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Abstract  
Att minska köttkonsumtionen är ett steg att dämpa klimatförändringarna. För att gå över till 

en mer växtbaserad kost behövs mer kunskap om vegetarisk matlagning. Kunskapen om 

matlagning har dock minskat över tid, en orsak till detta anses vara tidsbristen som finns i 

samhället. För att spara tid har många svenskar börjat använda matkassetjänster från olika 

företag där färdigplanerade måltider med recept levereras till dörren eller hämtas i butik en 

gång i veckan. Syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns någon självupplevd 

kunskapsutveckling om vegetarisk matlagning hos kunder som använder sig av 

matkassetjänsterna Icas Vego- och Inspirationskasse 4-dagars, samt att undersöka till vilken 

grad kundernas attityd till vegetarisk mat har förändrats genom att mäta känslan av hur gott, 

enkelt och roligt vegetarisk mat upplevs innan och efter användandet av matkassen.  

En kvantitativ enkät skickades ut till 2049 aktiva kunder av ICAs Vego och 

inspirationskasse. Enkäten innehöll frågor med likertskala som ämnade mäta kundernas 

utveckling av sin självskattade matlagningskunskap samt deras attityd gällande hur roligt, 

enkelt och gott vegetarisk mat och matlagning var innan och efter dem hade använt 

Matkassen.  Även frågor om demografiska uppgifter och frågor om deras användande av 

matkassen ställdes för att kunna jämföra olika grupper inom urvalsgruppen. 

Enkäten besvarades av 231 respondenter. Resultatet visade att det fanns en självupplevd 

kunskapsutveckling som är statistiskt signifikant. Resultatet visade också med statistisk 

signifikans att vegetarisk matlagning upplevdes roligare, enklare och godare efter att 

kunderna börjat använda sig av kassen. Vilken kost respondenterna hade påverkade deras 

frekvens av att välja vegetarisk mat på restaurang. Det fanns ingen statistisk signifikant 

skillnad i hur länge respondenterna hade använt Matkassen och deras självskattade 

kunskapsutveckling. Det fanns dock skillnader mellan de undersökta kassarna i hur 

kunskapsutvecklingen hade skett. Vi kunde förkasta båda nollhypoteserna som ställdes i 

syftet. Det kan finnas många anledningar till att vi såg detta resultat, allt från att det är 

recepten i Matkassen som påverkat denna förändring, till att det är utomstående faktorer som 

frigörandet av tid från en annars stressig vardag. 

 

Nyckelord: kunskap, Matkasse, matlagning, vegetariskt, köttkonsumtion  

 



 

Abstract - English 
Decreasing ones consumption of meat is one step in mitigating climate change. More 

knowledge is needed in order to switch to a plant based diet. There has been a decrease in 

cooking skills over time and the availability of fast food, ready-made meals and the lack of 

time in society is considered reasons for this decrease. In order to save time many swedes 

have used prepackaged meals from different companies, where pre-planned meals with 

recipes are delivered to your door once a week or picked up at the grocery store. The purpose 

of this essay is to investigate if there is an increase in self reported knowledge with customers 

using a subscription based prepackaged meal kit service. It is also to investigate to what 

degree customers attitudes towards vegetarian food has changed in by measuring their feeling 

of, tasty, simple and fun. A quantitative survey was used to gather our data.  

The survey contained questions in likert-scale  format  regarding  the  customer’s  knowledge  

prior to using the meal kit service, their development after. As well as how tasty, simple and 

fun vegetarian cooking is both prior to and after using the meal service. The survey ended 

with questions about which of the meal plans they used and the reasons for choosing it. 231 

respondents answered the survey. The results show that there is a self-percieved increase in 

knowledge that is statistically significant. The results also show with statisical significance 

that vegetarian cooking is percieved as tastier, easier and more fun after using the meal kit 

service. There is also a positive correlation between eating vegetarian dishes at home and 

eating them at restaurants. What type of diet the respondents have affect the frequency at 

which they choose vegetarian dishes when eating at restaurants. The time that the respondents 

have used the meal kit service does not show statistical significance in regards to their self-

assessed knowledge development. The results differ when we separate the different meal kit 

services. We could reject the null hypothesis in both cases stated in the purpose. There are 

many possible reasons for the results we have gotten. On the one hand it could be the recipes 

from the meal kit service that caused the change, it can also be outside factors such as time 

freed from an otherwise stressed every-day life. 

  

 

 

 



 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Att äta mer vegetariskt är både bra för hälsan och miljön. Forskning har visat att många säger 

sig behöva mer kunskap för att kunna byta ut sin köttkonsumtion till vegetariska alternativ. 

Dessutom rapporterar flera länder att befolkningen blir sämre på att laga mat. I Sverige är 

matkassetjänster populära alternativ för att förenkla vardagen. Kan matkassetjänster vara ett 

verktyg för att öka svenskarnas matlagningskunskaper? 

En enkät skickades ut till kunderna av ICAs Vegokasse och Inspirationskasse och 231 kunder 

svarade på frågor om de upplever att de har blivit bättre på att laga vegetarisk mat sedan de 

började med Matkassen, om deras attityd till vegetarisk mat har förändrats och om de lagar 

mer vegetariskt. Resultaten visade att kunderna upplevde att de hade blivit bättre på att laga 

vegetarisk mat och att de tyckte att vegetarisk matlagning hade blivit roligare, enklare och 

godare än innan. Flera av kunderna hade också lagt till minst en extra vegetarisk måltid i 

veckan. 
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1. Inledning 
Matlagningskunskap har undersökts av flera forskare i olika länder i världen och de 

konstaterar att kunskapen är lägre idag jämfört med för 20 år sedan (Wolfson, Frattaroli, 

Bleich, Smith & Teret, 2017; Hartmann, Dohle, & Siegrist, 2013; Chenhall, 2010). I Sverige 

finns inga liknande studier som har undersökt vad svenskarna faktiskt kan om matlagning. 

Däremot rapporterar kommunikationsbyrån Food & Friends i sin undersökning av 1018 

svenska personers matvanor att 80% är matintresserade (Food & Friends, 2016). Dessutom 

visar en undersökning av YouGov på uppdrag av livsmedelsföretaget Nestlé att en majoritet 

av de 1004 tillfrågade svenska personer lagar middag minst fem dagar i veckan trots att de 

tycker att det är en börda (YouGov, 2016).  

Forskare har konstaterat att vegetarisk kost påverkar klimatet mindre än en köttbaserad 

kost (Pimentel & Pimentel, 2003). Samt att hälsofördelarna med en vegetarisk kost är bland 

annat minskad risk för stroke, typ 2 diabetes, samt minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar 

(Craig & Mangels, 2009; Westhoek et al., 2014). Studier visar på att de flesta kan tänka sig att 

minska på sitt köttätande eller byta ut köttet mot ett växtbaserat alternativ, men för att detta 

ska kunna ske behövs det större kunskap om tillagning av vegetarisk mat (Lea, Crawford, 

Worsley, 2006; Schösler, De Boer, Boersema, 2012).  

Det som finns skrivet om kunskapsutveckling inom matlagning är begränsat. De som 

undersökt hur människor har lärt sig att laga mat visar att det traditionellt sett har varit en 

förälder, oftast en kvinna, som lärt sina barn att laga mat. Idag har det dock skett en 

förändring där allt färre lär sig om matlagning från någon annan i hemmet. Istället lär fler sig 

själva att laga mat, exempelvis genom att läsa kokböcker (Wolfson et al, 2017).  

Att låta någon annan ansvara över vad för rätter som ska ätas under veckan är ett populärt 

alternativ, i Sverige har ungefär 5% av 1134 tillfrågade provat på att beställa en så kallad 

Matkasse via Internet (Hälsorapporten, 2016, 19 april). Det finns idag flertalet 

livsmedelsbutiker och andra företag som erbjuder middagsrecept för en vecka tillsammans 

med färdigpackade matkassar som kan hämtas eller levereras direkt till dörren. Härefter 

kommer denna typ av tjänst att benämnas som Matkasse eller matkassetjänst. En av dessa är 

ICA, andra kända märken är bland annat Linas Matkasse, Mathem och Middagsfrid. De olika 

matkassetjänsterna skiljer sig från varandra i prisklass, innehåll och tema, exempelvis 

ekologiskt tema, vegetariskt tema eller barnfamiljsinriktat tema (Matkasse.nu, 2017).  

Dock finns det ingen forskning idag om matkassetjänster kan påverka kundernas 
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matlagningskunskaper eller matvanor. De studier som har gjorts har i de flesta fall behandlat 

kundernas attityd till matkassetjänsten som fenomen och den relation kunderna har till de 

varumärken som säljer Matkassarna (Jensen & Watensson, 2014; Nordling & Sellén, 2014).  

Eftersom matkassetjänsterna skapar förutsättningar för kunderna att använda recept 

regelbundet är det intressant att undersöka om en kontinuerlig användning kan påverka 

kundernas upplevelse av sina egna matlagningskunskaper.  

 

2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon självupplevd 

kunskapsutveckling hos kunder som använder sig av matkassetjänsterna Icas Vego- och 

Inspirationskasse 4-dagars, samt att undersöka till vilken grad kundernas attityd till vegetarisk 

mat har förändrats genom att mäta känslan av gott, enkelt och roligt. 

 

Följande hypoteser med tillhörande nollhypoteser kommer att undersökas för att besvara 

syftet:  

- Det finns en självupplevd kunskapsutveckling i vegetarisk matlagning hos kunder till ICAs 

Vegokasse eller Inspirationskasse 4-dagars. 

- Det finns en attitydförändring till vegetarisk matlagning hos kunder som använder sig av 

ICAs Vegokasse eller Inspirationskasse 4-dagars.  

 

3. Bakgrund 
3.1 Vegetarisk kost  

Lakto-ovo-vegetarisk kost är en växtbaserad kost där konsumenten har uteslutit alla 

köttprodukter som fläsk, nöt, fisk, fågel och vilt. Mejeri- och äggprodukter ingår i lakto-ovo-

vegetarisk kost i kontrast med vegansk kost där alla animaliska produkter har uteslutits. 

