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Sammanfattning 

Forskning visar att allt fler individer i Sverige blir vegetarianer samtidigt som de äter allt mer 

kött. Enligt naturvårdsverket motsvarar maten 1/3 del av svenska hushållens utsläpp av 

växthusgaser vilket gör att mat är en av de största faktorerna som påverkar miljön. Vilken typ 

av mat individer väljer visar Jordbruksverket har betydelse då vissa livsmedel ger större 

växthusgasutsläpp än andra. Kött är det livsmedel som står för störst andel växthusgaser 

medan vegetariska alternativ släpper ut minst. Genom rätt val av livsmedel kan 

växthusgasutsläppen minska. Utifrån detta väcktes ett intresse kring hur gäster väljer och 

tänker kring val av mat, vilket resulterade fram till studiens syfte. Studiens syfte är att 

undersöka hur dagens lunchtallrik formas när gästen själv får bestämma utifrån en buffé. Med 

hjälp av två frågeställningar ska syftet besvaras.  

1. Vad väljer lunchgästerna helst att äta när de har möjlighet att välja mellan en kötträtt, en 

fiskrätt och en vegetarisk rätt?  

2. Vilka drivkrafter ligger bakom deras val? 

En kvantitativ ansats i form av en enkätundersökning och en strukturerad observation har 

valts och tillämpats på en lunchrestaurang belägen i centrala Stockholm. Via ett slumpmässigt 

urval har ett stickprov på totalt 200 lunchgäster från den stora populationen som i genomsnitt 

uppgår till 640 lunchgäster undersökts. Av 200 utskickade frågeformulär återlämnades 175 

frågeformulär. Studien resulterade i att majoriteten lunchgäster valde att blanda (65%) följt 

fisk (18%), kött (12%) och sist vegetariskt (5%). Vilka drivkrafter som påverkat deras val av 

rätt går inte att säkerställa då studien behöver genomföras vid fler än ett tillfälle samt 

statistiskt analyseras och kompletteras med en kvalitativ ansats i form av intervju. Tendenser 

som påträffats från undersökningen visar att den drivkraft som var starkast hos 

respondenterna som valde blandat är hälsa, vilket visat sig förknippas med en varierad kost. 

En varierad kost har i sin tur visat sig ha en positiv effekt på den totala smakupplevelsen. 

Smak har dessutom visat sig vara en faktor som påverkas av utseendet på maten. Har maten 

ett bra utseende anser respondenter att maten har en god smak. Andra intressanta tendenser 

som påträffats är en ökad efterfrågan på varma och tyngre vegetariska rätter kombinerat med 

en negativ attityd till rött kött och fläsk, vilket kan vara ett resultat av att kostinformation från 

myndigheter har påverkat respondenterna. Trots en ökad efterfrågan på vegetariska rätter och 

ett avståndstagande till rött kött och fläsk valde 5% enbart vegetariskt och ingen av de som 

uppgav sig vara vegetarianer valde enbart vegetariskt. Huruvida de har svarat stämmer 

därmed inte med hur de har handlat vilket kan tyda på att respondenterna har drabbats av 

kognitiv dissonans. Huruvida köttets roll på tallriken har förändrats är därmed fortfarande 
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oviss. Vidare studier krävs för att säkerställa om kött får ge vika åt vegetabilier.  
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1. Inledning 

Inte nog med att vi producerar konsumerar och slänger för mycket mat så släpper maten ut 

höga halter växthusgaser vilket påskyndar den globala uppvärmningen (Jordbruksverket, 

2015a, s. 22) (Abrahamsson & Friedl. u.å., s. 455).  

EU:s främsta klimatmål är att hindra den globala uppvärmningen från att öka mer än två 

grader jämfört med tiden innan industrialiseringen startade uppger en artikel publicerad av 

EU-upplysningen via Sveriges Riksdag (2016) i april i år. För att nå dit uppger artikeln att 

växthusgaseffekten måste minska med minst 50% fram till 2050 jämfört med år 1990. I 

december i fjol höll EU en konferens i Paris tillsammans med FN:s klimatkonferens, vilket 

resulterade i ett bindande globalt avtal om minskande växthusgasutsläpp som börjar gälla år 

2020. Avtalet innebär att samtliga EU-länder vart femte år ska redovisa vilka resultat de har 

lyckats nå. Gällande Sverige idag ska växthusgasutsläppen minska med 17% fram till 2020 i 

jämförelse med år 2005 (EU-upplysningen via Sveriges Riksdag, 2016). Enligt 

naturvårdsverket (2015) motsvarar maten 1/3 del av svenska hushållens utsläpp av 

växthusgaser, vilket gör mat till en av de största faktorerna som påverkar miljön 

(Naturvårdsverket, 2015) 

Vilken typ av mat individer väljer visar Jordbruksverket (2009) har betydelse då vissa 

livsmedel ger större växthusgasutsläpp än andra. Enligt jordbruksverket (2009) är kött det 

livsmedel som står för störst andel växthusgaser medan vegetariska alternativ släpper ut minst 

(Jordbruksverket, 2009b, s. 5, 12). Nötkött tillsammans med lammkött är det djurslag som 

släpper ut mest växthusgaser vilket beror på dess fodersmältning som till skillnad mot gris 

och fågel producerar metangas vilket påverkar klimatet (Jordbruksverket, Livsmedelsverket 

och Naturvårdsverket 2013, s. 7). I Sverige mätte köttkonsumtionen en siffra år 2013 på 85 kg 

kött per person och år, vilket är en ökning med 40% sedan år 1990 (Jordbruksverket, 2013c, s. 

1). Genom rätt val av livsmedel kan växthusgasutsläppen minska (Jordbruksverket, 2009b, s. 

5). 

På lokal nivå är Livsmedelsverket den myndighet i Sverige som är expert på 

livsmedelsområdet. Utifrån såväl ett hälso- som miljöperspektiv uppmuntrar Livsmedelverket 

konsumenter till att göra hälsosamma och klimatsmarta matval som gynnar såväl hälsan som 

miljön. Med hjälp av kostråd, miljöråd och pedagogiska modeller rådges konsumenter till att 

dra ner på andelen animalier för att ersätta mängden med vegetabilier (Livsmedelverket, b-d) 

(Abrahamsson & Friedl. u.å., s. 445-446, 453).  
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På samhällsnivå står regeringen, vilken i nuläget inte lägger större vikt kring problematiken 

gällande dagens livsmedelskedja. I den kommande svenska regeringens livsmedelsstrategi 

saknas en målsättning om att vi bör minska på köttkonsumtionen. Ett uttalande i matens pris 

via Sveriges Radio (2016) i våras uttryckte Lantbruksministern Erik Bucht att han inte ser 

några miljöproblem med att vi i Sverige äter för mycket kött och vill inte införa politiska 

åtgärder i syftet att styra svenskar till att äta mindre kött utan anser Livsmedelsverkets kostråd 

räcker (Olofsson & Öhman, 2016). Likaså uttalade Carl B Hamilton, ekonomiproprofessor 

och tidigare liberal riksdagsledamot, under debatten ”äta kött?” (2016) att integriteten hotas 

av att lagstadga hur vi ska äta. Vidare kritiserar Hamilton konsumentinformation om 

livsmedel och menar att Svenskar inte påverkas av den. ”Konsumentinformation ändrar inte 

konsumentbeteenden. Svenskar efterfrågar billigt kött och utländskt kött har ingen dött av”. 

Problemet enligt Hamilton bottnar i den fria handeln av kött och att Svenska djurkravet är 

högre än övriga EU-länder, vilket tvingar Svenska köttbönder att sätta ett högre pris i 

jämförelse med utländskt kött och blir utkonkurrerade. Höjer vi priset ytterligare kommer 

svenska bönder försvinna avslutar Hamilton. Under debatten presenterade Elin Röös, forskare 

på Sveriges lantbruksuniversitet, ett just nu pågående forskningsprojektet under ledning av 

jordbruksuniversitetet gällande en framtida klimatskatt på livsmedel. Inkomsterna ska 

subventioneras för satsning på ny teknik inom jordbruksproduktion med fokus på betande 

djur, ökat djurskydd och nya vegetabilier (Debatt ”äta djur?” 2016). 

 

Trots diskussion kring köttets negativa effekt på klimatet och hälsan visar siffror att 

köttkonsumtionen ökar i Sverige (Jordbruksverket, 2013c, s. 1). Att kött fortfarande rankas 

högst upp i matens hierarki både med anseende på smakupplevelse och status hänseende, där 

kött är mittpunkten på tallriken i västerländska länder tycks därmed stämma (Fjellström, 2007 

s. 157). Dock visar studier på att vegetarisk kost har ökat i västvärlden under de senaste 

decennierna och att allt fler människor avvisar att äta kött, och speciellt rött kött (Holmbäck & 

Sjögren, u.å., s. 373). Enligt en opinionsundersökning genomförd av djurens rätt/demoskop 

(2014) visar att var tionde svensk är vegetarian (Djurens rätt, 2014). Ser man till de 

mattrender som råder visar konsumenter ett starkt intresse för hälsa och miljö, ekologiska 

livsmedel och mat av svenskt ursprung (Jordbruksverket, 2015a, s. 51-52). Samtidigt som  

miljö och hälsa i studier visats sin vara motiv som ofta medvetet bortses från i val av mat 

bland konsumenter. Andra faktorer som smak har visat sig spela större roll för val av mat 

(Jordbruksverket, 2015a, s. 51).  
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Det fick mig som snart utexaminerad student inom gastronomi och kock på en 

lunchrestaurang som dagligen serverar en lunchbuffé berikad på samtliga råvaror, intresserad 

av att ta reda hur dagens lunchtallrik faktiskt formas om gästen själv får bestämma. Vilka 

livsmedel prioriteras högst av lunchgästerna? Är kött fortfarande det livsmedel med högst 

status och mittpunkten på tallriken eller börjar kött få ge vika åt vegetabilierna? Framförallt är 

det intressant att få reda på vilka drivkrafter som påverkar lunchgästernas val av mat. Är 

lunchgästerna påverkade av den rådande livsmedelsproblematiken, utgivna kostråd och 

kostmodeller? Eller är smaken det främsta motivet för val av mat? 

Som kock är en ökad kännedom om vad gästerna efterfrågar viktigt. Att servera rätt mat till 

rätt målgrupp innebär att den mat som serveras kommer att konsumeras, vilket leder till 

minskat matsvinn som i sig leder till en ökad lönsamhet för restaurangägaren och i 

förlängningen ett mindre slösande på naturens resurser. En god menyplanering är ett sätt för 

restauranger att jobba mot en mer hållbar miljö.  

2. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur dagens lunchtallrik formas när gästen själv får bestämma  

utifrån en buffé. 

Med hjälp av två frågeställningar ska syftet besvaras: 

1. Vad väljer lunchgästerna helst att äta när de har möjlighet att välja mellan en kötträtt, en 

fiskrätt och en vegetarisk rätt? 

2. Vilka drivkrafter ligger bakom deras val? 

3. Bakgrund 
3.1 Livsmedelskonsumtionens utveckling de senaste femtio åren 

Teknikutveckling, urbanisering, globalisering och politiska reformer är enligt Jordbruksverket 

(2015) drivkrafter eller förändringar vilka bidragit till dagens traditionella matkonsumtion i 

Sverige. Till dessa tre drivkrafter tillkommer en direkt händelse vilket är inträdet till EU år 

1995 (Jordbruksverket, 2015a, s. 46). 

 

Teknikutvecklingen under de senaste femtio åren har bidragit till att livsmedelsindustrins 

produktion har utvecklas i Sverige. Med ny teknik och nya metoder har man lyckats 

industrialisera livsmedel vilket resulterat i en ökad produktion på mat till ett lägre pris vilket i 

sin tur har ökat efterfrågan på mat och därav också konsumtionen på mat. Att vi köper mer 
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mat idag gentemot för femtio år sedan behöver inte betyda att vi äter mer mat 

(Jordbruksverket, 2015a, s. 22). Statistik visar att stor del av den mat som produceras går rakt 

ner i soporna. Enligt FAO:s rapport Global food looses and food waste (2011) går en 1/3 

miljard ton av den totala matproduktionen i världen till matsvinn (FAO, 2011, s. 6). Gällande 

Sverige visar Livsmedelsverkets slutrapport – regeringsuppdrag för minskat matsvinn 2013-

2015 att restauranger bidragit till den största procentminskning där matsvinnet minskat med 

mellan 17-35% (Livsmedelsverket 2015a, s. 11-12). Dock visar statistik att vi har ökat vårt 

energiintag, vilket har resulterat i en ökad medelvikt hos både män och kvinnor 

(Jordbruksverket, 2015a, s. 41-42) (Livsmedelsverket, 2012e, s. 5).   

I kombination med teknikutvecklingen har politiska reformer påverkat vår 

livsmedelskonsumtion. Efter andra världskriget fram till och med år 1990 var målet inom 

jordbrukspolitiken att producera tillräckligt mycket livsmedel för att klara försörjningen både 

under fredstid och vid eventuell avspärrning. För att skydda de svenska produktionspriserna 

från importkonkurrens anlades en importavgift på jordbruksvaror från övriga länder i Europa. 

I och med inträdet till EU år 1995 försvann importavgiften vilket resulterade i att utländska 

företag kunde öka sina volymer på den svenska marknaden (Jordbruksverket, 2015a, s. 46, 

26-27, 49-50). Medianpriserna pressades ner samtidigt som medianinkomsterna hos 

individerna i Sverige ökade vilket innebar att konsumenterna fick mer kött för pengarna 

(Jordbruksverket, 2013d, s.13-14). Enligt jordbruksstatisk årsbok redovisad av SCB från 2014 

har svensk import av kött och köttråvaror sedan inträdet i EU ökat från 2214 miljoner kronor 

till dagens 12 094 miljoner kronor (SCB, 2013, s. 287) (Jordbruksverket, 2011d, s. 4).  

Avregleringen av jordbrukspolitiken kombinerat med en ökad globalisering och invandring 

till Sverige har inte bara bidragit till en ökad import av varor utan också lett till ett ökat 

variationsutbud där konsumenter kan hitta matprodukter från olika kulturer i svenska 

butikshyllor och på restaurang (Jordbruksverket, 2015a, s. 26, 54) (Becker, Hambraeus & 

Chiwona, Karltun u.å., s. 289).  

3.1.1 Från industritillverkad mat till lokalproducerad mat 
I och med industrialiseringen på livsmedel kom den förädlade industritillverkade maten att få 

hög status bland svenska hushållen, vilket är mat som enligt Håkan Jönsson konsumenter 

ställer sig oroande till idag (Jönsson, 2013). Dagens konsumenter vill istället bort från 

industritillverkade livsmedel till alternativ som känns mer ”äkta”. Det som upplevs äkta 

skiljer sig dock mellan olika människor. Dock anser Jordbruksverket (2015) att ”äkta” mat 
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inkluderar regionalitet, ursprung och småskaligt samt ett fokus på livsmedel i säsong 

(Jordbruksverket, 2015a, s. 53).  

