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Sammanfattning 
Inledning: Måltiden middag är en viktig del av alla individers vardag, som syftar till att skapa 

näringsintag och njutning inom olika aspekter. Denna måltid kan spenderas på olika sätt, 

både i form av sällskap och plats där olika förutsättningar ofta är avgörande. Måltidens 

innebörd och uppfattning varierar mellan individer och många skillnader finns i de två 

måltidssituationer som uppsatsförfattarna kommer behandla, att äta ensam eller i grupp.  

 

Syfte: Syftet med denna undersökning är att identifiera individers uppfattning om 

måltidsvanor kring måltiden middag. Målet med studien är att urskilja vilka skillnader som 

finns mellan de två måltidssituationerna samt ta reda på vilken måltidssituation individer 

föredrar och varför ur ett kognitivt och emotionellt perspektiv. 

 

Metod/material: Uppsatsförfattarna kommer behandla måltidssituationens skillnader, där den 

huvudsakliga datainsamlingen sker genom den kvantitativa metoden enkät. Även litteratur- 

och databasinsamling ligger till grund för arbetet och dess insamling av data.  

 

Resultat: Stora skillnader mellan uppfattningen av de två måltidssituationerna påvisades 

genom respondenternas svar. En avgörande faktor i vissa aspekter var respondenternas 

boendesituation, huruvida de bodde ensamma eller med andra. Att tillbringa middagen med 

andra individer uppfattades som viktigare än att äta själv. Matvalen som gjordes när 



måltidens tillbringades med andra innehöll ett större antal val av rätter med högre socker- och 

fetthalt än när måltiden tillbringades i ensamhet. Mer tid spenderades på middagen när den 

tillbringades med andra, samt motiveringarna som lämnades till valet av måltidssituation 

påvisade att respondenterna föredrog att äta i grupp utifrån olika faktorer.  

 

Slutsats: De två måltidssituationerna skiljer sig mycket åt i olika aspekter, både när det gäller 

matvanor, tid, innebörd och upplevelsen i sig. Studien har visat att individer föredrar att 

tillbringa måltiden tillsammans med andra i jämförelse till att tillbringa den ensamt. Studien 

har även visat att social påverkan och hjärnans belöningssystem är avgörande faktorer till 

varför måltiden hellre tillbringas med andra och att dessa två faktorer har en betydande 

inverkan på individers matval i denna måltidssituation. Njutning, som är kopplat till hjärnans 

belöningssystem var en av de tydligaste anledningarna till att respondenterna föredrog en 

gemensam middag. Upplevelsen i sig med både mat, smak och sällskap upplevdes som bättre 

i jämförelse till att äta ensam.  

 

Nyckelord: Eating alone, Eating together, Meals, Social influence, Intake.  
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Inledning 

Att äta ensam eller tillsammans i grupp. Måltiden är en av de mest utvecklade aspekter inom 

människors vardag. Vi äter för att få i oss näring samtidigt som vi äter för att njuta och 

koppla av. Middagen är en av de viktigaste och mest diskuterade måltiderna under dagen och 

kan ofta spenderas på olika sätt. Måltidssituationen kan se väldigt olika ut beroende på många 

olika faktorer som till exempel civilstånd, ekonomi, etc. Antingen spenderas middagen i 

ensamhet eller så kan den spenderas tillsammans med andra. Vad måltiden innebär för varje 

enskild individ samt hur den helst spenderas varierar från person till person. Dess syfte kan 

även variera beroende på vem man frågar. Dock finns det många skillnader mellan dessa två 

typer av middagssituationer som påverkar individernas helhetsintryck och beteende under 

måltidens gång. Sociala aspekter och andra förutsättningar är avgörande för måltiden och 

påverkar dess resultat och upplevelse. Uppsatsförfattarna kommer i denna studie fördjupa sig 

i hur måltiden uppfattas av deltagande individer och bearbeta de skillnader som de två olika 

måltidssituationerna innefattar, både när det kommer till produkten, atmosfären och mötet. 

Vilka faktorer spelar störst roll när det kommer till uppfattningen av måltiden middag och 

vilka skillnader är avgörande för upplevelsen av måltiden när man äter i grupp eller ensam?  

 

Ämnesrelevans För Måltidskunskap och värdskap  

Inom ämnet måltidskunskap och värdskap finns en rad olika studier som diskuterar aspekter 

som påverkar måltidens helhetsupplevelse. En av dessa studier, skriven av Gustafsson, 

Jonsäll, Mossberg, Swahn och Öström (2006) beskriver modellen Five Aspect Meal Model 

som kan användas för att utveckla måltider och dess helhetsupplevelse. FAMM består av fem 

aspekter; rummet, styrsystemet, produkten, atmosfären och mötet (Ibid). Den här studien 

kommer främst behandla tre av dessa aspekter; mötet, atmosfären och produkten.  

 

Uppsatsförfattarna har i denna uppsats valt att fördjupa sig inom den kognitiva och 

emotionella aspekten kring en måltidsupplevelse, hur måltiden uppfattas av olika individer 

och vilka faktorer som kan påverka denna uppfattning. Studien kommer beröra två olika typer 

av måltidsupplevelser, att äta i grupp eller att äta ensam och sedan behandla dess skillnader 

och likheter. 
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Hur uppfattas måltiden när den tillbringas i ensamhet eller tillsammans med andra? I denna 

studie kommer måltiden middag analyseras. Utifrån denna måltid, skapas en inblick på hur 

middagen påverkas av möten och avsaknaden av möten samt hur detta påverkar 

måltidsupplevelsen och individers uppfattning kring måltiden middag.  

 

Teoretisk bakgrund  

I detta kapitel framställs de bakgrundsaspekter som står till grund för de utgångspunkter som 

diskuteras inom studiens undersökning. Den bakgrund som redovisas i detta avsnitt består av 

litteratur och vetenskapliga artiklar.  

Måltiden  

I vårt samhälle fördelas måltiderna på tre huvudmål och ett till tre mellanmål, där den 

procentuella fördelningen av energiintaget är som störst under de tre huvudmålen (Pipping 

Ekström, 2017, oktober). Detta är vår så kallade måltidsordning, det som definierar våra 

måltider i det svenska samhället (Ibid). Vi äter frukost, lunch, middag samt mellan ett och tre 

mellanmål. I denna studie skall det fokuseras närmare på måltiden middag, hur människan 

spenderar den och hur uppfattningen av denna måltid påverkar vårt sätt att äta.  

 

Mötet är den aspekt som omfattar en stor del av det sociala engagemanget och styrs av 

mottagarens sociala kompetens (Gustafsson et al. 2006). Beroende på vart måltiden äger rum 

kan antalet möten variera beroende på om måltiden till exempel äger rum i en restaurang eller 

i hemmet. I en allmän miljö som en restaurang kan antalet möten öka då det finns möjligheter 

för olika aktörer att ingå i ett möte. Dessa aktörer kan bestå av gäster inom ett slutet sällskap, 

övriga gäster i restaurangen och personalen. De möten som kan uppstå mellan dessa olika 

aktörer minskar om en måltid sker inom en sluten miljö. I hemmet minskar antalet möten då 

antalet aktörer minskar. I de flesta hem består aktörer av familj eller partner. Då och då kan 

antalet aktörer öka vid den enskilda måltidssituationen när något speciellt firas tillsammans 

med vänner eller familj och blir därmed inbjudna hem till respektive hushåll. Produkten är en 

del av måltiden som kan påverka helhetsupplevelsen. Idag konsumeras olika livsmedel 

beroende på de sociala omständigheterna runt omkring oss. Individer konsumerar till exempel 

ett slags livsmedel inom hemmet och ett annat när de äter ute på restaurang. Samma koncept 

kan ske beroende på vem måltiden spenderas med. Äter individer ensamma hemma kan till 
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exempel middagen bestå av något som skall tillagas snabbt och ge näring till individen. När 

middagen spenderas med andra kan den anses som en njutning och ta längre tid att tillagas 

samt förtäras. Atmosfären är den del av FAMM som omfattas av alla de olika aspekter men 

är något som kan vara olika beroende på hur vi äter i samband med vem eller vilka.  

Middagen är en social måltid och de sociala omständigheterna har påverkan på vardagliga 

middagsrutiner (Bugge & Almås, 2006). När de sociala omständigheterna minskar eller är 

icke-existerande ändras våra middagar i from av vad vi äter samt hur vi äter. Enligt Bugge 

och Almås (2006) studie om norska hushålls middagsrutiner uppstod ett samband mellan val 

av osund mat i förhållande till ensam ätande. Snabbmat eller osund mat var mer attraktivt när 

familjen inte fann tid till att laga ordentliga middagar. När familjen var samlade och det fanns 

tid var det mer attraktivt att laga ordentlig mat till respektive hushåll.  

 

Måltiden kan styras av olika aspekter och påverkas av faktorer inom vår vardag. Enligt 

Bringéus (1988) finns det en rad olika faktorer som påverkar vad det är vi äter och varför. 

Dessa faktorer består av behov, ätlighet, tillgänglighet samt påverkan. Behovet till varför vi 

äter kan variera beroende på om vi till exempel vill äta något snabbt eller sitta och njuta 

tillsammans med andra (Ibid). Ätlighet består av den mat som individen uppfattar som ätbar, 

vilket kan påverkas av religiösa eller kulturella faktorer. Tillgängligheten är även något som 

kan variera från individ till individ, exempelvis utifrån ekonomiska faktorer. Påverkan utifrån 

sociala aspekter kan bidra till våra matvanor och dess egenskaper (Ibid).  

 

Att äta ensam 

Att äta ensam kan enligt många associeras som något negativt. Vetenskapliga studier har 

genomförts och undersökt kring människans beteende i samband med sina måltidsvanor. 