Lakto-ovo-vegetarisk kost har vanligtvis ett högt fiberinnehåll och lågt fettinnehåll vilket har 

relaterats till vissa av hälsofördelarna med den vegetariska kosten (Craig & Mangels, 2009).  

I en rapport utförd på uppdrag av djurrätts- och djurskyddsorganisationen Djurens Rätt sa 

5% av de 1001 tillfrågade svenskarna att de identifierade sig som vegetarianer (Djurens rätt, 

2016). Dagstidningen Svenska dagbladet rapporterade i sin tur att 10% av de 354 tillfrågade i 

deras undersökning om dieter uppgav att de äter vegetariskt (Ennart, 2017 2 november). En 

tidigare undersökning som Axfood gjorde tillsammans med Sifo rapporterade dessutom att 
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36% av de 1086 tillfrågade åt vegetariskt en till två gånger i veckan (Åhgren, 2015 8 

november).   

Anledningen till att människor väljer att bli vegetarianer är komplex, menar Nick Fox, 

professor i folkhälsa (Fox & Ward, 2008) i sin studie om vegetarianers motivationer till sitt 

kostval. Studien visade att de intervjuade blev vegetarianer antingen av hälsoskäl eller av två 

etiska skäl: miljön eller djurs rättigheter. Studien visade också på att de intervjuade initialt 

hade blivit vegetarianer av en anledning - exempelvis för att äta en mer hälsosam kost - och 

sedan anammat de etiska anledningarna under sin tid som vegetarian (Fox & Ward, 2008).  

Statistik från Jordbruksverket (2015) visar att svenskar konsumerar i snitt 86 kg 

(slaktvikt) kött per person och år. Köttkonsumtionen har idag en stor påverkan på klimatet 

och för att den negativa klimatpåverkan ska minska behövs en förändring i konsumtion och 

produktion av kött (De Boer & Aiking, 2011). Dock visar studier på att många har en starkt 

emotionell och kulturell förbindelse till kött vilket gör det svårare för människor att överväga 

att byta till en växtbaserad kost (de Boer & Aiking, 2011; Graça, Calheiros, & Oliveira, 

2015). Många som äter kött regelbundet berättigar sin konsumtion genom att se det som ett 

normalt beteende och har svårt att hålla med i ståndpunkter mot köttätande. Detta även om 

många köttätare har svårt att komma på distinkta motiv för att berättiga sitt eget kostval att äta 

kött (de Boer, Schösler, & Aiking, 2017, s. 394). Världsnaturfonden WWF jobbar för att 

utbilda konsumenter i hur människans köttkonsumtion påverkar både klimatet och hälsan. I 

deras Köttguide (2016) rekommenderar de konsumenterna att minska på sin köttkonsumtion 

till hälften och att endast köpa hållbart producerade köttprodukter (Världsnaturfonden, 2016, 

s. 3). På detta sätt menar WWF att konsumenterna kan påverka den biologiska mångfalden 

positivt och bibehålla Sveriges öppna landskap (Världsnaturfonden, 2017). 

Folkhälsovetarna Tricia Corrin och Andrew Papadopoulos (2017) har i sin studie 

sammanställt 24 vetenskapliga artiklar för att få en förståelse över allmänhetens uppfattning 

och inställning till vegetarisk kost. De konstaterade att inställningen i stort sett är positiv men 

att många hellre kan tänka sig att minska på sin köttkonsumtion än att helt gå över till en 

vegetarisk kost. Corrin och Papadopoulos (2017) menar att om fler människor ska kunna 

tänka sig att byta till en vegetarisk kost behöver informationen om hälsofördelarna bli allmänt 

kända. De såg också att allmänheten inte hade tillräckligt med kunskap i matlagning för att 

kunna ersätta kött med ett vegetariskt alternativ eller för att tillaga en helt vegetarisk måltid. 

Corrin och Papadopoulos (2017) anser att en människa måste kunna tro på sin egen förmåga 
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att kunna göra en förändring med sin kost. De menar att nyckeln till att fler människor ska 

våga ta steget och byta till en vegetarisk kost ligger i en förbättring av människors 

matlagningskunskaper. 

 

3.2 Kunskapsbegreppet 

Innan kunskapsbegreppet definieras närmare bör det göras en distinktion mellan vad som är 

information och vad som är kunskap. Det går att komma ihåg hela telefonkataloger och 

fotbollsresultat från flera årtionden, lös information som inte betyder något menar Bernt 

Gustavsson, professor i pedagogik (2002, s. 39). Gustavsson anser att information bara är 

enskilda uppgifter som inte behöver sättas in i något sammanhang för att bli begripliga medan 

kunskap är när en människa sätter informationen i ett sammanhang och förstår hur det kan 

användas till något. Om kunskap är information satt i ett sammanhang borde begreppet redan 

här vara definierat. Detta menar dock inte Gustavsson i boken kunskap i det praktiska? (2004, 

s. 8). Gustavsson menar istället att kunskapsbegreppet är mångfacetterat och har olika 

definitioner beroende på sammanhang men att många utgår från filosofen Platons definition 

av  teoretisk  kunskap  som  Episteme,  “sann, berättigad  tro”.  Till  skillnad  från  “doxa”  som är 

åsikter eller tyckande. Det finns dock bredare definitioner av kunskap som exempelvis 

Nationalencyklopedins  som  lyder:  “Kunskap,  fakta,  förståelse  och  färdigheter,  tillägnade  

genom studier eller erfarenhet.”  (Nationalencyklopedin,  2017a).  Platons  definition  rör  som  

sagt teoretisk kunskap medan Nationalencyklopedin tar upp färdigheter och öppnar upp för 

olika sorters kunskap. Dessa olika kunskaper är inom olika ämnesområden, exempelvis 

explicit kunskap inom språkinlärning (Han & Ellis 1998), alltså den kunskap om språk som 

kan skrivas ner och läsas av andra. 

Ett annat kunskapsområde är det som handlar om praktisk kunskap. Redan 300 f.Kr. 

menade den grekiske filosofen Aristoteles att retorik var något hantverksmässigt eller 

konstnärligt (Gustavsson, 2004, s. 54). Detta hantverkskunnande beskrevs som techne vilken 

översatt till svenska blir “konst,  färdighet,  hantverk”  (Nationalencyklopedin,  2017c).  

Aristoteles menade att en framförare av retorik behövde bemästra flera delar såsom förståelse 

för publiken, en viss ton och en viss rytm för att uppskattas av lyssnaren. Att hantverket och 

dess resultat i sig är en typ av kunskap menar också Michael Polanyi, professor i bland annat 

sociala studier, i texten Personal knowledge: towards a post-critical philosophy (1962). 

Polanyi  menar  att  det  hantverksmässiga  kunnandet  är  ”tyst”  då  det  är  något  som  människan  
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bara vet att den ska göra på ett visst sätt, men inte varför den ska göra det på just det sättet. 

Kunskapen blir alltså inte objektiv då i stort sett alla människor gör saker på olika sätt trots att 

resultatet  kanske  är  detsamma.  Om  den  ”tysta”  kunskapen  (läs:  hantverkskunskap)  som  

Polanyi beskriver inte är objektiv - hur kan den då läras ut? Är matlagningskunskaper bara 

något som finns inom oss eller finns det redskap och verktyg människor kan använda sig av 

för att bli en bättre matlagare? För denna studie används Polanyis definition av kunskap då 

inget formellt lärande i avseendet lärare till elev har skett vid kunskapsutvecklingen.  Detta är 

något som Donald Schön (1983) beskriver som knowing-in-action. Människan vet vad och 

hur den ska göra något i en viss situation men vet inte varför det ska göras på ett visst sätt 

eller hur den har lärt sig att göra det. Schön fortsätter med att säga: 

 

“If common sense recognizes knowing-in-action, it also recognizes that 

we  sometimes  think  about  what  we  are  doing.  Phrases  like  ‘thinking  on  

your   feet’,   ‘keeping   your   wits   about   you’   and   ‘learning   by   doing’    

suggest not only that we can think about doing but that we can think 

about doing something while doing it”  (Schön,  1983,  s.  74)   

 

Schön menar alltså att om människan vet om hur den ska göra något öppnar det upp för att 

reflektera över hur något görs och att anpassa sig i situationen människan befinner sig i vid 

just det tillfället. 

 

3.3 Kunskapsutveckling & Matkassen  

Dietisten Cathy Chenhall (2010), rapporterar i en stor undersökning på uppdrag av den 

Kanadensiska regeringen att kunskapen om matlagning från grunden oftast förts ner från en 

förälder eller nära familjemedlem till ett barn, något som i USA är det förväntade sättet att 

lära sig matlagning på (Wolfson, et al, 2017). Chenhalls påstående får till viss del 

uppbackning av Wolfson et al. (2017) men med vissa modifikationer.  Wolfson  et  al’s  studie  

visar på att väldigt många idag lär sig inte bara av sina föräldrar eller närstående släktingar 

utan också lär sig själva att laga mat. Denna självlärda matlagning sker till stor del av att lära 

sig av sina misstag under provlagning av en ny maträtt (Wolfson, et al, 2017). Det finns dock 

flertalet studier som argumenterar att människors kunskaper om matlagning har minskat över 

tid (Wolfson et al, 2017; Hartmann et al, 2013; Chenhall, 2010). Dessa studier menar att den 
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största anledningen till att kunskapen om matlagning minskar på grund av två anledningar. 

Dels den stora tillgången till snabbmat och helfabrikat och dels tidsbristen som finns i 

samhället. Det finns inga liknande studier gjorda på hur svenskarna lär sig att laga mat. Det 

finns dock en lång tradition i Sverige att lära ut matlagning i grundskolan med ämnet som 

1962 infördes som Hemkunskap (Skolöverstyrelsen, 1962) men sedan 1994 heter Hem- och 

konsumentkunskap (Utbildningsdepartementet, 1994). Alla som har genomgått svensk 

grundskola sedan 1962 har alltså formell utbildning i grundläggande matlagning.  

