Winberg berättade att syftet 

var att stärka Vaxholm som varumärke, och att ena entreprenörer, föreningar och 

medborgarna i staden om att arbeta mot ett gemensamt mål – Vaxholms Matfestival. De vill 

också förlänga turistsäsongen och ansåg att festivalen skulle kunna verka som ett startskott för 

sommarsäsongen. Winberg jämförde detta med Åre som han menar är ett bra exempel på hur 

man kan förlänga säsongen för en destination och bygga upp alternativa aktiviteter till 

skidåkning, året runt.  

 

Winberg berättade också att Vaxholm har mycket historia kring mat, mycket på grund av 

strömmingsfisket i staden. Under sommartid är det högtryck på restaurangerna i Vaxholm och 
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det finns mycket kunskap och engagemang kring mat och måltid. Detta är en av 

anledningarna till att man väljer att göra just en matfestival, berättar Winberg. 

 

Idag är arbetet med Vaxholms Matfestival påbörjat. Projektgruppen arbetar just nu med att 

leta sponsorer och undersöka vilka aktörer som kan tänkas vilja ställa ut under festivalen. 

Efter samtal med Winberg kom det fram att projektgruppen idag inte arbetar utifrån en 

konceptutveckling. Festivalen planeras, liksom de tre studerade festivalerna (se 4.1) utan 

någon konkret konceptutveckling, förutom att de ska handla om mat. Ingen av dessa fyra 

matfestivaler arbetar därför ur ett upplevelseproduktionsperspektiv med tydliga koncept och 

tematiseringar. 

  

4.2.2 SWOT-analys Vaxholms Matfestival 

För att underlätta en konceptutveckling och framtagandet av en strategiplan används här en 

SWOT-analys. Som underlag till denna SWOT-analys för Vaxholms Matfestival används här 

samtal med samtal med Oscar Winberg, intervjuerna med de utvalda matfestivaler och den 

teoretiska grund inom upplevelseproduktion som detta arbete vilar på.  

 

SWOT-analysen är gjord för att underlätta utvecklingen av strategiplanen för Vaxholms 

Matfestival. Den undersöker festivalens styrkor, svagheter, möjligheter och hot, och gör det 

möjligt att redan i ett tidigt skede kunna undvika att drabbas av identifierade svagheter och 

hot.  
 

 

Figur 6 – SWOT-analys Vaxholms Matfestival 
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Styrkor 

En styrka för Vaxholms Matfestival är engagemanget som redan finns, dels inom 

projektgruppen men även som stöd från kommunen och andra aktörer. En annan styrka är den 

kunskap om mat och restauranger som finns i den aktuella projektgruppen, samt på de 

befintliga restaurangerna i Vaxholm. Denna kunskap bör tas tillvara och användas i 

konceptutvecklingen och tematiseringen av festivalen. Att staden redan har en tydlig lokal 

matkultur genom strömmingsfisket ger en festivalen en potential att basera festivalen på 

denna matkultur genom tematisering och storytelling. 

 

Att Vaxholm redan i dag är ett känt besöksmål sommartid underlättar marknadsföringen av 

festivalen. I utvecklingen av matfestivalen bör därför även en marknafsöringsstrategi tas fram 

för att nå ut till redan befintliga besökare, till exempel via Word-of-mouth, och att underlätta 

rese- och besöksbeslut hos de som funderar på att besöka Vaxholm. Redan nu finns det, enligt 

Winberg, ett stort intresse bland olika aktörer att delta i Vaxholms Matfestival. Detta 

engagemang och uppslutning kring matfestivalen är viktigt att fånga upp av projektgruppen 

och så att de planerar festivalen så att olika aktörer och intressenter kan bidra till festivalen på 

sina villkor. 

 

Svagheter 

Det finns olika sätt att finansiera en festival. Ett sätt är att ta inträdesavgift som baseras på att 

täcka alla utgifter för festivalen. Risken med detta är att priset kan blir så högt att det 

avskräcker festivalbesökare. Ett annat sätt är att ta betalt av medverkande aktörer såsom 

restauranger med flera. Risken med denna strategi är att få aktörer vill medverka om det 

kostar för mycket. En tredje metod är att söka bidrag från kommunen, men risken med detta 

är att det blir mer ett symboliskt bidrag för att visa kommunens uppskattning. Därför kan man 

söka bidrag från olika sponsorer. En möjlig sponsor är Jordbruksverket som mellan år 2007 - 

2013 genomför Landsbygdsprogrammet, där man kan söka stöd för att stimulera landsbygden. 