Varför vi vädjar för ”äkta” mat beror enligt Håkan Jönsson, docent inom etnologi, på den 

franske kocken Paul Bocuses filosofi ”Köket från torget” som bidrog till att ett nytt 

förhållningsätt till mat började etablera sig i Sverige. Den nya filosofi som kom att etablera 

sig var ”Det nya nordiska köket” vilket grundar sig att på ett innovativt sätt skapa rätter 

utifrån nordisk tradition och klimat på ett sunt sätt med sund djurhållning. En filosofi präglad 

av begreppet terroir, platsen smak, vilket innebär att man kombinerar råvaror av högsta 

kvalité utifrån dess naturliga förutsättningar och kulturella traditioner som kännetecknar 

platsen. Enligt Jönsson har filosofin bidragit med att Sverige har börjat återuppta det svenska 

traditionella köket med en önskan efter mat lagad från grunden (Jönsson, 2012, s. 166-168, 

178, 182).  

En annan orsak till den ökade fokuseringen på det svenska och närodlade är enligt Solomon et 

al. (2010) en motreaktion på globaliseringen. Solomon et al. (2010) menar att i vår globala 

värld finns en vilja och strävan att särskilja oss och skapa struktur. Vi präglas av begreppet 

glolocalization, vilket belyser vikten av att göra om det globala till det lokala (Solomon et al. 

2010, s. 48). Enligt Fjellström har globaliseringen bidragit till ett nytt synsätt till 

matproduktion där individer i allt större grad uppmärksammar problem gällande 

miljöpåverkan och massproduktion av varor (Fjellström u.å., s. 362). Solomon et al (2010) 

beskriver ett nytt kundsegment: LOHAS – lifestyles of health and sustainability, vilket består 

av individer som är oroliga för miljön och är villiga att betala mer för produkter som är 

hållbara, bland annat ekologisk mat (Solomon et al. 2010, 208-209). 

3.1.2 Svenska attityder till mat  

Studier visar att konsumenter i Sverige har ett ökat intresse för hälsa, miljö, djurvälfärd och 

ekologiska livsmedel. Livsmedelskonsumenter har dessutom ökad kunskap och ställer allt 

högre krav på att få reda på konsumtionens effekter på hälsa, miljö och djurvälfärd. Dock 

utgör denna del av befolkningen en minoritet (Jordbruksverket, 2015a, s. 51-52). Enligt en 

studie (Roos, G. 2012. et al. s. 327), råder en hälsotrend hos medelklassen i västvärlden, 

vilken är starkt förknippad med ekologiska livsmedel. Ekologiska livsmedel anses hos 

medelklassen vara bättre för miljön, vara mer hälsosam och bidra till bättre djurförhållanden 

än konventionella varor. Enligt statistik från Jordbruksverkets konsumentundersökning (2014) 

om svenskars matvanor och attityder till mat svarar majoriteten att de köper svenska och 

närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt och betalar gärna lite mer för 
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svenska råvaror samt klimatmärkt mat. Andra drivkrafter var vikten att gynna den lokala 

ekologiska produktionen då de anser svenska bönder producerar mat av hög kvalité 

(Jordbruksverket, 2014f). Sett till detaljhandeln visar en undersökning av Ecoweb (2014) att 

försäljning av ekologiska livsmedel ökat. Under år 2014 ökade den totala försäljningen inom 

detaljhandeln med 38%. ICA ökade sin försäljning av ekologiska produkter med 55% medan 

Coop ökade med 40% (Ecoweb, 2014). Att intresset för miljö och hälsa ökat hos konsumenter 

har enligt Jordbruksverket (2015) utifrån forskning visat sig vara motiv som ofta medvetet 

bortses från i val av mat bland konsumenter. Andra faktorer som smak visar sig spela större 

roll för val av mat (Jordbruksverket, 2015a, s. 51). 

 

3.1.3 Konflikten mellan den psykiska och fysiska smaken av kött kan ge dissonans 

Smak är en faktor som har stor betydelse för val av mat. En studie publicerad av 

Jordbruksverket (2015) genomförd av Agrifood, visar att smak har så stor betydelse att 

hälsomärkning får liten effekt på efterfrågan på livsmedel (Jordbruksverket, 2015a, s. 47). I en 

studie av Christian Coff framhävs smaken som en produkt som påverkas både fysisk och 

psykiskt. Förutom vårt genetiska arv av smaksensorer på tungan har våra tankar om olika 

livsmedel lika stor betydelse för vad vi anser smakar gott och inte. Huruvida vi tänker om 

olika livsmedel påverkas av en rad olika faktorer. I stora drag speglar våra tankebanor 

strukturen i det samhälle vi lever inom, det vill säga gillar vi inte tanken på ett visst livsmedel 

behöver inte betyda att vi fysiskt sätt ogillar dess smak. En konflikt mellan vår psykiska tanke 

och fysiska smak kan därmed uppstå dvs. dissonans. Vi älskar kött fysiskt men tanken på kött 

är negativ. Vi anser kött av etiska skäl bör undvikas, liksom vill förknippas som en individ 

som gör medvetna kloka val som gynnar såväl miljön, djurvälfärden som hälsan. Trots en 

negativ tanke om kött kan vi dock inte motstå att äta kött. På så vis kan vi tycka på ett sätt 

men handla på ett annat. I slutändan handlar det om styrkenivån i tanken mot styrkenivån i 

smaken som blir avgörande för hur vi kommer att agera gentemot livsmedlet (Frostling-

Henningsson, M. 2012. et al. s. 333-334).  
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3.2 Internationella och nationella kostråd, pedagogiska modeller och 
klimatsmarta matval 
 

3.2.1 Kostråd 

På global nivå ansvarar FN- organen FAO (Livsmedels- och jordbruksorganisationen) och 

WHO samt EU organet EFSA för hälsofrågor och kostrekommendationer. Gällande Sverige 

delas ansvaret mellan Livsmedelverket, folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen där 

Livsmedelverket är den enda av de tre myndigheterna som enbart jobbar med levnadsvanan 

matvanor (Abrahamsson & Friedl, 2013, s. 445, 449).  

Media vilken kan ses som en bro mellan konsument och vetenskap och kan dessvärre ge 

konsumenten en snäv bild och refererar oftast till resultat från enbart en viss forskargrupp 

kring hur vi ska äta. Enligt en samanställning av en rad forskningsunderlag från vetenskapliga 

arbetsgrupper världen över har liknande kostråd tagits fram. Baserat på NNR har 

Livsmedelverket kunnat sammanställa kostråd med starkt vetenskapligt stöd (Abrahamsson & 

Friedl, 2013, s. 452) (Livsmedelsverket, 2015b). 

NNR - nordiska näringsrekommendationer ges ut vart åttonde år av nordiska rådet och 

sammanfattas av livsmedelsverket vilka går att läsa på livsmedelsverkets hemsida. Den 

senaste upplagan är den femte i ordningen och utarbetades år 2012 och publicerades år 2013. 

(Abrahamsson & Friedl, 2013, s. 440) (Livsmedelsverket, 2015b). Rekommendationerna 

utgör underlag för dagens livsmedelspolitik och följs i utformning av menyer på svenska 

skolor i landet (Fjellström, 2013, s. 367). Rekommendationerna anger rekommenderat dagligt 

intag av protein, fett, fettsyror, kolhydrater, kostfibrer, vitaminer och mineralämnen, avsedda 

för planering av koster för friska personer. För att minska risken för kostrelaterade kroniska 

sjukdomar ska vi enligt NNR äta fiberrika vegetabilier t.ex mörkt gröna bladgrönsaker, kål, 

lök, bönor, ärter, rotsaker, frukter och bär, nötter och fullkornscerealier, fisk och skaldjur, 

magra mejeriprodukter och ett begränsat intag av NaCl. Livsmedel som rekommenderas att 

avstå ifrån på grund av att de ökar risken för kroniska sjukdomar är söta drycker, söta 

bakverk, raffinerade cerealier och fasta fetter t.ex. smör samt charkvaror och rött kött (dvs. 

nöt- gris och lammkött) (Abrahamsson & Friedl. 2013, s. 440, 453).  

3.2.2 Pedagogiska modeller 

För att hjälpa konsumenter att planera sin kost och göra hälsosamma matval har en rad olika 

pedagogiska modeller utvecklats fram. Livsmedel med likartat näringsinnehåll förs samman 

till grupper i syftet att lättare veta vilka livsmedel som ur näringssynpunkt är utbytbara med 
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varandra. En pedagogisk modell finns så gott som i alla länder idag men modellernas innehåll 

på antal livsmedelsgrupper varierar utifrån såväl tid till tid som från land till land 

(Abrahamsson & Friedl. u.å., s. 457-458). I Sverige har vi en modell kallad matcirkeln och 

består av 7 livsmedelsgrupper vilka är frukt och bär, grönsaker, potatis och rotfrukter, 

cerealier (bröd, flingor, gryn, pasta, ris) matfett, mjölk och ost samt kött, fisk och ägg och 

presenteras av Livsmedelsverket. Äter vi lite av varje grupp per dag får vi i oss en bra 

variation på näringsämnen (Livsmedelsverket, 2016c). För att veta proportionerna av 

grupperna hänvisar Livsmedelsverket (2016) till en modell kallad tallriksmodellen. vilken 

baseras på rekommendationer från NNR. Tallriksmodellen visar hur vi på ett enkelt sätt 

fördelar maten på vår tallrik för att uppnå god balans och inkluderar tre olika 

livsmedelsgrupper, vilka är kolhydratkällan (dvs. potatis, pasta, bulgur, bröd etc), grönsaker 

och rotfrukter/bär och frukt och proteinkällan (dvs. kött, fisk, baljväxter och ägg). Hur dessa 

tre livsmedelsgrupper fördelas på tallriken varierar utifrån individens energibehov. Därför 

finns tallriksmodellen i två versioner. Man kan tänka ett upp och ner vänt Y där den som rör 

på sig mycket ska låta grönsaksdelen och kolhydratkällan vara lika stora. Proteinkällan är 

dock konstant och motsvarar en femte del av tallriken. För den som rör sig lite ges råd om att 

minska kolhydratkällan och istället öka grönsaksdelen. Av det skäl att grönsaker innehåller 

mycket fibrer vilket ger en bra mättnadskänsla trots ett lägre kaloriintag. Att äta enligt 

tallriksmodellen är ett sätt som livsmedelsverket betonar som miljösmart då modellen bidrar 

till att öka mängden mat från växtriket och minska på animalierna (Livsmedelverket, 2016d). 

3.2.3 Klimatsmarta matval 

Hållbar matkonsumtion och produktion av livsmedel har på senare tid blivit allt mer 

uppmärksammat. Livsmedelskedjan står idag för 20% av Sveriges totala elanvändning, vilket 

gör maten till den största faktorn som påverkar vår miljö. En hållbar utveckling för miljön 

förutsätter en strukturomvandling av hela livsmedelskedjan. I den femte upplagan av NNR 

finns för första gången ett kapitel om hållbar livsmedelskonsumtion. Ett mer 

vegetabiliebaserat har visat sig fördelaktigt utifrån såväl hälsosynpunkt och miljösynpunkt. 

Nästan alla rekommendationer om bra val av livsmedelsgrupper rörande god hälsa motsvarar 

enligt NNR bra val för miljön med vissa undantag (Abrahamsson & Friedl. u.å., s. 453, 455). 

Vilken typ av mat individer väljer visar Jordbruksverket (2009) har betydelse då vissa 

livsmedel ger större växthusgasutsläpp än andra. Enligt jordbruksverket (2009) är kött 

(nötkött och lammkött) det livsmedel som står för störst andel växthusgaser medan 

vegetariska alternativ släpper ut minst (Jordbruksverket, 2009b, s. 5, 12).  
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För att nå konsumenter har Livsmedelsverket skapat en modell kallad Ät SMART vilken 

guidar konsumenter till att göra miljösmarta matval. Modellen publicerades som reviderad 

version år 2013 i samarbete med Naturvårdsverket och spreds därefter till kommuner i landet i 

syftet att agera som undervisningsmaterial. Modellen är en förkortning på: 

S – större andel vegetabilier.  

M – mindre andel ”tomma kalorier”.  

A – andelen ekologiskt bör ökas.  

R – rätt kött och grönsaker.  

T – transportsnålt. (Abrahamsson & Friedl, 2013, s. 461). 

Rörande etiska aspekter vid matval nämns inte i NNR men ett flertal olika miljömärkningar 

finns idag. Fairtade är en av dem och står för att produkten har framställts under goda sociala 

förhållanden (Abrahamsson & Friedl, 2013, s. 454).  

3.3 Individuella faktorer som påverkar val av mat 
 
3.3.1 Mat som identitetsskapare 

Enligt Fjellström kommer den mat vi i barndomen lär oss vara ren, nyttig ätligt/oätligt att 

prägla oss resten av vår livstid, men under livets gång kommer strukturförändringar och 

trender i samhället  kasta om våra normer och värderingar och omskapa våra matvanor 

(Fjellström u.å., s. 362).  Enligt en kvantitativ och kvalitativ studie genomförd i Spanien av 

Cantarero, Espeitx, Gil Lacruz & Martin (2013) visar att kulturell identitet och status är starka 

motiv för val av mat. Enligt studien fördrar människor mat som associeras med deras egen 

kultur för att förstärka deras kulturella identitet samt utifrån dess symboliska mening för att 

identifiera sig med en specifik grupp i samhället (Cantarero, Espeitx, Gil Lacruz & Martin 

2013, s. 9). Enligt både Bringéus och Fjellström sammanhänger inte alltid vår matvana med 

vår personliga smak. Hur sillen smakar på våra julbord har liten betydelse. Att vi serverar sill 

på jul hör till våra traditioner och kulturarv och skapar en gemenskap (Bringéus, 1988, s. 14). 

Mat kan därmed ses som ett kommunikationsverktyg som visar vilka vi är eller vill vara och 

ger oss trygghet, skapar tillhörighet och gemenskap (Fjellström, 2013, s. 365). 

Vi får inte bortse från att vi är alla unika individer med olika smakpreferenser, normer och 

värderingar. Enligt Fjellström skiljer sig individer sinsemellan utifrån etiska och moraliska 

värderingar dvs. hur vi ser på miljöpåverkan och vad som anses vara ansvarsfulla matvanor 

upplevs olika från individ till individ. För en del individer är det viktigt att göra klimatsmarta 

matval för att presentera sig själv som miljömedveten medan för andra att noggrant välja 
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råvaror av högsta kvalité för att identifieras sig som en finsmakare (Fjellström, u.å., s. 364-

365).  

3.3.2 Mat, genus och ålder 

Enligt Fjellström (2007) visar kvinnor mer avsky och motstånd till att äta rött kött medan män 

istället hänvisar till etiska aspekter såsom djurvälfärd som argument för att utesluta kött. 