 

3.4 ICAs Matkasse 

År 2011 startade ICA sin matkassetjänst för att, som de beskriver det, förenkla vardagen för 

sina  kunder  och  inspirera  dem  till  att  laga  “bra  mat,  varje  dag”  (ICA,  2017a;;  2017b).  Kunder  

till ICA kan beställa en så kallad Matkasse på företagets hemsida där tjänsten består av att 

ICA plockar ihop råvarorna till näringsberäknade recept (läs: enligt svenska 

näringsrekommendationerna) som ICAs egna kockar har skapat för just Matkassarna (ICA, 

2017b). Recepten (bilaga 3) tar i snitt 30 minuter att tillaga, är gjorda för fyra 

normalportioner  och  på  råvaror  som  har  klarat,  vad  ICA  kallar  för,  “höga  krav”  (ICA,  2017b).  

Recepten är också planerade på så vis att alla råvaror som skickas med i Matkassarna 

förbrukas i tillagningen av de recept som medföljer i kassen. Kunderna uppmanas att ha ett 

antal basvaror hemma exempelvis som, ris, kryddor, oljor och mjöl (ICA, 2017a; 2017c). 

Kunderna blir informerade om vilka basvaror de ska ha hemma dels genom veckobrevet som 

mailas ut innan varje ny kasse, dels på receptkorten (bilaga 3) som följer med i kassen och 

dels på ICAs hemsida (ICA, 2017a; 2017c). 

ICA har fyra inriktningar på sina Matkassar som kunderna kan välja på: Familjekassen, 

Bistrokassen, Inspirationskassen och Vegokassen (ICA, 2017b). Det är de två sista 

Matkassarna som kommer att vara fokus på i denna studie då de är dessa kassar som 

regelbundet innehåller vegetariska recept. Vegokassen med tre vegetariska recept i veckan 

och Inspirationskassen 4-dagars med 4 recept varav minst ett vegetariskt recept i veckan 

(ICA, 2017b).  
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3.5 Matpsykologi 

Det finns forskning som visar på att en persons skicklighet i att uppfatta sensoriska skillnader 

på matvaror beror på personens nivå av involvering i hushållets matlagning (Bell & Marshall, 

2003). Till vilken grad människor involverar sig i matlagning kan påverkas av vid vilken 

ålder matlagningen introducerades och vilka traditioner familjer har kring mat (Urdapilleta, 

Dany, Boussoco, Schwartz & Giboreau, 2016). Forskning visar också på att om människor 

växte upp med en förälder som lagade mat regelbundet påverkade det hur mycket 

människorna själva lagade mat när de flyttade hemifrån (De Backer, 2013). När människor är 

involverade i mat och matlagning påverkar det deras värderingar kring de val de gör om mat 

samt att de har en mindre risk för att uppvisa neofobi för mat, det vill säga rädsla för ny mat. 

Är människor involverade i mat är de med andra ord mer öppna för nya mattrender 

(Urdapilleta et al, 2016). 

Graden av involveringen i tillagningen av maträtten påverkar också hur mycket 

matlagaren tycker om maten visar en studie från 2012 (Troye & Supphellen). I studien hade 

två testgrupper fått tillaga en maträtt, den ena gruppen fick värma på maträtten färdigtillagad 

och den andra gruppen fick tillaga samma rätt (steka kyckling, skära grönsaker och värma på 

en färdig sås). När testpersonerna skulle smaka på det de hade lagat, byttes den rätt som den 

andra gruppen hade tillagat själv ut mot den uppvärmda färdiglagade rätten utan att 

testpersonerna visste om det. Resultatet visade att testpersonerna hade uppskattat maten som 

mycket godare när de trodde att de hade lagat den själv än om de bara hade värmt på den 

(Troye & Supphellen,  2012).  Detta  har  kallats  för  “IKEA-effekten”  eller  “Labor leads to 

love”, att det är det arbete som individen lägger ned i en produkt som gör att hen tycker om 

den mer. Om det är att bygga ihop sina egna möbler eller laga sin egen mat spelar mindre roll. 

Det är själva arbetet som är det viktiga. Framför allt behöver personen inte ha konstruerat 

produkten själv från grunden för att få en stark känsla av tillfredsställelse och ökat 

självförtroende över sin egen förmåga (Norton, Mochon & Ariely, 2011).   

Om en person får något slags fysiskt eller emotionellt stimuli, positivt eller negativt 

laddat, kan en prestationsökning inom en uppgift ske. Detta säger Yerkes-dodsons lag bland 

annat, att om en person tycker att något är roligt kommer den alltså att prestera bättre på 

uppgiften (Yerkes & Dodson, 1905). Hur svår en människa uppfattar en uppgift är ett annat 

element som påverkar lärandet. Van Velsor & McCauley (2004) beskriver att en uppgift som 

ställer fysiska eller mentala krav som är bortom den nuvarande förmågan behövs för att en 
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människa ska utvecklas. 

 

3.6 Självbedömande 

I forskarvärlden är det vanligt att använda sig av självutvärderingar för att mäta olika 

egenskaper hos människor, exempelvis är det ett vanligt sätt att mäta människors 

kunskapsnivå. Dock finns det delade åsikter i forskarvärlden över om det är en pålitlig teknik 

eller ej samt hur korrekt resultatet från självutvärderingar egentligen är (Mabe & West, 1982). 

Ett flertal studier har nämligen visat på att människor generellt är dåliga på att korrekt 

bedöma sina kunskaper och egenskaper, då det finns en tendens att över- eller underskatta sin 

egen kunskap (Boud & Falchikov, 1989). Personer med låg kompetens överskattar gärna sin 

kunskapsnivå samtidigt som personer med hög kompetens på motsatt sätt underskattar sin 

kunskapsnivå (Shen & Pedulla, 2000).  

En annan analys om varför människor är dåliga på att bedöma sin kunskapsnivå är att det 

finns  en  tendens  av  att  vilja  framstå  i  en  “bättre  dager”  jämfört  med  andra.  Många  ger  

nämligen det svar som de tror att samhället förväntar sig istället för sanningen (Sundström, 

2005). Andra menar att människan tvärtom har en bra känsla över sin kunskap- och 

kompetensnivå samt att det är utformningen av frågorna som påverkar hur pass pålitliga 

svaren är (Ackerman, Beier och Bowen, 2002). Exempelvis är det lättare för människor att ge 

ett sanningsenligt svar om frågorna är av en mer specifik karaktär jämfört med en generell då 

detta minskar risken för missförstånd (Ackerman, Beier och Bowen, 2002). 

 

3.7 Studiens relevans för samhället och ämnet Måltids- och restaurangkunskap 

Det finns idag i stort sett ingen vetenskaplig information om matkasstjänster och om de 

påverkar matlagningskunskapen hos kunderna. Det som finns skrivet om kunskapsutveckling 

inom matlagning är också det begränsat. Det finns dessutom forskning som säger att 

anledningen till att människor inte lagar vegetarisk mat är för att de inte har tillräcklig 

kunskap om det (Lea et al., 2006; Schösler et al., 2012). Studien är därför relevant för 

samhället då både konsumenten av ICAs Matkassar och för ICA som företag kommer att 

kunna använda resultatet i att utveckla framtidens konsumtion av vegetarisk mat.  

Utöver detta finns det många röster som säger att samhället behöver minska på 

köttkonsumtionen för att människor ska få bättre hälsa och medverka i arbetet för en mindre 

klimatpåverkan (Världsnaturfonden, 2016; De Boer & Aiking, 2011). Studien kan bidra till 
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detta med insikt i  ett sätt att att öka människors kunskaper om vegetarisk matlagning och på 

så sätt bidra till en minskad köttkonsumtion. Studien kan också vara en indikator för 

restaurangbranschen hur stor efterfrågan på vegetarisk mat är. Om människor får mer kunskap 

om matlagning tror vi att detta kan ställa högre krav på restaurangbranschen. Slutligen kan 

studien också bidra till att ämnet måltidskunskap blir mer uppmärksammad då ämnet bland 

annat lär ut matlagning, samt att studien kan bidra till att belysa vikten av 

matlagningskunskap i utvecklingen av vårt samhälle. 

 

4. Metod 
4.1 Metodval 

För att besvara studiens syfte och pröva dess hypoteser har en kvantitativ metod tillämpats i 

form av en elektronisk enkät. Data har analyserats delvis med statistiska verktyg och delvis 

statistiskt deskriptivt. 

 

4.2 Urval, inklusionskriterier, rekrytering  

Av alla företag på marknaden som säljer vegetariska matkassar valdes ICAs Vegokasse och 

Inspirationskasse 4-dagars ut som urvalsgrupp då författarna har en kontakt inom ICA som 

har stort ansvar för matkassarna. Det blev därför enkelt att kontakta ICA och få svar direkt 

istället för att lägga ner tid på att välja vilka eller vilket företag som skulle kontaktas och 

användas för studien. Alla kunder som vid tillfället för utskicket av enkäten var en betalande 

kund av ICAs Vegokasse eller Inspirationskasse 4-dagars inkluderades i urvalet till studien. 

ICA ansvarade för att skicka ut enkäterna till sina kunder, detta skedde via mail. 

 

4.3 Enkätutveckling 

Enkäten genomfördes som en webbenkät och konstruerades i enkätverktyget 

TexTalk Websurvey. Enkäten inleddes med ett missivbrev som beskrev syftet med enkäten 

samt information om att svaren behandlas anonymt och att deltagande är frivilligt. De fick 

också information om möjligheten att avbryta enkäten fram till att de skickade in den. Efter 

introduktionen följde fyra avsnitt med åsiktsfrågor av likerttyp där det inledande avsnittet 

handlade om kundens vanor kring vegetarisk mat innan de började med Matkassen, följt av ett 

avsnitt om hur vanorna såg ut efter att de har använt sig av Matkassen. Därefter följde ett 

avsnitt om hur kunden lagar mat utan matkassen och vidare ett avsnitt om hur kundens attityd 



 
 
 

10 
 

till vegetarisk mat hade förändrats sedan de började med matkassen. Enkäten avslutades med 

ett avsnitt där kunden fick svara på hur deras konsumtion ser ut av Vegokassen eller 

Inspirationskassen, vilken kost de har, kön etc. (bilaga 1). Alla frågor av likerttyp besvarades 

på en fem-gradig skala med alternativen: Instämmer inte alls, Instämmer delvis inte, Varken 

eller, Instämmer delvis, Instämmer helt. Viss variation förekommer beroende på hur frågan är 

ställd (bilaga 1). 