En del av Landsbygdsprogrammet riktar sig mot mat och måltid i syfta att stötta regeringens 

önskan om att Sverige ska bli Europas nya matland. Inom denna vision kan man bland annat 

söka stöd för projekt inom mat, något som kan vara aktuellt för Vaxholms Matfestival.  

 

En möjlig väg för Vaxholms Matfestival kan vara en kombination av dessa med ett visst 

inträde, viss kostnad för medverkande aktörer, viss sponsring från Vaxholms Kommun och 

andra samt sökta bidrag från Jordbruksverket och andra. Det är viktigt att Vaxholms 

Matfestival tar fram en hållbar finansieringsplan baserad på flera olika 

finansieringsmöjligheter. 

Goda erfarenheter av evenemangsproduktion och projektledning ökar chansen för en 

framgångsrik matfestival. Eftersom matfestivalens projektgrupp inte tidigare har genomfört 

större evenemang och festivaler är det viktigt att kompetens inom evenemangsproduktion och 

projektledning säkras inom projektgruppen.  

 

En annan svaghet är att det inte finns någon tradition av matfestivaler i Vaxholm. Risken är 

att intresset inte blir tillräckligt stort varken bland besökare eller bland lokalbefolkningen. En 

rekommendation blir därför att ta fram en kommunikations- och marknadsföringsstrategi och 

att projektgruppen arbetar med till exempel storytelling för att förankra matfestivalen i 

Vaxholm. 

 

Möjligheter 

En möjlighet vid Vaxholms Matfestival är att identifiera nya målgrupper eftersom det inte 

sedan tidigare finns en tradition av matfestivaler i Vaxholm. Jag rekommenderar att man i 
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konceptutvecklingen identifiera lämpliga målgrupper som koncept, tematisering och 

storytelling anpassas till. 

  

Utvecklingen av aktiviteter under Vaxholms Matfestival är en stor möjlighet. Här kan man 

arbeta både utifrån besökarnas önskemål men även utifrån försäljarnas, restaurangernas eller 

sponsorernas önskningar om nya aktiviteter.  

  

Det finns också en möjlighet att utveckla fler event under året. Dels för att belysa och göra 

reklam för den huvudsakliga festivalen men även för att skapa ett intresse för mat och till 

exempel genomföra seminarier eller kortare utbildningar kring ämnet, riktade mot både 

branschmänniskor och allmänheten. Ett förslag på event skulle kunna vara Barnens 

Matfestival, som uppföljning till Vaxholms Matfestival, där barn är målgruppen.  

 

En stark möjlighet är att utnyttja den maritima miljö som finns i Vaxholm. Denna miljö kan 

stärkas genom tematisering mot lokalproducerad mat som baseras på fiske. Jag 

rekommenderar att man under festivalen använder denna miljö och förstärker den genom att 

skapa koncept och teman som stärker och harmoniserar med det maritima.  

 

Hot 

Ett hot mot Vaxholms Matfestival är vädret. Detta är ju något som inte går att styra och därför 

är det viktigt att vara förberedd med möjligheter att vistas under tak vid behov. Kraftig vind 

kan också ställa till problem, och därför måste all rekvisita som används under festivalen vara 

korrekt och säkert monterad. För att undvika dessa faktorer måste det finnas handlingsplaner 

för dåligt väder.  

 

Jag rekommenderar att man inventerar geografiskt närliggande festivaler och ämnesmässigt 

närliggande festivaler så att Vaxholmsfestivalen tidsmässigt inte kolliderar med andra 

festivaler som är intressanta för identifierade målgrupper. På samma sätt bör Vaxholms 

matfestival tydligt positioneras gentemot andra matfestivaler. 

 

Ett hot är miljön i Östersjön. Lokalproducerad fisk från Östersjön kan uppfattas som 

miljöfarlig på grund av föroreningar i vattnet. En strategi för att bemöta detta bör tas fram. Ett 

annat hot mot Östersjöns miljöstatus är till exempel algblomning med mera som kan göra det 

mindre attraktivt att besöka ett kustområde under en viss period. En analys och strategi för 

detta bör göras så att festivalen infaller under en period där detta hot är minimalt. 
 