Många av de studier som associerar till detta ämne fokuserar på hur näringsvärdet minskas 

samt de psykologiska faktorer som påverkar individen negativt och kan ge följd till psykisk 

ohälsa. Takeda och Melby (2017) argumenterar för att äta i ensamhet inte bara har negativa 

följder på människors fysiska och mentala hälsa. I sin studie diskuteras de rumsliga, 

tidsmässiga samt hälsosamma effekterna av att äta ensam då studien inriktar sig på 

tvärkulturella analyser på unga i Japan och Australien. Studien utforskar även de sociala samt 

kulturella associationerna med att äta ensam i dessa två olika kulturer. Intervjuer utfördes på 

72 unga vuxna mellan 20 och 40 år i storstäder i Australien och Japan. Studiens resultat syftar 
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på att unga fann nöje med att äta ensamma hemma och identifierade det som avslappnande 

och värdesättande utifrån tidsperspektiv, till skillnad från att äta i restaurang vilket ansågs 

som udda eller främmande för individer från respektive kultur. Inom den japanska kulturen 

var det mer vanligt att unga män åt ensamma ute för att de ges möjligheten till att reflektera 

över arbetsdagen. Samma sak gällde männen från den Australienska kulturen, de valde 

liknande attribut som japanska unga män då de fick tid att bestämma själva och göra som de 

själv ville. Japanska kvinnor associerade detta med lathet och att kvinnor som åt ensamma ute 

på restaurang ansågs som lata och bekymmerslösa. Detta kunde dock även associeras som 

någonting positivt under olika måltidssituationer.  

 

Kvinnor som åt ensamma, inom hemmet, kunde även se middagen som något positivt då de 

själva kan bestämma över vad de ska äta och associerade detta med någonting som var 

hälsosamt (Ibid.). Takeda och Melby (2017) skapar rum för ytterligare diskussion angående 

att äta ensam. Hos den yngre generationen kan ensam ätandet anses som en befriande aspekt i 

vardagen då många prioriterar arbetet och följer liknande rutiner inom sin vardag. Vilket 

skapar möjlighet för dessa individer att välja själva över sin egen livsstil och tillför variation 

inom vardagen. Den yngre generationen finner ett större syfte med att äta ensam inom vissa 

sammanhang. Till skillnad från äldre som under en längre tid har spenderat sitt liv med både 

familj och partner men i nuvarande tillståndet bor ensamma.  

 

Att äta ensam bland äldre kan innebära mer problem än för den yngre generationen. Medan 

de yngre motiveras av att finna tid till att vara ensamma, finner den äldre generationen en 

negativ effekt i att äta ensam. Att ändra sina rutiner från att äta tillsammans med andra till att 

äta ensam kan associeras med depressivt humör samt påverka äldres hälsotillstånd (Kimura, 

et al., 2012). Studien av Kimura et al. (2012) resulterade i att äldre som äter i ensamhet oftast 

lider av depression. Syftet var att klargöra relationerna mellan att äta ensam samt 

hälsostatusen bland äldre i Japan. Studien utfördes genom att undersöka depressiva symtom 

och utföra en analys av livskvaliteten, levnadssituationer samt kosthållning hos de 

deltagande. En enkät utformades där deltagarna fick ange allt från levnadssituation till 

matvanor. En märkbar korrelation hittades mellan de som åt ensamma och deras näringsintag. 

Dessa individer hade ett lägre BMI än dem som äter tillsammans med andra (Ibid). 

Sammanfattningsvis kan depression hos äldre minska genom att man enbart äter tillsammans 
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med andra snarare än att äta i ensamhet. Den sociala aspekten har en effekt på hälsan och kan 

i olika sammanhang öka eller minska näringsintaget. Enligt Hammons och Fiese (2011) kan, 

till exempel, ensam ätandet eventuellt leda till fetma hos barn då deras näringsintag ökar.  

 

Förutom att näringsintag ökar eller minskar beroende på om individer äter ensam eller 

tillsammans med andra kan även valet av maten variera. Enligt Hanna och Collins (2015) har 

personer som bor ensamma inte lika varierat matintag som dem som bor tillsammans med 

andra, samt en lägre konsumtion av frukt, grönsaker och fisk. Individer som äter ensamma 

har en större chans att utveckla ohälsosamma matvanor. Män som bor ensamma har en större 

risk för oönskat näringsintag än kvinnor (Ibid.). Kimura et. al. (2012) diskuterar även kring 

dessa negativa aspekter och dess påverkan på hälsan. Individer som enbart äter tillsammans 

med andra har en större chans att undvika dessa negativa aspekter. Människors beteenden kan 

alltså influeras av andras närvaro.  

 

Detta är något forskarna Nakata och Kawai (2017) diskuterar i sin studie om social 

facilitering under en måltidssituation. Genom utförandet av tre olika experiment där tre olika 

paneler valdes ut baserat på olika åldersgrupper, 20-23 och 66-74. Varje experiment bestod 

av tre olika faser där deltagarnas humör mättes före och efter undersökningen. Deltagarna 

fick smaka på popcorn under olika omständigheter. En gång när de satt ensamma, en annan 

då de befann sig framför en spegel och ytterligare en gång när de satt framför en bild på sig 

själva när de äter. Resultatet bekräftar att under en måltidssituation kan människor påverkas 

positivt utan närvaron av andra. Individer som äter framför en spegel eller en bild av sig 

själva ger tillräcklig visuell information för att stimulera socialt underlättande under en viss 

måltidssituation. Individers mentala föreställning av att äta tillsammans med andra är 

viktigare för den faciliterande effekten av ätandet än den perceptuella uppfattningen av 

samma fenomen. Detta innebär att den visuella information av någon som äter är en viktig 

aspekt av social facilitering under en måltidssituation (Ibid). 

 

Att äta i grupp 

Att äta tillsammans med andra är en social tillställning som kan planeras med vänner eller 

familj och förknippas ofta med en positiv känsla, där inte bara produkten står i fokus. Det 
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sociala sällskapet och upplevelsen i sig delas även i gemenskapen kring måltiden. Ett antal 

studier har genomförts kring hur den gemensamma måltiden uppfattas av olika individer och 

vilka faktorer som påverkar måltidsuppfattningen när den konsumeras i grupp. Olika sociala 

och situativa faktorer benämns i de olika studierna, där både närvaro av andra, att titta på tv, 

sociala normer och andra faktorer spelar stor roll i en individs ätbeteende och 

måltidsuppfattning. Hetherington, Anderson, Norton och Newson (2006) studie utgår från en 

jämförelseanalys mellan att äta i grupp och att äta ensam, där olika sociala effekter på 

måltidsintag diskuterats. Studien påvisar att ätbeteendet hos varje individ påverkas av 

situativa faktorer som sträcker sig från andra individers närvaro till smak och tillgång till 

olika typer av livsmedel. Studien benämner tydliga exempel på faktorer som ökar mängden 

av matintag, att lyssna på radio eller titta på TV är en av dem, samt att äta med vänner och 

välbekanta har visat en ökning av intag av livsmedel på upp till 40-50 procent i jämförelse till 

att äta ensam (Hetherington, et al., 2006). Här benämns den förlängda tiden av måltiden som 

en potentiell förklaring till varför matintaget ökar när man äter i grupp. Då måltiden ofta 

varar under en längre period när den spenderas med andra ökar även exponeringen av olika 

livsmedel och möjligheten till att äta mer.  

 

Den sociala förenklingen av livsmedelskonsumtion förekommer dock inte när en individ äter 

i närvaro av främmande människor. Olika potentiella förklaringar till detta är 

intryckshantering där konsumenterna vill presentera en positiv och måttlig bild av deras intag 

av livsmedel istället för en överdriven, samt kunna matcha sitt intag med andras efter den 

sociala modellen. Den stora skillnaden mellan att äta med vänner, familj och främlingar är att 

kontrollering av det egna och andras intag görs, för att kunna följa de sociala normer och 

modeller som samhället innefattar. Att äta med främlingar kan alltså hämma matintaget i 

jämförelse till att äta med välbekanta, vilket ofta upplevs som mer bekvämt vilket minskar 

individers behov att kontrollera sitt matintag (Hetherington, et al., 2006). Till skillnad från att 

äta i grupp med välbekanta individer, uteblev den sociala förenklingseffekten på ätandet när 

individer åt i grupp fast med främmande människor. Denna typ av måltid orsakade istället 

stor ångest och kännetecknades av längre måltidsduration och orsakade att individer valde att 

titta bort från måltiden (Ibid).  

 

Herman och Polivy (2005) diskuterar ytterligare sociala faktorer som påverkar 

livsmedelsintag, beteende och uppfattningen av måltiden i olika sammanhang. Deras studie 

benämner situationsnormer, personliga normer och sociala influenser. I samband med 
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situationsnormer benämns överätning, vilket är något individerna anser att de måste skydda 

sig själva från att göra för att inte bli bedömda på ett negativt sätt utifrån den sociala världen.  

Detta handlar ofta om motviljan att bli sedd som en “stor ätare”, vilket för kvinnor ofta 

klassas som något negativt och sammankopplas med negativa attribut som att vara mindre 

feminin och attraktiv (Ibid). Portionsstorlek är ytterligare ett exempel på en norm som följs 

vid exempelvis restaurangbesök, där portionen mat som serveras är den mängd som individer 

antar är lämplig att äta, oavsett storlek eller övrig skillnad på individer.  

 

Likaväl påvisas samma effekt fast när maten delas upp i nummer, i detta exempelantal 

mackor till lunch. Alla (manliga) deltagare i studien åt i genomsnitt två mackor oavsett om de 

serverades mellan en till tre stycken, vilket även här sammankopplas med kognitiva normer 

kring vad som är lämpligt att äta. Att männen i studien valde att äta just två mackor kunde 

heller inte baseras på någon information kring hur stort antal de andra deltagarna hade ätit, då 

deltagarna inte fick ta del av någon information kring de andras val av antal mackor (Ibid). 