Kvinnor tycker dessutom smakmässigt mindre om kött än män som står sig positivt mot rött 

och rått kött till en högre grad än kvinnor (Fjellström 2007, s. 157). I en studie gjord av 

Hayley, Zinkiewicz & Hardiman (2015) undersökte man huruvida individer ställer sig mot 

köttreducerad kost. Undersökningen visade att kvinnor i västvärlden är mer motiverade till en 

köttreducerad kost än män och äter på så vis en mindre mängd kött. Kvinnor anser dessutom 

inte att kött är lika hälsosamt som män. Den största skillnaden enligt undersökningen är 

männens syn på det röda köttet, som associeras med manlighet och makt (Hayley, Zinkiewicz 

& Hardiman 2015). Enligt Livsmedelsverkets matvaneundersökningen Riksmaten 2010-11 

(2012) äter män dubbelt så mycket korv (200g) som kvinnor (100g). Fågel äter män och 

kvinnor lika mycket av och uppgår till 150g per person och vecka. Män äter mindre frukt och 

grönt än kvinnor. I genomsnitt äter kvinnor 350g frukt och grönt per dag medan männen äter i 

genomsnitt 300g frukt och grönt per dag (Livsmedelverket, 2012e, s. 9). Ålder är en annan 

styrande faktor. Internationella studier visar att yngre individer anser kött mindre viktigt som 

framstående komponent på tallriken (Clonan et al. 2015). 

Enligt en svensk opinionsundersökning genomförd från intresseföreningen Djurens 

rätt/demoskop (2014) visar att störst andel vegetarianer i Sverige är mellan 15-24år (Djurens 

rätt, 2014). Enligt Livsmedelsverkets matvaneundersökning Riksmaten - vuxna 2010-11 

(2012) visar att äldre medelålderskvinnor äter mest frukt och grönt medan de unga äter allra 

minst. Av de yngre äter kvinnorna minst. De äldre är den grupp som äter minst fågel men äter 

dubbelt så mycket fisk som yngre. Generellt sett är den grupp som är mest kostmedvetna 

kvinnor vilka har bättre matvanor än män. Den grupp som har sämst matvanor är yngre 

kvinnor och män på grund av ett högre intag på socker i form av godis, läsk och glass  

(Livsmedelsverket, 2012e, s. 3, 9-12).  

3.3.3 Matvanor och social position i samhället 

Individer har olika förutsättningar. Enligt Marmot (2006) påverkas individens matvanor av 

dess sociala position i samhället, vilket är en produkt av individens utbildningsnivå, 

inkomstnivå, bakgrund och sysselsättning. Ju högre position i samhället en individ har desto 

större förutsättningar har individen att kunna delta i aktiviteter som samhället erbjuder 



16 
 

(Marmot 2006, s. 24-25, 29, 57). Individer världen över har olika 

bakgrund/etnicitet/trosuppfattningar och uppfattar därmed vad som är ätligt på olika sätt. 

baslivsmedel, smakregler, tillagningsregler och ät regler formas olika i olika kulturer. 

Gällande Sverige dominerar salt och sött i kombination i flertalet rätter t.ex. julskinka och söt 

senap. Julskinka som av de med judisk och islamsk trostillhörighet är förbjuden mat då fläsk 

anses orent (Fjellström, u.å., s. 364).  

Gällande individers utbildningsnivå visar ett folkhälsoprojekt från 1980, att lågutbildade tar 

till sig mindre av centrala myndigheters kostinformation och kostpropaganda än högutbildade 

(Fjellström, 1990, s. 303). Livsmedelverkets matvaneundersökning Riksmaten – vuxna 2010-

11 (2012) har upptäckt ett samband mellan högre utbildning och en högre konsumtion av både 

frukt och grönsaker men också mer av ost och alkohol (Livsmedelsverket, 2012e).  

Huruvida ekonomi påverkar konsumenter visar studier att under ekonomisk tillväxt köper 

individer allt mer fisk, skaldjur och nötkött. Konsumtionsmönstret har motsatt effekt under 

ekonomisk nedgång (Jordbruksverket, 2015a, s. 5, 15). Enligt Jordbruksverket (2013) leder 

ökade inkomstnivåer till en ökad köttkonsumtion (Jordbruksverket, 2013c, s. 1). 

Jordbruksverket har upptäckt regionala skillnader i matkonsumtion. Individer som bor på 

landsbygden äter mer kött än individer som bor i städer och äter mer sällan ute på restaurang 

(Jordbruksverket, 2015a, s. 18-19).  

Individers typ av sysselsättning påverkar aktivitetsnivån. Stillasittande jobb gentemot fysiskt 

arbete förbrukar olika mycket energi. Enligt Riksmaten – vuxna 2010-11 visar att individer 

som tränar regelbundet äter mer frukt, bär och juice och grönsaker, samt mer järn och folat än 

övriga individer. Män som tränar äter mer pasta, bröd och kött än de som inte motionerar 

regelbundet (Livsmedelsverket, 2012e, s. 6-7).  

3.3 Vad och hur äter svenska individer? 

Ur hälsosynpunkt har vegetariskt kost lyft fram för att vara näringsrik på grund av dess 

fibertäthet och låga energidensitet. Det har gjort att Livsmedelsverket, Sveriges expert- och 

centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet, förespråkar att ersätta en del animalier mot 

vegetabilier. Under de senaste decennierna har vegetarisk kost ökat i västvärlden och 

undersökningar visar att allt fler människor avvisar att äta kött, och speciellt rött kött 

(Holmbäck & Sjögren, u.å., s. 373) (Fjellström 2007, s. 157). Enligt en opinionsundersökning 

genomförd av djurens rätt/demoskop i början på året visar att var tionde svensk är vegetarian 

och totalt 6% är veganer (Djurens rätt, 2014). Enligt Fjellström (2007) har rött kött i nutida 
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debatter framställts som en hälsorisk (Fjellström 2007, s. 157). Sett ur miljösynpunkt visar en 

studie från 2014 att en växtbaserad kost tar mindre skada på miljön då mindre av naturens 

resurser utnyttjas (Soret & Sabaté, 2014). Dock visar studier att konsumtion av kött ökar. I 

Sverige mätte köttkonsumtionen en siffra år 2013 på 85 kg kött per person och år, vilket är en 

ökning med 40 % sedan år 1990 (Jordbruksverket 2013d, s. 5). Enligt Jordbruksverket är 

lågkolhydratsdieten LCHF en orsaksfaktor till varför köttkonsumtionen har ökat 

(Jordbruksverket 2013c, s. 14). Enligt studier rankas kött fortfarande högst upp matens 

hierarki i västerländska länder både med anseende på smakupplevelse och status hänseende, 

där kött är mittpunkten på tallriken (Fjellström, 2007, s. 157-158).  

 

3.3.1 Riksmaten vuxna 2010-11 

Riksmaten 2010-11 är en matvaneundersökning genomförd av livsmedelverket (2012) i 

samarbete med Statistiska centralbyrån och beskriver vad och hur mycket vuxna i Sverige 

äter. Resultaten ger viktig kunskap om hur väl matvanor stämmer överens med 

kostrekommendationer och om eventuella riskgrupper som äter för lite/för mycket av vissa 

livsmedel. Undersökningen pågick under fyra dagar. Deltagarna fick skriva ner allt de åt och 

drack samt svara på en enkät med ett femtiotal frågor. Totalt deltog 1797 personer varav 1005 

kvinnor och 792 män i åldrarna 18-80år. Totalt uppgav tre procent att de följer någon typ av 

vegetarisk kost. Totalt svarade sex procent i undersökningen att de följer en strikt diet så som 

LCHF, GI-metoden och Viktväktarna. 

 

Enligt livsmedelsverkets kostråd om att äta minst 500 g frukt och grönsaker per dag är det 

enbart två av tio som uppfyller rådet vilket motsvarar 17 procent (21 procent av kvinnorna 

och 13 procent av männen). Nio av tio äter i genomsnitt 2 potatisar per dag. Mängden bröd 

uppgår till i genomsnitt två skivor per person och dag där vitt och mellangrovt bröd är 

vanligast. Gällande rekommenderade dagsintaget på fullkorn (70g för kvinnor/90g för män) är 

det endast 12 procent som uppfyller rådet. I snitt äter man hälften av det rekommenderade 

intaget. I resultatet är bröd den viktigaste källan för intag av fullkorn medan få visar sig välja 

fullkornsvarianter på ris, pasta och gryn. Tre av tio äter fisk som huvudrätt minst två gånger 

per vecka vilket i genomsnitt motsvarar 250g fisk per person och vecka. Gällande kött från 

nöt, gris och lamm konsumeras i genomsnitt drygt 450g kött per person och vecka. Dock 

råder en stor variation där den som äter mest kött äter 1kg per vecka och den som äter minst 

kött 20g per vecka. Korv äter svenskarna 1-2ggr i veckan vilket i genomsnitt motsvarar 150g  

per vecka. Svenskar äter likaså i genomsnitt 150g kyckling per vecka. Tre av fyra dricker i 
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genomsnitt 1,5dl mjölk per dag och med fil och yoghurt inräknat konsumerar Svenskar i 

genomsnitt 2,5dl mjölkprodukter per person och dag. Nio av tio äter i genomsnitt 25g ost per 

person och dag vilket motsvarar två skivor. Hårdosten med en fetthalt på 20-40% är vanligast. 

Livsmedelsverkets rekommendation om att använda flytande margarin och oljor i matlagning 

uppfylls av 6 av tio vilket motsvarar mer än 60%. 17% uppges använda smör. På smörgås 

väljer 30% lättmargarin medan drygt 40% väljer matfett med 75-80% fetthalt. Pizza och 

bakverk bidrar dock till att åtta av tio får i sig för mycket mättat fett. I genomsnitt dricker 

svenskar två koppar kaffe, två glas juice och nästan åtta dl läsk/saft/energidryck per vecka. 

Hälften av det totala antalet deltagare uppgav att de ätit godis vilket i genomsnitt uppmäter 

100g per person och vecka. En av tre hade ätit glass och åtta av tio hade ätit bullar, kakor och 

tårta (Livsmedelverket, 2012e, s. 3, 9-13).  

 

Resultatet av energifördelningen hos svenskar i genomsnitt mäter att 18% av matens energi 

kommer från protein, 35% från fett och 47% från kolhydrater, inklusive fibrer. Som 

proteinkälla är kött vanligast och bidrar med 25% av proteinintaget följt av mejeriprodukter 

och ost på 18% och fisk på 10% (Livsmedelverket, 2012e, s. 14).  

4. Metod 

För att besvara studiens frågeställningar har en kvantitativ metod tillämpats bestående av en 

strukturerad observation och en enkät. I följande avsnitt kommer insamling, bearbetning och 

analys av resultatet att presenteras följt av studiens trovärdighet utifrån dess reliabilitet och 

validitet. Som avslutning kommer egna reflektioner kring hur jag som student har förhållit 

mig till de fyra forskningsetiska reglerna inom ämnesområdet för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och hur jag tagit fram och förhållit mig till de källor som 

tillämpats studien.  

4.1 Metodbeskrivning 

4.1.1 Fältstudie på restaurang 

Studien har genomförts på en lunchrestaurang belägen i en del av många kulturmärkta lokaler, 

som tillsammans med privata och statliga företag bildar ett av Sveriges största företagshus 

med totalt 5000 anställda beläget i centrala stadsområdet Östermalm i Stockholm. 

Lunchrestaurangen har öppet mån-fre mellan kl 11-14 med kapacitet för över 1000 gäster, 

varav 700 sittande. Restaurangen har fem anställda kockar och serverar i genomsnitt 640 

gäster/dag. Lunchrestaurangens avsaknad på fast meny och pris är en del av dess koncept, att 
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minska matsvinnet hos leverantörer. Råvaror som lagas beställs nattetid på de råvaror som 

blivit över från leverantörer vilket innebär att kockarna kommer in ovetandes varje morgon 

och lagar mat utifrån vad som finns i kylarna. Det innebär att den här lunchrestaurangen till 

skillnad mot övriga restauranger samarbetar med betydligt fler leverantörer. Inköp av kött kan 

ske från; Gourmet food, Fällmans, JR kött, Bergfalk. Inköp av fisk kan ske från Gourmet 

food, JR Kött och Nordsjö fisk. Majskyckling importeras från Tradifood och är spårbar. 

Mejeri och koloniala produkter köps in framförallt från Martin och Servera, Sorunda och 

centrala partihallen som andra sortering. Via Sorunda har restaurangen ett samarbete med 

Forsbergs gris och grönt som är en ekologisk gård. Varje vecka skickar gården en bur med 

råvaror utifrån vad som finns tillgängligt för säsongen. Utländska varor är framförallt 

medelhavsmat och köps in av Seven och Matric. Valet på vad som köps in är beroende på 

utbudet på överblivna livsmedel från leverantören för tillfället och av det utbud som finns är 

det datum och pris som styr vad som köps in.  Ansvaret för beställningarna har 

restaurangchefen tillsammans med souschef.  

Som gäst möts du av en 16m lång bar med ett öppet kök där en stor säsongsbetonad 

lunchbuffé dukas upp. Baren är uppdelad i två delar med två likadana bufféer som löper från 

barens två kortsidor in mot mitten. Det gör att du som gäst  kan komma från två olika sidor 

men med möjlighet att välja samma mat. Den mat som serveras är säsongsbetonad med fokus 

på främst rot- och grönsaker och dukas upp i vardera av barens två ändar vidare in mot mitten. 

Som gäst blir du först informerad via en meny som sitter på vardera kortsida av baren. Menyn 

beskriver alltid enbart dagens proteinalternativ som alltid motsvarar tre olika varmrätter. 

Bredvid menyn får sedan gästen ta en tallrik eller en matlåda beroende på ifall gästen vill äta 

någon annanstans eller i restaurangen. Buffén börjar alltid med fyra olika tillbehör från 

växtriket, följt av tre olika dipsåser/krämer för att avslutas med de tre olika proteinalternativ 

som informerats om på menyn. Därefter får gästen väga sin tallrik vilket görs i kassan och 

betala utefter hur mycket maten väger till ett pris på 27kr/hg. Bröd och kaffe ingår alltid och 

vägs inte in i priset. På så vis tar gästerna endast mat vid ett tillfälle från buffén. Syftet med 

prismodellen är att den mängd mat gästen tar kommer gästen orka äta vilket leder till ett 

minskat matsvinn. 

Bufféns mångfald på livsmedel, där samtliga byggstenar finns tillgängligt, kombinerat med 

gästens valfrihet att utifrån denna mångfald skräddarsy sin egen tallrik skapar goda 

förutsättningar och möjlighet att få en rättvis bild kring vad gäster föredrar att äta och är 

anledningen till varför denna lunchrestaurang är vald som fält.  
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4.1.2 Strukturerad observation 

Möjligheterna med en observationsstudie är många. Som observatör kan du studera samspel 

mellan människor, uppträdande, hur man samtalar sinsemellan osv. Den typ av observation 

som tillämpats är strukturerad observation och är en metod som möjliggör en direkt 

observation av beteendet och valdes för att det är en metod som oftast används som 

komplement till enkätundersökningar. Det finns alltid en risk att respondenter inte är helt 

sanningsenliga i sina svar när de ska skriva om hur de handlar. Fördelen med strukturerad 

observation är att man får en direkt iakttagelse av beteendet (Bryman, 2011, s. 262). I den här 

studien innebar observationen att observera och registrera vilken av de tre rätter som 

informerats från menyn som gästerna valde. Observationen ska agera som komplement till 

enkätundersökningen i syftet att besvara och stärka resultatet från enkätundersökningen 

gällande frågeställningen: Vad väljer lunchgästerna helst att äta när de har möjlighet att välja 

mellan en kötträtt, en fiskrätt och en vegetarisk rätt?  