 

4.4 Pilotstudie 

Enkäten genomgick en pilotstudie för att undersöka om frågorna i enkäten var tillräckligt 

omfattande och om deltagarna tyckte att svarsalternativen var tillräckligt breda. Vid en 

pilotstudie är det av vikt att inte tillfråga personer som kan tänkas ingå i den tänkta 

urvalsgruppen och hitta en mindre grupp respondenter som är jämförbar med sin tänkta 

urvalsgrupp (Bryman, 2011, s. 259). De tio deltagarna rekryterades genom ett 

Facebookmeddelande på författarnas privata sidor, där kravet var att de någon gång hade varit 

kunder av en Matkasse. fyra av respondenterna i pilotstudien tillhörde den uttänkta 

urvalsgruppen för studien, det vill säga kunder av ICAs Matkasse, medan resterande sex 

köpte en annan Matkasse. Svaren från pilotstudien användes endast till förbättring av enkäten 

och är inte en del av resultatet. 

Enkäten fick också vid ett flertal tillfällen korrekturläsas och granskas av sakkunniga och 

andra personer med högre utbildning eller mer erfarenhet, alla synpunkter togs i evaluering 

och korrigeringar gjordes i löpande i enkäten. De flesta ändringar gällde formuleringarna av 

frågorna så att de blev så tydliga som möjligt. Det lades även till frågor i enkäten så att det 

skulle bli tydligare att mäta en skillnad i deltagarnas kunskaper och åsikter innan och efter 

deras användning av Vegokassen eller Inspirationskassen. 

 

4.5 Datainsamling  

Den färdigställda enkäten distribuerades ut av ICA via e-post till 2049 aktiva kunder i hela 

Sverige av Icas Vegokasse och Inspirationskasse 4-dagars den 28/4/2017 . Enkäten var 

tillgänglig via en länk i mailet som kunderna fick klicka på för att delta (bilaga 2). Enkäten 

var öppen för kunderna till ovanstående kassar att svara på till och med 3/5/2017. Deltagarna 

fick möjlighet i slutet av enkäten att anmäla sig till ytterligare ett test genom att att fylla i sin 

e-postaddress. för att testa enkätens reliabilitet utfördes ett test-retest där de respondenter som 
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uppgav intresse kontaktades tre dagar efter den första enkäten avslutats och fick besvara 

enkäten en gång till (Bryman, 2011, s. 161). 

 

4.6 Analys 

Data som samlades in med enkäten behandlas som ordinaldata vilket betyder att rangordning 

är möjligt men inget betydelsefullt mått mellan stegen går att urskilja. Till att börja med 

undersöktes hur respondenternas självupplevda kunskap hade utvecklats som helhet. Detta 

görs genom ett One sample T-test där respondenternas självskattade kunskap om vegetarisk 

matlagning jämförs med deras självskattade kunskap efter att de börjat med Matkassen. 

Samma test används för att undersöka om det finns någon attitydförändring gällande hur 

roligt, enkelt och gott det är med vegetarisk matlagning.  

För att undersöka om tiden respondenterna har använt kassen har någon inverkan på deras 

kunskapsutveckling utfördes Kruskal-Wallis H test. Datan grupperades baserat på hur länge 

deltagarna använt Maktassen (1,2,3,4,5,6 månader eller mer). 

Spearmans rangkorrelation användes för att undersöka om det finns något samband med 

hur många vegetariska måltider som äts i hemmet och hur ofta samma respondenter väljer att 

äta vegetariska måltider på restaurang. 

Dataanlayserna gjordes i IBM SPSS Statistics version: 24.0 för Windows 10 samt Excel 

version 14.1.0 för Mac. 

 
4.7 Etisk reflektion 

Påfrestningen för respondenterna av enkäten bedömdes som låg av flera anledningar. För det 

första sker den inte under tidspress från författarna även om den å andra sidan kan vara en 

belastning tidsmässigt för respondenterna, då enkäten tar tid ifrån deras eventuellt 

tidspressade vardag. För det andra är inte enkätens frågor ställda på så vis att de kan klassas 

som  “känsliga”.  Det  skulle  möjligtvis  kunna  finnas  en  risk  för  en  negativ  påverkan  på  

deltagarnas självkänsla när de måste rannsaka sig själva om sina matlagningsvanor och 

matlagningskunskaper. Under utvecklandet av enkäten har de fyra forskningsetiska 

principerna varit mycket viktiga. Innan respondenterna kan gå vidare till enkätfrågorna blev 

de skriftligt informerade om sina rättigheter (bilaga 1).  

De fyra forskningsetiska principerna är följande: Deltagarna har enligt 

informationskravet rätt att få information om studiens syfte och vilka rättigheter de har samt 
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deras rätt att avbryta när de vill. Samtyckeskravet säger att de själva bestämmer om de vill 

delta i studien eller inte. Konfidentialitetskravet betyder att alla deras personuppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt och med högsta grad av anonymitet. Den sista 

forskningsetiska principen, nyttjandekravet, säger att de uppgifter som samlas in inte kommer 

att användas för annat än studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2004). 

I detta fall är det sista kravet extra viktigt då ICA står för distribution av enkäten och 

möjligtvis skulle vilja ha något i utbyte. Det enda ICA kan få ta del av är att läsa den färdiga 

studien så som den kommer att presenteras. Det är också viktigt att poängtera att hela studien 

är gjord i forskningssyfte där författarna kontaktade ICA för att få tillgång till en stor grupp 

respondenter. Det vill säga att undersökningen alltså är gjord på helt eget initiativ. ICA är inte 

en uppdragsgivare för arbetet och författarna drar inte någon ekonomisk fördel av att skriva 

detta arbete.  

Författarna är väl medvetna om att ICA ser möjligheter med att bidra med sin kundgrupp 

till  denna  studie.  Studien  kan  vara  ett  sätt  för  ICA  att  “ta  tempen”  på  sina kunder, ur deras 

perspektiv kan studien ses som en slags kundundersökning, en registrering av kundvanor. Det 

finns potential för ICA att använda sig av resultaten av studien i sin vidareutveckling av 

Matkassen och sitt varumärke och då potentiellt sin omsättning. Detta behöver inte 

nödvändigtvis vara negativt för deltagarna i studien eftersom ICA bör ha nöjda kunder för att 

kunna öka sin omsättning, och då kommer en vidareutveckling av ICA och Matkassen med 

stor sannolikhet vara gynnsamt för deltagarna i denna studie. Dels för att vid en 

vidareutveckling kan deras upplevelse med Matkassen bli bättre, och dels för att ICA kanske 

väljer att fokusera mer på vegetarisk mat eller utveckla det sortimentet eller kanske till och 

med öka mängden vegetariska recept på deras hemsida. Dock blev inte deltagarna 

informerade om att deras svar som de bidrar med till studiens resultat kan användas av ICA 

för att möjligtvis öka ICAs omsättning. I det stora hela går det inte att antyda större nackdelar 

för deltagarna i studien än så. 

 

4.7.1. Förförståelse 

Vi är studenter inom Gastronomi och har en formell utbildning inom måltidskunskap. Vi har 

troligtvis en djupare förståelse i varför vi använder vissa tekniker inom matlagning än vår 

urvalsgrupp. Vi tror dock inte att detta påverkar hur vi har undersökt kunskapsutvecklingen 

eftersom vi beslutade att i denna studie se på kunskap som Polanyi. Vi har å andra sidan ingen 
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större förförståelse om analysmetoder inom kvantitativ metod.Vi har inte heller någon djupare 

förförståelse om kunskap utanför vår egen sfär av kombinerat praktisk och teoretisk 

matlagningskunskap. 

  

4.8 Källkritik   

All litteratur som har använts i detta arbete har behandlats med största möjliga mån av kritisk 

analys. Vikt har lagts vid att försöka skriva en teoretisk bakgrund med hög trovärdighet och 

pålitlighet, därför är exempelvis alla vetenskapliga artiklar som har refererats i denna uppsats 

publicerade i peer-review granskade vetenskapliga tidskrifter.  

Trots denna strävan om att använda sig av fackgranskade artiklar, gick det inte när det 

kom till att beskriva hur matlagningskunskapen ser ut i Sverige idag utan att vända sig till 

rapporter med låg reliabilitet, då det saknades data framtagna av forskare. Dessa rapporter 

med låg reliabilitet är de som är gjorda på uppdrag av Nestlé, Svenska Dagbladet och 

Food&Friends.  Mängden  “svenskar”  de  har  undersökt  är  väldigt  låg  för  att  kunna  påstå  att  de  

representerar Sveriges population (cirka 1000 personer av Sveriges 10 miljoner invånare), 

enligt europakommissionens statistikbyrå Eurostat (2016) krävs 4-5 gånger så många 

respondenter beroende på vilken studie som utförs när det sker på ett helt land. Det är också 

svårt att uttyda vilka metoder rapporterna har använt sig av för att få fram den information de 

har konstaterat. Det går också att rikta en viss kritik till hur de har formulerat frågorna, då de i 

vissa fall är ledande. Viss litteratur går också att kritisera för dess ålder. Främst Yerkes & 

Dodson (1905) och Polanyi (1962). Dessa är dock så pass etablerade och vedertagna inom 

deras respektive ämne att de går att använda trots sin ålder. Informationen om Matkassen är 

hämtad direkt från ICAs egen hemsida och är väldigt säljande i sitt språk.   

 

5. Resultat  
Totalt svarade 231 personer på enkäten av 2049 personer som mottog den. Detta gav en 

svarsfrekvens på 11%. Fem personer svarade att de inte använde någon av Matkassarna som 

studien undersöker och exkluderades därför ur analysen. 