Ytterligare ett hot är att viktiga aktörer i Vaxholm, såsom restauranger och föreningar, som i 

sista stund väljer att av olika anledningar hoppa av arrangemanget. Detta hot bör elimineras 

genom att säkerställa alla nyckelaktörers engagemang i festivalen, till exempel genom att 

delaktighet i planeringsgrupp, kontraktskrivande och liknande.   

 

Ett annat hot är att man, trots en gedigen strategiplan och konceptutveckling, inte följer denna 

utan planeringen skenar iväg och festivalen blir en rörig massa av osammanhängande 

aktiviteter vilket sänker besökarnas totalupplevelse av festivalen. 

 

Kvaliteten på mat och aktiviteter kan också vara ett hot (se 4.1.1, där Ålesund menar att det är 

viktigt att upprätthålla kvaliteten på festivalen). En strategi för att säkerställa kvalitet måste 

tas fram, t ex att alla aktörer i sina aktiviteter måste stödja tema och storytelling, att maträtter 

och menyer stödjer koncept och tema samt att all mat uppfyller vissa kvalitetskrav. 
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Ett hot är att oönskade målgrupper intar Vaxholm under festivalen och stör dess koncept och 

tema, till exempel att det urartar till en dryckesfest bland ungdomar eller liknande. För att 

undvika detta är det viktigt att ha tydliga rutiner och handlingsplaner för hanterande av ej 

skötsamma personer. 

 

4.2.3 Strategiplan Vaxholms Matfestival 

Vid skapandet av strategiplanen för Vaxholms Matfestival har jag utgått från resultaten av 

SWOT-analysen (se Figur 6). Jag har främst baserat strategiplanen på SWOT-analysens 

styrkor och möjligheter men även anpassat den för att eliminera dess svagheter och hot.   

 

Tillsammans med Winberg har vi, baserat på vad vi anser att festivalen bör representera, 

kommit fram till att Vaxholms Matfestival bör arbeta utifrån följande värdeord: 

Vision  

Gemenskap 

Närproducerat 

Hållbarhet 

Glädje 

Lärande 

 

Genom att använda dessa värdeord och låta dem genomsyra hela festivalen och dess 

organisation kan man tydligare förmedla och sprida sitt budskap till festivalens gäster. 

 

Mål 

I strategiplanen finns projektmål och effektmål presenterade (se Bilaga 2). Dessa mål är 

uppsatta tillsammans med Winberg och ska hela tiden finnas med i arbetet med Vaxholms 

Matfestival för att vara medveten om att man är på rätt spår och hela tiden strävar framåt. 

 

Målgrupp 

En av målgrupperna som jag rekommenderar Vaxholms Matfestival att rikta sig mot är 

LOHAS, Lifestyle of Health and Sustainability. LOHAS sympatisörer finns över hela världen 

och innefattar nästan 20 % av den svenska befolkningen. LOHAS innebär att man är 

intresserad av njutning, hälsa, rättvisa och hållbarhet. LOHAS är inte en organisation utan ett 

sätt att leva och förhålla sig. Marknaden för LOHAS kan delas in i följande områden: 

 Hållbar ekonomi 

 Hälsoprodukter  

 Alternativ medicin 

 Personlig utveckling 

 Ekologisk livsstil  

(LOHAS, 2011) 

 

På LOHAS hemsida citeras The New York Times, från 2003: 

“LOHAS may be the biggest market you've never heard of, encompassing goods & services 

ranging from organic food, energy-efficient appliances and solar panels to alternative 

medicine, yoga tapes, and eco-tourism"  (LOHAS, 2011). 

 

Jag rekommenderar att Vaxholms Matfestival positionerar sig mot en ny intressant och 

växande målgrupp - LOHAS – som speglar samma värderingar inom miljö och en hållbar 

framtid som festivalen vill skapa.  
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Festivalen önskar även specificera sina målgrupper till boende i Vaxholm samt turister och 

besökare där främst barnfamiljer och äldre med ett intresse för mat ingår.  

 

Innehåll 

Under Vaxholms Matfestival rekommenderar jag att det finns många olika aktiviteter som är 

riktade mot festivalens målgrupper. Jag rekommenderar att aktiviteterna är baserade 

påkopplade till festivalens värdeord, tematisering och storytelling samt till mat på olika sätt.  