Det finns fyra olika observatörsroller att inta som forskare och det som styr är graden av 

öppenhet i förhållande till det fält som ska studeras och graden av deltagande till det fält som 

ska studeras. Jag valde att inta rollen som deltagande observatör, vilket innebar att 

respondenterna fick information om att de skulle bli observerade under serveringen och att jag 

som student/forskare endast skulle observera och samtala med lunchgästerna men inte vara 

aktiv deltagande (Johannessen & Tufte, 2003, s. 92-95). 

4.1.3 Enkät 

Nackdelen med strukturerad observation är att man inte får fram motiven för det beteende 

som observerats. Dessutom erhålls ingen information om vilka lunchgästerna är. Därmed ska 

den strukturerade observationen agera som ett komplement till enkäten gällande val av rätt. 

Enkätens syfte är att få fram information om vilka drivkrafter som ligger bakom deras val av 

rätt samt undersökningens målgrupp (Bryman, 2011, s. 262, 278). Detta besvarar 

frågeställningen; Vilka drivkrafter ligger bakom deras val?  

Enkäten (se bilaga 1) är semistrukturerad och består av en kombination av öppna och 

prestrukturerade frågor varav majoriteten är prestrukturerade (Johannesen & Tufte, 2003, s. 

150). Strukturering och standardisering är viktiga begrepp som påverkar enkätens kvalité och 

har tagits i beaktning i skapandeprocessen genom att använda frågor som kvalitetstestats av 

andra i kombination med att majoriteten frågor har fasta svarsalternativ. Förutom det löper 

samtliga frågor i en genomtänkt och naturlig ordningsföljd vilket ger en tydlig struktur som 

inte vilseleder respondenten (Trost, 2012, s. 57-59). Frågorna är konstruerade genom att först 



21 
 

börja med att fråga vilken rätt respondenten har valt. Därefter följs nio påståendesatser vilka 

är formade så att nyanser av både värderingar och åsikter kan fångas kring varför de väljer 

rätten (Johannessen & Tufte, 2003 s. 154). En kvalitetsbeprövad skala har använts för att 

konstruera påståendesatserna. Likertskala är en den allra vanligaste metoden när det gäller att 

konstruera frågor som mäter attityder. Frågorna man konstruerar består av påståenden inom 

ett samlat ämnesområde. För varje påstående ska respondenterna svara instämmande eller 

motståndstagande för påståendet utifrån en femgradig eller en sjugradig skala (Bryman, A., 

2011, s. 157). Genom att val av rätt kan påverkas av en rad olika faktorer rör de ställda 

påståenden i enkäten inte ett samlat ämnesområde. Man talar då om att påståendesatserna är 

av Likert-typ (Ejlertsson, 2005, s. 91). Jag har valt att konstruera varje påstående på en 

femgradig stigande skala där lägsta värdet ett står för ”Håller helt och hållet med” i motsatt 

till det högsta värdet fem ”tar helt och hållet avstånd”. Fem värden har valts för att kunna göra 

mer omfattande statistiska analyser (Johannesen & Tufte, 2003, s. 155). Värdet nummer tre 

står för ”vet inte /har ingen åsikt. Enligt Bryman (2011) råder det delade meningar kring om 

man ska ha med ”vet inte/tar ingen åsikt” som svarsalternativ. Faran är att respondenterna inte 

orkar ta ställning eller tänka efter i frågan. Argumentet för att jag ändå har valt att ha med ”vet 

inte/har ingen åsikt” som svarsalternativ i enkäten är för att undvika respondenterna att 

uttrycka en åsikt de inte har (Bryman, 2012, s. 257). Enligt Johannessen och Tufte är vet 

inte/tar ingen åsikt bra att ha med förutsatt att det faller in naturligt. Det ger forskaren 

information om varför respondenter inte svarar annars är risken stor att respondenterna inte 

svarar alls, vilket ökar risken för ett högt internt bortfall (Johannessen & Tufte, 2003, s. 155). 

Om respondenter svarar ”vet inte/har ingen åsikt” kan tyda på att val av mat är något man 

bara gör av vanan och är en oreflekterad handling vilket kan vara ett resultat som bedömer 

huruvida respondenterna tänker igenom hur de väljer, om de gör medvetna val eller om de 

bara går på känsla. 

Efter påståendesatserna får respondenterna besvara tre öppna frågor. Anledningen till att 

öppna frågor har ställts är för dess förmåga att ge tilläggsinformation och eventuellt finna 

andra drivkrafter utöver de nio påståendesatserna (Johannesen & Tufte 2003, s. 150). Den 

första öppna frågan, övrig kommentar till varför du valde kött/fisk/vegetariskt/blandat är en 

följdfråga till de nio påståendesatserna och ställdes i syftet att ge respondenten möjlighet att 

med fria ord motivera sitt val av rätt och få fram ytterligare drivkrafter utöver de drivkrafter 

som formats till påståenden. Ett annat syfte med att låta respondenten kommentera sitt val är 

möjligheten att få fram information från de respondenter som svarat vet inte/har ingen åsikt på 
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påståenden. Två ytterligare öppna frågor har ställts. Den andra öppna frågan är ”Saknade du 

något på lunchbuffén? Motivera ditt svar.” Genom att fråga vad respondenterna saknar kan 

eventuella bakomliggande drivkrafter bakom val av rätt påträffas. Låt oss säga att en 

respondent uppger att den saknar lax. Det kan tolkas att lax är en mer eftertraktad fisksort än 

sej som var den fisksort som serverades när studien genomfördes vilket kan förklara varför 

respondenten inte valde fiskrätten utan kötträtten vid studiens tillfälle. På så vi är frågan bra 

för att få fram eventuella brusfaktorer. Den tredje öppna frågan är ”Tips till Restaurang X? 

Något du vill att vi ska förbättra?” Frågan är ett önskemål från restaurangen men kan precis 

som tidigare fråga ge information om eventuella brusfaktorer som påverkat respondenternas 

val av rätt just vid studiens tillfälle. Framförallt tar frågan fram ytterligare faktorer som enligt 

lunchgästerna är viktiga för den totala lunchupplevelsen. 

Enkäten avslutas med en rad bakgrundsfrågor, vilka tar fram personuppgifter om vilka 

respondenterna som deltar i studien är dvs. studiens målgrupp (Johannessen & Tufte, 2003, s. 

157). Respondenterna får uppge personuppgifter rörande dess ålder, kön, 

bruttoinkomst/månad, utbildningsnivå, ursprung, bosättning och diet (Ejlertsson, 2005, s. 86-

89). Det andra syftet är att kunna koppla de olika individuella bakgrundsfaktorerna hos 

respondenterna till såväl val av rätt som svar på påståendena. Det vill säga, för att kunna få 

fram huruvida det finns ett samband utifrån en individs förutsättningar och bakgrund till vad 

den väljer att äta samt vilka drivkrafter som påverkat deras val av protein.  

4.1.4 Urval 
Urvalet i enkätundersökningen har skett genom att dra ett stickprov från den stora 

populationen. Stickprovet ska representera den stora populationen som i denna studie 

motsvarar lunchgästerna på restaurang X som i genomsnitt har 640 lunchgäster/dag. För att 

stickprovet ska vara representativt populationen har stickprovet dragits fram genom ett 

slumpmässigt urval på totalt 200 lunchgäster (Eljertsson, 2005, s. 19, 149).  I och med att 

bearbetning och analys av resultatet från enkäterna tillämpats manuellt fanns inte resurser och 

tid för ett större stickprov (Trost, 2012, s. 38). 

Översiktsgranskande urval är den urvalsteknik som tillämpades observationen vilket valdes på 

grund av enbart val av rätt skulle observeras och registreras. Översiktsgranskande urval 

innebär att en hel grupp individer studeras regelbundet under vissa tidsperioder och där allas 

beteenden noteras vilket förutsätter att man endast kan observera och registrera en eller två 

beteenden (Bryman, 2011, s. 272). Dock avbröts observationen på grund av brist på resurser 

att kunna observera och registrera samtliga lunchgästers val av rätt.  
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4.2 Genomförande 
Den strukturerade observationen och enkäten genomfördes under samma tidpunkt den 28:e 

april 2016 under lunchserveringen mellan kl 11-14.  

4.2.1 Datainsamling - strukturerad observation 

Som observatör valde jag att observera och registrera vilken rätt lunchgästerna valde under 

hela lunchservicen som pågick mellan kl 11-14. Utifrån ett kategorischema som utformats 

innan datainsamlingen observerades och registrerades deras val (Bryman, 2011, s. 278). 

Iklädd  kockrock valde jag att stå mittemot gästen på samma sida som kocken, i mitten av 

baren där proteinalternativen dukats fram. Kategorischemat hade jag framför mig där samtliga 

lunchgästers val antecknades manuellt på papper. Kategorischemat formades i tabellform där 

varje alternativ gjordes till en rubrik med plats att dra ett streck för varje lunchgäst som valde 

det alternativet. I och med att lunchgästerna har möjlighet att blanda mellan de olika 

proteinalternativen tillkom rubriken ”blandat”. I och med att lunchgästerna kom från två olika 

håll och majoriteten valde blandat gjorde att man inte hann observera alla. Därmed bytte jag 

plats från baren och ställde mig i kassan där lunchgästerna vägde sin tallrik. Det var likaså 

problematiskt då det var svårt att särskilja om de hade tagit den vegetariska rätten som var 

pumpa eller om de hade tagit ugnsrostad morot som fanns som tillbehör på buffén. Därav 

avbröt jag observationen och anser att det jag observerat inte kan användas i studien.   

 

Tabell 1. Kategorischema för val av rätt 

 
 

4.2.2 Datainsamling – enkät 

Enkäterna delades ut i pappersform efter att lunchgästerna vägt sin mat och betalat i kassan. 

Meningen var att lunchgästerna i lugn och ro under sin lunch skulle besvara enkäten. I kassan 

förklarade servitrisen syftet med enkäten, att pennor fanns utspridda på borden och att enkäten 

ska återlämnas i caféet mot en kanelbulle som tack för dess medverkan. Kanelbullarna 

bakades i samarbete med bageriet samma dag innan service. Enligt Trost (2012) är det upp till 

forskaren att bestämma om man skall utlova en belöning till dem som svarar eller inte. Dock 

menar Trost (2012) att kvalitén på svaren kan försämras då en del svarar enbart för att få 

Proteinalternativ Kötträtt Fiskrätt  Vegetariskt Blandat 

Antal  III I IIII IIIIIIIII 
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belöningen (Trost, 2012, s. 120). Kvalitén på svaren anser jag inte har påverkats av det skäl 

att enkäten medvetet formades kort samt består av majoriteten fasta svarsalternativ, vilket 

gjort det enkelt för respondenterna att svara (Ejvegård, R. 2003, s. 54). Restaurangen har 

dessutom återkommande lunchgäster vilket tyder på en god relation mellan restaurangen och 

gästerna, vilket ökar sannolikheten att lunchgästerna vill svara och även kommer att svara på 

allvar.  

4.2.3 Svarsbearbetning - enkät 

Svarsbearbetning av enkäterna har genomförts manuellt i kalkylprogrammet Excel (se bilaga 

2). Med hjälp av en kodmall har data registrerats för att därefter föreligga som en datamatris. 

Registrering av data har skett genom att varje frågeformulär bearbetats var och en för sig 

angivet med talkoder. Varje angivet svar för respektive frågeformulär har kodats till dess 

fråga. På så vis har information kring hur varje enskild individ har svarat på samtliga frågor 

tagits fram (Johannessen & Tufte, 2003, s. 141-143). 

Vi tar fråga nummer ett som exempel.  

 

 

 

 

Varje svarsalternativ har kodats utifrån dess nummer i talföljden, det vill säga enbart fisk har 

kodats med nummer 1, enbart kött med nummer 2, enbart vegetariskt med nummer 3 och 

blandat kodades med nummer 4. Säger vi att respondent nummer 75 valde fisk har svaret 

kodats med en 1. På så vis ges möjligt att få en översikt kring hur respondenter för respektive 

rätt har svarat. Kodmallen för varje påstående har formats genom att värdesätta det 

svarsalternativ som respondenten svarat med siffran ett medan de övriga svarsalternativen för 

påståendet har värderats med siffran noll.   

Vi tar påstående ett som exempel: 

 

 

 

Idag valde jag att äta?  
Variabel Kod 
Enbart fisk 1 
Enbart kött 2 
Enbart vegetariskt 3 
Blandat 4 

Mitt val av rätt var estetiskt tilltalande   
Variabel Kod 
Håller helt och hållet med 1 
Håller delvis med 2 
Vet inte/har ingen åsikt 3 
Tar delvis avstånd 4 
Tar helt och hållet avstånd 5 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 
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Låt oss säga att respondent nummer 75 ringat in nummer två på skalan dvs. håller delvis med 

på påståendet. Därmed värdesätts nummer två på skalan med siffran ett medan övriga 

alternativ värdesätts med noll. 

Svaren på de öppna frågorna står med i matrisen, vilket gör att man kan koppla svaren på de 

öppna frågorna till hur respondenten svarat på enkätens övriga frågor. Bearbetningen av de 

öppna frågorna har skett via att först skriva ut samtliga svar och därefter kategorisera de svar 

som är gemensamma och kommer igen hos flertalet respondenter. På så vis har gemensamma 

teman motsvarande drivkrafter påträffats (Ejlertsson, 2005, s. 111).  

Om vi tar svaren från de som valde enbart fisk som framkom i följdfrågan, övrig kommentar 

till varför jag valde enbart kött/fisk/vegetariskt/blandat som exempel. Flertalet hat svarat; jag 

äter inte fläsk, prioriterar fisk och vegetariskt, nyttigare med fisk och grönt. Samtliga svar har 

kategoriserats in under samma grupp då samtliga svar visar på ett avståndstagande till kött. På 

så vis har avstånd till kött påträffats som en drivkraft för val av enbart fisk.  

När kodmallen sammanställts har varje frågeformulär tilldelats ett nummer det så kallade 

identitetsnumret.  Sedan har svaren för respektive frågeformulär kodats in i ett Excel ark. När 

data från samtliga frågeformulär kodats har en datamatris skapats. Datamatrisen ger en 

översiktsbild över vad samtliga respondenter har svarat i varje enskild fråga vilket gav en 

förenklad bild av resultatet och underlag för analys (Johannessen & Tufte, 2003, s. 142).  

4.2.4 Bortfallsanalys 

Då lunchgästerna ska besvara enkäten under deras lunch kan olika brusfaktorer så som 

hunger, tidsbrist bidra till att få orkar svara och innebära ett högt bortfall. Med hänsyn till 

tidpunkten har därför enkäten medvetet gjorts kort samt med en majoritet av prestrukturerade 

frågor.  