Detta fenomen kallas istället för en personlig norm, då valet av antal baserades på tidigare 

erfarenhet av vad som ansågs lämpligt ur olika synpunkter. Studien diskuterar även sociala 

influenser som en generell norm i samband med måltider. Människor förlitar sig på andras 

vägledning, val av mat och storlek i måltidssammanhang när de inte har några personliga 

eller situativa normer att följa (Ibid). Hetherington et al. (2006), diskuterar även dessa 

faktorer i sin studie, samtidigt som de påpekar att normerna för lämpligt ätande även fastställs 

av kulturella förväntningar och miljö. Studien visade även en signifikant ökning av söta 

livsmedel och livsmedel med hög fetthalt när måltiden tillbringades med andra, som var mer 

än 50 procent större. Detta tyder på att de sociala effekterna kan vara större på vissa 

livsmedel när de konsumeras i sociala miljöer i grupp, där livsmedel med hög socker- och 

fetthalt även oftare konsumeras i sociala sammanhang.  

 

Boothby, Clark och Bargh (2014) utförde en studie för att undersöka vilka olika faktorer som 

påverkar smak, helhetsuppfattningen samt vilken inverkan andra individers närvaro och 

deltagande har på måltiden. I studien provades choklad av olika sorter i två olika tester. Det 

första testet påvisade ett resultat där individernas upplevelser av chokladen, utan att 

kommunicera med varandra förstärktes. Chokladen upplevdes som mer smakrik när den 

smakades tillsammans med andra, till skillnad från när den andra deltagaren var närvarande 

men deltog i en annan aktivitet under provsmakningen. Det andra testet utgick från en 

provsmakning av bitter choklad, för att kunna avgöra om delade upplevelser generellt sett är 
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mer angenäma och trevliga än de ensamma upplevelserna. Deltagarna bedömde den bittra 

chokladen som mindre tilltalande när chokladen konsumeras tillsammans med andra, till 

skillnad från när den andra deltagaren var närvarande men upptagen med annan aktivitet. 

Studien påvisade att upplevelser, oavsett obehagliga eller trevliga, blev mer intensiva när de 

delades med andra och skapar därav en förstärkningsprocess kring upplevelsen i sig 

(Boothby, et al., 2014).  

 

Belöningssystemet 

Människor är beroende av de kemiska budbärare som finns i hjärnan, signalsubstanser, som 

krävs för att varje människa ska kunna fungera. Nervceller släpper iväg signalsubstanser som 

sedan fäster sig på speciella mottagarmolekyler på den närmaste nervcellen. Nervcellens 

signalmolekyler frisläpps sedan och påverkar nästa nervcell i ledet. På så sätt vandrar 

konstant olika impulser till och från hjärnan som styr allt i kroppen (Rehn, 2016, maj). 

Dopaminet, som är en livsviktig signalsubstans är nyckelspelaren i hjärnans belöningssystem. 

För att varje människa ska må bra, krävs det att samspelet mellan hjärnans signalsubstanser 

fungerar som de ska, medan en obalans kan skapa stora problem både fysiskt och psykiskt. 

Dopaminet bär ett kemiskt ansvar för varje persons humör, då det spelar en central roll i 

skapandet av känslor genom belöningssystemet. När belöningssystemet skickar ut dopamin 

stimuleras speciella mottagarmolekyler som skapar en känsla av njutning, vilket i sin tur 

skapar en strävan efter att uppnå denna känsla. Dock skapar även detta belöningssystem en 

njutning som är skadlig, där exempel som alkohol, nikotin och mat med högt socker och 

fetthalt ofta ger en stor frisättning av dopamin (Ibid).  

 

Erlanson-Albertsson (2005) beskriver ett experiment utfört på råttor, kring huruvida socker 

kan framkalla beroende. Experimentet utfördes genom 25-procentig sockerlösning istället för 

vatten till råttornas foder och efter att experimentet pågått en vecka hade sockerintaget ökat 

tredubbelt hos råttorna. Efter nio dagar togs födan och sockerlösningen bort från råttorna, ett 

dygn senare uppstod skakningar vilket klassades som abstinenssyndrom och varade i 12 

timmar. Råttorna som genomgått samma experiment men som tilldelades vatten, uppvisade 

inga syndrom. Experimentet visade även att dopaminnivåerna hos råttorna som tilldelades 

sockerlösning hade ökat. Studien påvisar att ett system som triggar aptiten när det gäller 

smaken sött finns som innefattar positiva signaler. En förstärkning av ett beteende som är 
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karaktäristiskt för belöningssystemet sker, där söta produkter utlöser signaler och skapar 

fortsatt aptit för samma produkt. När det gäller människor finns även liknande 

undersökningar som genomförts, där ett experiment innefattade en konsumtion av 1,2 liter 

läsk varje dag i tio veckor. Resultatet av denna konsumtion var ständigt ökad aptit och stadig 

viktuppgång. Även här kunde en slutsats nås, att socker stimulerar belöningssystemet och 

triggar konsumtionen av söta livsmedel (Ibid).  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att identifiera individers uppfattning om måltidsvanor 

kring måltiden middag. Målet med studien är att urskilja vilka skillnader som finns mellan de 

två måltidssituationerna samt ta reda på vilken måltidssituation individer föredrar och varför 

ur ett kognitivt och emotionellt perspektiv. Följande frågor kommer även diskuteras under 

studiens gång:  

 

● Föredras måltiden middag att tillbringas i ensamhet eller med andra? 

● Vilka faktorer påverkar valet av hur måltiden tillbringas? 

● Vilka skillnader finns mellan de två olika måltidssituationerna? 

 

 

Metod och material  

Under detta avsnitt kommer en presentation om hur studien har genomförts, utifrån de sex 

underrubrikerna; Litteratur- och databasinsamling, Metodval, Enkätundersökning, Urval, 

Pilotstudie och Dataanalys.  

 

Litteratur- och databasinsamling  

Studien har baserats på vetenskapliga artiklar, tidskrifter och övrig litteratur som legat i grund 

till studiens teoretiska bakgrund. Detta material ansetts ha relevans för studiens ämne och 

problemområde då studien behandlar individers matvanor. Majoriteten av litteraturen 

behandlar individers näringsintag i förhållande till hälsoaspekter och till viss del berör 
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måltider i sociala sammanhang. Tillsammans med dessa två forskningsämnen har 

uppsatsförfattarna funnit samband mellan måltiden och hur vidare den spenderas, i ensamhet 

eller i grupp och motiverat detta i studiens undersökning.  

 

Insamlingen av det material som använts i den teoretiska bakgrunden har skett genom 

databaserna Web of science, Google scholar och Primo. Övrig litteratur har även funnits 

genom biblioteket vid Örebro Universitet, Campus Grythyttan. De sökord som använts under 

studiens gång är; eating alone, eating together, meals, social influence och intake, se Bilaga 1.  

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen  

● Artiklar som är publicerade i en vetenskaplig tidskrift. 

● Artiklar som är relevanta för studiens syfte. 

● Artiklar som är publicerade mellan år 2005-2018. 

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

● Artiklar där språket inte behärskas av uppsatsförfattarna. 

● Artiklar som inte är vetenskapligt granskade.  

● Artiklar som är subjektiva.  

● Artiklar som varit kostnadsbelagda. 

 

Metodval 

Den forskningsmetod som används i studien består av en kvantitativ undersökning. Enligt 

Bryman (2011) består denna forskningsmetod av fyra viktiga aspekter: mätning, kausalitet, 

generalisering och replikation. I en kvantitativ undersökning skall forskare med hjälp av 

mätning kunna beskriva skillnader. Kausalitet avgör hur vidare slutsatsen behandlas inom en 

studie och generalisering innebär att man skapar möjligheter för alla att inkluderas i studiens 

resultat trots att de inte deltagit i studien i sig. Till sist har aspekten replikation betydelse 

inom kvantitativa forskningsmetoder eftersom studiens resultat skall kunna upprepas utan att 

den motbevisas (Bryman, 2011).  

 

Denna slags forskningsmetod skapar möjligheter för forskare att samla in data från ett större 

spektrum av respondenter. Till skillnad från de kvalitativa metoder som bland annat använder 

sig av intervjumetoden för att samla in data är det enklare att direkta svar från ett större antal 
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individer. Trots att denna forskningsmetod visat sig vara pålitlig utsätts den för kritik. 

Samtidigt som individer eller respondenter anses svara utifrån sina egna tankar och åsikter 

kan dessa enkelt falla inuti ramar och normer som kan verka rätt för resterande delen av 

samhället. Det Bryman (2011) menar är att den sociala världen inte skiljer sig från den 

naturliga ordningen och skapar alltså begränsningar för människan i det vardagliga livet. Då 

individer kan svara utifrån det som majoriteten anser vara korrekt, resulterar detta i att dessa 

individer hamnar inom dessa sociala ramar. Som följd skapar detta möjligheten att individers 

svar inte nödvändigtvis stämmer överens med deras vardagliga beteende. Detta menar många 

kritiker att denna forskningsmetod inte ger en verklig bild över individers vardag eftersom de 

svarar utifrån det som anses rätt. Genom kvantitativa metoder mäter forskare och 

generaliserar resultatet för att det skall kunna anpassas på alla. Dock kritiseras detta då 

mätningsprocessen som utnyttjas inte ger precision eller ger en känsla av riktighet (Ibid.).  

 

Enkätundersökning 

I denna studie har en enkätundersökning utförts i webbformat som utvecklats i databasen 

EyeQuestion. Enkätfrågorna har anpassats för att vara slutna frågor där respondenterna fått 

möjlighet att besvara frågor genom flersvarsalternativ, samt en fråga med där respondenterna 

fick motivera sitt val på tidigare ställd fråga (Bilaga 1).  