Majoriteten, 83%, av de svarande var kvinnor, 17% var män och en person identifierade sig 

som övrig. 
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5.1 Barn i hushållet 

Av de svarande uppgav 53% att de hade barn som bodde i hushållet som åt av den vegetariska 

maten, 12% uppgav att det bodde barn i hushållet men de åt inte av den vegetariska maten. 

Slutligen uppgav 35% av de svarande att de inte bodde några barn i hushållet. 

 

5.2 Uppdelning av matlagning 

Nästan hälften av de svarande, 49%, uppgav att de lagade majoriteten av de vegetariska 

recepten i Matkassen, ungefär lika många, 46%, uppgav att de delade på arbetet med någon 

annan. Tolv personer svarade att de inte lagade majoriteten av recepten.  

 

5.3 Fördelning av kosthållning och matkassar 
Tabell 1. Fördelning av antal respondenter och deras identifierade kosthållning i matkassarna 
Kosthållning Vegokassen Inspirationskassen Inget av dessa alternativ Total 
Vegetarisk kost 30 0 0 30 
Flexitarisk/semi 
vegitariansk kost 

55 4 4 63 

Pescetarisk kost 23 1 0 24 
Vegan 3 0 0 3 
Blandkost 48 62 1 111 
Total 159 67 5 231 

 

De respondenter som identifierade sin kost som vegetarian, flexitarian, pescitarian och vegan 

köpte övervägande Vegokassen. Vi kan även se i Tabell 1 att majoriteten av respondenterna 

som använde sig av Inspirationskassen identifierade sin kost som blandkost. 

 

5.4 Anledning till köp av Matkasse 

I en öppen fråga om varför respondenterna har valt matkassen uppgav 32% att de ville få mer 

inspiration och variation i vardagsmatlagningen. Dessutom uppgav 24% att de köper 

Matkassen för att få ett mer enkelt och bekvämt vardagsliv. Att äta mer vegetariskt eller att 

vara vegetarian uppgavs av 13% som anledning till att de väljer matkassen. Andra 

anledningar till att respondenterna väljer matkassen är att minska miljöpåverkan (7%), 

tidsbesparing (6%) samt att förbättra sin hälsa (5%) 
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5.5 Statistisk analys  
Tabell 2. Fördelning  av  respondenternas  svar  på  frågan  “Uppskatta  hur  roligt/enkelt/gott  du  tyckte  det  var  att  laga  
vegetarisk mat innan och efter du började laga mat med Vegokassen eller Inspirationskassen.” 
 Jättetråkigt Tråkigt Varken eller Roligt Jätteroligt Mode 
Innan kasse 10 24 130 56 8 3 
Efter kasse 0 0 68 108 47 4 

 

 
  Jättesvårt Svårt Varken eller Enkelt Jätteenkelt Mode 
Innan kasse 9 50 99 55 15 3 
Efter kasse 1 5 72 116 34 4 

  

 
  Inte alls gott Inte gott Varken eller Gott Jättegott Mode 
Innan kasse 1 7 50 110 60 4 
Efter kasse 0 0 12 111 105 4 

(α  =  .700)   (P < .001)  Jättetråkigt/jättesvårt/inte alls gott är lägst på likertskalan, och kan representeras som 1. 
Jätteroligt/Jätteenkelt/Jättegott är högst på likertskalan, och kan representeras som 5. 
Mode är uträknat från denna översättning. 
 
 

Tabell 2 visar förändringen i respondenternas attityd till hur roligt, enkelt och gott vegetarisk 

mat och matlagning är. I fallen hur roligt och enkelt vegetarisk matlagning är syns det en 

förändring i mode, något som inte görs för attityden om hur gott vegetarisk mat är. Det går att 

se att ingen respondent tycker längre att vegetarisk mat inte är gott efter att ha använt 

matkassen. Det går också att se att 45 fler respondenter tycker att vegetarisk mat är jättegott 

efter att ha använt matkassen. Det är en skillnad som går att observera men som inte syns i en 

förändring av mode. 

T-Testerna visade att vegetarisk matlagning upplevs som roligare, enklare och godare 

efter att ha använt ICAs Matkassar. Testerna visade också att det fanns en statistiskt 

säkerställd ökning av självrapporterad kunskap (p > .001).  

 

Resultatet från Kruskal-Wallis test visade att det inte fanns någon statistiskt signifikant 

variation i hur länge respondenterna hade använt matkassarna och hur deras självupplevda 

kunskap påverkades av detta (p = 0.111). 

Spearmans rangkorrelation visade att det fanns en positiv korrelation som är statistiskt 

signifikant mellan att äta vegetariska middagar hemma och välja dessa på restaurang: (Rs = 
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.669, p = .035).  

Tabell 3 visar att av 226 respondenter sa 95 personer att de alltid eller ofta åt vegetarisk 

mat på restaurang. Av dessa 95 var majoriteten (72%) vegetarianer, veganer och flexitarianer. 

Av de som identifierade sin kost som blandkost åt majoriteten (61%) aldrig eller sällan 

vegetariskt på restaurang. 

 
Tabell 3. Fördelningen  av  respondenternas  svar  på  frågan:  “Sedan  du  började  använda  ICAs  matkasse  Vego eller 
Inspiration  hur  ofta  väljer  du  vegetarisk  mat  när  du  äter  middag  på  restaurang?”  uppdelat  i  identifierat  kosthållning. 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
Blandkost 19 49 36 6 0 
Pescitarian 0 0 4 12 8 
Flexitarian 3 5 15 29 7 
Vegetarian 0 0 0 4 26 
Vegan 0 0 0 0 3 

 

5.6 Deskriptiv statistik  

5.6.1 Kunskapsutveckling 

Majoriteten av respondenterna (69%) höll delvis eller till stor del med i påståendet att 

Vegokassen och Inspirationskassens recept hade påverkat deras upplevda 

kunskapsutveckling. 

 
Figur 1. Självskattad kunskap innan Matkassen uppdelat på två kosthållningar

 
 

 

Figur 1 visar att majoriteten (72%) av de som sa sig vara vegetarianer hade en hög eller 
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mycket hög kunskap om vegetarisk matlagning innan de började med Matkassen. Av de som 

sa sig äta blandkost skattade 12% att de hade en hög eller mycket hög grad av självskattad 

kunskap om vegetarisk matlagning. Av de personer som sa sig äta blandkost uppskattade 49% 

att de hade låg eller mycket låg kunskap om vegetarisk matlagning. Bland vegetarianerna var 

det 15%.  

 
Figur 2.  Självskattad kunskaputveckling efter användandet av Matkasse uppdelat på kosthållning 

Självskattad kunskapsutveckling efter användandet 

 
 

Figur 2 visar att majoriteten (66%) av de som sa sig vara vegetarianer upplevde en 

kunskapsutveckling efter användandet av ICAs Matkasse. Av de som sa sig äta en blandkost 

sa majoriteten (56%) att de upplevde en kunskapsutveckling efter användandet av ICAs 

Matkasse 
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Figur 3. Självskattad kunskap efter användandet av matkassar uppdelat på typ av Matkasse

 

 

Figur 3 visar att 72% av de som hade använt Vegokassen hade en självupplevd 

kunskapsutveckling efter att ha använt Vegokassen. Bland de som använt inspirationskassen 

upplevde 65% att de hade en upplevd kunskapsutveckling. 

 

5.6.2 Konsumtion av vegetariska middagar 

De 145 respondenter som upplevde en kunskapsutveckling och inte åt en vegetarisk kost 

regelbundet, åt i snitt 1.8 vegetariska middagar per vecka innan de började med Matkassen. 

Efter att ha använt Matkassen åt de i snitt 3,77 vegetariska middagar per vecka. De åt alltså 

1,9 fler vegetariska middagar i snitt per vecka. Justeras dessa 3,77 middagar för de middagar 

som ingick i matkassen (-3 för vego, -1 för inspirationskassen per vecka och respondent som 

använder den) åts det i snitt 1,77 måltider per vecka. Den totala konsumtionen av vegetariska 

middagar hade alltså ökat totalt men de vegetariska måltider som inte kom från kassen hade 

minskat. 
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5.6.3 Framtida konsumtion av vegetarisk mat 
Figur 4. Respondenternas grad av instämmande i påståendet:  ”Jag  kan  tänka  mig  att  enbart  äta  vegetarisk  mat  i  resten  av  
mitt  liv”. 

”Jag  kan  tänka  mig  att  enbart  äta  vegetarisk  mat  i  resten  av  mitt  liv” 

 
 

Av de 226 respondenterna kunde 112 personer (49%) helt eller delvis tänka sig att äta 

vegetarisk mat resten av livet. Av dessa sa sig 30 personer (26%) vara vegetarianer och 3 

personer (3%) veganer. 

Delas kassarna upp var för sig svarade 97 personer (61%) av vegokassekunderna att de 

instämmer delvis eller instämmer helt med påståendet. Motsvarande siffra för 

inspirationskassen är 9 personer (13%). 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Kunskap 

Om vi hade använt oss av en objektiv kunskapsundersökning, exempelvis ett test om 

kundernas matlagningskunskaper, hade vi troligtvis kunnat få ett mer nyanserat resultat. Eller 

alternativt bett respondenterna att uppskatta sin kunskapsnivå innan och efter. Då hade vi 

kunnat jämföra deras svar mellan hur de upplever en kunskapsökning med hur deras 

kunskaper faktiskt hade ökat. Däremot hade ett sådant test behövt göras över tid som 

exempelvis Hartmann, Dohle, & Siegrist (2013) gjorde där de jämförde 

matlagningskunskapen i Schewiz 2010 och 2011. 
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6.1.2 Reliabilitet 

Alan Bryman (2011) menar att det finns tre viktiga faktorer man måste ta ställning till för att 

bedöma kvaliteten på sin undersökning: Stabiliteten, Intern reliabiliteten och 

Interbedömarreliabiliteten (Bryman, 2011, s. 160) För att testa stabiliteten utfördes ett test-

retest på frivilliga respondenter som uppgav intresse för att fylla i ytterligare ett test i sluteet 

av enkäten (n=33). Bryman (2011, s.161) säger att om det finns en signifikant skillnad är 

stabiliteten låg. För att utföra vårt test-retest utfördes två One sample T-test på frågorna 5 & 8 

(se bilaga 3). Resultatet från dessa visar att p= .569 samt .673. Det finns alltså ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan svaren. Vi tolkar detta som att vi har en acceptabel grad av 

stabilitet. Den interna reliabiliteten har testats med Cronbachs alfa. Detta går ut på att 

undersöka hur troligt det är att respondenter som svarar på ett visst sätt på en fråga och svarar 

på samma sätt på en annan fråga. Resultat från detta test kan vara mellan 1 och 0, där 1 är 

perfekt intern reliabilitet och 0 är ingen intern reliabilitet. Bryman (2011) skriver att det råder 

delade meningar om vad som är ett acceptabelt mått av intern-reliabilitet. Bryman (2011, 

s.162) nämner exempel mellan .8 och .6 som acceptabla mått. Vårt resultat visar .7 och vi 

anser därför att vi har en acceptabel nivå av intern reliabilitet. 