Det bortfall som rör enkätundersökning har redovisat såväl externt som internt. Externt 

bortfall är bortfallet i det totala deltagandet dvs. de respondenter som i urvalet väljer att inte 

delta i enkätundersökningen. Det interna bortfallet är bortfallet på enstaka frågor i enkäten 

(Ejlertsson, G., 2005, s. 148). Av totalt 200 utskickade frågeformulär återlämnades 181 

stycken. Dock har ytterligare sex av de 181 stycken återlämnade frågeformulären valts bort på 

grund av att de inte har besvarat vilken rätt de har valt. Deras svar på påståenden går inte att 

koppla till hur de har valt rätt vilket gör att de inte går att använda i studiens resultat. Totalt 

Kod 0 1 0 0 0 
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uppgår det externa bortfallet till 25 stycken. Det interna bortfallet har varit lågt gällande 

frågorna med fasta svarsalternativ och uppgår till 20 stycken. Av dessa har respondenterna 

antingen glömt/hoppat över ett påstående eller en bakgrundsfråga. En orsak till varför 18 

stycken inte besvarade sin bruttoinkomst/månad beror på att restaurangen har avtal med ett 

antal företag som sitter i samma hus och får äta obegränsat utan hänsyn till hur mycket maten 

väger. De betalar via en kupong. En annan orsak kan vara att respondenten jobbar inom 

frilans och inte har fast inkomst per månad. Ett högt internt bortfall var på de öppna frågorna. 

Det höga interna bortfallet har inneburit att de drivkrafter som påträffats från de öppna 

frågorna enbart har agerat tilläggsinformation till de drivkrafter som framkommit från 

påståenden (Ejlertsson, 2005, s. 111).  Av totalt 113 respondenter som valde enbart blandat 

kommenterade 52 respondenter varför de valde blandat. Av totalt 32 respondenter som valde 

fisk kommenterade 16 respondenter varför de valde enbart fisk. Av totalt 20 respondenter som 

valde enbart kött kommenterade 10 respondenter varför de valde kött. Av totalt 9 

respondenter som valde enbart vegetariskt kommenterade samtliga varför de valde enbart 

vegetariskt. Trots bortfallet har svarsfrekvensen varit hög och inte påverkat resultatet då 

svarsfrekvensen inte har understigit 70% (Ejvegård, R. 2003, s. 54). Valet att bjuda på 

kanelbullar som tack för dess medverkan anses vara en avgörande faktor till det låga bortfallet 

(Trost, 2012, s. 120). 

4.2.5 Resultatanalys 

Med hjälp av datamatrisen sammanställd i Excel har respondenter som valt enbart 

kött/fisk/vegetarisk och blandat kunnat sammanställas separat kopplat till såväl hur de svarat 

på påståenden, bakgrundsfrågorna och på de öppna frågorna, vilket möjliggjort att man har 

kunnat presentera vem och vilka drivkrafter som påverkat val av respektive rätt. Resultatet har 

därefter diskuterats utifrån nutida studier och forskning samt statistik inom ämnesområdet 

vilket presenteras i bakgrund. Då enbart en stickprovsundersökning har genomförts kan inga 

jämförelser dras vilket är anledningen till att ingen statistiks analys tillämpats för att 

säkerställa resultatet (Ejlertsson, G,. 2005, s. 135).  

För att få en översiktsbild om vilka som deltagit i studien presenteras resultatet från 

bakgrundsfrågorna i tabellform i Excel, vilket resulterade i en gemensam målgrupp. Dessutom 

har en separat profilbild av respondenter för val av respektive rätt sammanställts för att få 

fram en målgrupp för respektive rätt. Dock sammanställs enbart kön, ålder och diet till 

respektive val av rätt för att det var variabler som utifrån profilen för totala antalet 

respondenter hade en större spridning bland svaren.  
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För att besvara första frågeställningen har resultat för val av respektive rätt utifrån kön 

sammanställts i ett stapeldiagram i Excel, vilket ger en överblick på vad 

majoriteten/minoriteten har valt för rätt. Stapeldiagram valdes för att det anpassar sig för 

variabler på ordinal och nominal nivå (Johannesen & Tufte, 2003, s. 177). Könen har ställts 

mot varandra för att se huruvida det råder skillnad mellan kön som det påstås utifrån studier 

redogjorda i bakgrund.  

För att besvara andra frågeställningen om vilka drivkrafter som påverkat respondenternas val 

av rätt har resultat från vardera rätt analyserats och presenterats separat i form av 

stapeldiagram i Excel. Stapeldiagram valdes för att det ger en tydlig bild för vilka motiv som 

är mest centrala för val av respektive rätt. För att tydliggöra bilden har andelen som svarat 1= 

stämmer helt och hållet och det som svarat 2= stämmer delvis lagts ihop och presenteras i en 

separat stapel kallad positiv i stapeldiagrammet för respektive påstående. Likadant har skett 

med 4=tar delvis avstånd och  5=tar helt och hållet avstånd och samlas under en egen stapel 

som negativ i stapeldiagrammet.  

Då de som valde enbart vegetariskt var få i antal och gav ett resultat med stor spridning blev 

resultatet svårt att tyda för vilka drivkrafter som påverkade dem i större och mindre grad. 

Därmed valde jag att studera vilken rätt som valdes av vegetarianerna.  

De teman motsvarande drivkrafter som påträffades från den öppna följdfrågan för respektive 

rätt har jämförts med resultat från påståenden. Därav har ytterligare drivkrafter utöver de 

drivkrafter som framkommit från påståenden påträffats. Utifrån jämförelsen mellan resultatet 

på påståenden och resultatet från kommentarer har de främsta drivkrafterna för respektive rätt 

presenterats.  

De övriga två öppna frågorna har inte kopplats till respondenternas val av rätt och presenteras 

separat som tilläggsinformation i studien (Ejlertsson, 2005, s. 111). 

4.3 Litteraturgenomgång 

För att kunna ställa relevanta frågor som besvarar studiens frågeställningar krävs en 

genomgång av den existerande litteraturen inom ämnesområdet (Bryman, 2011, s. 97). För att 

besvara studiens syfte förutsätter att man studerar människan ur ett kulturellt 

helhetsperspektiv som är utmärkande för etnologin, vilket är studiens ämnesområde. Utifrån 

en modell skapad av Nils-Arvid Bringéus professor i Lund och internationellt välkänd 

etnolog, har jag sökt fram litteratur inom ämnesområdet. Modellen beskriver de faktorer som 

påverkar varför vi äter det vi äter och redogör för fyra faktorer som samspelar sinsemellan 
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vilka är: behov, ätbarhet, tillgänglighet och påverkan. Till dessa fyra faktorer tillkommer tre 

delaspekter vilka är tid, rum och social miljö. De tre delaspekterna är i ständig förändring och 

kommer påverkar de fyra nämnda faktorerna. Därmed är modellen tidlös och alltid formbar 

utefter den tid, rum och sociala miljö som en människa lever inom just nu vilket gör att den 

går att anpassa till dagens samhälle (Bringeus, 1988, s. 9-11). Med hjälp av modellen har jag 

avgränsat arbetet och identifierat nyckelbegrepp som fått fram relevanta uppgifter inom 

ämnesområdet (Bryman, 2011, s. 113).   

4.3.1 Sökstrategi 

Litteratursökningen har skett både manuellt och systematiskt av det skäl att studiens 

ämnesområde är komplext vilket förutsätter flexibilitet (Forsberg & Wengström, 2014, s. 63-

64) (Bryman, A., 2011, s. 109, 113). På så vis har ingen informationskälla uteslutits. För den 

systematiska litteratursökningen har Umeås Universitetsbiblioteks databaser utnyttjas (Se 

bifogad fil). Val av databas har skett med hänsyn till studiens ämnesområde.  

Framförallt har jag sökt litteratur manuellt (Forsberg & Wengström, 2014, s. 64). Litteratur på 

bibliotek inom ämnesområdet för etnologi var den sökstrategi jag började med, vilket 

resulterade i att jag fick fram Nils-Arvid Bringéus modell och ett, Time for food – Everyday 

food and changing meal habits in a global perspective, som innehåller en rad artiklar inom 

temat etnologi publicerad av Åbo Akademi University Press. Jag har även tillämpat 

kurslitteratur från tidigare kurser jag har läst inom Gastronomiprogrammet. Ett exempel är 

samlingsverket, Näringslära för högskolan: från grundläggande till avancerad nutrition 

vilket var obligatorisk kurslitteratur i kursen Näringslära. Förutom bibliotek och kurslitteratur 

från tidigare kurser har mycket av den litteratur jag använt i studien varit tips från min 

handledare och examinator. På den vägen fick jag bland annat information om Christina 

Fjellström samt Håkan Jönsson vilka är två mycket relevanta forskare inom ämnesområdet. 

Likaså fick jag tips om Livsmedelsverkets matvaneundersökning Riksmaten 2010-11 vilken i 

sin tur bidrog till en kedjereaktion då undersökningens hade en referenslista med relevanta 

studier, rapporter och undersökningar relevanta för studien. För utformning av metoden har 

jag främst valt kurslitteratur som står med i kursplanen för examensarbete 15hp vårterminen 

2016, Umeå Universitet. Därmed har jag främst utgått från Alan Brymans verk 

samhällsvetenskapliga metoder (2011) vilken är anpassad för studenter på grundnivå med 

samhällsvetenskaplig inriktning. Som komplement till Alan Brymans verk har jag använt en 

mer kortfattad version av Asbjorn Johannessen och Per-Arne Tufte som på ett mer 

övergripligt och enkelt sätt beskriver metoder och tekniker för samhällsvetenskaplig 
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forskning.  För att få en mer detaljerad och fördjupad information om hur man formar enkäter 

har jag kompletterat med ytterligare litteratur. Därmed har Enkätboken av Jan Trost och 

Enkäten i praktiken av Göran Ejlertsson tillämpats.  

4.3.2 Källkritik 

För att en studie ska vara vetenskaplig förutsätter att arbetet visar på saklighet, objektivitet 

och balans. För att åstadkomma kriterierna krävs inte bara en tydlig och genomtänkt metod 

och deposition över arbetet utan förutsätter också att de källor man väljer uppger relevanta 

och korrekta uppgifter (Ejvegård, 2014, s. 15). 

Saklighet rör källornas trovärdighet och för att säkerställa att informationen för de valda 

källorna uppger relevanta och korrekta uppgifter har varje källa prövats utifrån Thuréns 

källkritiska principer, vilka är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Ejvegård, R., 

2014, s. 15) (Thurén, 2013, s. 7-8).  Utifrån typ av källa har källorna prövats på olika sätt. 

Gällande källor med uppgifter kring matrender och attityder till olika livsmedel har främst 

webbsidor på nätet används. Källorna på webbsidorna har prövats genom att först granska 

vem som är upphovsmannen till webbsidan samt det datum när källan senast uppdaterades, 

för att därefter kunna bedöma dess oberoende och tendensfrihet (Bryman, 2011, s. 115). Då 

den tid, rum och sociala miljö vi lever i idag måste studeras för att förstå varför vi äter det vi 

äter har inneburit att källorna måste vara färska och utgivna nära i tid. Tiden mellan då källan 

är skriven och publicerad har därmed noga granskats liksom när källan senast är uppdaterad. 

På så vis har jag fått fram färska attityder och trender som inte hunnit förändrats (Thurén, 

2013, s. 7, 31). Genom att granska upphovsmannen bakom skriften har dess intresse och 

ställning till ämnet kunnat påträffas, vilket gjort att jag har upptäckt om källan är vinklad eller 

till och med är propaganda material. På så vis har jag prövat huruvida källans uppgifter kan 

stå för sig självt och dess tendensfrihet vilket uppfyller kravet på objektivitet (Ejvegård, 2014, 

s. 15-17). Gällande relevansen kring de uppgifter som härstammar från antologier, 

samlingsverk, artiklar och tidskrifter har prövas utifrån huruvida de utgör sig för att vara en 

primär eller sekundär källa. Ett sätt att uppnå kravet på äkthet och saklighet är att enbart 

använda sig av primära källor (Ejvegård, R., 2014, s. 15). Den statistik som presenterats 

baseras enbart på primära källor och är utförda av myndigheter på uppdrag av staten. 

Samlingsverken i arbetet är sekundära källor. De uppgifter som används i studien som är 

baserade på samlingsverken har enbart används om primärkällan påträffats i samlingsverkets 

referenslista och därefter lyckats spåras. Därav har felaktigheter till exempel författarens egna 

åsikter undvikits. För att uppnå balans i arbetet har ingen källa gett mer utrymme än någon 
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annan. Jordbruksverket och Livsmedelsverket utgör tillvisso en stor del av de uppgifter som 

redovisas i studien men då olika rapporter från respektive myndighet har använts varav 

samtliga fått lika stor uppmärksamhet anser jag uppfyller balans (Ejvegård, 2014, s. 18). 

Samtliga rapporter och undersökningar har utöver det uppfyllt Thuréns källkritiska principer 

(Thurén, 2013, s. 7-8). 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Ett sätt att mäta kvalitén i samhällsvetenskapliga metoder är att se över metodens   

reliabilitetsnivå och validitetsnivå. Reliabilitet är ett mått som mäter stabiliteten och 

säkerhetsnivån i det som undersöks. Hur stor är säkerheten att resultatet kommer bli 

detsamma om samma undersökning genomförs på nytt? Validitet rör huruvida 

undersökningen är designad för att besvara det undersökningen är tänkt att mäta (Bryman, 

2011, s. 49, 160-163).  

För att nå en hög säkerhetsnivå och stabilitet har hänsyn tagits till eventuella tillfälligheter och 

brusfaktorer som kan påverka utfallet när enkäten skickas ut. Genom ett beakta tillfälligheter 

och brusfaktorer under skapandeprocessen av undersökningen kan de undvikas vilket 

förutsätter hög reliabilitet. Tidpunkten när enkäten skickas ut anser jag är det stora dilemmat 

som kan påverka reliabiliteten för undersökningen. Kockens val av rätt inom kategorin 

vegetariskt/fisk och kött samt rättens tillagningsmetod och val av smaksättning vid 

undersökningstillfället kommer påverka respondenternas val och bidra till att resultatet kring 

val av rätt kan fluktuera om studien genomförs igen då menyn är annorlunda. Individer som 

föredrar att äta fisk men inte tillagd med broccoli kan innebära att individer som vanligtvis 

äter fisk undviker fisk på grund av att den serverats med broccoli. Med vetskapen om 

tillfälligheterna har påståenden formats därefter. Påståendet ”mitt val av rätt påverkades av 

smaksättningen/tillagningsmetoden” har varit ett sätt. Detsamma gäller påståendet ”mitt val 

av rätt gav mest mat för pengarna” vilket tar hänsyn till restaurangens prismodell vilken kan 

påverka val av rätt. På grund av tidsbrist har enkätens reliabilitet inte beprövats via testretest-

metoden utan har istället granskats av min handledare som har god kompetens i design av 

enkäter (Ejlertsson, G., 2005, s. 151). Förutom min handledare har jag låtit flertalet personer i 

min närhet granska enkäten. På så vis har reliabiliteten beprövats.  

