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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Studier visar att konsumenter grovt underskattar kaloriinnehållet i snabbmat på 
restauranger. Vidare visar resultaten att en exponering av kaloriinformationen kan ha en positiv 
inverkan till en lägre kalorimängd i de matval som görs i restaurangen. Näringsberäkningen och 
allergiinformationen skall fungera som ett styrmedel inom restaurangkedjan vilket resulterar i att 
hamburgerkedjan på ett säkrare sätt kan garantera att maten består av samma innehåll på de olika 
restaurangerna. Näringsberäkningen och allergiinformationen skall till en viss del exponeras för 
kunderna.
Syfte: Syftet var att näringsberäkna en hamburgerkedjas samtliga menyer och enskilda produkter
och framställa en ny allergiinformationslista, samt att undersöka kundernas intresse för 
hälsosammare alternativ på menyn.
Metod: En näringsberäkning gjordes på de 83 enskilda produkterna samt de 27 menyerna. För de 
enskilda produkterna reviderades även allergiinformationen. En enkätundersökning gjordes på
hamburgerkedjans restauranger belägna i Umeå och totalt delades 60 enkäter ut till 30 kvinnor och 
30 män.
Resultat: Det största hamburgermålet innehöll 2166 kcal och det minsta hamburgermålet innehöll 
500 kcal. Av de totalt 83 produkterna stämde 33 produkter överens med den ursprungliga 
allergiinformationen. Männen var mer positiva till informationen om ”nyttigare” alternativ på 
menyerna. Intresset var också högre med stigande ålder. Majoriteten av informanterna tyckte att det 
borde finnas ett nyckelhålsmärkt alternativ på menyn och var något till mycket intresserade av att 
veta näringsinnehållet i den mat som serveras på hamburgerrestauranger. Majoriteten av 
åldergrupperna 25 år och äldre tyckte att näringsinnehållet var något till mycket intressant. För 
majoriteten av den yngre åldersgruppen var näringsinnehållet inte intressant.
Slutsats: Majoriteten av alla mål innehöll mellan 50-60 E% fett. Det största hamburgermålet täckte 
nästan hela dagsbehovet av energi. Den ursprungliga allergiinformationen visade ett behov av en 
uppdatering. Enkätundersökningen och tidigare forskning tyder på att näringsberäkningar på
restauranger är eftertraktat. Männen var mer intresserade än kvinnorna av hälsosam mat. Äldre 
tenderade att vara mer hälsomedvetna än yngre.



ABSTRACT

Background: Studies shows that consumers to large extent underestimate the calorie content of fast 
food in restaurants. Furthermore, results shows that exposure of calorie information can have a 
positive effect in a lower calorie amount in the food choices made in a restaurant. Nutrition 
calculations and allergen information shall function as mean to control within the restaurant chain, 
which will result in a safer way to guarantee that the food served will have the same content at 
every restaurant. The nutrition calculation and the allergen information shall to some degree be 
exposed for the costumers.   
Objective: The objective was to calculate the nutrition value of the hamburger chains menus and 
the individual products and to produce allergen information. Another objective was to examine the 
costumer’s interest in healthier alternatives on the menu.
Method: A nutrition calculation of the 83 individual products and the 27 menus was made. The 
allergen information for the individual products was modified. A survey was made on the 
hamburger chains restaurants in Umeå and a total of 60 surveys were handed out, 30 to women and 
30 to men.
Results:  The biggest hamburger meal contained 2166 kcal and the smallest hamburger meal 
contained 500 kcal. Of the 83 products in the allergen information, 33 products matched with the 
original information.  The men were more positive to the information about healthier alternatives on 
the menus. The interest was higher with increasing age. The majority of the respondents thought 
that there should be a “Healthy marked” alternative on the menu and was somewhat to very 
interested of knowing the nutrition content of the food served at the hamburger restaurant. The 
majority of the age groups 25 and older, thought the nutrition content was somewhat to very 
interesting. For the majority of the younger age group the nutrition content was not interesting.
Conclusion: The majority of all the meals contained between 50-60 E% fat. The biggest hamburger 
meal almost covered the reference daily intake. The original allergen information showed a need for 
an update. The survey and previous research indicate that nutrition calculations are coveted. The 
men were more interested in healthy food then women. The awareness of being healthy tends to be 
stronger among “older” people.       
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1. BAKGRUND

1.1 LIVSMEDELSKONSUMTION OCH UTEÄTANDE

Statistik från Jordbruksverket visar att konsumtionen av varor av råvarukaraktär minskar och istället 
ökar konsumtionen av varor med högre förädlingsgrad såsom pommes frites, läsk och färdiglagad 
mat (1). Anledningen till detta har med en förändrad livsstil att göra, t.ex. högre löner och 
teknikutvecklingen. Under perioden 1960-2006 har de svenska konsumenterna ökat sitt energiintag
med drygt 7,5 % mätt i KJ per person och dag. Enligt studier utförda av Livsmedelsverket äter tre 
av tio svenskar söta och feta livsmedel som godis, läsk/saft och pommes frites minst en gång per 
dag (2). Män äter pommes frites oftare än kvinnor och yngre äter det oftare än äldre. 

Mellan 2006-2008 spenderades svenska konsumenter 15 % av konsumtionen på inköp av livsmedel 
och 4 % spenderades på uteätande (3). Till skillnad från svenskarna spenderade amerikanerna 
nästan hälften av sin matbudget på mat utanför hemmet (4). I en studie från Livsmedelsverket 
visade det sig att 58 % av informanterna, 71 % av männen och 31 % av kvinnorna, åt på 
lunchrestaurang varje dag (5). De som åt ute en gång i veckan eller mer sällan utgjorde 24 % och 
där var istället kvinnorna överrepresenterade (50 %) jämfört med männen (12 %). 

1.2 KONSUMENTERNAS KUNSKAP

Exponering av kaloriinformationen kan medverkan till en lägre kalorimängd i de matval som görs i 
restaurangen (6). Sobal et al, har funnit att människor ofta förklarar sitt matval från både gamla 
erfarenheter och den varande situationen (7). T.ex. en person som har ätit hälsosamt, mycket frukt 
och grönsaker gör annorlunda matval i restaurangen än en person som precis börjat äta frukt och 
grönt. Det finns olika anledningar till de matval som görs i restaurangen. Personliga influenser 
såsom fysiska, psykologiska och känslomässiga faktorer påverkar de val vi gör. Människor har även 
olika resurser att tillgå, t.ex. pengar, tid, kunskap vilka också påverkar de matval vi gör (6). 