 

6.1.3 Enkäten 

Det finns både fördelar och nackdelar med den typ av enkät som vi har använt för denna 

studie. Vi ser en svaghet med en svarsfrekvens på endast 10%. Även om flertalet statistiska 

tester visar signifikanta skillnader är det ändå bara en av tio kunder som har svarat på enkäten. 

För att åtgärda detta hade påminnelser om att svara på enkäten kunnat skickas ut vid lämplig 

tidpunkt. Att skicka ut undersökningen via mail ser vi som en styrka då alla kunder till 

Matkassen måste genomföra sitt köp genom Internet. Vi kunde därför nå samtliga kunder av 

Matkassarna. Enkäten ställer relativt höga krav på våra respondenter då vi i flertalet frågor ber 

dem komma ihåg hur deras kunskapsnivå såg ut för flera månader sen. Människans minne är 

långt ifrån perfekt och vi kan anta att inte alla för dagbok över sin kunskapsutveckling inom 

matlagning (Ejvegård, 2009, s. 61).  

Då vi har använt oss av ett företags matkassar går det inte att säga något om kunder till 

andra matkassar får liknande kunskapsutveckling eller attitydförändring. Om vi hade använt 

oss av flera företag hade det gått att göra en jämförelse för att se om ett företags sätt att 

utveckla recept på är mer effektivt än ett annat, vilket kan ge en annan typ av 
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kunskapsutveckling.  

Eftersom ingen studie som denna har utförts tidigare utformade vi vår enkät till största 

del själva. Vi använde oss av metodböcker som Samhällsvetenskapliga metoder av Alan 

Bryman (2011), Enkätboken av Jan Trost (2016) samt Vetenskaplig metod av Rolf Ejvegård 

(2009) för att använda oss av tekniker som har visat sig ge gott resultat. Viss information har 

också hämtats från Hartmann et al (2013) i hur frågorna kan ställas och enkäten byggas upp. 

Vi vet inte hur resultatet hade påverkats om andra källor hade använts. Då vi har en 

acceptabel nivå av reliabilitet hade denna kunnat höjas om andra enkätfrågor använts. 

Vår saknad av förkunskap innan arbetet började kan ha haft en påverkan på hur enkäten 

utformades och hur resultatet analyserades. Hade vi haft mer kunskap inom exempelvis 

statistik hade ytterligare tester kunnat utföras för att visa på tydligare samband mellan 

exempelvis attitydförändringar kopplat till kunskapsutveckling. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Attitydförändring till vegetarisk mat och matlagning 

Vi har valt att diskutera attitydförändringarna till vegetarisk mat i två delar. Den första delen 

diskuterar vi hur respondenternas attitydförändringar påverkar deras konsumtion av 

vegetarisk mat. I den andra delen diskuterar vi hur respondenternas attitydförändringar rör 

deras åsikter kring vegetarisk mat även om det inte leder till ett agerande, detta kallar vi för 

emotionella attitydförändringar.  

 

6.2.2 Attitydförändring och konsumtion 

Respondenternas konsumtion av vegetariska måltider går att analysera dels i hur många 

vegetariska middagar de äter och dels i om de väljer vegetariskt på restaurang. Resultatet från 

enkäten visade att antalet vegetariska middagar hade ökat för gruppen som inte redan åt 

vegetariskt varje dag och som hade upplevt en kunskapsökning. Från 1,8 till 3,77 vegetariska 

middagar per vecka varav 1,77 var utöver det matkassen bidrog med. Detta betyder att en del 

av respondenterna lägger till Matkassens vegetariska middagar till sin vegetariska veckorutin. 

Det finns dock ett antal respondenter som inte gör det. Detta betyder troligtvis att de byter ut 

de vegetariska middagarna som de åt innan de började med Matkassen mot de måltider som 

kommer med från Matkassen. Däremot behöver inte detta vara något negativt, recepten som 

följer med Matkassen är näringsberäknade enligt nordiska näringsrekommendationer (ICA, 
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2017b) därför skulle potentiellt många egenkomponerade middagar med kanske bristande 

näringsmässigt innehåll bytas ut  mot  “nyttigare”  alternativ,  vilket  då  skulle  bidra  till  en  bättre  

hälsa för respondenterna.  

Resultatet från studien visar också på att det fanns en statistiskt signifikant korrelation 

mellan att äta vegetariskt hemma och att välja vegetariska rätter på restaurang. Anledningen 

till detta resultat beror mest troligt på att de som valde att äta vegetariskt på restaurang redan 

hade en typ av vegetarisk kost. Väldigt få bland de som identifierade sin kost som blandkost 

valde att äta vegetariskt på restaurang. Resultatet är ändå intressant då det faktiskt äts nästan 

fyra vegetariska middagar per vecka (se 5.6.2) för den som inte regelbundet äter vegetarisk 

kost. Varför väljer inte dessa att också äta vegetarisk mat på restaurang?  En orsak till att 

respondenterna som äter blandkost inte väljer fler vegetariska middagar utöver de som de får 

med Matkassen eller väljer dessa på restaurang kan bero på det Corrin och Papadopoulos 

(2017) säger om att även om inställningen till vegetarisk mat är positiv och att många kan 

tänka sig att minska på sin köttkonsumtion är det många som är ovilliga att helt gå över till en 

vegetarisk kost eftersom de flesta har en stark emotionell förbindelse till kött. Det skulle 

också kunna vara så att människor helt enkelt struntar i de fördelar som finns med vegetarisk 

kost, något som vi enbart kan spekulera i. Ett flertal studier pekade dock på att kunskapen om 

de miljö- och hälsofördelar en minskning av köttkonsumtionen skulle bidra med, behövdes 

för att människor skulle kunna tänka sig att förändra sin köttkonsumtion eller övergå till en 

vegetarisk kost (Corrin & Papadopoulos, 2017; Världsnaturfonden, 2017). 

 

6.2.3 Emotionella attitydförändringar 

Ungefär hälften (49,3%) av respondenterna kunde tänka sig att enbart äta vegetarisk kost 

resten av livet. Detta resultat visar att respondenterna har en positiv attityd till vegetarisk kost 

och att det är en indikator på en emotionell attityd. Vi vet dock inte om detta har förändrats 

från de att respondenterna började med matkassen eftersom någon sådan mätning inte gjordes. 

Vårt resultat går däremot emot de undersökningar som tidigare gjorts i Sverige. I dessa 

undersökningar säger sig 5% vara vegetarianer (Djurens rätt, 2016) och 10% säger sig äta 

vegetarisk kost (Ennart, 2017 2 november). Dessa undersökningar som finns kan dock ge en 

missvisande bild av antalet vegetarianer i Sverige. Båda undersökningarna har undersökt 

väldigt små grupper människor vilket gör det svårt att säga hur läget ser ut på riksnivå. Vi 

anser inte heller att vår urvalsgrupp är en representativ bild av Sveriges invånare utan att den 
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består av en liten grupp människor som äter vegetarisk regelbundet. 69% av våra respondenter 

har valt en vegetarisk Matkasse och resterande en Matkasse som innehåller minst ett 

vegetariskt recept i veckan. Dessa människor har alltså inte förkastat tanken om att äta 

vegetarisk mat minst en till tre gånger i veckan och har då redan till viss mån redan en positiv 

inställning.  Detta  kan  göra  att  studiens  resultat  blir  mer  “positivt”  i  frågor  om  inställningen till 

vegetarisk kost. 

Trots detta är det viktigt att ställa sig frågan varför inte fler människor i Sverige äter en 

vegetarisk kost Om de som äter blandkost anser att vegetarisk mat har blivit godare, varför 

väljer de bort den på restaurang och vad krävs för att de ska välja vegetarisk mat på restaurang 

och i vardagen? Det hade varit intressant att i vidare forskning undersöka köttets roll på 

restaurang och om det är där köttet hör hemma och inte i hemmet.  

Svaren från enkäten visade också på att de flesta av respondenterna tyckte att vegetarisk 

matlagning blev roligare, enklare och godare av att använda sig av matkassarna. Vi anser att 

detta resultat indikerar på att det har skett en emotionell förändring i deras attityd kring 

vegetarisk mat eftersom dessa tre variabler är mått på subjektiva känslor kring matlagning.   

Det går självklart att ifrågasätta om roligt, enkelt och gott faktiskt mäter attityd till 

vegetarisk mat som helhet eller om det bara mäter just graden av roligt, enkelt och gott. En 

kvalitativ studie hade kunnat undersöka hur respondenterna beskrev sin attityd till vegetarisk 

mat med egna ord. Detta hade gett en större bredd på studien och kanske även kunna peka ut 

tydligare vad det är som gör att respondenten äter eller inte äter. Det går att spekulera i om det 

är Matkassen i sig som gör att respondenterna får en attitydförändring till vegetarisk mat. Det 

kan också vara så att Matkassen som koncept frigör tid från en annars stressig vardag med 

mat som ska planeras, inhandlas och sedan tillagas. Om stressmomentet med planering och 

inhandling tas bort kan det innebära att det öppnar upp för en mer njutbar stund kring 

matlagandet. Även den variation som Matkassen medför kan påverka känslan att lära sig 

något nytt.  