 

För att locka målgruppen LOHAS skulle förslag på aktiviteter vara hållbara hälsoinslag, 

wellness aktiviteter, smakprover av ekologiska matvaror, försäljning av ekologiska wellness 

och hälsoprodukter, workshops kring ekologisk livsstil och liknande. Aktiviteter som riktar 

sig till barnfamiljer skulle kunna vara äventyrliga barnaktiviteter med anknytning till fiske, 

skattsökning för hela familjen i skärgårdsmiljö, hälsa på hemma hos en fiskare från 1800-, 

1900- och 2000-talet (här blir storytelling ett naturligt inslag). 

 

Organisation 

Idag finns fem aktiva personer projektgruppen för Vaxholms Matfestival. Av dessa är två 

personer restaurangägare, två kommunpolitiker och en skapare av en hemsida för Vaxholm. 

Det kommer att strävas efter att få fler kvinnor till projektgruppen för att få en mer jämställd 

projektgrupp.  

 

För den slutliga projektgruppen rekommenderar jag att man engagerar: 

Projektledare – ansvarar för konceptutveckling och genomförandet av festivalen, som har 

erfarenhet av upplevelseproduktion 

Ekonomi och logistikansvarig – ansvarar för allt som rör ekonomin och logistiken under 

festivalen 

Marknadsföringsansvarig – ansvarar för marknadsföring och marknadskommunikation innan, 

under och efter festivalen 

Service och värdskap – ansvarar för koordinering av intressenter och medarbetare. Är även 

ansvarig för att medarbetarna är medvetna om hur de ska bemöta gästerna på ett bra sätt 

Aktivitetsansvarig – ansvarar för aktiviteter och kvaliteten på dessa 

 

Konceptförslag 

Vaxholms Matfestival rekommenderas att tematisera festivalen med ett tema varje år. Det kan 

vara nya teman eller ett vidareutvecklat till exempel via storytelling, men varje år ska det 

finnas något nytt. Detta för att skapa meningsfulla upplevelser i festivalen och bidra till 

lärande och personlig utveckling. Jag har nedan givit några förslag på olika teman för 

Vaxholms Matfestival: 

 Hållbar utveckling  

Att vara medveten om matens innehåll.  

 Slow food 

Välbefinnande – att äta för att må bra. 

 Matens hantverk  

Visar på vilket hantverk som finns runt maten. 

Matlagning från grunden  

 Matens ursprung  

”Back to basic”, äkta råvaror, renhet.   

 Mat för sinnena  

Hur kan man använda mat för att påverka sinnena? 

Ett exempel är att äta i totalt mörker (se www.danslenior.com) 
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 Innovation  

Hur ser framtidens mat ut och vilka trender kommer?  

 Matupplevelser  

Att uppleva maten, inte bara äta.  

 

Konceptförslag Matens ursprung 

Alla aktiviteter under festivalen ska ha anknytning till, och förstärka, temat. Här är det viktigt, 

som Pine och Gilmore (1999) skriver; att avlägsna alla störande moment, som kan störa 

temat. Likaså kommer även storytellingen att vara kopplad till aktiviteterna. Exempel på detta 

är bland annat en tävling i att rensa strömming på bästa sätt som har tydliga kopplingar till 

historien som hör till temat Matens ursprung.  

 

Ett förslag på konfrencier är Klasse Möllberg. Detta då han, enligt mig, oftast uppfattas som 

folklig samtidigt som han är en ofta anlitad konferencier. Dessutom har han tidigare arbetat 

med matprogram och borde därför ha lätt att sätta sig in i Vaxholms Matfestival.   

 

För att ytterligare fördjupa tematiseringen kommer den att baseras på en storytelling. 

Storytelling används för att effektivt kunna nå och fängsla besökarna med en historia kopplat 

till årets tema. För temat Matens ursprung är historien om Anna och Gustav ett förslag till hur 

budskapet kan förmedlas: 

 

”Tidigt varje morgon, innan solen gått upp gav sig Gustav ner till bryggan. Efter att han öst ur 

vatten som samlats i den gamla ekan av trä gav han sig ut på vattnet. När näten var vittjade 

plockade han fram sitt smörgåspaket som Anna gjort i ordning åt honom.  