De flesta konsumenter är omedvetna om det höga kalori- och fettinnehåll som finns i många 
produkter på menyerna i snabbmatsrestauranger (8). En ökad konsumtion av snabbmat och ökandet 
av övervikt i USA har gjort att misstagen i att förstå det faktiska näringsinnehållet i snabbmaten till 
en offentlig hälsofråga. Konsumenter underskattar ofta grovt det faktiska kalori- och fettinnehållet i
snabbmatsprodukter. I genomsnitt underskattades mer energitäta produkter med mer än 600 
kalorier. Ifall matgästerna konsumerade 600 kalorier mer än förväntat i endast ett mål per vecka, 
skulle de få i sig ca 30.000 extra kalorier på ett år. Att äta dessa kalorier, som de inte ”räknat” med, 
skulle kunna genera i en viktökning på ca 4,5 kg per år, förutsatt att alla andra faktorer håller sig 
konstanta. Då det finns påtagliga skillnader mellan förväntade och faktiska näringsvärden, indikerar 
detta på att näringsinformation på menyer är något som konsumenterna vinner på. 

För att hjälpa konsumenterna att göra ett bättre matval på restaurangerna har det föreslagits en 
offentlig hälsopolicy i USA, att det ska finnas en kalorimärkning på menyerna (9). Det har 
diskuterats att konsumenterna behöver bli informerade om kaloriinnehållet i den mat de äter, då de 
utan den informationen anses ha en dålig uppfattning av det faktiska kaloriinnehållet i den mat de 
köper (6). Informationen anses vara mest effektiv då den finns tillgänglig när kunden gör sitt val 
och bör därför visas på menyerna bredvid de olika produkterna. 
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1.3 NÄRINGSREKOMMENDATIONER

Svenska näringsrekommendationer har tagit fram ett uppskattat genomsnittligt energibehov för 
vuxna människor med olika nivåer av fysisk aktivitet, samt ett genomsnittligt energibehov för barn 
och ungdomar (Tabell 1). Enligt referensvärdena behöver kvinnor ca 2000-2500 kcal och män ca 
2500-3310 kcal per dag, vid låg till måttlig fysisk aktivitet.

Tabell 1. Referensvärden för energiintag för grupper av vuxna med stillasittande och aktiv livsstil
samt referensvärden för energiintag hos grupper av barn och ungdomar. Källa: SNR (10)

Kvinnor Män
Stillasittande Aktiv Stillasittande Aktiv

Ålder MJ/dag Kcal MJ/dag Kcal MJ/dag Kcal MJ/dag Kcal
18-30 9,4 2 256 10,7 2 568 12,3 2 952 13,8 3 312
31-60 9,2 2 208 10,4 2 496 11,8 2 832 13,3 3 192
61-74 8,5 2 040 9,5 2 280 10,6 2 544 12 2 880
> 75 8,2 1 968 9,3 2 232 9,6 2 304 10,8 2 592

Flickor Pojkar
Ålder Medelvikt (kg) MJ/dag Kcal Medelvikt (kg) MJ/dag Kcal
2-5 16,1 5,3 1 268 16,1 5,3 1 268
6-9 25,2 7,7 1 842 25,2 7,7 1 842
10-13 38,3 8,6 2 057 37,5 9,8 2 344
14-17 53,5 9,6 2 297 57 12,3 2 943

Livsmedelsverkets riktlinjer för måltidsordning, enligt Svenska näringsrekommendationer (SNR), 
föreslår att dagens energi- och näringstillförsel bör fördelas jämt över dagen (10). Tre mål om dagen 
samt ett till tre mellanmål rekommenderas. Måltidsfördelningen bör vara uppdelad så att frukosten 
ger 20-25 %, lunchen 25-35 % och middagen 25-35 % av den totala energitillförseln. Av det totala 
energiintaget rekommenderas fett ge 25-35 E %, kolhydrater 50-60 E % och protein 10-20 E %. 

1.4 ALLERGENER OCH SÄR-NÄR

Livsmedelsallergier drabbar ungefär en till två procent av den vuxna befolkningen och fem till åtta 
procent av alla barn (11).  Symptomen kan variera och kan i vissa fall vara livshotande. Allergi 
beror både på arv och miljö och de barn vars föräldrar är allergiker löper en större risk att själva bli 
allergiker. Så gott som alla livsmedelsallergener är proteiner. Merparten av dessa proteiner kommer 
från vanliga livsmedel som mjölk, ägg, fisk/skaldjur, baljväxter, nötter, fröer och spannmål samt 
t.ex. majs och bovete. Många andra livsmedel kan orsaka allergiska reaktioner, men reaktionerna 
mot dessa är inte lika vanliga. Då många allvarliga reaktioner på selleri har förekommit så är även 
detta ett livsmedel som alltid måste anges. 

Livsmedel för särskilda näringsändamål (Sär-När) är livsmedel som är avsedda för personer som är 
sjuka eller av någon annan anledning är i behov av särskild kost (12). Exempel är livsmedel som är 
fria från t.ex. gluten och laktos eller är framtagna för speciella medicinska ändamål. 

1.5 UPPDRAGET

Vi har fått uppdrag att framställa en näringsberäkning och en allergiinformationslista för en 
hamburgerkedja. Kedjan drivs enligt ett franchisingkoncept vilket betyder att olika privata ägare 
driver restaurangerna (Personligt meddelande. Uppdragsgivaren. 2010 februari 12). 
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Näringsberäkningen och allergiinformationen skall fungera som ett styrmedel inom 
restaurangkedjan. Huvudkontoret får därmed större kontroll och hamburgerkedjan kan på ett säkrare 
sätt garantera att maten består av samma innehåll på de olika restaurangerna. Näringsberäkningen 
och allergiinformationen skall även till en viss del exponeras för kunderna som länge har efterfrågat 
detta.

2. SYFTE

Syftet var att näringsberäkna en hamburgerkedjas samtliga menyer och enskilda produkter och 
framställa en allergiinformationslista, samt att undersöka kundernas intresse för hälsosammare 
alternativ på menyn.

3. METOD

Arbetet inleddes med en genomgång av den information som uppdragsgivaren tillhandahöll i form 
av en produktguide med ingrediensförteckning och allergiinformation. Även en 
monteringsanvisning användes där vikten för varje produkt i respektive meny beskrevs. Ett flertal
möten med uppdragsgivaren, kontakt med restaurangpersonal och leverantörer, litteraturstudier och 
vetenskapliga artiklar gav det underlag som krävdes för utförandet av arbetet. Databaserna som 
användes var Pubmed och Academic search elite där sökord som bl.a. ”fast food”, ”consumers” och 
”health” användes. Databasen DABAS och leverantörernas egna webbsidor och konsumentkontakt 
användes i arbetet med allergiinformationen. Livsmedelsverkets webbsida användes även för att ta 
reda på branschriktlinjerna gällande allergeninformation.

3.1 NÄRINGSBERÄKNING

Totalt kontrollerades och sammanställdes näringsinnehållet i 83 produkter och 27 menyer. De olika 
menyerna bestod av fisk-, vegetarisk, special, kyckling och hamburgare med tillhörande pommes 
strips och läsk (Bilaga 1). Hamburgermenyerna gick att välja i olika storlekar: litet, mellan och stort 
mål. Beroende på storleksvalet av meny förändras även storleken på strips och läsk. Även tre olika 
stripsmenyer med tillhörande dipp och läsk fanns i hamburgerkedjans utbud.  