Vi anser att attitydförändringen om att vegetarisk matlagning blir godare är intressant att 

diskutera ur två perspektiv. Det första rör det tidigare nämnda Labor leads to love (Norton, et 

al. 2011) och hur lite som krävs för att tillfredsställelsen med matlagning ska öka. I 

Matkassen saknas det som vi som är studenter i Gastronomi personligen anser är en stor del 

av nöjet med matlagning, nämligen att skapa recept och rätter. I fallet Matkassen både skapar 

ICA receptet och väljer exakt vilka råvaror kunderna ska använda för att tillaga det, en stor 
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del av arbetet är därför gjort av någon annan. Att detta skulle påverka graden av hur gott 

respondenterna tycker att vegetarisk mat är på ett negativt sätt, kan vi inte se i vårt resultat. 

Respondenterna tyckte nämligen att vegetarisk mat blev godare (tabell 2). Vilket 

överensstämmer med teorin att man inte behöver ha skapat något från grunden för känna en 

tillfredsställelse. Vi vet dock inte om att skapa något från grunden kan förhöja denna känsla 

ytterligare. Det andra perspektivet är att respondenterna tycker att ICAs recept är mer 

välsmakande än de maträtter de själva lagade innan Matkassen och att det är detta som 

påverkar att vegetariska maten har blivit godare.  

Slutligen kring ämnet attityd och vegetarisk mat vill vi poängtera att det finns många 

anledningar till att den minsta attitydförändringingen för en minskad köttkonsumtion är 

viktig. Världsnaturfonden (2016) menar på att köttkonsumtionen behöver halveras och att vi 

människor behöver göra smartare val kring kött för att förbättra vår hälsa och minska den 

negativa påverkan köttkonsumtionen har på miljön.  

 

6.2.4 Kunskapsutveckling 

Tiden som respondenterna hade använt Matkassen kunde inte korreleras till deras 

kunskapsutveckling. Med andra ord, vårt resultat visade inte att respondenterna till högre grad 

upplevde att de hade blivit bättre på vegetarisk mat ju längre de hade haft Matkassen. Det 

finns flera möjliga anledningar till varför vi får detta resultat. Den mest troliga är det faktum 

att vår studie inte mäter kunskap på något objektiv sätt. Det är alltså möjligt för en kund som 

har använt Matkassen i en månad att uppleva kunskapsutveckling då den är relativ till deras 

tidigare erfarenhet, och kan därför skattas som hög. Att det finns en självupplevd 

kunskapsutveckling redan efter så kort tid kan också bero på konceptet ”Labour leads to 

love”  (Norton, Mochon & Ariely, 2011), som säger att delta i arbetet räcker för att känna 

ökad tillfredsställelse över det som har presterats.  

Att lära sig själv är också ett av de sätt som en stor del människor lär sig att laga mat på 

(Wolfson, et al, 2017), samtidigt som kunskapen om matlagning minskat över tid (Wolfson et 

al, 2017; Hartmann et al, 2013; Chenhall, 2010). Om det finns någon slags korrelation mellan 

den självlärda kunskapen om matlagning och den avtagande kunskapen om matlagning i de 

undersökta länderna vet vi inte. Vårt resultat visar dock att respondenterna upplever att deras 

kunskap har utvecklats efter användandet av matkassen. Vi anser att Matkassen är ett sätt att 

lära sig själv att laga mat och tror därför att det är osannolikt att självinlärningen av 
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matlagning ska stå till svars för nedgången av matlagningskunskaperna runt om i världen. 

Vi vet också att hälften av matkassekunderna delar på matlagningen med någon 

annan, vi vet att majoriteten hade barn i hushållet. Detta skulle kunna betyda att det sker ett 

erfarenhetsutbyte ur ett lärare-elevperspektiv under matlagningen mellan exempelvis barn och 

förälder, något som Wolfson, et al (2017) påstår har traditionellt skett i familjer och är det 

förväntade sättet att lära barn laga mat. Om det är så i vårt fall är inget vi vet säkert eftersom 

vi inte har undersökt hur delaktiga barnen är under matlagningen.  

Resultatet visar även att det går att ta bort en, enligt oss central del för inlärningen av 

matlagning, nämligen valet eller skapandet av ett recept.  I denna del väljs vilka tekniker som 

ska användas för att gå från råvara till färdig mat. Om den delen tas bort anser vi att stora 

luckor i kunskapen om matlagning kan uppstå. Ett möjligt slutresultat blir då att matlagaren 

endast  utvecklar  den  ”tysta” kunskapen som Polanyi beskriver. Matlagaren får kunskap om en 

viss teknik som ska användas vid ett visst tillfälle men inte varför eller hur det påverkar 

slutresultatet. Denna kunskap har många likheter med det Polanyi (1962) säger om den 

”tysta”  kunskapen,  men  också  det  Schön (1982)  skriver  om  ”knowing-in-action”.  Det  hade  

varit intressant att veta om respondenterna reflekterat över sitt agerande på det sätt som Schön 

(1983) skriver om. Att tänka på något samtidigt som du gör det kan vara nyckeln att gå från 

Polanyis tysta kunskap till att få en större förståelse för varför vissa saker sker med vissa 

råvaror. Det kan också vara så att det som kunderna upplever som kunskapsutveckling inte 

alls är kunskap om hur något ska göras. Om matkassen är, som vi har nämnt tidigare, ett bevis 

på att konceptet Labor leads to love (Norton et al. 2011) stämmer. Kan det vara att 

respondenterna  “klappar  sig  själv  på  axeln”  och  förvirrar  deras  nöjdhet  över det som 

presterats vid matlagningen med en kunskapsutveckling. Vi vet inte heller om vår syn på 

kunskap, ”den tysta”, stämmer överens med det respondenterna anser vara kunskap. Det hade 

behövts göras ytterligare studier för att ta reda på detta. 

Även om enkäten bekräftade vår hypotes om att kunder till ICAs Matkasse upplevde en 

kunskapsutveckling, finns det mycket i just det resultatet som är intressant att fundera över. 

Exempelvis om det finns en skillnad mellan vegetarianerna och de som äter blandkost. Figur 

1 visar på att majoriteten av vegetarianerna hade en bättre kunskap jämfört med de som äter 

blandkost innan de började med Matkassen och att majoriteten av de som äter blandkost hade 

en sämre kunskap innan de började med Matkassen. Här skulle det kunna vara lätt att anta att 

en stor del av de som äter blandkost också skulle uppleva en kunskapsutveckling men så är 
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inte fallet. Figur 2 visar nämligen att 56% av de som äter blandkost upplevde en 

kunskapsutveckling, istället är det fler av vegetarianerna (66%) som upplevde att de blev 

bättre på vegetarisk matlagning. På grund av detta ställer vi oss frågan, är detta ett tecken på 

att Yerkes-Dodsons lag stämmer? Att vegetarianerna finner ett högre stimuli i att laga 

vegetarisk mat än de som äter blandkost och därför upplever att de presterar bättre på grund 

av deras utvecklade kunskap och därför lär sig mer? Det kan också vara så att vegetarianerna 

antar att samhället förväntar sig att de ska vara bättre på att laga vegetariskt som Sundström 

(2005) skriver och därför har svarat på detta vis. 

Det denna studie har visat är att användande av matkassetjänster och de recept som 

ingår bidrar till att den självupplevda kunskapsnivån om vegetarisk mat ökar. Vi anser därför 

att Matkassen ska utforskas i om den kan användas som verktyg för att stärka människors 

kunskap om vegetarisk matlagning.  

 

6.2.5 Förslag till vidare forskning 

Studien skulle ha gynnats av kvalitativa intervjuer som komplement till det kvantitativa 

resultat som var utfallet av enkäten. Som vi nämnde tidigare i diskussionen, skulle en 

kvalitativ studie kunna undersöka hur kunderna beskriver - med egna ord - sin attityd till 

vegetarisk mat och ge en mer nyanserad bild av vad det är som gör att kunden äter eller inte 

äter vegetariskt.  

Vi anser att det behövs mer forskning på hur matlagningskunskapen ser ut i Sverige. 

Exempelvis göra ett objektivt kunskapstest för att få en djupare förståelse för svenskarnas val 

och beteende kring mat.  

Även vidare forskning om kundernas användning av matkassetjänster är intressant. 

Till exempel en etnografisk observationsstudie om hur matkassekunderna beter sig under 

matlagningen exempelvis hur kunderna läser och använder recepten, om de delar på arbetet - 

hur yttrar det sig? Om det finns barn i hushållet - är de involverade i matlagningen och kan 

detta påverka deras kunskapsutveckling?  

Ytterligare ett förslag till vidare forskning, och som vi har nämnt tidigare, är att 

studera köttets status på restaurang och då förslagsvis studera personer som identifierar sig 

som flexitarianer och hur de tänker kring detta ämne.  
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7. Slutsats 
Resultatet från enkäten visar på att det finns en självupplevd kunskapsutveckling i vegetarisk 

matlagning hos kunder till ICAs Vegokasse eller Inspirationskasse 4-dagars. Det finns också 

en attitydförändring till vegetarisk matlagning hos kunder som använder sig av ICAs 

Vegokasse eller Inspirationskasse 4-dagars. Vi kan därför förkasta både nollhypoteserna om 

att det inte finns någon förändring i båda fallen. Det kan finnas många anledningar till att vi 

ser detta resultat, allt från att det är recepten i Matkassen som påverkat denna förändring, till 

att det är andra faktorer som frigörandet av tid från en annars stressig vardag. 