 

Urval 

Det urval som anpassats i denna studie är bekvämlighetsurval. Detta urval antyder att 

undersökningens respondenter består av individer som finns tillgängliga för 

uppsatsförfattarna. Med detta urval är sannolikheten stor att alla enkäter kommer tillbaka 

fullständiga och att svarsfrekvensen är hög (Bryman, 2011). Eftersom enkäten skickades ut 

på sociala medier fanns endast möjlighet för dem med åtkomst till dessa sociala medier att 

svara på enkäten. Enkäten publicerades i ett antal olika grupper på mediet Facebook för att 

kunna generera svar från olika typer av individer. Respondenterna i denna studie är mellan 

åldrarna 20 och 30 år och har olika kunskaper samt erfarenheter. Snöbollsurval är ytterligare 

ett urval som Bryman (2011) beskriver och riskerna med denna typ av urval. Detta urval 

uppstår när forskare utgår från en viss grupp individer och sedan använder sig av denna grupp 

för att sprida sin forskning vidare. Problematiken som kan uppstå är att respondenterna i 

gruppen och individerna som gruppen sedan sprider vidare undersökningen till kan ha många 
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gemensamma nämnare, som yrke, ålder, ursprung, vilket kan skapa ett resultat i 

undersökningen som inte blir representativt för populationen som helhet (Ibid). 

Uppsatsförfattarna har därför i denna undersökning publicerat sin undersökning i olika typer 

av grupper, där grupperna haft olika typer av syften och verksamhetsområden för att undvika 

denna typ av urval till största möjliga mån.  

 

Pilotstudie  

En pilotstudie utfördes för att kunna arbeta med enkätfrågor för att säkerställa att 

enkätfrågorna fungerar för potentiella deltagare (Bryman, 2011). För att minska risken för att 

deltagare missuppfattar frågor eller undvika att problem uppstår utfördes en pilotstudie. Detta 

utfördes även för att testa denna teknik för att samla in information och pröva det planerade 

upplägget (Patel & Davidson, 2011).  

 

Ett av dessa problem som kan uppstå under insamling av resultatet är att alla deltagande i 

enkäten besvara frågorna likadant och resultatet förlorar värde eftersom det inte skapar 

variation och eliminerar chansen för ett intressant resultat (Ibid.). Frågor som även kan verka 

svåra att förstå för respondenter skapar även möjlighet för uppsatsförfattarna att utveckla 

dessa och göra dem begripliga. Instruktioner kan även anses som otillräckliga och 

pilotstudien ger även en chans att rättfärdiga detta. Författarna upptäckte bortfall genom den 

utförda pilotstudien och anpassade frågor och svarsalternativ som enbart ansågs som 

relevanta för respondenter (ibid.). En mindre grupp på åtta personer valdes ut att utföra denna 

pilotstudie då dessa individer följt arbetet under studiens gång. Denna grupp motsvarade 

samma respondenter som den egentliga undersökningsgruppen då de var mellan 20 och 30 år 

(Patel & Davidson, 2011). Denna grupp deltog inte under den huvudsakliga insamlingen av 

resultat, utan deltog endast i pilotstudien.  

 

Dataanalys 

Enkäten fanns tillgänglig mellan den 2018-04-18 kl. 11.58 till den 2018-04-24 kl. 15.14 och 

totalt genererades svar från 121 respondenter. Data från respektive enkät exporterades till 

Excel där datan sammanställdes, analyserades och slutligen tolkades. Detta utfördes genom 

att sammanställa samtliga resultat i tabeller inom Excel för att sedan tolka resultat som 

presenteras inom resultatavsnittet i figurer. Med hjälp av det statistiska dataprogrammet 
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Statistical Packages for Social Sciences (SPSS), kunde uppsatsförfattarna även finna 

samband mellan olika variabler. Med SPSS har ett chi-squared test utförts där sambandet 

mellan X och Y variabler jämfört. Denna sortens test kan utföras på två olika frågor i en 

kvantitativ undersökning för att finna signifikanta skillnader (Bryman. 2011). Det insamlade 

resultatet jämförs med det förväntade resultatet och beräknas i ett chi-squared test. Om det 

insamlade och förväntade resultatet uppnår en signifikansnivå, p < 0.05, har en signifikant 

skillnad uppstått.  

 

Etisk planering för studiens genomförande   

För att försäkra att forskning som utförs enligt etiska riktlinjer som rättfärdigar individers 

deltagande har uppsatsförfattarna följt informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa olika etiska principer tillåter forskare att 

utföra undersökningar med god forskningsetik och innefattar att deltagarna i respektive studie 

inte kommer till skada på något sätt (Bryman, 2011). Informationskravet tyder på att forskare 

skall informera deltagarna om den aktuella forskningens syfte samt meddela att deltagandet 

är frivilligt. Detta innefattar att under vilken tid som helst kan deltagaren eller respondenten 

avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet innefattar att respondenten har samtycke för sitt 

deltagande samt bestämmer över sin medverkan. Konfidalietetskravet antyder att den 

information som respondenten anger under studien skall behandlas under konfidentialitet och 

får inte på något sätt spridas vidare. Nyttjandekravet är den sista etiska principen och 

innefattar att den information som behandlas endast får användas inom forskningsområdet 

(Bryman, 2011).  

 

 

Resultat  

I detta kapitel redogörs resultatet utifrån rådata som sammanställts från den webbenkäten som 

utförts. Resultatet är uppdelat i fem underrubriker: Demografi, Äta Ensam eller i Grupp, Äta 

Ensam eller i Grupp Ute, Tidsaspekter och Matvanor. Frågorna som redogörs finns 

tillgängliga i Bilaga 1. 
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Demografi  

I enkäten svarade respondenter på sex olika demografiska frågor där respektive fråga innehöll 

olika svarsalternativ. Dessa demografiska aspekter bestod av kön, ålder, inkomst, utbildning, 

boendesituation och sysselsättning. Totalt svarade 121 respondenter på webbenkäten och 23 

av dessa betraktas som bortfall, då de påbörjade men ej avslutade enkäten. Totalt bestod 

antalet respondenter av 98 stycken efter bortfall, där 80 var kvinnor och 18 var män. 

Majoriteten av respondenterna var mellan åldrarna 20-23.  

 

För att få en förståelse över vilka respondenterna är jämfördes olika demografiska variabler i 

korstabeller där det uppstod ett samband mellan variablerna Inkomst och Sysselsättning, p < 

0.05. Detta resulterade i att den majoritet av respondenter som angav sig vara studenter och 

hade en inkomst som mellan 10 000 kr eller mindre följt av 10 000 kr - 17 000 kr i månaden. 

 

En av de demografiska aspekter som undersöktes i studien var utbildning, där respondenter 

fick ange sin senast avslutade eller pågående utbildning. Av respondenterna svarade 54 

procent universitetsutbildning som varade 3 år eller längre, 34 procent av respondenterna 

angav gymnasieutbildning som senast avslutade utbildning. 7 procent av respondenterna 

svarade universitetsutbildning som varade 3 år eller kortare och resterande 5 procent svarade 

yrkesutbildning. Boendesituationen var ytterligare en demografisk variabel. Här svarade 36 

procent av respondenterna att de bor tillsammans med partner, 32 procent angav att de är 

ensamboende, 27 procent bor tillsammans med familj och 5 procent bor i kollektiv.  

 

Äta ensam eller i grupp? 

Inom kategorin att äta ensam eller i grupp? fick respondenterna svara på olika frågor som 

innehöll olika svarsalternativ, angående deras middagsvanor och hur de spenderar dem, i 

ensamhet eller i grupp (Bilaga 3). I följande avsnitt analyseras respondenternas tyckande om 

att äta i ensamhet eller i grupp genom att ange hur viktigt det är för dem. Nedan presenteras 

även resultat från respondenternas restaurangvanor, hur ofta de äter middag ute på restaurang, 

café, etc. 

 

Frågor ställdes till respondenterna angående deras middagsvanor och hur många gånger i 

veckan de äter ensamma. Respondenter svarade på frågan “Hur många gånger i veckan äter 
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du ensam?” vilket resulterade i att det mest frekventa svarsalternativet var 1-2 gånger i 

veckan, följt av 5-6 gånger i veckan och sedan aldrig. För att undersöka kring 

respondenternas uppfattning om att äta ensam krävdes en analys av respektive respondents 

boendesituation i förhållande till deras matvanor. Dessa två variabler jämfördes i ett chi-

squared test och signifikanta skillnader uppstod, p < 0.05.  

 

Av de respondenter som angav sig vara ensamboende svarade majoriteten att de åt middag 

ensamma mellan 5-6 gånger i veckan. Detta var något som verkade förekomma ofta för 

ensamboende eftersom andra svarsalternativ som visade sig vara attraktiva för dessa 

respondenter var alternativen 3-4 gånger i veckan samt alltid. Medan respondenter som bor 

tillsammans med familj eller partner främst valde alternativen 1-2 gånger i veckan och aldrig. 

Vilket antyder att ensamboende individer äter ensamma fler dagar i veckan än dem som bor 

tillsammans med familj eller partner. De respondenter som angav att de bor i kollektiv åt 

ensamma mellan 5-6 gånger dagar i veckan, vilket stack ut från resterande individer som bor 

tillsammans med andra.  

 

Respondenterna svarade även på frågan “Hur många gånger i veckan äter du tillsammans 

med andra?” här förekom 1-2 gånger, följt av 3-4 gånger, sedan 5-6 gånger i veckan och 

tillslut alltid som det mest frekventa svarsalternativet. Här uppstod även dessa variabler i ett 

chi-squared test och även här uppstod signifikant skillnad mellan variablerna, p < 0.05.  