Då informationen i produktguiden och monteringsanvisningen var ofullständig besöktes
restaurangen för kompletterande information. Revidering av monteringsanvisningen gjordes genom 
att väga de tidigare uteblivna råvarorna för att ta reda på den aktuella vikten.

Produktguiden som hamburgerkedjan fått från råvaruleverantörerna innehöll information om
ingredienser, energiinnehåll, fett, protein och kolhydrater per 100 gram. 
Vid kontrollräkning visade det sig att fett, protein och kolhydraternas sammanlagda värde inte
stämde överens med det angivna energiinnehållet. På grund av detta räknades ett nytt energiinnehåll
ut, baserat på de angivna mängderna av fett, protein och kolhydrater.

3.2 ALLERGENER

För att kontrollera och revidera den befintliga allergiinformationen granskades informationen från 
produkternas innehållsförteckning, leverantörernas webbsidor, livsmedelsverkets webbsida samt 
databasen DABAS. Även direkt kontakt med leverantörerna förekom. Utöver den ursprungliga
allergiinformationen lades även allergenerna senap, selleri och sesamfrö till (Bilaga 2). De tre 
allergenerna lades till enligt Livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns branschriktlinjer (11).
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3.3 ENKÄTUTFORMNING OCH URVAL

För att undersöka restauranggästernas besöksvanor och eventuella intresse för 
nyttigare/hälsosammare alternativ på menyn genomfördes en enkätstudie. Enkäten bestod av 11 
frågor och innehöll mestadels slutna frågor men även rangordningsfrågor och en bakgrundsfråga
(Bilaga 3). På två frågor hade informanterna möjlighet att även skriva egna kommentarer. Enkäten 
trycktes i två färger för att skilja på män och kvinnor. Som ytterligare en bakgrundsvariabel, utöver 
kön, fanns frågan om vilket år informanterna var födda. Enkäten utformades med avsikt för att 
passa restaurangkedjans kunder i den befintliga miljön och endast kunder som åt på restaurangen 
fick vara med i studien. När kunderna äter vill de sällan bli störda, därför designades enkäten på ett 
enkelt sätt så att den snabbt gick att fylla i. Enkäterna delades även i största mån ut till de kunder 
som efter beställning väntade på sin mat. För att inte för unga informanter skulle delta sattes en 
undre åldergräns på 12-15 år i målsmans sällskap.  

Det delades ut totalt 60 enkäter till restaurangkedjans kunder, jämt fördelat mellan restaurangerna 
belägna i Umeå. Enkäterna fördelades jämt mellan män och kvinnor och delades ut under två dagar 
i januari 2010. Av de tillfrågade avböjde nio stycken medverkan. Samtliga utdelade enkäter fylldes i 
vilket resulterade i att bortfall av hela enkäter uteblev. 

3.4 DATABEARBETNING OCH ANALYS

Programmet Microsoft Excel användes för att ställa samman resultatet från näringsberäkningen och 
allergiinformationen för de 83 produkterna.

För att analysera informationen från enkätstudien användes dataprogrammet SPSS version 17.0. För 
att undersöka om det fanns signifikanta skillnader beroende på kön eller åldersgrupp gjordes Chi-2 
test med signifikantnivån: p < 0,05. Många skillnader var mycket små och ett flertal signifikanstest 
gjordes med utfallet p = 1.00. Endast de signifikanstest som visade en uppenbar skillnad anges i 
resultatet. 

Eftersom åldern på informanterna var snedfördelad så användes medianålder istället för 
medelvärde.

3.5 ETIK

Näringsberäkningen och allergiinformationen har censurerats, då uppdragsgivaren ville vara
anonym. Uppdragsgivaren får en näringsberäkning på samtliga produkter och menyer samt en 
allergiinformationslista som visar produkterna, artikelnummer, leverantör och vilka allergener 
produkterna innehåller. 

4. RESULTAT

4.1 NÄRINGSBERÄKNING

Det största hamburgermålet, Stort kombinerat hamburgermål, innehöll tre gånger så mycket 
kalorier som det Vegetariska burgarmålet (Tabell 2). Av de 27 målen innehöll 10 mål ca 1000-2000
kcal (Bilaga 1). Litet stripsmål, var det mål som innehöll minst kalorier, men näst störst 

energiprocent fett av samtliga mål (Tabell 2).
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Tabell 2. Näringsberäkning av hamburgerkedjans menyer per portion. 

Hamburgermål Energi Protein Fett KH
Kcal KJ g E% g E% g E%

Stort kombinerat 
hamburgermål 2 166 9 055 76,1 14 127,5 53 174,8 33
Stort hamburgermål 1 815 7 588 62,8 13,8 124,2 61,6 117,7 24,6
Fiskburgaremål 775 3 240 19,8 10,2 52,8 61,4 55,1 28,5
Veg.burgaremål 717 2 997 25,8 14,4 38,4 48,2 67 37,4
Friterat kycklingmål 649 2 712 29,5 18,2 24,1 33,4 78,6 48,4
Litet hamburgermål 540 2 256 15,1 11,2 30,9 51,6 50,2 37,2
Litet stripsmål 330 2 763 2,9 3,5 24,5 66,7 24,6 29,8

Fiskburgaremålet och Stort hamburgermål innehöll störst andel energiprocent från fett (61 E%) av 
restaurangkedjans samtliga burgaremål (Tabell 2). Friterade kycklingmålet innehöll minst andel 
energiprocent från fett (33 E%) och störst andel energiprocent från protein och kolhydrater (18 E% 
respektive 48 E%) av samtliga mål. Majoriteten av alla mål innehöll ca 50-60 E%
fett (Bilaga 1).

4.2 ALLERGENER

Av de totalt 83 produkterna stämde 33 produkter överens med den ursprungliga 
allergiinformationen. Av de 50 produkter som inte hade korrekt allergiinformation, lades totalt 65 
allergener till och 12 togs bort. Majoriteten av ändringarna utgjordes av allergenerna senap (33st), 
sesam (13st) och selleri (12st).  

I produktgruppen Hamburgermål kompletterades den ursprungliga allergiinformationen med mjölk 
(2st) och baljväxter (3st) utöver senap, sesam och selleri (Tabell 3). Produktgrupperna Dippsåser 
och Dressingar utökades med mjölk (3st) och baljväxter (1st). Mjölk togs bort i två dressingar. 

Tabell 3. Sammanställning av samtliga allergen förekommande i tre olika produktgrupper. 