I undersökning påverkas validiteten utifrån hur enkätens frågor är konstruerad och berikad på 

frågor som kan besvara studiens två frågeställningar. För att nå hög validitet har enkätens 

frågor och påståenden grundat sig efter tidigare studier och forskning inom ämnet. Enkätens 
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påståenden har dessutom formats utefter en känd och välbeprövad attityd skala (Likert-skala) 

(Bryman, 2011, s. 163, 157). 

4.5 Etiska reflektioner 
Enkäten har formats och bedrivits med hänsyn till forskningsetiska principer inom ämnesrådet 

för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning vilka består av fyra etikregler vilka är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011, s. 131-132). Samtliga respondenter som besvarat enkäterna har informerats om 

undersökningens syfte genom att varje enkät har inletts med en beskrivning om vad enkäten 

handlar om och en presentation om vem jag är, vilket uppfyller informationskravet. Svaren 

har enbart används i mitt forskningsändamål och har förvarats på ett sätt att ingen obehörig 

annan än jag som ansvarar för studien och restaurangchef och min handledare och examinator 

har haft möjlighet att ta del av resultaten, vilket uppfyller nyttjandekravet. Genom att forma 

enkäten på ett sätt att det inte går att spåra vad enskilda respondenter har svarat har varje 

respondent besvarat enkäterna anonymt. Svarsbearbetning och resultatanalys har utöver det 

bearbetats på ett sätt att ingen obehörig annan än mig själv har kommit åt dem, vilket 

uppfyller konfidentialitetskravet.  Ett informationsbrev placerades bredvid menyn i syftet att 

informera att det kommer ske observationer under lunchen (se bilaga 2) På så vis fick 

lunchgästerna chans att bestämma själva över sin medverkan vilket uppfyller 

samtyckeskravet. 
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5. Resultat 
 

5.1 Målgrupp 

Studiens resultat visar en profilbild av respondenterna som deltagit i undersökningen, vilket 

speglar en specifik målgrupp för den undersökta restaurangen. Respondenten är allätare, 

antingen man eller kvinna, född i Sverige och bosatt inom Stockholm stad. Majoriteten har en 

bruttoinkomst/mån på 40 000kr eller mer varav endast 9,17% har en bruttoinkomst/månad 

mindre än 30 000kr. Respondenten uppges vara högutbildad och är mellan 26-55 år gammal. 

Detaljer om målgruppen presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2. Profil av respondenterna (N=174) 

*=Bortfall 

 

 

  

Demografisk variabel Beskrivning Antal % 

Kön Kvinna 88 50,9 

 Man 85 49,1 

 * 1  

Ålder 20-25 8 4,6 

 26-55 134 76,64 

 56+ 30 17,24 

 * 2  

Ursprung Sverige 156 89,66 

 Annat land 16 9,2 

 * 2  

Bosättning Inom Stockholm stad 140 80,46 

 Annan stad 25 14,37 

 Annan ort på landsbygden 5 2,87 

 * 4  

Bruttoinkomst/månad Mindre än 30 000 16 9,17 

 30 000 - 40 000 53 30,74 

 Mer än 40 000 87 50 

 * 18  

Utbildningsnivå Grundskola 1 0,57 

 Gymnasieskola 14 8,05 

 Eftergymnasial 156 89,66 

 * 3  

Diet Allätare 160 91,95 

 Vegetarian 9 5,17 

 Vegan 1 0,57 

 LCHF-anhängare 2 1,14 

 * 2  
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5.2 Val av rätt utifrån kön 

Av det totala antalet respondenter som besvarat enkäten är 50,9% kvinnor och 49,1% män och 

motsvarar 173 respondenter varav ett bortfall som valt kött men inte angivit sitt kön. 

Diagrammet visar tydligt att blandat var den grupp som valdes av majoriteten respondenter 

och valdes av totalt 65% varav 55 stycken är män och 58 stycken är kvinnor. Andra gruppen 

är val av enbart fisk och valdes av totalt 18% varav 17 stycken är män och 15 stycken är 

kvinnor. Tredje gruppen är val av enbart kött och valdes av totalt 12% varav 8 stycken är 

män, 11 stycken är kvinnor och en som inte angivit sitt kön. Den fjärde och sista gruppen är 

val av enbart vegetariskt och valdes av totalt 5% varav 5 stycken är män och 4 stycken är 

kvinnor och resulterar i att vara den grupp som minst antal respondenter valde. Utifrån ett 

genusperspektiv tyder mönstret i diagrammet på att det inte finns någon större skillnad mellan 

kön. För att säkerställa en eventuell skillnad mellan kön och val av rätt måste statistisk analys 

tillämpas.    

 

Figur 3. Könsfördelning för val av rätt (N=174) 
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5.3 Drivkrafter för val av rätt 
 

5.3.1 Drivkrafter för val av blandat 

Av samtliga nio påståenden resulterade hälsan vara det starkaste motivet för val av blandat 

vilket majoriteten, 60 av 113 respondenter har svarat positivt/instämmande till. Efter hälsa har 

viljan att testa något nytt resulterat som drivkraft, vilket 57 av 113 respondenter svarat 

positivt/instämmande till. Kocken eller någon annan gäst visar sig hos majoriteten lunchgäster 

inte ha påverkat deras val av blandat.  

Av totalt 113 respondenter kommenterade 52 respondenter varför de valde blandat. Variation, 

estetik, smak, vilja att testa något nytt och ett avståndstagande till kött har enligt kommentarer 

resulterat som motiv för varför respondenterna har valt blandat. En gemensam drivkraft är en 

vilja att testa något nytt vilket framkom utifrån såväl påståendena som respondenternas 

kommentarer. Hälsa som motiv för val av blandat har utifrån kommentarer stärkts som 

drivkraft då hälsa har visat sig ha ett samband med variation. Respondenterna har 

kommenterat att en allsidig och omväxlande måltid är nyttig dvs. drivkraften för att välja 

allsidigt är med hänsyn till hälsan. Likaså anses variation ge bäst smak då olika livsmedel 

tillsammans förhöjer den totala smakupplevelsen. Utseendet på maten har enligt 

respondenternas kommentarer ett samband med smaken. Respondenterna har  kommenterat 

att orsaken till varför de valde lite av varje berodde på att allt såg gott ut. Information som 

däremot tillkom utifrån respondenternas kommentarer för varför de valde blandat var en 

negativ attityd till rött kött och fläsk. Ett flertal som valde blandat har svarat att de undvek 

kötträtten och istället valde fiskrätten och den vegetariska rätten. Respondenterna anser kött är 

dåligt för hälsan och miljön vilket tyder på att hälsan är en stark drivkraft för val av blandat. 

Gällande påståendet kring val av blandat och hänsyn till miljön svarade lika många 

respondenter positivt som negativt.  
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Figur 4. Vilka drivkrafter ligger bakom val av blandat? (N=113) 

 

Vem valde blandat? 

Av de respondenter som valde blandat är 58 respondenter kvinnor och 55 respondenter män 

varav 93 respondenter är mellan 26-55år gamla. 103 respondenter är allätare, 7 respondenter 

är vegetarianer och en respondent är vegan. Bortfallet för ålder är två respondenter och två 

respondenter för diet.  

Tabell 4. Vem väljer blandat? (N=113) 

*=Bortfall 

 

 

  

Demografisk variabel Beskrivning Antal % 

Kön Kvinna 58 51,33 

 Man 55 48,67 

Ålder 20-25 3 2,65 

 26-55 93 82,29 

 56+ 15 13,27 

 * 2  

Diet Allätare 103 91,15 

 Vegetarian 7 6,19 

 Vegan 1 0,88 

 LCHF-anhängare 0 0 

 * 2  
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5.3.2 Drivkrafter för val av fisk 

Av totalt 32 personer som valde fisk visar 

diagrammet att 16 respondenter valde fisk på grund 

av menyn, vilket var det starkaste motivet följt av 

hänsyn till sin hälsa och för att fiskrätten var estetiskt tilltalande. Moraliska och etiska motiv 

framkom inte ha påverkat val av fisk. Inte heller påverkan från annan gäst. Av totalt 32 

respondenter kommenterade 14 respondenter varför de valde fisk. Utav dessa påträffades två 

drivkrafter vilka är estetik och ett avståndstagande till kött. I jämförelsen med resultat från 

påståenden och kommentarer visar att fiskrättens utseende var den starkaste drivkraften för 

val av fisk.  

Figur 7. Vilka drivkrafter ligger bakom val av fisk? (N=32) 

 

Vem valde fisk? 

Av de respondenter som valde fisk är 15 respondenter kvinnor och 17 respondenter män varav 

19 respondenter är mellan 26-55år.  Totalt är 30 respondenter allätare, en respondent är 

vegetarian och en respondent är LCHF-anhängare. 

Demografisk variabel Beskrivning Antal 

Kön Kvinna 15 

 Man 17 
Antal
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Figur 6. Vem väljer fisk? (N=32) 

  

Ålder 20-25 2 

 26-55 19 

 56+ 11 

Diet Allätare 30 

 Vegetarian 1 

 Vegan 0 

 LCHF-anhängare 1 
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5.3.3 Drivkrafter för val av kött 

Av totalt 20 respondenter som valde kött visar tabell nio att det starkaste motivet för val av 

kött var hänsyn till hälsan, vilket 13 av 20 respondenter svarade positivt/instämmande till. 

Mättnadskänsla och kötträttens smaksättning/tillagningsmetod var två andra starka motiv 

vilket 12 av 20 respondenter har svarat positivt/instämmande till.  Påverkan från annan gäst 

har inte påverkat valet.  

Av totalt 20 respondenter kommenterade 10 respondenter varför de valde kött. Utav dessa har 

tre drivkrafter påträffats vilka är smak och utseende, att kött ger bäst mättnadskänsla och på 

grund av antingen diet eller allergi för fisk. Utifrån jämförelse mellan resultat från påståenden 

och kommentarer har hälsa, smak och utseendet kombinerat med att kött ger bäst 

mättnadskänsla resulterat som de starkaste drivkrafterna för val av kött.  

Figur 9. Vilka drivkrafter ligger bakom val av kött? (N=20) 

 

  

Antal 
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Vem valde kött? 

Av de respondenter som valde kött är 11 respondenter kvinnor och 8 respondenter män varav 

14 stycken är mellan 26-55år gamla. 18 respondenter är allätare, en respondent är  vegetarian 

och en respondent är LCHF-anhängare.  

Figur 8. Vem väljer kött? (N=20) 

*=Bortfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Drivkrafter för val av vegetariskt 

Av totalt nio respondenter som valde vegetariskt visar diagrammet att fem och fler 

respondenter har svarat positivt/instämmande till; Mitt val av rätt var estetiskt tilltalande. Jag 

bedömde att råvaran var av högre kvalité än övriga alternativ. Mitt val påverkades av 

kocken. Mitt val påverkades av en annan gäst. Mitt val tar hänsyn till min hälsa. Mitt val tar 

hänsyn till miljön. Mitt val tar hänsyn till moraliska och etiska skäl. Negativt/Visar avstånd 

till; Mitt val påverkades av menyn. Mitt val ger bäst mättnadskänsla. Av totalt 9 

kommenterade samtliga respondenter varför de valde vegetariskt. Utav dessa har en drivkraft 

påträffats vilket är dess diet som vegetarian eller vegan. Då enbart 5% valde enbart 

vegetariskt kombinerat med en stor spridning på resultatet från påståendena gör att det inte 

går att säga vilken drivkraft som påverkat i större grad i val av vegetariskt.  

 

 

 

 

 

 

Demografisk variabel Beskrivning Antal 

Kön Kvinna 11 

 Man 8 

 * 1 

Ålder 20-25 2 

 26-55 14 

 56+ 4 

Diet Allätare 18 

 Vegetarian 1 

 Vegan 0 

 LCHF-anhängare 1 
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Figur 11. Vilka drivkrafter ligger bakom val av vegetariskt? (N=9) 
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Vem valde vegetariskt? 

Av de respondenter som valde vegetariskt är fyra respondenter kvinnor och fem respondenter 

män varav åtta respondenter är mellan 26-55år gamla. Samtliga nio respondenter är allätare. 

Det intressanta i resultatet är att samtliga som valt vegetariskt är allätare. Därmed väcktes ett 

intresse i att se vilken rätt som valdes av vegetarianerna.  

Figur 10. Vem väljer  vegetariskt? (N=9) 

 

 

 

 

 

 

Vilken rätt valdes av vegetarianer? 

Av totalt 174 respondenter är nio stycken vegetarianer varav fyra kvinnor och fem män där 

sju av nio respondenter är mellan 26-45 år gamla. Trots att de uttrycker sig för att vara 

vegetarianer har ingen valt enbart vegetariskt. Sju valde blandat, en valde kött och en valde 

fisk. Av totalt nio respondenter svarade sex stycken att de har valt rätt med hänsyn till miljön 

och moraliska och etiska skäl.  

Tabell 12. Profil för vegetarianer (N=9) 

 

 

 

 

 

5.4 Vad saknade lunchgästerna på buffén? 

Av totalt 174 respondenter besvarade 80 respondenter frågan om de saknade något på 

lunchbuffén. Mer inslag av färsk pasta, kyckling, renare kött, med mindre fett och ben så som 

nötkött, en tyngre varmlagad vegetarisk varmrätt följt av ett större utbud på färska grönsaker  

Demografisk variabel Beskrivning Antal % 

Kön Kvinna 4 44,44 

 Man 5 55,56 

Ålder 20-25 1 11,11 

 26-55 8 88,89 

Diet Allätare 9 100 

 Vegetarian 0 0 

 Vegan 0 0 

 LCHF-anhängare 0 0 

Demografisk variabel Beskrivning Antal % 

Kön Kvinna 4 44,44 

  Man 5 55,56 

Ålder 26-45 7 78 

  46-55 2 22 

Val av rätt Enbart kött 1 11 

  Enbart fisk 1 11 

  Enbart vegetariskt 0 0 

  Blandat 7 78 
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som är lättare och mer vätskefyllda var komponenter som respondenterna sakande på 

lunchbuffén. 

5.5 Vad vill lunchgästerna restaurangen ska förbättra? 

Av totalt 174 respondenter besvarade 104 respondenter frågan vad de anser restaurangen kan 

förbättra. Flertalet har kommenterat restaurangens miljö vilken anses trist med för stora bord 

och för hög ljudnivå. Kötiden är för lång och priset för högt. Variation på menyn tycker 

många kan förbättras med fokus på de färdiga varmrätterna. Framförallt önskas mer varma 

vegetariska rätter samt fler fisksorter med betoning på andra fisksorter än sej och flera tema-

dagar med inspiration från andra länder (tacos, asiatiskt, franskt, italienskt, orientaliskt). 

6. Diskussion 

Med möjlighet att som gäst på egen hand forma sin lunchtallrik från en buffé berikad av en 

kötträtt, fiskrätt och en vegetarisk rätt valde majoriteten att blanda samtliga rätter på sin 

tallrik. Av totalt 173 besvarande enkäter valde 65% att blanda kött, fisk och vegetariskt. 

Resultatet för de övriga grupperna valde 18% enbart fisk, 12% enbart kött och 5% enbart 

vegetariskt. Huruvida gruppen som valde blandat har fördelat sin tallrik med fisk/kött och 

vegetarisk finns det ingen information kring vilket beror på att ingen följdfråga ställdes kring 

hur de valde att blanda sin tallrik sinsemellan kött, fisk och den vegetariska rätten.  