 

Av de respondenter som angav sig vara ensamboende svarade majoriteten att de åt 

tillsammans med andra mellan 1-2 gånger i veckan. Medans de respondenter som bor 

tillsammans med familj eller partner angav alltid och 3-4 gånger i veckan som det mest 

frekventa svarsalternativet. De som bor i kollektiv angav 1-2 gånger i veckan som sitt mest 

frekventa svar. De som bor tillsammans med familj eller partner hade ett fler antal dagar som 

de åt tillsammans med andra tillskillnad från dem som angav sig vara ensamboende och bor i 

kollektiv.  

 

För att utföra en analys angående respondenternas tyckande kring middagen och hur den 

spenderas, ställdes frågan “Hur viktigt är det för dig att äta middag ensam?” samt “Hur 

viktigt är det för dig att äta middag tillsammans med andra?”. Det främst frekventa 

svarsalternativet som förekom när respondenter svarade på frågan angående hur viktigt det är 

att äta ensam var alternativet Inte viktigt samt varken eller. Då respondenter ställdes inför 
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frågan om hur viktigt det var för dem att äta tillsammans med andra förekom Viktigt och 

Varken eller som det mest frekventa svarsalternativen. Enligt respondenterna spelar det ingen 

roll hur de spenderar sina middagar, i form av sällskap, men respondenter finner ett värde i att 

tillsammans med andra, än att äta middag ensam. För dessa frågor fanns det ingen korrelation 

mellan någon demografisk variabel som fanns i tidigare fråga om hur ofta respondenter äter 

ensam och tillsammans med andra.  

 

Respondenterna svarade på frågor angående deras restaurangvanor i förhållande till om de 

äter middag ute med andra eller i ensamhet. I nedanstående figur 1 presenteras hur ofta 

respondenterna äter ute på restaurang eller caféverksamheter. Figur 1 illustreras i antalet 

respondenter som svarat på följande fråga. Tabellen framställs i antal respondenter som 

svarat. 

 (n=98) 

Figur 1. Antal gånger i månaden som respondenter äter middag ute på restaurang, café, etc. ( 

 

Enligt resultaten som illustreras i figur 1 jämfördes dessa resultat i korstabeller med den 

demografiska variabeln Inkomst. För att undersöka om det fanns signifikanta korrelationer. 

Dock uppstod ingen sådan korrelation mellan dessa variabler, p > 0,05.  

 

Som följd ställdes frågan “När du är på restaurang, hur ofta brukar du äta middag ensam?” 

svarade totalt 65 procent av respondenterna att de aldrig åt ensamma medan 29 svarade att 

det alltid sker, följt av 6 procent som angav att det ofta ske att de äter ensamma på restaurang.  

Vid frågan om respondenter åt tillsammans med andra ute på restaurang angav 62 procent att 

de alltid spenderade sina middagar ute tillsammans med andra, 37 procent svarade att det sker 

ofta eller ibland och enbart en procent upplevde att de aldrig åt ute med andra. Majoriteten av 

individer finner att vid de tillfällen som de äter ute, i månaden, tillbringas middagar hellre 
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tillsammans med andra än i ensamhet. Dock finns det individer mellan 20 och 30 år som 

spenderar middagar ute på restaurang i ensamhet. Respondenterna lämnade även 

kommentarer som påvisar majoriteten och deras val gällande att äta ute på restaurang 

tillsammans med andra i social miljö. Nedan följer citat från respondenternas kommentarer: 

 

“Att äta har alltid varit förknippat med sociala situationer.” 

“Mat tycker jag till stor del är något socialt.” 

“När man äter med andra gör man det självklart för att man behöver bli mätt, men till stor 

del är det ett sätt att umgås på.”  

“Roligare med sällskap, mer smakrik mat och genomtänkt måltid.”  

“Äta i grupp gör middagen till en social och njutbar aktivitet.” 

“Mysigt att kunna prata om mat och dryck och dela upplevelsen”  

 

Tidsaspekter  

I denna del redogörs hur mycket tid som respondenterna lägger ned på middagen i 

förhållande till om de äter ensamma eller i grupp. De två frågorna kring denna aspekt  

besvarades “Hur mycket tid brukar du lägga ner på måltiden (tillagning, förtäring, 

restaurangbesök) om du äter ensam?” samt “Hur mycket tid brukar du lägga ner på måltiden 

(tillagning, förtäring, restaurangbesök) om du äter tillsammans med andra?”. Resultatet på 

dessa fråga redovisas nedan i figur 2 och 3. Dessa frågor var generella och inkluderade den 

tid som lades på middagen, både i hemmet och i restaurang. Båda tabeller framställs i antalet 

respondenter som svarat.  

 

 
Figur 2. Tiden som förbrukas då måltiden 

spenderas i ensamhet (n=98) 

 
Figur 3. Tiden som förbrukas då måltiden 

spenderas tillsammans med andra, (n=98) 
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För att få en tydligare förståelse över respondenternas egna åsikter kring tidsaspekten under 

middagen ställdes frågan; “Anser du att du lägger mer eller mindre tid på middagen när du 

äter ensam?” Majoriteten av respondenterna, 75 procent, svarade att de lägger mindre tid på 

middagen när den spenderas i ensamhet. Enligt figur 2 läggs det mindre tid på middagen när 

den spenderas i ensamhet då 46 respondenter svarat att de lägger mellan 15 och 30 minuter på 

middagen när de spenderar den i ensamhet. Till skillnad från detta resultat i figur 2 så ägnas 

en längre tid på middagen när den spenderas tillsammans med andra, vilket illustreras i figur 

3. När middagen spenderas tillsammans med andra ägnas den inom en till två timmar. 

Resultatet från figur 2 och 3 samt frågan som ställdes angående respondenternas egna åsikter 

kring tidsaspekten under middagen intygar att tiden som ägnas under middagen då den 

spenderas i ensamhet är mindre, än när middagen spenderas med andra.  

 

Matvanor 

I denna del redogörs respondenternas matvanor utifrån hur de spenderar dem samt vad för 

mat som förtärs under måltiden middag. Respondenterna fick besvara frågan: “När du äter 

ensam, vilken typ av mat äter du då?” respektive “När du äter tillsammans med andra, vilken 

typ av mat äter du då?” och fick tio olika svarsalternativ att välja mellan. Respondenterna 

upplystes om de skulle välja de tre svarsalternativen som stämde bäst in på deras egna matval 

samt matvanor. Nedan i figur 4 och figur 5 illustreras resultaten från de två ovanstående 

frågor. Båda tabeller framställs i antal respondenter som svarat.  

 
Figur 4. Matvanor som stämmer bäst in på 

respondenterna när de äter ensam (n=98) 

 
Figur. 5 Matvanor som stämmer bäst in på 

respondenterna när de äter i grupp (n=98) 
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I figur 4 illustreras vad för olika maträtter som främst framkommer då respondenter äter mat 

ensam, utan sällskap. I figur 5 visas vilka maträtter som framkommer främst när respondenter 

äter tillsammans med andra. Det uppstod variation mellan vissa attribut medan andra 

varierade endast mellan en fåtal procent vid de olika middag situationerna. Maträtterna pizza, 

chokladkaka med vispgrädde, lax med grönsaker och quinoa och grönsaksbiffar med bulgur 

och sås var de maträtter som förekom nästan lika frekvent under de olika middags 

situationerna. De resterande maträtterna hade en mer varierande frekvens vilket beroende på 

om respondenterna åt ensamma eller tillsammans med andra. Som figurerna illustrerar finns 

det en skillnad på matval när individer äter ensamma och när de äter i grupp. Maträtterna 

hamburgare med pommes frites samt kött och potatis med bearnaisesås var något som 

förekom oftare när respondenter äter tillsammans med andra. Medan maträtterna pizza och 

pasta med gräddsås ökade eller minskade med ett antal svar. Maträtterna kycklingsallad, 

soppa och fruktsallad förekom oftare, enligt respondenterna, när en middag spenderas i 

ensamhet.  

 

Respondenterna fick även svara på frågor angående deras matvanor och hur de föredrar att 

spendera dem, i ensamhet eller tillsammans med andra. Detta utfördes för att få en utökad 

förståelse för respondenternas kognitiva tankar samt deras tyckande. 20% svarade att de 

föredrog att äta ensam och 80% av respondenterna att de föredrog att äta middag i grupp. 

Respondenterna fick alternativet att lämna kommentarer och av de 98 respondenter lämnade 

totalt 60 respondenter kommentarer angående deras syn kring middagen och hur de föredrar 

att spendera dem. Majoriteten av respondenterna ansåg att det var “trevligare” och “roligare” 

att äta tillsammans med andra. Följande citat kommer från de kommentarer som respondenter 

lämnat i enkäten:  

 

“Blir en social och trevlig stämning att äta med andra.” 

“Dels trevligare att tillaga maten tillsammans och trevligt att ha sällskap när man äter.” 

“Det sociala utbytet gör upplevelsen av middagen bättre.” 

“En god rätt är alltid godare i gott sällskap.” 

 

En andel föredrog att äta ensam under middagen och angav olika anledningar.  

 

“Sitter hellre i tystnad än att försöka hålla en konversation.” 

“Känner att jag kan äta i lugn och ro då jag äter väldigt långsamt.” 
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“Om jag äter med andra känns det väldigt stressigt då de äter fortare än mig.”  

“Mindre press från omgivningen beroende på hur mycket eller lite jag äter.” 

“Tycker det är behagligt med lugn och ro när jag äter, skönt att vara ensam.”  

“Tycker det är jobbigt när andra ser mig äta.” 

 

Ett mindre antal respondenter angav att det var helt situationsanpassat och att äta ensam 

kunde vara befriande och avslappnande samtidigt som de uppfattade middagar som spenderas 

med andra som något positivt.  

 

“Känner att jag kan äta i lugn och ro då jag äter väldigt långsamt...om jag äter med andra 

känns det väldigt stressigt då de äter fortare än mig.”  

“Mindre press från omgivningen beroende på hur mycket eller lite jag äter.”  

“Tycker det är behagligt med lugn och ro när jag äter, skönt att vara ensam.” 