Produktgrupp Hamburgermål    Dippsåser     Dressingar
Totalt 17¹ 7 12
Allergen Totalt    +²    -³ Totalt    +²   -³ Totalt    +²    -³
Gluten    18       0    2     0        0    0     0        0     0
Mjölk    33       2    2     4        2    0     6        1     2
Ägg    19       0    2     7        0    0    12       0     0
Baljväxt    52       3    2     7        0    0    11       1     0
Fisk/Skaldjur     0        0    0     1        0    0     0        0     0
Selleri     3        3    0     2        2    0     5        5     0
Senap    23      23   0     6        6   0    11      11    0
Sesamfrö    17      17   0     0        0    0     0        0     0
Totalt    165    48   8    27      10   0    45      18    2

¹ Varje hamburgermål innehåller 5-10 ingredienser och varje ingrediens kan innehålla mellan 0-5 allergener. Dessa 17 hamburgermål 
innehöll 128 produkter.

² Antal tillagda

³ Antal borttagna
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Inget mål var helt fritt från allergener. Produktgrupperna hamburgerkött och korv var helt fria från 
allergener (Bilaga 2). Senap och ägg fanns i 26 respektive 24 stycken produkter, mestadels i 
dippsåser och dressingar. Fisk och skaldjur fanns i tre stycken produkter och var det minst vanliga 
allergenet. Baljväxter fanns i 30 stycken produkter och var därmed det vanligaste allergenet.

4.3 ENKÄTSTUDIEN

Informanterna bestod av hälften män och hälften kvinnor och åldrarna varierade från 12- 67 år.
Medianåldern för de som åt på hamburgerrestaurangen var för männen 33 år respektive 31 år för 
kvinnorna. Medianåldern för kvinnor som uppgav att de sällan åt på en hamburgerrestaurang var 27 
år respektive 53 år för männen. För männen tenderade medianåldern att sjunka i takt med en ökad 
frekvens av ätande på hamburgerrestaurang. Bland de män som åt sex gånger i månaden eller mer 
var ingen åldergrupp över 25-35 år representerad (Tabell 4). 

Drygt hälften av männen och knappt en fjärdedel av kvinnorna åt 1-3 gånger per månad (Tabell 4). 
Att sällan äta på hamburgerrestaurang var vanligare bland kvinnorna och det fanns en signifikant 
skillnad mellan könen (p=0,02). 

Tabell 4. Hur ofta individerna äter mat från en hamburgerrestaurang fördelat mellan kvinnor, män
och ålder (n=60).

Sällan 1-3 ggr/mån 4-6 ggr/mån Mer än 6 ggr/mån
Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna

12-24 år 2 4 5 2 2 2 1 3
25-35 år 0 5 6 1 1 0 1 0
36-45 år 1 3 5 3 1 1 0 0
46år- 3 5 1 1 1 0 0 0
Totalt 6 17 17 7 5 3 2 3

Av dem som åt sex gånger per månad eller mer på hamburgerrestaurang var åldersgruppen 12-24 
överrepresenterade och det fanns en signifikant skillnad mellan den yngre åldersgruppen och de 
äldre åldersgrupperna (p=0,03) (Tabell 4). 

Av de tillfrågade individerna svarade 43 av 60 att en hamburgermeny tilltalade dem mest vid ett 
besök på en hamburgerrestaurang. Det fanns ingen större skillnad mellan könen, dock tenderade 
kvinnorna att vara aningen mer flexibla i sina val av meny. 

Merparten av informanterna (42 av 60) tyckte det var viktigt med möjligheten att i sin valda meny 
få byta ut strips och läsk mot ett hälsosammare alternativ. Det fanns ingen skillnad mellan könen. 
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Det fanns en signifikant skillnad mellan männen och kvinnorna (p=0,044) vad gäller intresset för 
flera ”nyttigare” alternativ på menyn, då männen var mer positiva (Tabell 5). Medianåldern för de 
som var intresserade av nyttigare alternativ på menyn var hos männen 29 år respektive 35 år för 
kvinnorna. För de sex kvinnor som inte var intresserade av nyttigare alternativ på menyn var 
medianåldern 19 samt 21 år för de åtta kvinnor som svarade ”vet ej”. 

Tabell 5. Intresset för nyttigare alternativ på hamburgerrestaurangens meny, fördelat mellan män 
och kvinnor (n=60).

Ja Nej Vet ej Totalt

Kvinna 16 6 8 30
Man 25 2 3 30

Totalt 41 8 11 60

Intresset för att veta näringsinnehållet i den mat som serveras på hamburgerrestaurangen var relativt 
stor och ökade med ökande ålder (Tabell 6). I åldersgruppen 12-24 år tyckte knappt häften (9 av 21) 
att näringsinnehållet inte var intressant. Majoriteten (36 av 39) av åldergrupperna 25 år och äldre
tyckte att näringsinnehållet var något intressant till mycket intressant. Majoriteten (12 av 14) i 
åldersgruppen 36-45 år fann näringsinnehållet klart intressant till mycket intressant. Det fanns ingen 
påtaglig skillnad mellan könen.   

Tabell 6. Intresse för näringsinnehållet i den mat som serveras på hamburgerrestauranger,
              fördelat mellan kvinnor, män och ålder (n=60).

Inte intressant Något Intressant Klart intressant Mycket intressant
Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna

12-24 år 4 5 1 2 2 2 3 2
25-35 år 3 0 0 2 4 4 1 0
36-45 år 0 0 2 0 3 5 2 2
46år- 0 0 1 2 3 1 1 3
Totalt 7 5 4 6 12 12 7 7

Majoriteten av informanterna (44 av 60) tyckte att det borde finnas ett nyckelhålsmärkt alternativ på 
menyn. Det fanns ingen påtaglig skillnad mellan könen.  Av dessa 44 informanter svarade 27 
individer att de skulle välja detta nyckelhålsmärkta alternativ om det fanns. Det fanns ingen påtaglig 
skillnad mellan män och kvinnor. Av dessa 27 informanter svarade 14 individer (10 män och 4 
kvinnor) att de skulle äta oftare på hamburgerrestaurang om ett nyckelhålsmärkt alternativ fanns.  
Medianåldern på dem som svarade ja på frågan var 32 år för kvinnor respektive 31 år för män. De 
som svarade nej tenderade att vara yngre, med en medianålder hos kvinnorna på 19 år respektive 27 
år för männen. 
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För merparten av informanterna var den enskilt viktigaste faktorn vid ett besök på en 
hamburgerrestaurang smak (Figur 1). Ungefär hälften av respektive kön tyckte att pris var en viktig 
faktor. Omkring en tredjedel av informanterna tyckte att näringsinnehåll var en viktig faktor. Det 
fanns ingen påtaglig skillnad mellan könen. Denna fråga innehöll ett bortfall då en kvinna inte 
svarade.

0 5 10 15 20 25

Smak

Pris

Näringsinnehåll

Portionsstorlek

Service

Måltidsmiljö

Personales kunnighet Kvinna

Man

Figur 1. Viktigaste faktorerna vid ett besök på en hamburgerrestaurang (n=59).

Av de olika kombinationerna (2 val) var de viktigaste faktorerna vid ett besök på en 
hamburgerrestaurang ”smak och pris” då tio män och sex kvinnor valde denna 
kombination. ”Pris och näringsinnehåll” var den näst vanligaste då fyra kvinnor och sju män valde 
denna kombination. ”Smak och näringsinnehåll” var en kombination som tre kvinnor och fem män 
valde.