 

Efter några timmar hade solen stigit högt på himlen och dagens fångst låg i trälådorna på 

båtens botten. Det var dags att vända hemåt. 

 

På bryggan stod Anna och väntade, precis som hon gjorde varje dag, redo att ta emot 

fångsten. Nu var det bråttom, all strömming måste vara rensad innan elvakaffet om hon skulle 

hinna färdigt.  

 

Och precis som alla andra dagar öppnade hon köksfönstret prick klockan tolv för att servera 

strömming med potatismos till dagens första gäst, idag snickare Johansson.  

 

Till slut var hela trädgården full med människor som ville äta Anna och Gustavs strömming 

till lunch.  

 

När strömmingen var slutsåld och köksfönstret var stängt för dagen satte sig Anna bredvid 

Gustav på farstukvisten, endast ett stenkast från havet. I tystnad arbetade de sida vid sida för 

att få näten redo för morgondagens fångst, medan solen sakta gick ner bakom kastellet.” 

 

För fullständigt strategiplan se Bilaga 2.  

Temat Matens Ursprung ska sprida kunskap om matens ursprungliga form. Det ska visa 

besökarna hur man kan använda rena råvaror både för sin egen skull men även för att skapa en 

hållbar miljö.  
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5. Diskussion 
I följande kapitel reflekterar jag över resultaten i kapitel 4. Denna avslutande diskussion 

besvarar frågeställningarna och ger förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Reliabilitet och validitet.  
Jag har genom en induktiv inriktning genomfört en kvalitativ studie där jag bedömer mig ha 

besvarat mitt syfte och mina frågeställningar.  

 

Vid min undersökning av utvalda matfestivaler har jag använt mig av en benchmarkingansats. 

En svaghet vid denna metod har varit att jag inte besökt festivalerna personligen utan enbart 

dra mina slutsatser utifrån intervjuer och festivalernas hemsidor. Detta tycker jag dock inte 

har haft en negativ inverkan på studien eftersom den är fokuserad på konceptutveckling, 

tematisering och storytelling.  

 

Efter en Google-sökning om matfestivaler i Norden valde jag de tre matfestivaler i Norden 

som jag ansåg var bäst jämförbara med de värden Vaxholms Matfestival vill skapa. Jag har 

sedan intervjuat nyckelpersoner för dessa festivaler. Under mina intervjuer har 

förutsättningarna varit likartade och informanterna har fått samma frågor, vilket stärker 

arbetets reliabilitet. Vid några intervjuer har det även kommit följdfrågor. Eftersom alla 

intervjuer spelats in och transkriberats har det varit möjligt att citera delar av informanternas 

svar. Jag har arbetat för att generera hög kvalitet under hela arbetsprocessen och i och med det 

anser jag att arbetet har en hög reliabilitet.  

 

Jag har valt att som konceptutveckling göra en strategiplan utifrån en SWOT-analys. 

Fördelarna med att utveckla en strategiplan för att presentera konceptförslaget är att det finns 

en nedskriven och konkret plan för hur arbetet ska genomföras, med bland annat festivalens 

mål och vision. Arbetet blir också mer genomtänkt och eventuella brister kan upptäckas i tid.  

 

5.2 Reflektion kring studien 
Tematisering och storytelling är två metoder för att skapa en helhetsupplevelse och engagera 

sina gäster. Genom arbetet har jag konstaterat att ingen av de undersökta festivalerna 

använder sig av tematisering eller storytelling. Trots att de undersökta festivalerna kände till 

begreppen och deras innebörd och det mervärde de kan tillföra är det endast en festival som 

överväger att implementera metoderna. Jag anser att det kan vara en styrka för festivaler och 

framförallt matfestivaler att arbeta med konceptutveckling och upplevelseproduktionsteorier 

så som tematisering och storytelling för att skapa meningsfulla upplevelser för sina gäster. 

 

Om man genom tematisering och storytelling skapar en framgångsrik festival kan detta även 

ha en positiv inverkan på destinationens image, genom att destinationen satsar på en hållbar 

utveckling och erbjuder genomtänkta producerade upplevelser. 

 

Syftet med undersökningen är att hjälpa Vaxholms Matfestival att starta upp sin festival. 