 

Dessa kommentarer varierade mellan respondenterna i förhållande till aspekter som kön, 

ålder och inkomst. 

 

 

Diskussion av resultatet  

I denna del av studien diskuteras resultatet och jämförs med teorin och den vetenskapliga 

fakta som presenteras i avsnittet; teoretisk bakgrund. Enligt den enkätundersökning som 

utfört är boendesituationen något som påverkar individers middagsvanor. Beroende på om 

individer är ensamboende eller bor tillsammans med familj eller partner förändras 

middagsvanorna. Ensamboende individer har ett fler antal dagar som de äter ensamma 

medans individer som bor tillsammans med partner eller familj har ett fler antal dagar i 

veckan som de äter tillsammans med andra. 

 

Demografiska variabler 

I denna studie undersöktes endast respondenter som var mellan åldrarna 20-30 år gamla. 

Detta var ett medvetet val från författarna på grund av den tidsramen som arbetet utfördes 

inom. Att analysera resultat från äldre generationer kan påverka slutresultatet och vara mer 
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relevant för en separat studie. Mycket av den vetenskapliga teorin i denna studie baseras på 

teorier och studier på individer från olika generationer. I denna studie undersöktes, till 

exempel, demografiska variabler med individers matvanor. Vilket resulterade i icke relevanta 

svar eftersom det inte fanns någon signifikant korrelation, p > 0.05, mellan olika variabler. 

Boendesituationen var den enstaka demografiska variabel som gick att jämföra med andra 

resultat och tillsammans angav signifikanta korrelationer, p < 0.05. En större tidsram och 

vidare forskning inom måltidsvanor och dess påverkan på olika generationer leder till större 

och omfattande resultat. Ytterligare demografiska aspekter som presenteras under avsnittet 

Demografi i resultatavsnittet har under studiens gång ansetts vara relevanta och sedan använts 

för att undersöka korrelationer mellan resultat som presenterats i resultatet. Dock har dessa 

demografiska variabler tillsammans med resultat från enkätundersökningen inte angivit 

signifikanta korrelationer, p < 0.05. 

 

Att äta ensam eller äta i grupp? 

Respondenternas svar kring middagsvanor och hur de spenderar denna måltid påvisade stora 

skillnader mellan att äta ensam och att äta i grupp. En jämförelse mellan hur ofta 

respondenterna äter middag själva och hur ofta de äter tillsammans med andra utfördes, där 

svarsalternativen beskrev en vanlig vecka och antalet dagar de spenderade middagen 

tillsammans med andra eller själva. De två mest valda svarsalternativen till denna fråga var 1-

2 gånger samt 5-6 gånger i veckan. När frågan ställdes kring hur ofta respondenterna äter 

tillsammans med andra i veckan visades en stor spridning mellan de olika svarsalternativen 

vilket resulterade i en analys av boendesituation och dessa två frågor. Respondenternas 

boendesituation visade sig då vara en avgörande faktor i hur middagar spenderas, ensamt 

eller med andra. Analysen visade att majoriteten av de som bor ensamma spenderade sina 

middagar själva 5-6 gånger i veckan, medan majoriteten av de som bodde med andra valde 

alternativet 1-2 gånger i veckan. Gällande hur ofta middagarna spenderades med andra valde 

majoriteten av de ensamboende alternativet 1-2 gånger i veckan medan majoriteten av de som 

bodde med andra alternativet alltid eller 3-4 gånger i veckan. Denna analys påvisar att olika 

förutsättningar skapar stora skillnader mellan individers middagsvanor, där boendesituationen 

blir en avgörande faktor för hur middagar spenderas under en vanlig vecka hos varje 

respondent.  
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Tyckandet hos varje respondent kring de två middagssituationerna efterfrågades även. 

Respondenternas svar gällande hur viktigt det är att äta ensam samt att äta med andra, visade 

likheter och olikheter. Gällande att äta ensam svarade majoriteten inte viktigt samt varken 

eller, medan majoriteten av svaren till frågan äta med andra var viktigt och varken eller. 

Respondenterna visar här att de inte lägger någon större vikt vid hur de tillbringar sina 

middagar, men dessa svar visar även att respondenterna värderar att äta tillsammans med 

andra högre än att äta ensam. Detta är även något som respondenterna betonar när frågan 

kring huruvida de föredrog att äta ensam eller i grupp, där kommentarerna som lämnades 

visade fördelarna som respondenterna uppfattade av att äta i grupp, vilket majoriteten valde.  

Kommentarer som; “Blir en social och trevlig stämning att äta med andra, Dels trevligare att 

tillaga maten tillsammans och trevligt att ha sällskap när man äter, Det sociala utbytet gör 

upplevelsen av middagen bättre, En god rätt är alltid godare i gott sällskap”.  

 

Gällande restaurangbesök visade insamlingen av data att majoriteten av respondenterna inte 

äter ute på restaurang speciellt ofta. 1-3 gånger var det alternativet som var mest valt följt av 

4-6 gånger, förutom alternativet aldrig som störst antal respondenter valde. Som följdfrågor 

fick respondenterna svara på hur ofta de tillbringar middagarna på restaurang ensamma eller 

med andra. Majoriteten svarade att de aldrig äter ute ensamma på första följdfrågan, likväl 

svarade majoriteten att de alltid tillbringade sina middagar med andra ute på restaurang på 

andra följdfrågan. Restaurangbesöken är därav något som respondenterna kopplar till sociala 

sammanhang, där måltiden spenderas ute på restaurang i social miljö med fler individer. 

Kommentarer som; “Att äta har alltid varit förknippat med sociala situationer, Mat tycker 

jag till stor del är något socialt. när man äter med andra gör man det självklart för att man 

behöver bli mätt, men till stor del är det ett sätt att umgås på, Roligare med sällskap, mer 

smakrik mat och genomtänkt måltid, Äta i grupp gör middagen till en social och njutbar 

aktivitet, Mysigt att kunna prata om mat och dryck och dela upplevelsen” lämnades och som 

tydligt påvisar att middagar på restaurang förknippas med en social händelse och sällskap. 

Precis som Boothby et al. (2014) skriver i sin studie, visar respondenterna att den delade 

måltidsupplevelsen uppfattas som mer intensiv och njutbar, i samband med den 

förstärkningsprocess som sker när måltiden delas med andra.  

 

Trots att majoriteten av respondenterna föredrog att äta tillsammans med andra, påpekar även 

den grupp som föredrog att äta ensamma ett visst antal fördelar med denna typ av 

måltidssituation. Respondenterna lämnade kommentarer som; “Känner att jag kan äta i lugn 
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och ro då jag äter väldigt långsamt, Om jag äter med andra känns det väldigt stressigt då de 

äter fortare än mig, Mindre press från omgivningen beroende på hur mycket eller lite jag 

äter, Tycker det är behagligt med lugn och ro när jag äter, skönt att vara ensam”, vilket även 

Takeda och Melby (2017) betonar i resultatet i sin studie. Positivitet sammankopplades i 

vissa fall med att äta ensam i relation till självständighet kring val av mat som konsumeras 

men även till frihet och flexibilitet kring matvanor.  

 

Måltiden och belöningssystemet  

Gällande respondenternas matvanor i förhållande till måltiden middag påvisades stora 

skillnader i form av matval när måltiden tillbringades ensamt eller i grupp. Erlanson-

Albertsson (2005) diskuterar två experiment, ett på råttor och ett på människor, som båda 

påvisade hur hjärnans belöningssystem stimuleras av socker och triggar konsumtion av 

livsmedel med höga sockerhalter. Rehn (2016, maj) förklarar hur dopaminet är en avgörande 

del i denna stimuleringsprocess, då denna signalsubstans spelar en avgörande roll i hur 

känslor skapas genom belöningssystemet och dess funktioner. Vid belöningssystemets 

utskickande av dopamin stimuleras mottagarmolekyler som sedan skapar känslan av njutning 

vid intag av olika livsmedel. När denna stimuleringsprocess sker uppstår även strävan av att 

uppnå samma känsla igen, vilket ofta sker vid just intag av livsmedel med höga socker- och 

fetthalter. De svaren som genererades genom respondenternas deltagande vid de två frågorna 

kring matvanor och matval när de äter ensamma eller i grupp, påvisar belöningssystemets 

påverkan på deras beteende i olika situationer. Ytterligare en påverkan är avgörande när det 

gäller respondenternas val av mat om de äter ensamma eller i grupp, den sociala påverkan 

och normer. Hetherington, et al.:s (2006) studie exemplifierar den sociala påverkan som finns 

när måltider tillbringas i grupp, där en stor ökning av livsmedel med hög socker- och fetthalt 

med 50 procent visades. Studien påvisat att sociala effekter kan vara större på vissa 

livsmedel, som just livsmedel med hög socker- och fetthalt som också oftare konsumeras i 

sociala miljöer och sammanhang.  

 

Då dessa livsmedel konsumeras oftare i sociala sammanhang visar även Boothby, et al.:s  

(2014) studie en ytterligare del av belöningssystemets påverkan i samband med sociala 

faktorer. Denna studie påvisar att även smaken av ett livsmedel kan förändras när upplevelsen 

i samband med intaget är olika beroende på om individen är ensam eller med andra. Smaken 

av det livsmedel som prövades i studien uppfattades som mer smakrik när provsmakningen 
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gjordes med andra. Likväl uppfattades det bittra livsmedlet som mindre angenämt när det 

provsmakades med andra än ensamt. Upplevelserna av de olika livsmedlen blev alltså mer 

intensiva, både åt det positiva samt det negativa hållet. Respondenternas svar på frågan om 

matvanor- och val när de äter i grupp stämmer väl överens med tidigare studiers slutsatser. 