5. DISKUSSION

5.1 METODDISKUSSION

Både med näringsberäkningen och allergiinformationen var vi tvungna att förlita oss på de uppgifter 
som uppdragsgivaren och leverantörerna hade om näringsinnehåll, menysammanställning och 
ingredienslistor. Frågan är hur tillförlitlig informationen om innehållet av fett, protein och 
kolhydrater var. Detta är något som hamburgerkedjan bör gå vidare med för att ta reda på vad 
bristen på överensstämmelse berodde på. 
. 
Då vi hade ett uppdrag utöver enkätstudien, bestämde vi i ett tidigt stadium att vi skulle göra en 
mindre studie p.g.a. tidsbristen. Att endast inkludera 60 informanter orsakar att studiens validitet 
och reliabiliteten kan ifrågasättas. Urvalsmetoden att endast utföra enkätstudien på kunder i 
hamburgerrestaurangen kan diskuteras. Att inkludera informanter från andra platser skulle troligen 
ha gett ett helt annat resultat. När vi utförde studien på hamburgerrestaurangen under endast två
dagar blev chansen större att de som äter där ofta medräknades i studien. Detta är något positivt 
eftersom restaurangkedjan är intresserad av att veta vad deras mest frekventa kunder tycker och 
tänker. Vid en större studie hade det möjligtvis funnits nackdelar att begränsa studien till 
hamburgerkedjans restauranger. En studie med ett bredare urval kunde då ha lett till information 
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som innebär nya idéer för att locka nya grupper av potentiella kunder.

Ingen pilotstudie utfördes, vilket även kan ifrågasättas. Vi avstod från den då vi ansåg att enkäten 
var enkelt utformad och lätt att förstå. Samtliga utdelade enkäter fylldes i vilket resulterade i att 
bortfall av hela enkäter uteblev. Endast en fråga saknade svar, vilket vi anser tyder på en väl 
genomarbetad enkät. 

5.2 RESULTATDISKUSSION

Jämförs de rekommendationer som livsmedelsverket står för med de menyer vi tagit fram åt den 
aktuella hamburgerkedjan ser man tydligt att det stora kombinerade målet innehåller alldeles för 
mycket kalorier (10, Bilaga 1). Används referensvärdet för en stillasittande man och kvinna i åldern 
18-30 år, får de med denna meny i sig drygt 73 % respektive 96 % av det totala rekommenderade 
dagsbehovet. De studier som visar på att konsumenterna har svårt att uppskatta kaloriinnehållet i de 
energitäta målen, tycker vi är ett tecken på att information om energiinnehållet bör finnas 
tillgängligt för konsumenterna (8). Studier visar även att uteätande har blivit en ökad företeelse (4). 
Vidare visar studier att en ökad frekvens av uteätande, speciellt på snabbmatsrestauranger, är 
förknippat med en ökning i vikt över tiden jämfört med en mindre konsumtion av uteätande (4,13). 
Enkätundersökningen tyder på att unga (12-24 år) är mindre intresserade av näringsinnehållet 
medan de äldre (25 år och äldre) oftare har ett intresse. Vi tror detta beror på att yngre människor 
inte följer alla rön och nyheter gällande kost och hälsa, i samma grad som äldre, samt att äldre 
människor ofta har mer kunskap och erfarenhet.  

Att presentera dessa fakta om innehållet på maten tror vi på alla sätt och vis är bra för kunderna och 
många gånger också för restaurangen. Kunderna känner antagligen ett förtroende för restaurangen
som tydliggör detta för kunden samt att de kan välja att äta mer hälsomedvetet. I USA har det 
föreslagits en offentlig hälsopolicy som innebär att näringsberäkningar ska finnas på alla menyer för 
att hjälpa kunderna att göra hälsosammare val i restaurangen (9). Det finns även studier som visar 
att det finns en önskan från kunden att näringsinnehållet skall tydliggöras på restaurangen (5). Att 
en tredjedel av informanterna i enkätstudien tyckte att näringsinnehållet var en viktig faktor tycker 
vi tyder på att det finns en efterfrågan av näringsberäknad mat på hamburgerrestauranger. Men hur 
tillförlitliga är dessa näringsberäkningar? Det går att ifrågasätta både leverantörernas information i 
produktguiden och hamburgerrestaurangens egna monteringsanvisningar. Hur många gånger ser 
Din hamburgare precis likadan ut som gången innan? Det finns en problematik i det 
franchisekoncept som hamburgerkedjan bedriver. Det finns flera faktorer som kan påverka 
kaloriinnehållet varav dressingmängden är en, och stripsmängden en annan. Olika ägare resonerar 
på olika sätt och det är lätt hänt att mängden dressing, som innehåller mycket fett och kalorier, 
exempelvis fördubblas. I vår näringsberäkning beräknades inte heller bortfallet av fett från t.ex. 
hamburgaren vid stekning. Även fettet som tillkommer vid fritering på ”fingerfood”, t.ex. friterade 
lökringar och friterad kyckling, räknades inte med då vi inte lyckades få tag in denna information i 
tid. Detta är ytterligare något som kan diskuteras vad gäller näringsberäkningens validitet.

Det finns alltid kunder som inte vet särskilt mycket om kost och näring och därför inte förstår vad 
kalorimängden egentligen betyder. Skulle hamburgerkedjan framställa kaloriinformationen som om 
mindre kalorier är ett bra val, kan många gå i fällan och tro att maten de äter är bra och nyttig. Ett 
exempel skulle kunna vara ett mål med endast strips och dipp som innehåller mindre kalorier än en 
liten hamburgermeny (Bilaga 1). 
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Allergiinformationen innehöll tidigare endast ett fåtal allergener. Genom detta arbete har 
restaurangkedjan fått en uppdaterad och modern allergiförteckning över sina produkter. Denna 
information kommer att behöva uppdateras med jämna mellanrum, då innehållet i produkter ibland 
byts ut eller nya produkter ersätter gamla. Detta anser vi är mycket viktigt då ett fel i 
allergeninformationen kan få allvarliga konsekvenser. Allergiinformationen är något som har varit 
efterfrågat en tid tillbaka och antagligen kommer att uppskattas av kunderna. Enligt 
uppdragsgivarna får de ofta frågor angående allergener och har tidigare haft problem med att svara 
på dessa frågor (Personligt meddelande. Uppdragsgivaren. 2010 februari 12). Då insamlingen av 
allergiinformationen är baserad på ren råvarufakta från leverantörerna kan varken vi eller 
hamburgerkedjan garantera vad produkterna innehåller. Det finns även en risk för kontaminering 
vid hantering och tillagning. Detta anser vi är viktigt att poängtera för kunderna.