Vi ser också att alla inte är villiga att minska sin köttkonsumtion eller byta till 

vegetarisk kost. Vi tror att detta beror på en emotionell förbindelse som finns till kött men 

även på att kunskapen som kunderna till Matkassen får genom matkassetjänsten inte är 

tillräckligt stor.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - enkät 
Hej! 
Vi är två studenter vid Restauranghögskolan i Umeå som skriver vår kandidatuppsats om matlagningskunskap med fokus på 
vegetarisk mat och matlagning. 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur din kunskap om och attityd gentemot lakto-ovo vegetarisk mat har påverkats av 
användandet av ICAs matkasse Vego eller ICAs matkasse Inspiration. Eftersom de vegetariska recepten i Vegokassen och 
Inspirationskassen är lakto-ovo-vegetariska är det denna typ av vegetarisk mat som studien rör. Alltså vegetarisk mat som 
innehåller både mejeriprodukter och ägg. Vi skulle vara mycket tacksamma om du kunde ta dig tid att fylla i vår korta enkät, 
den tar bara 5 minuter! 
 
Om du har några frågor kan du maila oss på 
Anneli: anhe0310@student.umu.se 
Jesper: jeer0073@student.umu.se  
 
Resultatet från denna enkät kommer att användas som grund för vårt examensarbete på Gastronomiprogrammet. Ni och era 
svar kommer behandlas anonymt, och ingen utomstående kommer hantera det insamlade materialet. Deltagandet är frivilligt 
och kan avbrytas fram tills dess att enkäten skickats in. 
 

Tack för att du tar dig tid! 
Anneli & Jesper 
 

Denna del av enkäten undersöker dina vanor innan du började använda dig av Vegokassen eller 
Inspirationskassen. Välj det svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning 
Läs noga igenom frågan innan du svarar. Frågorna är lika varandra men skiljer på det du lagar och det du äter 

 0 dagar i 
veckan 

1 dag i 
veckan 

2 dagar i 
veckan 

3 dagar i 
veckan 

4 dagar i 
veckan 

5 dagar i 
veckan 

6 dagar i 
veckan 

7 dagar i 
veckan 

1. Innan du började med 
Vegokassen eller 
Inspirationskassen, i 
snitt hur många dagar i 
veckan lagade du 
vegetariska middagar? 

        

2. Innan du började med 
Vegokassen eller 
Inspirationskassen, i 
snitt hur många dagar i 
veckan åt du vegetariska 
middagar? Tänk på både 
de middagar du åt 
hemma och de du åt på 
exempelvis restaurang. 
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Innan du började använda ICAs matkasse Vego eller Inspiration hur ofta valde du vegetarisk mat när du åt 

middag på restaurang? 
I detta fall kan vegetarisk mat även vara vegansk mat 

 
Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

3. Uppskatta hur ofta du valde att äta vegetarisk mat när du åt middag 
på restaurang 

     

 
I denna del av enkäten ska du ta ställning till ett påstående om vegetarisk matlagning. 

Markera din åsikt genom att klicka i det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. 
 Instämmer inte 

alls 
Instämmer 
delvis inte 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

4. Innan jag började använda ICAs 
matkasse Vego eller Inspiration 
upplevde jag att jag kunde laga 
vegetariska middagar utan recept. 

     

 
Hur hög var din kunskapsnivå om vegetarisk matlagning innan du började med ICAs matkasse Vego eller 

Inspiration?  
 

Mycket låg 
kunskap 

Låg 
kunskap 

Varken låg 
eller hög 
kunskap 

Hög 
kunskap 

Mycket hög 
kunskap 

5. Uppskatta din kunskapsnivå om 
vegetarisk matlagning innan du började 
med ICAs matkasse Vego eller 
Inspiration. 

     

Denna del av enkäten undersöker dina vanor sedan du började med Vegokassen eller Inspirationskassen. Välj det 
svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning 
Frågorna gäller endast de veckor du använder dig av Vegokassen eller Inspirationskassen 
Läs noga igenom frågorna innan du svarar. Frågorna är lika varandra men skiljer på det du lagar och det du äter 

 1 dag 
per 
vecka 

2 dagar 
per 
vecka 

3 dagar 
per 
vecka 

4 dagar 
per 
vecka 

5 dagar 
per 
vecka 

6 dagar 
per 
vecka 

7 dagar 
per 
vecka 

6. Inklusive de vegetariska recept du får 
från Vegokassen eller 
Inspirationskassen, i snitt hur många 
vegetariska middagar lagar du i 
veckan? 

       

7. Av veckans 7 middagstillfällen hur 
många gånger i veckan äter du 
vegetariska middagar? Tänk på både de 
middagar du äter hemma och de du äter 
på exempelvis restaurang. 
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Markera din åsikt genom att klicka i det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning 

Läs noga igenom frågorna innan du svarar 
 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
delvis inte 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

8. Sedan jag börjat använda ICAs 
matkasse Vego eller Inspiration 
upplever jag att jag har bättre 
kunskap om vegetarisk matlagning 
än innan. 

     

9. Jag upplever att recepten som 
följer med Vegokassen eller 
Inspirationskassen har påverkat 
denna förändring 

     

10. Sedan jag börjat använda ICAs 
matkasse Vego eller Inspiration 
upplever jag att jag kan laga 
vegetariska middagar utan recept 

     

 
Sedan du började använda ICAs matkasse Vego eller Inspiration hur ofta väljer du vegetarisk mat när du 

äter middag på restaurang? 
I detta fall kan vegetarisk mat även vara vegansk mat 

 
Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

11. Uppskatta hur ofta du väljer att äta vegetarisk mat när du äter 
middag på restaurang 

     

I denna del av enkäten ska du ta ställning till två påståenden om hur du lagar mat. Markera din åsikt genom att 
klicka i det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Jag lagar inte 
vegetarisk mat de 
dagar jag inte har 
Vegokassen eller 
Inspirationskassen 

12. På de dagar jag 
inte har Vegokassen 
eller 
Inspirationskassen 
och lagar vegetariska 
middagar använder 
jag mig av recept. 

      

 
Markera din åsikt genom att klicka i det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

13. Jag modifierar recepten från 
ICAs matkasse Vego eller 
Inspiration för att bättre passa mina 
kostpreferenser, exempelvis tycke 
och smak, allergier, mängd etc. 
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I denna del av enkäten vill vi veta hur din attityd har förändrats kring vegetarisk mat och matlagning 

 
Hur roligt är det att laga vegetarisk mat? 

 

Jättetråkigt Tråkigt 

Varken 
tråkigt eller 
roligt Roligt Jätteroligt 

14. Uppskatta hur roligt du tyckte det var att laga 
vegetarisk mat innan du började laga mat med 
Vegokassen eller Inspirationskassen. 

     

15. Uppskatta hur roligt du tycker det är att laga 
vegetarisk mat efter du började laga mat med 
Vegokassen eller Inspirationskassen. 

     

 
Hur enkelt är det att laga vegetarisk mat? 

 

Jättesvårt Svårt 

Varken 
enkelt eller 
svårt Enkelt 

Jätte-
enkelt 

16. Uppskatta hur enkelt du tyckte det var att laga 
vegetarisk mat innan du började laga mat med 
Vegokassen eller Inspirationskassen. 

     

17. Uppskatta hur enkelt du tycker det är att laga 
vegetarisk mat efter du började laga mat med 
Vegokassen eller Inspirationskassen. 

     

 
Hur gott är vegetarisk mat? 

 Inte alls 
gott 

Inte 
gott 

Varken gott 
eller inte gott Gott Jättegott 

18. Uppskatta hur gott du tyckte vegetarisk mat var innan 
du började laga mat med Vegokassen eller 
Inspirationskassen. 

     

19. Uppskatta hur gott du tycker vegetarisk mat är efter 
du började laga mat med Vegokassen eller 
Inspirationskassen. 

     

Vad är anledningen till att du köper ICAs matkasse Vego eller Inspiration? 
Skriv ditt svar i textrutan 
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 20. Hur länge uppskattar du att du har varit kund av ICAs matkasse Vego eller Inspiration? 

 1 månad eller mindre 

 2 månader 

 3 månader 

 4 månader 

 5 månader 

 6 månader eller mer 

  

 
 21. Vilken kasse är du kund av just nu? 

 Vegokassen 3 dagar 

 Inspirationskassen 4 dagar 

 Inget av dessa alternativ 

  

 
22. Hur ofta använder du dig av ICAs matkasse Vego eller Inspiration? 

 Varje vecka 

 Varannan vecka 

 En gång i månaden 

 Mindre än en gång i månaden 

  



 
 

(6/7) 

39 
 

 
23. Av ICAs Vegokasse eller Inspirationskasses vegetariska recept är det du som lagar majoriteten av 

recepten? 
 Ja 

 Nej 

 Jag delar ofta på arbetet med en annan person 

  

 
24. Bor det barn i ditt hushåll som äter den vegetariska maten? 

 Ja 

 Nej 

 Det bor barn i mitt hushåll men de äter inte den vegetariska maten 

  

 
25. Vilket kön identifierar du dig som? 

 Kvinna 

 Man 

 Övrig 
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26. Vad identifierar du din kost som? 

Förtydligande: Kött = nötdjur, fläsk, lamm, kalv, fågel, viltdjur 
 Vegetarisk kost (du äter vegetabilier, mejeriprodukter och ägg) 

 Flexitariskkost/semi-vegetariansk kost (du äter mestadels vegetabilier, mejeriprodukter och ägg. Ibland även kött 
eller fisk) 

 Pescetariskkost (du äter vegetabilier, mejeriprodukter, ägg, och fisk) 

 Blandkost (du äter vegetabilier, mejeriprodukter, ägg, fisk och kött) 

 Vegan (du äter en helt växtbaserad kost, inga animaliska produkter) 

 Vet ej 

  

 
Markera din åsikt genom att klicka i det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning 

 

 Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis Instämmer helt 

27. Jag kan tänka mig att 
enbart äta vegetarisk mat i 
resten av mitt liv. 

     

 
Om du är intresserad av att hjälpa oss styrka vår studie med att svara på ytterligare en enkät skriv i din 
emailadress här: 
Om inte, kan du klicka på "Skicka in svar" utan att fylla i något 
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Bilaga 2 - mailutskick 
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Bilaga 3 - receptkort 
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