De fyra maträtter som hade högst valfrekvens hos respondenterna var fyra av de fem 

maträtter med hög fett- och sockerhalt som uppsatsförfattarna valde för att påvisa just dessa 

fenomen hos individer. Precis som tidigare studier benämnt konsumeras dessa typer av 

livsmedel oftare i sociala sammanhang, vilket kan ses som ett resultat av både hjärnans 

belöningssystem och dess funktioner, samt påverkan av sociala faktorer och normer. Då det 

finns sociala normer som säger att det är lämpligt att äta denna typ av mat i sociala 

sammanhang, skapas även en förenkling för resterande individer runt bordet att göra samma 

typ av val som en annan deltagande individ i måltiden. Precis som Herman och Polivy (2005) 

skriver förlitar sig människor på andras vägledning i sociala situationer, vilket inkluderar 

både matval och storlek på intag i måltidssituationer. Då hjärnans belöningssystem skapar en 

strävan av att uppnå samma känsla av njutning som tidigare upplevts, är den sociala effekten 

och detta system väl sammankopplat i dessa måltidssituationer då acceptansen av mer 

ohälsosamma livsmedel är tydlig i sociala sammanhang, redan från start.  

 

När det kommer till respondenternas svar gällande vilka maträtter de äter när middagen 

tillbringas i ensamhet, har maträtten pasta med gräddsås det högsta antalet. Därefter har rätten 

kycklingsallad valts, samt den tredje mest valda maträtten är pizza. Trots att den mest valda 

maträtten, visas en mycket större spridning på valen av maträtter vid denna måltidssituation 

och en av de nyttigare maträtterna placeras på plats två i figuren. Jämförs figurerna mellan de 

två måltidssituationerna visas en markant skillnad på antalet val av de maträtter som är mer 

hälsosamma; kycklingsallad, lax, soppa, grönsaksbiffar och fruktsallad, när måltiden 

tillbringas i ensamhet i jämförelse till när den tillbringas i grupp.  

 

En ytterligare faktor som kan ha en viss påverkan på individers matval är tiden som 

spenderas på måltiden i de två måltidssituationerna. Hetherington et al. (2006) påvisar i sin 

studie att måltidsduration har en påverkan på måltiden och dess deltagande individer, 

framförallt när det kommer till ökat livsmedelsintag när man äter i grupp. Då måltiden varar 

längre ökar exponeringen av livsmedel vilket leder till en möjlighet att äta mer. 

Respondenterna som deltagit i uppsatsförfattarnas studie blev dock inte tillfrågade om 

mängden livsmedelsintag, utan endast vilken typ av mat som väljs vid de två 
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måltidssituationerna. Dock påvisas samma slutsats i denna studie, att en längre exponering 

för livsmedel sker när en måltid tillbringas i grupp jämfört med i ensamhet. Majoriteten av 

respondenterna har svarat att de spenderar mellan en till två timmar på måltiden om den ska 

tillbringas med andra, medan 15 till 30 minuter var det mest valda alternativet när måltiden 

tillbringades ensamt. Detta förtydligades även ytterligare när 75 procent av respondenterna 

besvarade en liknande fråga, om de ansåg att de lade ner mer eller mindre tid på måltiden när 

de äter ensamma. Tidsaspekten gällande att äta i grupp, visar på en längre exponering av 

livsmedel för deltagande individer men kan också kopplas ihop med längre betänketid och 

planering inför måltiden, vilket ger belöningssystemets stimuleringsprocess längre 

verkningstid och en högre strävan av att uppnå tidigare upplevda njutningskänslor.  

 

Respondenterna besvarade ytterligare en fråga där de fick välja om de föredrog att äta i grupp 

eller ensamma, där majoriteten valde alternativet att äta i grupp. Till denna fråga fick 

respondenterna även lämna kommentarer till varför de gjorde sitt val av måltidssituation. 

Respondenterna som valde äta i grupp, lämnade kommentarer som stödjer slutsatsen kring 

tidens påverkan på måltiden. Här benämndes ett flertal gånger att middagen blir mer 

genomtänkt, godare och mer smakrik mat när man äter med andra, och att det upplevs som 

mer lönt att lägga ner mer tid på en måltid som delas med andra. Många respondenter säger 

även att äter man själv äter man mest för att man måste, för att man ska bli mätt och man vill 

att måltiden ska gå fort. Här påvisar respondenterna att njutningskänslan är det som vill 

uppnås när måltiden tillbringas med andra, därav spenderas gärna mer tid på hela upplevelsen 

i sig.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Under detta avsnitt diskuteras insamlingen av material, val av metod samt författarnas 

reflektioner kring den genomförda undersökningen.  

 

Litteratur- och databasinsamling 

Uppsatsen baseras på vetenskapliga artiklar och övrig litteratur som noggrant valts ut av 

författarna för att stämma överens med studien och undersökningens syfte. Sökningen av 
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dessa artiklar skedde via olika databaser på internet med hjälp av ett antal olika nyckelord, 

vilket Bryman (2011) betonar som en fördel för sökningens resultat. Främst användes 

databasen Web of science, som presenterade ett stort antal relevanta artiklar för studien men 

även Google Scholar och Primo användes för att hitta ytterligare källor som stärkte studien. 

Vid användandet av Primo och Google Scholar lades stor vikt vid att vara källkritisk av 

författarna, detta för att kunna säkerställa att trovärdiga källor användes i studien (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

Då forskningsämnet är relativt nytt användes engelska nyckelord under sökningens gång, då 

det inte fanns mycket information att ta del av inom området, speciellt inom svenskspråkiga 

artiklar och forskning. Nyckelorden som användes gav till en början ett mindre utfall av 

vetenskapliga artiklar, vilket resulterade i att författarna fick använda sig av olika synonymer 

för att nå större antal träffar med artiklar som var relevanta för studiens syfte. Inklusion- och 

exklusionskriterier underlättade även för författarna att finna de artiklar som var relevanta, 

samt att exkludera icke vetenskapliga artiklar och de artiklar skrivna på olika språk som ej 

behärskades. Information kan dock ha undgått författarna då artiklar som var kostnadsbelagda 

inte användes i studien.  

 

Metodval 

Ett kvantitativt metodval gjordes för studien då uppsatsförfattarna redan i början av 

undersökningen insåg vikten av en stor svarsfrekvens för att nå ett trovärdigt resultat. Detta 

metodval gjordes för att senare i studien kunna analysera de skillnader som uppstod inom 

respondenternas svar, samt kunna göra en generalisering av det egentliga insamlade 

resultatet. Metodvalet passade väl in till studiens undersökning och genererade mycket 

analyserbara resultat. En större generalisering av resultatet kunde utförts om vissa 

demografiska variabler var mer omfattande. Som tidigare nämnt hade en större tidsram varit 

fördelaktigt för studien då generaliseringen som slutligen gjordes hade blivit mer konkret och 

trovärdig med ett större antal respondenter.  

 

Detta metodval var fördelaktigt då det gav respondenterna en möjlighet att beskriva sitt 

vardagsliv i en bekväm miljö, dock kan det vara precis som Bryman (2011) skriver att 

respondenterna svarar utifrån sociala normer och ramar vilket kan skapa ett mindre trovärdigt 
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resultat. Svaren som denna enkät genererat har dock relativt stor spridning vilket tyder på ett 

relativt sanningsenligt resultat.  

 

Enkätundersökning  

Enkäten som skickades ut bestod av 20 obligatoriska frågor, där majoriteten av frågorna 

innefattade olika svarsalternativ där endast ett alternativ kunde väljas. Utöver denna majoritet 

fanns även två frågor där tre alternativ skulle väljas, samt en fråga där respondenterna fick 

motivera sitt val på den föregående frågan. Trots den genomförda pilotstudien fick författarna 

ett par kommentarer kring fråga sexton och sjutton som benämner tio olika attribut (Bilaga 

3). Ett par respondenter benämnde att attributen knappt stämde in på deras matval. Frågorna 

beskriver dock att respondenterna skulle välja de tre alternativ som stämmer bäst in på deras 

matval, då ett visst syfte med de olika attributen fanns. Uppsatsförfattarna insåg svårigheten i 

att välja tre attribut om de olika alternativen uppfattades som väldigt långt ifrån de matval 

som respondenterna vanligtvis gör. Dessa kommentarer skapade dock ingen egentlig 

problematik för insamlandet av svar, eller för respondenternas möjlighet att välja de tre 

alternativ som var närmast deras egentliga matval. Uppsatsförfattarna uppfattade därav inte 

att detta skulle ha påverkat studiens resultat. Den stora problematiken författarna uppfattade 

under studien och insamlandet av data, var att en större tidsram hade gett studien möjlighet 

till ett större antal deltagare och ett mer omfattande resultat. De bortfall som uppstod i 

undersökningen resulterade i 23 respondenter som var inom en ålder som exkluderades, då 

uppsatsförfattarna eftersträvade en målgrupp med ålder 20-30 år. När svarsalternativet 30 år 

eller äldre valdes, skickades respondenterna till sista sidan och enkäten avslutades 

automatiskt.  

 

Urval 

Då studien utfördes genom ett bekvämlighetsurval fanns risken att studiens insamlade svar 

liknade varandra då, som Bryman (2011) ett snöbollsurval kan uppstå när forskarna utgår från 

en grupp individer som sedan sprider undersökningen vidare. Denna effekt var dock inte 

märkbar inom studiens insamlade resultat då variationen var relativt stor, vilket också tydligt 

bevisas på de bortfall som uppstod i form av åldersfördelning samt den stora uppdelningen 

procentuellt sett inom frågan kring inkomst med mera. Gällande urvalet publicerade 

författarna medvetet enkäten på sociala medier, i olika typer av grupper med olika syften just 
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för att kunna generera svar från olika typer av individer. Tanken med denna spridning var att 

kunna nå en stor variation av svar där bakgrundsfaktorer inte är avgörande för studiens 

insamlade resultat, för att senare kunna göra en generalisering av individers personliga 

uppfattning av måltiden.  