De flesta tidigare studier visar att män rapporterar ett lägre frukt- och grönsaksintag än 
kvinnor medan männen istället äter mer pommes strips och dricker mer läsk än kvinnor (2,14).
Enkätstudiens resultat tycker vi är intressanta, trots att undersökningen är liten, då de går emot
tidigare forskning. Det skulle vara intressant att studera detta mer för att se om det är en förändring 
på väg. En anledning till att männen har blivit mer hälsomedvetna, tror vi, kan beror på den ständiga 
debatt som pågår i de flesta medier. Vi anser även att hälsosamt ätande har blivit så pass trendigt att 
detta når fram till de flesta grupper. Frågan är dock hur starkt intresset är kopplat till handling. Äter 
männen också hälsosammare eller är det mest prat?

Våra resultat stödjer tidigare forskning om att uteätande är vanligare bland unga 
åldergrupper (15). Detta var speciellt tydligt för männen där åldern tenderade att sjunka ju mer 
frekvent uteätandet blev. Det var även endast de yngre som åt ute mer än sex gånger i månaden.
Från vår enkätundersökning framkom det att smak var viktigt för kunderna, vilket styrks i 
Livsmedelsverkets studie Val av lunchrätt (5). Vidare visade våra resultat att pris också var viktigt, 
nästan hälften av informanterna tyckte detta. I livsmedelverkets studie ansåg en femtedel att priset 
var viktigt, vilket tyder på en förändring. Förändringen kan eventuellt bero på att kunderna har 
blivit mer priskänsliga i den lågkonjunktur som råder idag. Det bör även tas hänsyn till att 
livsmedelsverkets studie är gjord för nio år sedan. Det har antagligen skett en stark utveckling på 
dessa nio år då det gäller nyttigare och hälsosammare mat. Ett exempel på detta är intresset för 
nyckelhålsmärkt mat. Enligt resultaten i Val av lunchrätt så tyckte endast 3 % att detta var viktigt 
medan hela 73 % av informanterna i enkätstudien tyckte detta var viktigt. Sedan går det självklart 
att diskutera, återigen, om hur starkt intresset är kopplat till handling. Det kan eventuellt vara så att 
fler informanter vet vad nyckelhålet är idag till skillnad för nio år sedan. 

6. SLUTSATS

Majoriteten av alla mål innehöll mellan 50-60 E% fett. Det största hamburgermålet täckte nästan 
hela dagsbehovet av energi för en måttligt aktiv vuxen. Den ursprungliga allergiinformationen var 
inaktuell och visade ett behov av en uppdatering. Den nya allergiinformationen behöver uppdateras 
med jämna mellanrum. Enkätundersökningen och tidigare forskning tyder på att näringsberäkningar 
på restauranger är eftertraktat. Männen var mer intresserade än kvinnorna av hälsosam mat. Äldre 
tenderade att vara mer hälsomedvetna än yngre.

7. TACK

Vi vill tacka alla personer som deltog i enkätundersökningen. Även uppdragsgivarna för visat 
förtroende och stöd i arbetets gång. 
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Näringsberäkning av menyer samt enskilda 
produkter
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                      Bilaga 1 (1/5)

Näringsberäkning                                                         

Menyer

Menyer kcal Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g) Protein (E%) Kolhydrater (E%) Fet (E%)
Litet hamburgermål 539,7 15,1 50,2 30,9 11,2 37,2 51,6
Mellan hamburgermål 865,4 24,8 73,3 52,6 11,5 33,9 54,7
Mellan hamburgermål 1173,4 38,5 78,9 78,2 13,1 26,9 60,0
Stort hamburgermål 1815,4 62,8 111,7 124,2 13,8 24,6 61,6
Meny mellan med ost 784,2 24,5 72,3 44,1 12,5 36,9 50,7
Meny stor med ost 1151,7 39,7 102,4 64,3 13,8 35,6 50,3
Kombinerad hamburgermål litet 886,4 28,4 86,0 47,5 12,8 38,8 48,3
Kombinerad hamburgermål mellan 1436,2 45,7 117,2 87,1 12,7 32,7 54,6
Kombinerat hamburgermål Stor 2166,2 76,1 178,6 127,5 14,0 33,0 53,0
Kryddstarkt hamburgermål mellan 915,7 25,2 71,5 58,8 11,0 31,2 57,8
Kryddstarkt hamburgermål Stor 1304,8 39,2 102,9 81,8 12,0 31,5 56,4
Hamburgermål med bacon Mellan 822,5 26,7 73,6 46,8 13,0 35,8 51,2
Hamburgermål med bacon Stor 1260,0 42,9 108,2 72,8 13,6 34,4 52,0
Hälsohamburgare mål 694,9 23,4 54,0 42,8 13,5 31,1 55,5
Hamburgermål Mellan 972,6 26,6 85,5 58,3 10,9 35,1 53,9
Hamburgermål Stor 1386,2 66,0 117,5 83,1 19,1 33,9 54,0
Specialhamburgare 726,5 19,4 79,8 36,7 10,7 43,9 45,4
Fiskmål 775,1 19,8 55,1 52,8 10,2 28,5 61,4
Kycklingmeny 1049,1 37,1 102,3 54,6 14,1 39,0 46,9
Friterad Kycklingmål 649,3 29,5 78,6 24,1 18,2 48,4 33,4
Vegetarisk hamburgermål 717,0 25,8 67,0 38,4 14,4 37,4 48,2
Barnbox (Hamburgare) 500,0 13,2 49,4 27,7 10,5 39,5 49,9
Barnbox (Special) 514,9 10,9 52,1 29,2 8,5 40,4 51,0
Barnbox (Friterad kyckling) 471,6 12,7 53,5 22,9 10,8 45,4 43,8
Stripsmeny Liten + dipsås 330,0 2,9 24,6 24,5 3,5 29,8 66,7
Stripsmeny Mellan + 2 dippsåser 551,3 4,4 34,7 43,9 3,2 25,2 71,7
Stripsmeny Stor + 2 dippsåser 789,7 7,9 64,2 55,7 4,0 32,5 63,5
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Enskilda produkter           Bilaga 1 (2/5)
          