Genom att implementera konceptet i sin festival kommer de att kunna ta hjälp av tematisering 

och storytelling för att skapa ett helhetsperspektiv och addera fler värden för gästerna som 

annars kanske inte skulle kommit fram.  
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Jag bedömer att några av de främsta styrkorna i konceptet jag rekommenderar till Vaxholms 

Matfestival är att de är målgruppsanpassade, meningsfulla, lärande och lätta att relatera till 

samtidigt som det har stora möjligheter att anpassas efter rådande omständigheter.  

 

5.3 Fortsatt forskning 
Detta arbete är gjort för en ännu icke existerande festival. En fortsatt forskning skulle kunna 

vara att studera om en konceptutvecklad festival lyckas bättre än traditionella matfestivaler 

utan tydliga koncept.  Ytterligare forskning skulle kunna studera mer specifikt hur 

tematisering och storytelling kan tillämpas på matfestivaler. Vidare kan man tillämpa andra 

teorier från Upplevelseproduktion, såsom ”Totale Experience Management (Gelter, 2008), 4E 

modellen (Pine & Gilmore, 1999) eller upplevelsetriangeln (Gelter, 2008)  

 

Ett annat intressant spår att forska vidare på är att studera hur tematiseringar kan anpassas till 

olika målgrupper för matfestivaler och vilka andra målgrupper Vaxholms Matfestival skulle 

kunna vända sig till. 

 

Vidare så skulle gästens upplevelser av matfestivalen vara intressant att studera, till exempel 

med avseende på tematisering, storytelling, aktiviteterna, matinnehållet och så vidare. 

Eftersom de här förslagna tematiseringarna syftar till att skapa meningsfulla upplevelser, så 

skulle det vara intressant att studera just detta begrepp i relation till matfestival och 

lärandeaspekterna kring en matfestival – vad vill gäster lära sig och vad kan de lära sig av en 

festival? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Presentation  

Vem är du? Namn, befattning samt arbetsuppgifter 

Kort beskrivning av matfestivalen 

 

Målgrupp 

Vilka är era målgrupper? 

Hur många besökare har ni? 

 

Ekonomi 

Hur finansieras festivalen? 

 

Samarbetspartners 

Vilka samarbetspartners har ni och vilken roll har de? 

Har kommunen någon del i festivalen? 

 

Festivalens organisation 

Hur ser organisationen ut inom festivalen? 

Antal inblandade i festivalen 

 

Marknadsföring 

Hur marknadsför ni er festival? 

Vilka kanaler använder ni? 

Gör ni något för att få utrymme i media? 

 

Festivalens varumärke 

Beskriv kortfattat syfte och mål med er festival. Primärt och sekundärt 

Vad har ni för aktiviteter i samband med festivalen? 

Jobbar ni med gastromiska upplevelser? Hur? 

Jobbar ni med konceptutveckling? Hur? 

Hur skulle du definiera en konceptutveckling? 

Hur jobbar ni konkret?  

Jobbar ni med ett upplevelseperspektiv? Gästperspektiv? 

Har begreppet upplevelseproduktion någon betydelse för er? 

Använder ni storytelling? Hur? 

Använder ni tematisering? Hur?  

Gör ni någon form av omvärldsanalys? 

Använder ni benchmarking som metod? 

Hur kan festivaler användas för att påverka och utveckla en destination? 

Hur arbetar ni med festivalen som ett medel för destinationsutveckling? 

Hur vill ni utveckla er festival i framtiden? 

 

SWOT 

Vilka styrkor har ni? 

Vilka svagheter har ni? 

Vilka hot kan ni se? 

Vilka möjligheter finns det? 
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Bilaga 2 – Strategiplan Vaxholms Matfestival



 

2011 

Framtagen av:                                

Sanna Ahlm                                                  

Mail: sanna_ahlm@live.se                                        

Tfn: 073-991 22 36  

 

 



 
 

Inledning  
 

Bakgrund och syfte 
Vid ett frukostmöte, som arrangerades av Vaxholms kommun, 

vaknade en idé om en matfestival. Anledningen till detta var att 

några av deltagarna tyckte att det saknades bra och 

underhållande event i kommunen. Då både kommunledningen 

och entreprenörer hade goda erfarenheter från tidigare större 

event i Vaxholm menade de att en matfestival skulle kunna 

stärka Vaxholm som varumärke och visa vad matkulturen i 

kommunen har att erbjuda.  

 

Denna strategiplan har kommit till genom ett examensarbete 

som ett styrdokument att ha som hjälpmedel under arbetet med 

att utveckla Vaxholms Matfestival.  