 

Pilotstudie 

Patel och Davidson (2011) betonar att en pilotstudie motsvarar den egentliga undersökningen, 

därav utfördes en pilotstudie för att kunna pröva den enkät som senare skulle ligga till grund 

för uppsatsen. Pilotstudien som utfördes syftade till att undersöka huruvida respondenterna 

uppfattade enkätens frågor och innebörd på ett korrekt sätt (Ibid). De åtta personer som 

deltog i pilotstudien lämnade i enkätens sista svarsfält kommentarer på vad som uppfattades 

som irrelevant, felaktigt eller svårförståeligt. Dessa kommentarer gav författarna möjlighet att 

korrigera frågor och upplägg för att kunna säkerställa att svaren som samlades in i den 

egentliga undersökningen var användbara. Pilotstudien var en viktig del i undersökningens 

utformning då ett antal kommentarer togs emot av respondenterna, som uppfattades som 

viktiga att ta del av och applicera på undersökningen. Ett par felstavningar korrigerades samt 

ett par frågor omformulerades för att vara enklare att förstå. 

Dataanalys  

Vid analys av data uppstod problematik för uppsatsförfattarna då komplikationer uppstod vid 

stängningen av själva webbenkäten. Med hjälp av resurser på RHS kunde data från enkäten 

sammanställas i programmet IBM SPSS. På detta sätt kunde de figurer som presenteras i 

studien snabbare framställas och garanterat uppnå önskat resultat. De övriga figurer och 

sammanställning i procent hade författarna arbetat aktivt med i både Excel och med chi-

squared test. Det uppstod även problem vid tolkning av de frågor som innehöll 

flersvarsalternativ. Det fanns inte ett sätt att sammanställa dessa svar i en korstabell för att 

försöka jämföra med olika variabler. Istället fick författarna arbeta med rådata och 

sammanställa resultatet med hjälp av verktygen inom programmet Excel. Detta var något som 

ansågs vara positivt för författarna då resultatet utifrån detta kunde kopplas till en av de 

aspekter inom studiens teoretiska bakgrund som presenteras i avsnittet diskussion av 

resultatet.  
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Etisk reflektion om studiens genomförande  

De fyra etiska kraven som Bryman (2011) beskriver har följts under studiens genomförande. 

Alla deltagare i enkäten har informerats om studiens syfte, studiens deltagare har behandlats 

med full konfidentialitet och all insamlad data har endast använts för studiens syfte. Studien 

har endast använt sig av den insamlade data där respondenterna har gett sitt fulla samtycke, 

då enkäten som delats på sociala medier har varit helt frivillig att genomföra. 

Informationsbladet som bifogas i enkäten förtydligade den frivilliga medverkan, publicering 

av den insamlade data, syftet med studien och alla respondenternas anonyma deltagande. 

 

Slutsatser  

De två måltidssituationerna skiljer sig mycket åt i olika aspekter, både när det gäller 

matvanor, tid, innebörd och upplevelsen i sig. Studien har visat att individer föredrar att 

tillbringa måltiden tillsammans med andra i jämförelse till att tillbringa den ensamt. Studien 

har även visat att social påverkan och hjärnans belöningssystem är avgörande faktorer till 

varför måltiden hellre tillbringas med andra och att dessa två faktorer har en betydande 

inverkan på individers matval i denna måltidssituation. Njutning, som är kopplat till hjärnans 

belöningssystem var en av de tydligaste anledningarna till att respondenterna föredrog en 

gemensam middag. Upplevelsen i sig med både mat, smak och sällskap upplevdes som bättre 

i jämförelse till att äta ensam. 

 

Praktisk användning och vidare forskning  

Olika typer av måltidssituationer och måltiden som helhet har varit ett stort diskussionsämne 

inom restaurangbranschen i många år. Skillnaden mellan individers uppfattning av måltider 

ur ett kognitivt och emotionellt perspektiv, när det handlar om huruvida måltiden spenderas 

ensamt eller med andra är däremot ett relativt nytt forskningsområde. Stora skillnader märks i 

samband med ett flertal faktorer och val som individer gör och uppfattar när måltiden 

spenderas ensamt eller i grupp, och är till synes en avgörande del för helhetsuppfattningen av 

måltider.  

 

Denna studies resultat är endast en liten del av måltidsuppfattningen och påvisar ett litet antal 

faktorer som styrker skillnaderna i de olika måltidssituationerna. Studien kan därav 
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genomföras ytterligare gånger för att nå tydligare resultat och data, med ett större antal 

deltagare i studien. Denna studie kan därav användas inom vidare forskning kring individers 

uppfattning av en måltid, för att ytterligare ta reda på vilka faktorer som är avgörande för 

varje individs perception av en måltid som tillbringas ensamt eller i grupp. 
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Bilaga 1 – Sökmatris 
Databas: Web of science 

Tidsperiod: 2005 - 2018 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 

Lästa 

artiklar 

i full text 

Urval 4 

Antal artiklar 

använda i 

studien 

2018-

03-19 

Web of 

science 

Meals (AND) 

alone (AND) 

together 

129 10  3 2  0 

2018-

03-19 

Web of 

science 

Meals (AND) 

alone (AND) 

together (AND) 

experience 

6 10 1 0   0 

2018-

03-19 

Web of 

science 

Eating + with + 

others (AND) 

eating + alone 

(AND) social 

(AND) meal 

20 20 8 4 2 

 

2018-

03-19 

Web of 

science 

Shared + 

experience 

(AND) social 

influence (AND) 

taste 

11 11 2  1 1  

2018-

04-04 

Web of 

science 

Food intake + 

alone + living 

208 38 10 6 1 

2018-

04-04 

Web of 

science  

Eating alone + 

young adults 

62 7 1 1 1 
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2018-

04-09 

Web of 

science 

Food (AND) 

Norm (AND 

Social influence 

(AND) Satiety 

3 3 2 1 1 
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Bilaga 3 - Enkätfrågor  
 

Demografiska variabler  

 

1. Kön 

- Kvinna  

- Man  

- Annat 

 

2. Ålder  

- 20-23 

- 24-27 

- 28-30 

- Över 30 

 

3. Hur stor är din huvudsakliga inkomst per månad? (Före skatt)  

- 10 000 eller mindre 

- 10 001 - 17 000 

- 17 001 - 24 000 

- 24 001 - 30 000 

- 30 001 eller mer 

 

4. Vilken är din högsta avslutade/pågående utbildning?  

- Grundskola, folkskola, realskola eller liknande  

- Gymnasieutbildning  

- Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år  

- Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre  

- Yrkesutbildning eller motsvarande 

 

5. Boendesituation  

- Bor ensam  

- Bor med partner  

- Bor med familj  
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- Bor i kollektiv  

 

6. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?  

- Anställd 

- Egen företagare  

- Student 

- Arbetssökande 

- Annat 

 

7. Hur ofta äter du middag ensam? (i veckan) 

- Aldrig 

- 1-2 gånger 

- 3-4 gånger 

- 5-6 gånger 

- Alltid 

 

8. Hur ofta äter du middag tillsammans med andra eller med partner? (i veckan) 

- Aldrig 

- 1-2 gånger 

- 3-4 gånger 

- 5-6 gånger 

- Alltid 

 

9. Hur viktigt är det för dig att äta middag ensam? 

- Inte viktigt 

- Inte så viktigt 

- Varken eller 

- Viktigt 

- Mycket viktigt 

 

10. Hur viktigt är det för dig att äta middag tillsammans med andra? 

- Inte viktigt 

- Inte så viktigt 

- Varken eller 
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- Viktigt 

- Mycket viktigt 

 

11. Hur många gånger i månaden äter du middag ute? 

- 1-3 gånger 

- 4-6 gånger 

- 7-9 gånger 

- 10 gånger eller mer 

 

12. När du är på restaurang, hur ofta brukar du äta middag ensam? 

- Aldrig  

- Ibland 

- Ofta 

- Alltid 

 

13. När du är på restaurang, hur ofta brukar du äta middag tillsammans med andra? 

- Aldrig  

- Ibland 

- Ofta 

- Alltid 

 

14. Hur mycket tid brukar du lägga ner på måltiden (tillagning, förtäring, restaurangbesök) 

om du äter ensam? 

- 15-30 min 

- 30 min-1h 

- 1-2h 

- Mer än 2h 

 

15. Hur mycket tid brukar du lägga ner på måltiden (tillagning, förtäring, restaurangbesök) 

om du äter tillsammans med andra? 

- 15-30 min 

- 30 min-1h 

- 1-2h 

- Mer än 2h 
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16. När du äter ensam, vilken typ av mat äter du då? 

Välj de tre maträtter som stämmer bäst in på dina matvanor och matval.  

- Pizza  

- Hamburgare med pommes frites 

- Kött och potatis med bearnaisesås 

- Pasta med gräddsås 

- Chokladkaka med vispgrädde 

- Kycklingsallad 

- Lax med grönsaker och quinoa 

- Soppa 

- Grönsaksbiffar med bulgur och sås 

- Fruktsallad 

 

17. När du äter tillsammans med andra, vilken typ av mat äter du då? 

Välj de tre maträtter som stämmer bäst in på dina matvanor och matval.  

- Pizza  

- Hamburgare med pommes frites 

- Kött och potatis med bearnaisesås 

- Pasta med gräddsås 

- Chokladkaka med vispgrädde 

- Kycklingsallad 

- Lax med grönsaker och quinoa 

- Soppa 

- Grönsaksbiffar med bulgur och sås 

- Fruktsallad 

 

18. Anser du att du lägger mer eller mindre tid på middagen när du äter ensam? 

- Mindre 

- Mer 

- Varken eller 

 

19. Föredrar du att äta ensam eller i grupp? 

- Ensam 
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- I grupp 

 

20. Beroende på ditt tidigare svar, motivera varför du föredrar att äta ensam eller i grupp. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 