Produkt Kcal/100g Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g) Vikt hela produkten Kcal Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g)
Burgare
Kycklingburgare/120g 165,0 19,0 2,0 9,0 1,20 198,00 22,80 2,40 10,80
Specialburgare 237,0 9,0 7,5 19,0 1,10 260,70 9,90 8,25 20,90
Specialburgare 237,0 9,0 7,5 19,0 0,50 118,50 4,50 3,75 9,50
Hamburgare/45g 230,2 15,0 2,5 17,8 0,45 103,59 6,75 1,13 8,01
Hamburgare/90g 230,2 15,0 2,5 17,8 0,90 207,18 13,50 2,25 16,02
Hamburgare/150g 230,2 15,0 2,5 17,8 1,50 345,30 22,50 3,75 26,70
Hamburgare/200g 230,2 15,0 2,5 17,8 2,00 460,40 30,00 5,00 35,60
Hälsohamburgare /90g 147,7 17,1 2,5 7,7 0,90 132,93 15,39 2,25 6,93
Fiskburgare 250,0 14,0 17,0 14,0 1,10 275,00 15,40 18,70 15,40
Vegetarisk/114g 113,8 14,7 2,5 5,0 1,14 129,73 16,76 2,85 5,70
Friterad Kyckling 203,2 17,0 14,0 8,8 0,37 75,18 6,29 5,18 3,26
Kycklingburgare/120g 144,0 17,0 1,0 8,0 1,00 144,00 17,00 1,00 8,00
Produkt Kcal/100g Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g) Vikt hela produkten Kcal Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g)
Tillbehör
Strips/g liten 198 3 24 10 0,80 158,40 2,40 19,20 8,00
Strips/g mellan 198 3 24 10 1,10 217,80 3,30 26,40 11,00
Strips/g stor 198 3 24 10 2,28 451,44 6,84 54,72 22,80
Chilichees/19g 274 9 19 18 0,19 52,06 1,71 3,61 3,42
Friterad mozzarella 316,5 14,5 23 18,5 0,29 90,20 4,13 6,56 5,27
Friterad mozzarella 209,2 3,8 26 10 0,18 36,61 0,67 4,55 1,75
Friterad ost med chili 192,5 6 18,5 10,5 0,32 61,60 1,92 5,92 3,36
Lökringar/16g 209,2 3,8 26 10 0,16 33,47 0,61 4,16 1,60
Minimorötter/85g 39 0,6 8,7 0,2 0,85 33,15 0,51 7,40 0,17
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                                                                                                  Enskilda produkter                                                                            Bilaga 1 (3/4)

Produkt Kcal/100g Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g) Vikt hela produkten Kcal Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g)
Bröd
Hamburgerbröd litet 273,4 8 50 4,5 0,46 125,76 3,68 23,00 2,07
Hamburgerbröd mellan 273,4 8 50 4,6 0,66 180,44 5,28 33,00 3,04
Hamburgerbröd stort 286 8 50 6 0,66 188,76 5,28 33,00 3,96
Hamburgerbröd grovt litet 254,5 8,5 45 4,5 0,45 114,53 3,83 20,25 2,03
Hamburgerbröd grovt mellan 244 8 44 4 0,62 151,28 4,96 27,28 2,48
Hamburgerbröd grovt stort 244 8 44 4 0,95 231,80 7,60 41,80 3,80
Hamburgerbröd 272,5 8 50 4,5 0,68 185,30 5,44 34,00 3,06
Hamburgerbröd 272,5 8 50 4,5 1,17 318,83 9,36 58,50 5,27
Produkt Kcal/100g Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g) Vikt hela produkten Kcal Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g)
Dryck
Läsk liten 0,3 48 0 12 0 0,3 14,4 0 3,6 0
läsk mellan 0,4 48 0 12 0 0,4 19,2 0 4,8 0
Läsk stor 0,5 48 0 12 0 0,5 24 0 6 0

Dippsåser Kcal/100g Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g) Vikt hela produkten Kcal Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g)
Dipp 1 655 1 3 71 0,35 229,25 0,35 1,05 24,85
Dipp 2 480 1 11 48 0,35 168,00 0,35 3,85 16,80
Dipp 3 698,2 1 0,3 77 0,35 244,37 0,35 0,11 26,95
Dipp 4 449 1,5 5 47 0,35 157,15 0,53 1,75 16,45
Dipp 5 579 1 11 59 0,35 202,65 0,35 3,85 20,65
Dipp 6 582 1 5 62 0,35 203,70 0,35 1,75 21,70
Dipp 7 555 2 8,5 57 0,35 194,25 0,70 2,98 19,95
Dipp 8 695 2 3 75 0,35 243,25 0,70 1,05 26,25
Dipp 9 632 1 4 68 0,35 221,20 0,35 1,40 23,80
Dipp 10 127 5 2 11 0,56 71,12 2,80 1,12 6,16
Dressing 1 518 2 15 50 0,55 284,90 1,10 8,25 27,50
Dressing 2 480 1 11 48 0,20 96,00 0,20 2,20 9,60
Dressing 509 1,5 6,5 53 0,50 254,50 0,75 3,25 26,50
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Enskilda produkter                                                                                   Bilaga 1 (4/5)

         

Kryddor Kcal/100g Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g) Vikt hela produkten Kcal Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g)
Krydda 1 173 7,5 30,9 2 0 0 0 0
Krydda 2 217 8,9 25,7 8,5 0 0 0 0
Krydda 3 177 6,8 35,6 0,5 0 0 0 0
Krydda 4 239 4,8 33,7 4,8 0 0 0 0
Krydda 5 130 10 20 1 0 0 0 0
Krydda 6 167 7,5 32,6 0,4 0 0 0 0
Svartpeppar grovmalen 1,15 g 360 13 69 2,5 0,0115 4,14 0,1495 0,7935 0,02875
Salt 1,1g 360 13 69 2,5 0,011 3,96 0,143 0,759 0,0275
Frityrolja 828 0 0 92 0 0 0 0



5

Enskilda produkter                              Bilaga 1 (5/5)
      

Produkt Kcal/100g Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g)
Vikt hela 

produkten Kcal Protein (g) Kolhydrater (g) Fett (g)
Tillbehör till Burgare
Stekt bacon/g 465,1 27,5 9,8 35,1 0,03 11,63 0,69 0,25 0,88
Hamburgerost/g 335,8 16,2 7 27 0,12 40,30 1,94 0,84 3,24
Isbergssallad/10g 12,1 0,8 2 0,1 0,10 1,21 0,08 0,20 0,01
Sallad/15g 361 1 15 33 0,15 54,15 0,15 2,25 4,95
Sallad/30g 361 1 15 33 0,30 108,30 0,30 4,50 9,90
Sallad/45g 361 1 15 33 0,45 162,45 0,45 6,75 14,85
Sallad/60g 361 1 15 33 0,60 216,60 0,60 9,00 19,80
Pepperonikorv/g 512 19 1 48 0,03 15,36 0,57 0,03 1,44
Sallad 183,6 0,5 8,5 16,4 0,40 73,44 0,20 3,40 6,56
Jalapenos skivad 
grön/g 19,84 0,66 4,3 0 0,03 0,50 0,02 0,11 0,00
Jalapenos skivad röd/g 12 4 0 0 0,03 0,30 0,10 0,00 0,00
Isbergssallad/15g 12,1 0,8 2 0,1 0,15 1,82 0,12 0,30 0,02
Bifftomat/g 19,38 0,9 3,72 0,1 0,22 4,26 0,20 0,82 0,02
Röd Lök/g 29,79 1,2 6 0,1 0,03 0,89 0,04 0,18 0,00
Dressing/20g 480 1 11 48 0,20 96,00 0,20 2,20 9,60
Dressing/40g 480 1 11 48 0,40 192,00 0,40 4,40 19,20
Dressing/60g 480 1 11 48 0,60 288,00 0,60 6,60 28,80
Gurka 76,5 1 17 0,5 0,30 22,95 0,30 5,10 0,15
Chillidressing/20g 582 1 5 62 0,20 116,40 0,20 1,00 12,40
Senap/g 161,2 5,7 20,2 6,4 0,10 16,12 0,57 2,02 0,64
Ketchup/g 9,4 0 2,35 0 0,10 0,94 0,00 0,24 0,00
Isbergssallad/17g 12,1 0,8 2 0,1 0,17 2,06 0,14 0,34 0,02
Remouladsås/g 535 1,5 8,5 55 0,48 256,80 0,72 4,08 26,40
Räksallad/ 379 3,5 3,5 39 0,52 197,08 1,82 1,82 20,28
Ketchup 184 1 45 0 0,55 101,20 0,55 24,75 0,00
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Bilaga 2 (1/3)
ALLERGIINFORMATION