 

Syftet med Vaxholm Matfestival är att stärka Vaxholms rykte 

som stad och förlänga turistsäsongen. Festivalen skulle kunna 

verka som ett startskott för sommarsäsongen. 

 

Vision 
De värdeord vi kommer att arbeta efter är: 

Gemenskap 

Närproducerat 

Hållbarhet 

Glädje 

Lärande 

 

Vår vision är att Vaxholms Matfestival ska bli den ledande 

matfestivalen i Sverige, där både den matintresserade 

allmänheten och branschmänniskor kan hitta inspiration och ny 

kunskap genom att uppleva festivalens aktiviteter.  

 

När man lämnar Vaxholms Matfestival ska man känna en 

eftersmak av gastronomiska intryck och en längtan efter att 

komma tillbaka.  

 



 
 

Mål 
Projektmål 

Vaxholms Matfestival ska vara Vaxholms största event inom 

fem år.  

Vaxholms Matfestival ska vara ett årligt återkommande event 

Om fem år ska Vaxholms Matfestival ha 30 000 gäster under 

tre dagar 

Vaxholms Matfestival ska vara självfinansierande  

50 % av allt som serveras på Vaxholms Matfestival ska vara 

närproducerat 

Varje festival ska bygga på en historia kring det aktuella temat 

(storytelling) 

 

Effektmål 

Vaxholms Matfestival ska förlänga turistsäsongen i Vaxholm 

med två veckor 

Vaxholms Matfestival ska öka turismnäringen i Vaxholm med 

20 % inom fem år 

Vaxholms Matfestival ska engagera hela kommunen (butiker, 

restauranger, föreningar och medborgare) i utvecklingen av 

Vaxholms turism- och besöksnäring 

Vaxholms Matfestival 
Vaxholms Matfestival kommer att vara en årligt återkommande 

matfestival. I början av juni kommer lokala matproducenter 

samt skärgårdens caféer och restauranger att fylla gatorna med 

delikatesser från närområdet. Ambitionen är att förmedla 

smakrik inspiration till besökarna och samtidigt skapa 

nyfikenhet och gemenskap bland festivaldeltagarna – liten som 

stor. 

 

Fokuset under festivalen kommer att ligga på det 

närproducerade och att sprida inspiration och kunskap om mat, 

måltid och glädje.  

  

Målgrupp 
Målgruppen som Vaxholms Matfestival kommer att rikta sig 

mot är främst boende i Vaxholm med omnejd, men även 

tillresta turister och besökare, för att förbättra Vaxholm som 

turiststad. Dessutom önskar Matfestivalen specifikt rikta sig till 

anhängare av LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability). 

LOHAS är en livsstil och ett förhållningssätt som innebär att 

man är intresserad av njutning, hälsa, rättvisa och hållbarhet. 

LOHAS innefattar nästan 20 % av den svenska befolkningen.  



 
 

Innehåll  
Genom matupplevelser, tävlingar, seminarier och 

musikunderhållning kommer man under festivalen att hitta 

aktiviteter som passar alla i familjen.  

 

Resurser  
Idag finns flera befintliga resurser som kommer att vara 

användbara under Matfestivalen i Vaxholm. Några av dessa är: 

Bra samarbete med Vaxholms kommunledning 

Samarbete med lokala butiker och föreningar 

Båttaxi 

Strömma vaxholmsbolaget – båtturer i skärgården 

Visit skärgården  

Turistbyrån i Vaxholm 

Vt.nu – Vaxholms turism och näringsutveckling 

Sven-Gunnar Hjort – skapare av en hemsida om Vaxholm, 

www.upplevvaxholm.se  

 

Organisation 
Arbetsgruppen ser ut enligt följande: 

Sven-Gunnar Hjort – upplevvaxholm.se  

Oscar Winberg – restaurangägare Winbergs 

Fredrik Skjöld – restaurangägare Sportbar nummer 10 och 

Bistro Vaxholm 

Patrik Håkansson – kommunstyrelsen (M) 

Mikael Baumgarten – kommunstyrelsen (FP) 

 

Tack vare denna arbetsgrupp finns god kompetens inom många 

viktiga områden för att genomföra Vaxholms matfestival. 