6.1.1 Individuella drivkrafter och val av rätt 

Utifrån resultat från bakgrundsfrågorna har en specifik målgrupp påträffats. En klar majoritet 

av respondenterna motsvarande 86,66% har genomfört eftergymnasial utbildning och tjänar 

mer än 40 000kr varav enbart 9,17% har en bruttoinkomst/månad som understiger 30 000kr. 

Enligt Marmot har målgruppen som påträffats en hög social position i samhället (Marmot, 

2006, s. 24-25, 29, 57). Huruvida det har påverkat deras val av rätt går inte att säkerställa men 

kan ha inneburit att respondenterna inte har begränsats av restaurangens prismodell att betala 

för vikten på maten och valt rätt utifrån andra faktorer än pris. Utifrån svaren på påståendet 

om de valde rätt utefter vad som gav mest mat för pengarna har flertalet i gruppen som valde 

blandat svarat negativt, vilket tyder på att priset inte haft någon betydelse.  

Enligt Jordbruksverket leder ökade inkomstnivåer till en ökad köttkonsumtion 

(Jordbruksverket, 2013, s. 1). Studiens resultat visar att trots en hög inkomstnivå har en 

minoritet valt enbart kött vilket är ett resultat som går emot vad tidigare studier beträffar. 

Dock finns ingen information kring hur de som valde blandat komponerade sin tallrik. På så 
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vis går det enbart att säga att utifrån resultatet valde en klar minoritet enbart kötträtten. 

Utifrån forskning kan orsaken till varför en minoritet valt enbart kött bero på deras bosättning. 

Studier visar att individer som bor i städer äter mindre kött än individer som bor på 

landsbygden (Jordbruksverket, 2015a, s. 18-19). En klar majoritet av den målgrupp som 

påträffats bor inom Stockholm stad. En annan orsak kan vara deras höga utbildningsnivå. En 

hög utbildningsnivå förutsätter enligt studier att individer lättare påverkas av 

kostrekommendationer och kostpropaganda och äter mer frukt och grönsaker 

(Jordbruksverket, 2015a, s. 15). Enligt rekommendationer från NNR ska vi dra ner på 

animalier och öka intaget på frukt och grönsaker, för att gynna såväl hälsan som miljön 

(Abrahamsson & Friedl. u.å., 440, 453). Det kan i sin tur förklara varför en ökad efterfrågan 

på varma och tyngre vegetariska rätter samt ett avståndstagande till rött kött påträffats utifrån 

de öppna frågorna. Påverkan från kostrekommendationers och kostpropaganda kan i sin tur 

vara en orsak till att det inte råder någon skillnad mellan kön och val av rätt då både män och 

kvinnor tar till sig av rekommendationerna i samma utsträckning. Tidigare forskning beträffar 

att män och kvinnor har olika matvanor. I en studie gjord av Hayley, Zinkiewicz & Hardiman 

(2015) visar att kvinnor i västvärlden är mer motiverade till en köttreducerad kost än män och 

äter på så vis en mindre mängd kött (Hayley, Zinkiewicz & Hardiman, 2015). Rörande 

Svenska individer visar Livsmedelsverkets matvaneundersökningen Riksmaten 2010-11 

(2012) att män i Sverige äter mindre frukt och grönt än kvinnor (Livsmedelsverket, 2012e, s. 

9). Resultatet från studien kan enbart säkerställa att en specifik målgrupp på restaurang X har 

påträffats. För att säkerställa huruvida individuella faktorer har påverkat målgruppens val av 

rätt kräver vidare studier och därefter tillämpa statistiska analyser.  

6.1.2 Drivkrafter för val av blandat 

Utifrån jämförelse med resultat från påståenden och kommentarer har hälsa visat sig vara den 

främsta drivkraften för varför respondenterna valde blandat. En orsak till att hälsa framkom 

som drivkraft kan bero på de råd som ges från våra myndigheter som uppmanar konsumenter 

att äta allsidigt. För att kroppen ska fungera ska kosten enligt NNR bestå av protein, fett, 

fettsyror, kolhydrater, kostfibrer, vitaminer och mineralämnen (Abrahamsson & Friedl. 2013, 

s. 440). För att hjälpa konsumenter att få i sig samtliga ovannämnda byggstenar har olika 

kostmodeller utvecklats. En av dem är tallriksmodellen. Tallriksmodellen beskriver enligt 

NNR hur konsumenter ska komponera sin tallrik utifrån tre livsmedelsgrupper i syftet att få i 

sig alla byggstenar i varje måltid. Tallriken delas upp i tre delar varav varje del består av en 

livsmedelsgrupp. En del grönsaker, en del potatis/pasta/gryn och en del kött/fisk eller 
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baljväxt. Följer man modellen uppnår man enligt Livsmedelverket god balans av näring 

(Livsmedelsverket, 2016d). Därmed uppmanas individer i Sverige till att äta lite av allt vilket 

kan vara en förklaring till varför blandat valdes av flest respondenter.   

Enligt Fjellström kommer den mat vi i barndomen lär oss vara ren, nyttig ätligt/oätligt att 

prägla oss resten av vår livstid. Rekommendationer om en allsidig kost får vi redan som barn. 

Skolrestauranger runt om i landet utformar sin meny utifrån NNR vilket innebär att individer i 

Sverige redan i skolålderns lär sig äta en allsidig kost (Fjellström. 2013, s. 362, 367). Därav 

kan respondenterna vara vana med en blandad kost vilket gör att de inte reflekterar över såväl 

hur som vad de äter. Vanan att äta allsidigt kan därför vara orsaken till varför en stor del av 

respondenterna svarat vet inte/har ingen åsikt på påståendena.  

Förutom att hälsa förknippas med en varierad kost, anser respondenterna att en varierad kost 

påverkar smakupplevelsen. Respondenterna har svarat att lite av varje anses förhöja den totala 

smakupplevelsen. Utseendet på maten är en ytterligare drivkraft där ett bra utseende på maten 

är starkt förknippat med god smak. Respondenter har i kommentarer till val av blandat svarat 

att de fick svårt att motstå att ta lite av allt på grund av att allt såg gott ut. Smak är enligt 

forskning en faktor som har stor betydelse för val av mat. Enligt studier publicerad av 

Jordbruksverket (2015) har intresset för miljö och hälsa ökat hos konsumenter men motiven är 

inte tillräckligt starka. Enligt studier är smak en starkare och avgörande faktor för val av mat 

(Jordbruksverket, 2015a, s. 47). Utifrån studiens resultat visar att både smak, utseende och 

hälsa är drivkrafter för val av blandat men styrkan i dem kräver vidare studier för att 

säkerställas.   

En nyfikenhet och vilja att testa något nytt är ytterligare en drivkraft som påverkat 

respondenterna i sitt val av blandat. Utifrån den öppna frågan gällande vad restaurangen ska 

förbättra önskas fler tema-luncher präglade av internationell mat så som franskt, italienskt 

asiatiskt och orientaliskt. Globalisering kombinerat med en ökad invandring och import kan 

vara orsaken till den ökade nyfikenheten på att testa nya rätter då faktorerna har inneburit att 

svenska butikshyllor har ett ökat variationsutbud på varor från olika kulturer. Respondenterna 

kan av tidsbrist eller/och brist på kunskap ha svårighet att laga internationell mat hemma, 

vilket kan göra att efterfrågan på nya spännande smaker ökar på restaurang. Återigen för 

strävan efter variation. 
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6.1.3 Drivkrafter för val av vegetariskt 

Drivkrafter för val av enbart vegetariskt har varit svårt att analysera då resultatet på 

påståendena har stor spridning samt att gruppen är för liten i antal.  Därför har respondenter 

som uppgav sig för att vara vegetarianer studerats. Anledningen till att inga veganer 

studerades beror på att endast en respondent uppgav sig för att vara vegan.  

Trots att de uttrycker sig för att vara vegetarianer har ingen valt enbart vegetariskt. Sju valde 

blandat, en valde kött och en valde fisk. Dock anser sex av totalt nio att de valt rätt med 

hänsyn till miljön och med hänsyn till moraliska och etiska skäl. Kan det vara så att en 

konflikt mellan den fysiska och psykiska smaken råder, så kallad dissonans? Eller vill de utåt 

sett stärka sin identitet och framstå som ansvarstagande individer som tar medvetna val på 

moraliska grunder med hänsyn till såväl miljö som djurvälfärd? Eller kanske som 

hälsosamma? Enligt Lévi Strauss (1962) refererad av Christian Coff  påverkas vår smak både 

fysisk och psykiskt. Förutom vårt genetiska arv av smaksensorer på tungan har våra tankar om 

olika livsmedel lika stor betydelse för vad vi anser smakar gott och inte vilka formas utifrån 

samhällets struktur. Om vi inte gillar tanken på ett visst livsmedel behöver inte betyda att vi 

fysiskt sätt ogillar dess smak (Lévi Strauss, 1962, s. 132). När den psykiska tanken och den 

fysiska smaken inte kommer överens uppstår en konflikt dvs. dissonans vilket kan ha drabbat 

vegetarianerna i undersökningen. De älskar kött fysiskt men tanken på kött är negativ. Utifrån 

påståenden framkom miljö och etiska och moraliska skäl som drivkrafter för val av 

vegetariskt vilket kan tyda på att de vill förknippas tillhöra en grupp ansvarstagande individer 

som gör kloka val som gynnar såväl miljön och djurvälfärden. Trots en negativ tanke om kött 

kan de inte motstå att äta kött. På så vis kan respondenterna tycka på ett sätt men handla på ett 

annat.  I slutändan handlar det om styrkenivån i tanken mot styrkenivån i smaken som blir 

avgörande för hur individer kommer att agera gentemot livsmedlet (Frostling-Henningsson, 

M. 2012. et al. s. 333-334). Resultatet visar att ingen av de som uppgav sig för att vara 

vegetarianer valde enbart vegetariskt. För att kunna säkerställa huruvida respondenterna 

drabbats av kognitiv dissonans kräver vidare studier.   

6.1.4 Drivkrafter bakom val av kött 

Totalt valde 12% enbart kött vilket är sex procentenheter mindre än för fisk. Enligt studier är 

kött det livsmedel som rankas högst upp i matens hierarki utifrån såväl smakupplevelse som 

ur status hänseende inom västerländska länder (Fjellström, 2007, s. 157-158). Antalet som har 

valt enbart kött borde därför ha en högre siffra om man jämför med tidigare studier.  
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Drivkrafter för val av kött har i jämförelsen med hur respondenterna kommenterat sitt val och  

svarat på påståenden resulterat i fyra motiv vilka är hälsa, smak, utseende och att kött ger bäst 

mättnadskänsla. Av samtliga drivkrafter framkom hälsa som det starkaste motivet för val av 

kött. Att respondenterna ser kött som hälsosamt kan vara ett resultat av att kött tillsammans 

med fett på senare tid ansetts bra för hälsan. LCHF är en väl uppmärksammad diet som går 

emot kostråden från Livsmedelsverket. Enligt Livsmedelsverket ska vi minska intaget på 

animalier och istället öka intaget på frukt och grönsaker. LCHF säger tvärtemot och 

uppmuntrar individer att dra ner på kolhydrater för att öka intaget av fett och animalier. 

Dieten är känd för att ge snabb viktminskning och är enligt jordbruksverket (2013) en orsak 

till varför köttkonsumtionen ökat (Jordbruksverket 2013c, s. 14). Av totala antalet 

respondenter följer en respondent LCHF. Dock kan flertalet vara påverkade av 

lågkolhydratsdieten omedvetet. En annan orsak till varför respondenterna kopplar kött som 

hälsosamt kan bero på att respondenter som valde enbart kött har en högre aktivitetsnivå och 

tränar regelbundet och är i behov av mer protein. Enligt matvaneundersökningen Riskmaten 

2010-11 visar att män som tränar regelbundet äter mer kött än de som inte motionerar 

regelbundet. I undersökningen uppgav 6% att de följer en strikt diet. I resultatet inkluderas 

även andra dieter så som GI-metoden och Viktväktarna (Livsmedelsverket, 2012e, s. 7). En 

annan drivkraft som påverkat val av kött är köttets egenskap att ge bäst mättnadskänsla vilket 

kan bero på att kött är ett livsmedel som har hög energidensitet och ett högt proteininnehåll 

(Abrahamsson & Hambraeus, 2013, s. 100-103). Förutom hälsa och köttets egenskap att ge 

bäst mättnadskänsla har smak och utseendet påverkat respondenterna i val av kött. Som 

tidigare nämnt finns ett samband mellan utseende och smak där ett gott utseende på rätten 

innebär god smak. Utifrån kommentarer för val av enbart kött har majoriteten enbart svarat att 

kött är gott vilket kan tolkas att kött är ett livsmedel man på förhand tar förgivet kommer 

smaka gott oavsett djurslag, tillagningsmetod och smaksättning. Vad som gör att kött smakar 

gott har utifrån tidigare studier en rad olika faktorer. Dock kan ingen faktor säkerställas från 

undersökningen utan kräver vidare studier.   

6.1.5 Drivkrafter för val av fisk 

Drivkrafter har i jämförelsen med hur respondenterna kommenterat sitt val och svarat på 

påståenden resulterat i att fiskrättens utseende var det starkaste motivet som bidrog till att de 

valde enbart fisk. Ett flertal kommenterade att pumpan inte såg lockande ut. En annan 

drivkraft som framkom utifrån kommentarer var ett avståndstagande till kött. Av resultat från 

påståenden var påverkan från menyn det starkaste motivet följt av hänsyn till sin hälsa. Enligt 
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Livsmedelsverket (2015) ska vi öka intaget av fisk och skaldjur vilket kan vara en orsak till 

varför fisk valdes med hänsyn till hälsan (Livsmedelsverket, 2015b). Att hälsa framkom som 

drivkraft kan kopplas till varför menyn har påverkat respondenterna. På menyn stod ”Sej med 

broccolipuré” vilket respondenterna som valde enbart fisk kan ha ansett låta mer hälsosamt än 

”långbakad fläsksida” och ”Kryddbakad Butternut m. yoghurt & mynta”. Anledningen till 

varför sej med broccolipuré lät mer lockande än övriga alternativ kan bero på att ”Sej med 

broccolipuré”  ur hälsosynpunkt framstår som nyttigare än de övriga alternativen.  

6.1.6 Övriga drivkrafter och attityder 

Utifrån svaren på de öppna frågorna har ytterligare drivkrafter utöver de ställda påståendena 

påträffats. Ett flertal respondenterna har kommenterat att de undviker rött kött och fläsk och 

efterfrågar mer varma tyngre vegetariska rätter. Undersökningar visar att vegetarisk kost har 

ökat i västvärlden och att allt fler människor avvisar att äta kött, och speciellt rött kött 

(Holmbäck & Sjögren, 2013, s. 373) (Fjellström 2007, s. 157). Att respondenterna svarat att 

de undviker rött kött kan bero på att de är påverkade av rekommendationer från NNR om att 

minska andelen rött kött och chark och ersätta mängden med vegetabilier. En annan orsak  

kan vara att de är påverkade av den rådande livsmedelsproblematiken där kött av lamm och 

nöt har uppmärksammats som livsmedel vilka ger upphov till störst andel utsläpp av 

växthusgaser (Jordbruksverket, 2009b, s. 5, 12). Ur miljösynpunkt tar växtbaserad kost 

mindre skada på miljön då mindre av naturens resurser utnyttjas (Soret & Sabaté 2014). 