* Livsmedel för särskilda näringsändamål (Sär-När) innebär att produkten, från producent, anses vara "fri från" följande ämnen: Gluten, Laktos, Mjölkprotein, Soja, Ägg 
och Ärtprotein.Dessa produkter kan kontamineras vid hantering och tillagning i restaurangen.          
X innehåller ämnet
(X) kan innehålla spår av
Ej ifylld ruta innebär att ämnet inte finns i produkten, men kan dock innehålla spår av ämnet p.g.a. kontaminering av produkten vid hantering och tillagning.

Allergener
          

Produktnamn Gluten Mjölk Ägg Baljväxt Fisk/Skaldjur Selleri Senap Sesamfrö
Kycklingburgare*
Specialburgare*
Wienergrill*
Grillkorv*
Stekkorv*
Kalastjock*
Kebab X
Lövbit
Schnitzel X X
Stekt bacon
Stekt bacon 2 
Hamburgare 150g
Hamburgare 200g
Hamburgare 45g
Hamburgare 90g 8%
Hamburgare 90g
Fiskburgare 110g X X X
Burgare Vegetarisk X X X X
Friterad kyckling X X
Kycklingburgare 100g X
Dipp 1 X X X X
Dipp 2 X X X X
Dipp 3 X X X X
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Gluten Mjölk Ägg Baljväxt Fisk/Skaldjur Selleri Senap Sesamfrö
Dressing 4 X X X X X
Dressing 5 X X X X
Dressing 6 X X X
Dressing 7 X X X
Dressing 8 X X X X
Dressing 9 X X X
Dressing 10 X X X
Dressing 11 X X X X X
Gurksallad X X X
Gurksallad 2 X X X
Räksallad X X X X
Salladsdressing X X X X
Salladsdressing 2 X X X
Ostsås X X
Gurkmix X
Remouladsås X X X
Bostongurka X
Bostongurka 2 X
Hamburgerost X X
Peperonikorv X
Sallad X
Jalapenos grön
ketchup X X X
Jalapeno röd stark
Jalapeno Grön Stark
Korvbröd X
Korvbröd 168 x 27g X (X)
Korvbröd 120x 40g X (X)
Korvbröd grovt 120 x 40g X (X)
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          Bilaga 2 (3/3)

Gluten Mjölk Ägg Baljväxt Fisk/Skaldjur Selleri Senap Sesamfrö
Korvbröd grovt 168 x 30g X (X)
Hamburgerbröd X X
Hamburgerbröd X X
Hamburgerbröd X X
Hamburgerbröd X X
Hamburgerbröd grovt 45g X (X)
Hamburgerbröd grovt 61g X (X)
Hamburgerbröd grovt 95g X (X)
Hamburgerbröd X X
Lökringar Förfriterade X
Mozzarella X X
Mozzarella 2 X X
Chili 1 X X
Chili 2 X X X
Strips
Lökringar X X
Frityrolja (Transfettsfri)
Krydda 1
Krydda 2 X X
Krydda 3 X
Krydda 4 X
Krydda 5 X
Krydda 6 X X
Krydda 7 X
Krydda 8 X
Krydda 9 X
Krydda 10 X
Svartpeppar Grovmalen 
Svartpeppar 0,15g port.
Salt 1,1g port.
Citronpeppar
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                Bilaga 3 (1/3)

Följebrev

Hej!

Vi är två studenter som läser till Kostekonomer vid Umeå Universitet. Vi 

skriver nu vårt examensarbete och genomför en studie om kostvanor i 

samband med uteätande. Vi skulle vara mycket tacksamma om Du ville ta 

dig tid att fylla i frågorna i vår enkät. Ditt deltagande är frivilligt och dina 

svar kommer att behandlas anonymt. 

Vill Du ta del av resultatet från undersökningen, vänligen kontakta 

undertecknade under april månad.

Tack för din tid!

Med vänlig hälsning

Jens Jessen, 0707-910152
Mattias Orregård, 0707-402338
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Enkät

1. Vilket år är du född?

19________

2. Hur ofta äter Du mat från en hamburgerrestaurang?

     Sällan 

     1-3 ggr per månad

     4-6 ggr per månad

     Mer än 6ggr per månad

3. Vilken typ av mat tilltalar Dig mest när du äter på en hamburgerrestaurang?
    Kryssa i det alternativ som passar dig (1 svarsalternativ).

     Olika hamburgermenyer med läsk och strips

     Vegetarisk meny med läsk och strips

     Kycklingmeny med läsk och strips

     Fiskmeny med läsk och strips

     Annat nämligen: __________________________________________________________

         ________________________________________________________________________

4. Är det viktigt att Du som kund har möjlighet att byta ut strips och läsk mot ett 
hälsosammare alternativ som t.ex. sallad och juice i din valda meny?

     Ja

     Nej

     Vet ej

5. Tycker Du att det skulle vara bra om det fanns flera ”nyttigare” alternativ på
menyn?

     Ja

     Nej

     Vet ej

.
6. Bör det finnas ett nyckelhålsmärkt alternativ på menyn?

     Ja

     Nej

     Vet ej
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7. Om det fanns, skulle Du då välja detta alternativ? 

     Ja

     Nej

     Vet ej

Om du svarade ”Nej” eller ”Vet ej” hoppa till fråga 10

8. Skulle det få Dig att äta oftare på hamburgerrestaurang?

     Ja

     Nej

     Vet ej

Svarade du ”Nej” eller ”Vet ej” hoppa till fråga 10

9. Hur mycket oftare?

     1 gång eller mindre per månad

     2-3 ggr per månad

     4 ggr eller mer per månad

     Vet ej

10. Hur intressant är det för Dig som kund att veta näringsinnehållet i den mat som serveras 
på hamburgerrestauranger?

     Inte intressant

     Något intressant

     Klart intressant

     Mycket intressant

11. När Du äter på hamburgerrestaurang, vilka faktorer är då viktigast för dig? 

Ange 2 stycken.

     Smak      Service

     Pris      Måltidsmiljö

     Näringsinnehåll                  Portionsstorlek

     Personalens kunnighet om maten

     Annat nämligen: ______________________________________________

         ____________________________________________________________

       

Vänligen lämna ifylld enkät i lådan. 

Tack för din medverkan! 