Arbetsgruppen kommer under arbetet med festivalen att utökas 

och målet är att sträva efter att vara jämställd mellan män och 

kvinnor. 

 

Marknadsföring 
Marknadsföring kommer att ske via en hemsida, Facebook, 

affischering, pressreleaser och annonser i lokal och regional 

dagspress samt i branschtidningar. 

 

Finansiering 
Finansiering bör lösas av destinationen/intressenterna. Möjliga 

finansieringsvägar är sponsring, entréavgifter och 

aktivitetsavgifter. 

http://www.upplevvaxholm.se/


 
 

Tematisering 
Varje år kommer festivalen att präglas av ett speciellt tema. 

Förslag på teman är:  

 

Hållbar utveckling  

Hur äter man för en hållbar utveckling?  

Att vara medveten om matens innehåll.  

 

Slow food 

Välbefinnande – att äta för att må bra. 

 

Matens hantverk  

Visar på vilket hantverk som finns runt maten. 

Matlagning från grunden.  

 

Matens ursprung  

”Back to basic”, äkta råvaror, renhet.   

 

Mat för sinnena  

Hur kan man använda mat för att påverka sinnena? 

(se www.danslenior.com) 

 

Innovation  

Hur ser framtidens mat ut och vilka trender kommer?  

 

Matupplevelser  

Att uppleva maten, inte bara äta.  



 
 

Konceptförslag 
Nedan följer ett förslag på hur ett koncept baserat på 

tematisering och storytelling kan se ut för temat Matens 

ursprung. 

 

Matens ursprung 

Aktiviteter 

Matområde där restauranger serverar utvalda smakportioner ur 

deras ordinarie meny 

 

Tävling mellan krögarna i Vaxholm - Vem tillagar bästa  

strömmingsrätten? Juryn består av svenska kändiskockar  

 

Tävling för besökarna - Vem rensar strömmingen bäst? 

 

Seminarium – Ekologiskt närproducerad mat - så här fungerar 

det i verkligheten. Bonden berättar. 

 

Gastronomiupplevelse med Måltidsvision - en middag utöver 

det vanliga med smakupplevelser som inspirerar och berör. 

 

Finalisterna från Sveriges Mästerkock duellerar igen. Tävlingen 

går ut på att skapa den bästa skärgårdsmåltiden med okända 

ingredienser 

 

Barnaktiviteter  

Barntält med matlagning och lärande lek om fiskar 

Krabbrace 

Mjölka kossan 

Barnshow med matlagning (förslagsvis Klasse Kock eller 

liknande) 

Minizoo 

 

Underhållning 

Konferencier – Klasse Möllberg 

Musikunderhållning – Lotta Engberg, Måns Zelmerlöw och 

lokala förmågor  

 



 
 

Layout 

Affischer, biljetter och övrigt tryckt material ska ha en 

gammaldags känsla, likt en gammal lanthandelsaffisch, med 

mjölkkannor och höbalar 



 
 

Storytelling 

Historien som ska skapa känslan och symbolisera årets festival 

lyder: 

 

”Tidigt varje morgon, innan solen gått upp gav sig Gustav ner 

till bryggan. Efter att han öst ur vatten som samlats i den gamla 

ekan av trä gav han sig ut på vattnet. När näten var vittjade 

plockade han fram sitt smörgåspaket som Anna gjort i ordning 

åt honom.  

 

Efter några timmar hade solen stigit högt på himlen och dagens 

fångst låg i trälådorna på båtens botten. Det var dags att vända 

hemåt. 

 

På bryggan stod Anna och väntade, precis som hon gjorde varje 

dag, redo att ta emot fångsten. Nu var det bråttom, all 

strömming måste vara rensad innan elvakaffet om hon skulle 

hinna färdigt.  

 

Och precis som alla andra dagar öppnade hon köksfönstret 

prick klockan tolv för att servera strömming med potatismos till 

dagens första gäst, idag snickare Johansson.  

 

Till slut var hela trädgården full med människor som ville äta 

Anna och Gustavs strömming till lunch.  

 

När strömmingen var slutsåld och köksfönstret var stängt för 

dagen satte sig Anna bredvid Gustav på farstukvisten, endast ett 

stenkast från havet. I tystnad arbetade de sida vid sida för att få 

näten redo för morgondagens fångst, medan solen sakta gick 

ner bakom kastellet.” 

 

 

 
 

 

 