Förutom hälsa framkom det även att respondenter undviker rött kött av miljöskäl.  

 

Trots en positiv attityd till mer vegetariska rätter och negativ attityd till rött kött och fläsk 

valde enbart 5% enbart vegetariskt. Utifrån kommentarer från respondenter som valde enbart 

kött uppgavs vegetarisk mat ge sämre mättnadskänsla vilket kan vara en förklarning till att 

endast 5% valde enbart vegetariskt. Enligt kommentarer på vad respondenter saknade på 

lunchbuffén samt vill att restaurangen ska förbättra har många kommenterat att de saknar 

vegetariskt alternativ som serveras varm och är tyngre. Det kan innebära att fler skulle välja 

vegetarisk mat om det vegetariska alternativet serveras varmt med ett tyngre innehåll. Därmed 

kan orsaken att få väljer vegetariskt bottna i en rädsla att inte bli tillräckligt mätt. Då en 

efterfråga finns på vegetarisk kost borde kockar lägga mer energi på att utveckla fram 

vegetariska rätter som upplevs mer mättande. Ett enkelt sätt har visat sig utifrån kommentarer 

vara att servera den varm med tyngre innehåll. Vidare studier krävs för att redogöra hur 

vegetarisk mat ska lagas så att mättnadskänslan lever upp till samma nivå som hos kött. 
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Ytterligare kommentarer från respondenter som valt enbart kött har riktats mot den 

vegetariska rätten vilken inte såg lockande ut. Därmed kan kött ha ett försprång i sitt utseende 

som livsmedel gentemot vegetariska livsmedel. Som kock kan mer energi behöva läggas på 

matkreation för att utveckla fram mer estetiskt tilltalande vegetariska rätter som kan stå sig 

mot kött. I och med att ett avståndstagande till rött kött och fläsk och en ökad efterfrågan på 

mer varma och tyngre vegetariska rätter enbart har framkommit utifrån de öppna frågorna i 

enkäten krävs vidare studier för att säkerställa att respondenter har börjat prioritera bort rött 

kött och fläsk. 

6.2 Metoddiskussion  

Validiteten i undersökningen anser jag är hög. Frågorna har konstruerats på ett sätt att 

respondenterna svarat på det sätt som var avsatt i frågorna. Dock har validiteten kunnat vara 

ännu högre om en följdfråga hade ställts till de som valde blandat. Ett flertal respondenter har 

kryssat för att de valt enbart fisk men har kommenterat vid sidan om alternativet + Veg. De 

har i resultatet redovisat att tillhöra den grupp som valt blandat. Därmed finns en dold grupp 

som utesluter kött i den grupp som i resultatet redovisats att tillhöra den grupp som valt 

blandat. Ett annat tillägg rör ett ytterligare svarsalternativ som borde varit med. Det gäller 

sista frågan gällande deras diet. Ett flertal respondenter har kryssat för att de är vegetarianer 

men kommenterat vid sidan om alternativet + fisk. Dessa ser sig själva för att vara 

vegetarianer men då de äter fisk har jag valt att presentera dem till gruppen allätare i 

resultatet. Återigen finns en dold grupp i resultatet som utesluter kött i sin kost. Därmed skulle 

frågan ha kompletterats med ett ytterligare svarsalternativ för att nå den grupp som utesluter 

kött i sin kost. På så vis hade test-retest-metoden varit bra att ha genomfört innan 

undersökningen genomfördes (Ejlertsson, 2005, s. 151).   

I och med att observationen misslyckades har dess resultat inte tagits med i resultatet. Det var 

omöjligt att som en person klara av att observera samtliga gästers tallrikar. Det hade behövts 

en observatör ståendes vid varje rätt. Dock anses observationen inte påverka studiens resultat 

annat än att observationen skulle ha stärkt trovärdigheten av resultatet från enkäterna i dess 

val av rätt. Varför observation valdes som metod är på grund av risken att respondenter inte är 

helt sanningsenliga när de ska berätta sina handlingar. Vid strukturerad observation 

möjliggörs en direkt observation av det beteende man som observatör har valt att observera. 

Därmed var syftet med observationen att det skulle ge ett mer tillförlitligt resultat vilket skulle 

öka validitetsnivån (Bryman 2011, s. 262, 163). 
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Det som framförallt påverkat kvalitén i undersökningen är de yttre omständigheterna kring det 

jag frågar om i enkäten, vilket har inneburit att undersökningen har en låg reliabilitet. 

Kockens val av rätt inom kategorin vegetariskt/fisk och kött har utifrån svar på de öppna 

frågorna visat sig påverkat deras val. Resultatet kring val av rätt kan därmed fluktuera om 

studien genomförs igen (Bryman 2012, s. 160). Ett flertal respondenter betonar att de avstår 

ifrån fläsk och efterfrågar renare kött utan fett, vilket ökar sannolikheten att resultatet skulle 

sett annorlunda ut om det serverats ett annat djurslag så som nötkött eller fågel. Respondenter 

har kommenterat att de valde bort pumparätten för att den inte såg lockande ut men visar en 

efterfrågan på mer varma tyngre vegetariska huvudrätter. Pumpan var rostad och serverades 

enbart med en myntayoghurt vilket ur näringssynpunkt inte är en optimal rätt för att uppnå 

fullvärdigt med protein vilket i kombination med att den inte ansågs estetiskt tilltalande kan 

ha bidragit till att de respondenter som brukar äta vegetariskt just under denna servering valde 

att blanda med fiskrätten. Detsamma gäller fisken som utifrån respondenters kommentarer har 

valts bort för att fisksorten som serverades var sej. Hade en annan fisksort serverats kan 

därmed fört med sig ett annat resultat. I och med undersökningens låga reliabilitet kombinerat 

med att undersökningen enbart genomförts vid ett tillfälle kan inte resultatet från stickprovet 

generaliseras att gälla den stora populationen motsvarande lunchgästerna på restaurang X. 

Därav kan ingen statistik analys tillämpats vilket innebär att resultatet från undersökningen 

inte går att säkerställa utan visar enbart tendenser som är intressanta för vidare studier. För att 

säkerställa vad lunchgästerna helst väljer att äta behöver samma undersökning genomföras vid 

flera än ett tillfälle. Det innebär flera resultat som man sedan kan jämföra sinsemellan som via 

statistik analys med hjälp av konfidensintervall kan ta fram ett resultat som genererar den 

stora populationen motsvarande lunchgästerna på restaurang X (Ejlertsson, 2005, s. 135-137, 

143-144). Gällande drivkrafterna bakom val av rätt anser jag behöver kompletteras med en 

kvalitativ ansats i form av intervju.  

7. Slutsats 
Resultatet från enkätundersökningen visar att om lunchgäster ges möjlighet att från en buffé 

välja mellan en fisk, kött eller vegetarisk rätt väljer flest gäster att blanda (65%). Därefter 

väljer gästerna helst fisk (18%), efter fisk kött (12%) och sist vegetariskt (5%). I och med 

undersökningens låga reliabilitet kombinerat med att undersökningen enbart genomförts vid 

ett tillfälle har ingen statistik analys tillämpats. Det innebär att resultatet från stickprovet inte 

kan säkerställas och generaliseras att gälla den stora populationen motsvarande lunchgästerna 
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på restaurang X. Det innebär att resultatet från enkätundersökningen enbart visar intressanta 

tendenser för framtida studier.  

Intressanta tendenser som framkom utifrån enkätundersökningen visar att den starkaste 

drivkraften för varför respondenterna valde blandat är med tanke på deras hälsa vilket visat 

sig förknippas med en varierad kost. En varierad kost har i sin tur visat sig ha en positiv effekt 

på den totala smakupplevelsen. Smak har dessutom visat sig vara en faktor som påverkas av 

utseendet på maten. Har maten ett bra utseende anser respondenterna att maten har en god 

smak.   

Enligt avtal med EU ska Sverige minska sina växthusgasutsläpp med 17% fram till 2020 

varav maten står för 1/3 av hushållens totala växthusgasutsläpp, vilket gör att matkedjan är en 

viktig del som måste åtgärdas för att nå målet. Nötkött och lamm är de livsmedel som står för 

störst andel växthusgasutsläpp. Att införa politiska styrmedel anser forskare krävs för att 

ändra matvanor. Så vilka styrmedel ska politiker införa? Eller först och främst huruvida får 

politiker inskränka och styra vårt sätt att äta i ett samhälle med demokrati? Berövar en motbok 

på kött de mänskliga rättigheterna? Sett till hur respondenterna har valt rätt och svarat på de 

öppna frågorna skymtas tendenser om att respondenter till viss del har påverkats av den 

rådande livsmedelsproblematiken. Intressanta tendenser från enkätundersökningen är en ökad 

efterfrågan på varma och tyngre vegetariska rätter kombinerat med en negativ attityd till rött 

kött och fläsk. Utifrån resultatet har 12% valt enbart kött. Dock visar resultatet från 

enkätundersökningen att endast 5% valde enbart vegetariskt och ingen av de som uppgav sig i 

enkäten att vara vegetarianer valde enbart vegetariskt. Huruvida de har svarat stämmer 

därmed inte med hur de har handlat, vilket kan tyda på att respondenterna har drabbats av 

kognitiv dissonans. Den psykiska tanken och den fysiska smakens kraft hos individer kring 

olika råvaror bör därmed undersökas vidare i form av en kvalitativ ansats. Därmed kan 

drivkrafter som påverkar individers val av mat påträffas och åtgärder vidtas för att nå vårt 

klimatmål. 
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9. Bilagor 
9.1.1 Bilaga 1 – Enkät 
Kära gäster!  
Jag som genomför studien heter Emma Högberg och är student på 
Gastronomiprogrammet vid Umeå universitet. Jag skriver mitt examensarbete nu i 
samarbete med restaurang K-märkt. Studien skall bidra till att utveckla K-märkts 
lunchutbud.  

Tack för din hjälp! 
Emma Högberg 

1. Idag valde jag att äta (Ringa in ditt svar) 
1. Enbart kött 

2. Enbart fisk 
3. Enbart vegetariskt 

4. Blandat 

 

2. Här följer ett antal påståenden. Du ska markera din åsikt genom att ringa in det 
alternativ som stämmer bäst överens med val av lunch. Enbart kött/enbart 
fisk/enbart vegetariskt/blandat. 

1 = Håller helt och hållet med 
2 = Håller delvis med 
3 = Vet inte/har ingen åsikt 
4 = Tar delvis avstånd 
5 = Tar helt och hållet avstånd   

Jag valde enbart kött/enbart fisk/enbart vegetariskt/blandat för att: 

Mitt val av rätt var estetiskt tilltalande 

1 2 3 4 5 

Jag bedömde att råvaran var av högre kvalité än övriga alternativ 

1 2 3 4 5 

Smaksättningen/tillagningsmetoden tilltalade mest 

1 2 3 4 5 

Mitt val ger bäst mättnadskänsla 

1 2 3 4 5 

Mitt val påverkades av kocken 

1 2 3 4 5 

Mitt val påverkades av en annan gäst 

1 2 3 4 5 

Mitt val påverkades av menyn 

1 2 3 4 5 

Jag ville testa något nytt 

1 2 3 4 5 
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Mitt val gav mest mat för pengarna  

1 2 3 4 5   

Mitt val tar hänsyn till min hälsa 

1 2 3 4 5 

 

Mitt val tar hänsyn till miljön 

1 2 3 4 5 

Mitt val tar hänsyn till moraliska och etiska skäl 

1 2 3 4 5 
 

Övrig kommentar till varför jag valde enbart kött/enbart fisk/enbart 
vegetariskt/blandat 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Vad saknade du på lunchbuffén? Motivera ditt svar. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4. Tips till K-märkt: Något du vill att vi ska förbättra? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

5. Är du (Ringa in ditt svar) 
1. Kvinna   
2. Man 

 
6. Hur gammal är du?  

_______år 
 

7. Jag är född i (Ringa in ditt svar) 
1. Sverige 
2. Annat land 
 

8. Jag bor  
1. Inom Stockholm stad 
2. Annan stad 
3. Annan ort på landsbygden 
 

9. Hur stor är din bruttoinkomst/månad? (Ringa in ditt svar) 
1. 0-10000kr 
2. 10000-15000kr 
3. 15000-20000kr 
4. 20000-25000kr 
5. 25000-30000kr 
6. 30000-35000kr 
7. 35000-40000kr 
8. 40000+ 
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10. Vad är din högsta fullföljda utbildning? (Ringa in ditt svar) 
1. Grundskola 
2. Gymnasieskola 
3. Efter gymnasial 
 

11. Är du (Ringa in ditt svar) 
1. Allätare 

2.Vegetarian 
3.Vegan 

4. LCHF-anhängare 
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9.1.2 Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

 

Kära gäster!  
Mitt namn är Emma Högberg och är student på 

Gastronomiprogrammet vid Umeå universitet. Jag 
skriver mitt examensarbete nu i samarbete med 

restaurang  
K-märkt. Det kommer att genomföras observationer i 

miljön. I kassan kommer ni få med er en enkät att fylla i. 
Enkäten lämnas åter i kassan. Studien skall bidra till att 

utveckla  
K-märkts lunchutbud. 

Tack för din hjälp! 
Emma Högberg 
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9.1.3 Bilaga 4 – Systematisk litteratursökning 
 

Systematisk litteratursökning 

För den systematiska litteratursökningen har Umeås Universitetsbiblioteks databaser utnyttjas. 
Val av databas har skett med hänsyn till studiens ämnesområde.  

Scopus 

- Hayley, A., Zinkiewicz, L. Hardiman, K. (2014). Values, attitudes, and frequency of meat 

consumption. Predicting meat‐reduced diet in Australians. 84:98‐106. 

Sökord: Meat and Attitude 
Publiceringsår: 2014-2015 
Träff 20 av 134 träffar.  

- Clonan, A. Wilson, P. Swift, A,J,. Leibovici, G, D,. Holdsworth, M. (2015). Red and 
processed meat consumption and purchasing behaviours and attitudes: impacts for 
human health, animal welfare and environmental sustainability.  
Public Health Nutrition: doi:10.1017/S1368980015000567 

 
Sökord: ”meat” and ”attitudes”  
Publiceringsår: 2009-2016. 
Träff 8 av 460 träffar. 
 

- Sabaté, J & Soret, S. (2014). Sustainability of plant‐based diets: back to the future1–3. 

American Journal of Clinical Nutrition. Volume 100, Issue SUPPL. 1, 1 July 2014, s. 476‐482.  

Sökord: ”vegetarian” and ”environment”.  

Publiceringsår: 2014-2015 

Träff 13 av 19 träffar 

Ebesco - Academic Search Elite 
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preferences and cultural identity: The case of Aragón (Spain). [Article]. International 
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