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Sammanfattning 

Kinas ekonomi och befolkning växer och urbaniseringen ökar. Människorna i landet 

konsumerar varor och tjänster dagligen. Konsumtionen av mat utanför hemmet sker i allt 

större utsträckning. 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur ett kinesiskt storstadshushålls inkomst och 

sammansättning påverkar sannolikheten att konsumera food away from home (FAFH). 

För att svara på syftet har fem vetenskapliga artiklar analyserats. 

 
Resultatet visade att inkomst och familjesammansättning bidrog till både ökad och minskad 

konsumtion av mat utanför hemmet. Inkomsten spelade in då hushållets sannolikhet att 

konsumera mat utanför hemmet låg i direkt anknytning till hur hushållets ekonomi såg ut. 

Familjesammansättningen spelade in då antal medlemmar, närvaro av barn eller äldre samt 

antal inkomsttagare ökade eller minskade sannolikheten för konsumtionen av mat utanför 

hemmet. 

 
Hushållets inkomst och sammansättning har enskilt och i samverkan en stor påverkan på 

FAFH konsumtionen för ett kinesiskt storstadshushåll. 

 
Nyckelord: FAFH, hushållsammansättning, inkomst, konsumtionsmönster 
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Inledning 
Som världens tredje största land till ytan med över en miljard invånare är Kina ett 

fascinerande land. Landet växer ekonomiskt och förväntas bli världens största ekonomi inom 

två decennier. Urbaniseringen är på framfart, samtidigt som konsumtionsmönster hos 

befolkningen förändras, så även konsumtionen av mat utanför hemmet. 

 
Bakgrund 
Kina är ett av världens största länder till ytan och inhyser närmare en femtedel av jordens 

totala befolkning (Landguiden, 2013a & Landguiden, 2013b). Landet kan stoltsera med 

världens äldsta oavbrutna matkultur och enorma mängder mat konsumeras varje dag av 

befolkningen (Newman, 2004). Ekonomiskt sett är Kina en av de största och snabbast 

växande marknaderna i världen skriver Lagerkvist (2007). Författaren skriver vidare att om 

den ekonomiska utvecklingen fortskrider lika kraftigt som nu, beräknas Kina bli världens 

största ekonomi år 2035. Men för att detta ska ske menar PR-entrepenören, mediaprofilen och 

författaren Johan Björkstén, bosatt i Kina, i en intervju med Eastcapital (2012) att kineserna 

måste fortsätta konsumera inom landet. Konsumtionsmönstren i Kina skiljer sig åt 

(Eastcapital, 2012). Johan Björkstén menar också att i de stora kinesiska urbana städerna 

växer det en medelklass som är starkt riktad mot konsumtion som ger högre status 

(Eastcapital, 2012). Den ekonomiska utvecklingen i Kina har bidragit till att över 500 

miljoner människor undsluppit djup fattigdom, men detta är fortfarande ett påtagligt problem 

på landsbygden (Landguiden, 2013c). Däremot har förhållandena i städerna förbättrats och 

människor har fått det ekonomiskt bättre ställt (Nationalencyklopedin, 2013). 

 
Nationalencyklopedin (2013) beskriver att i Kinas städer syns idag spår efter ettbarnsregeln 

som Kina införde på 1980-talet. Frångås ettbarnsregeln sker ekonomiska sanktioner för 

familjer som skaffar fler barn. Ett av de tydligaste spåren är ojämn åldersfördelning i landet, 

då andelen människor över 65 år ökar, samtidigt som andelen under 65 år minskar. Storlek 

och familjesammansättning av hushållen påverkas av detta. Nationalencyklopedin (2013) 

skriver att det sociala skyddsnätet, med exempelvis äldrevård inte är tillräckligt utbrett i 

landet. Det betyder att många måste ta hand om sina äldre på egen hand. Det medför att 

ensambarn som fötts efter införandet av regeln, och sedan bildat egna familjer har fått fyra 

äldre att vårda i hemmet (Nationalencyklopedin, 2013). Normen om ettbarnsregeln är idag, 

liksom förr mer utbredd i städerna än på landsbygden. Landguiden (2013d) redovisar att 
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andelen kvinnor av den totala arbetsstyrkan i Kina kraftigt ökat sedan 1980-talet och fram till 

idag. Nationalencyklopedin (2013) redovisar att pensionsåldern för kvinnor ligger på 55 års 

ålder och för männen på 60 år. 

 
Att vara sparsam och omsorgsfull om sin ekonomi är viktigt för kineser (Newman, 2004). 

Förr i Kina var det inte speciellt vanligt att familjehushåll spenderade sina inkomster på 

konsumtion av mat utanför hemmet (Newman, 2004). Restaurangutbudet blev till följd av 

detta inte särskilt utbrett. Ytterligare en bidragande orsak till detta, var att många människor 

på landsbygden arbetade i nära förbindelser till hemmet. Då behövdes det inte konsumeras 

mat utanför hemmet (Newman, 2004). Däremot har trenden av att konsumera mat utanför 

hemmet förändrats och utbudet av restauranger ser i det morderna Kina annorlunda ut 

(Newman, 2004). I Kinas städer öppnas ständigt nya restauranger skriver Lindblad och 

Westby (2007). Författarna menar att det i en stad inte finns något som är så föränderligt som 

restaurangutbudet och att det är en konstant växande bransch. Det finns alltifrån enkla 

nudelstånd till förstklassiga restauranger, samt en mängd olika snabbmatskedjor som 

expanderat i landet de senaste åren skriver författarna. Att äta utanför hemmet har olika 

betydelser för den moderna kinesen menar Newman (2004). Somliga kineser föredrar en 

levande atmosfär med mycket rörelse där de kan visa upp sig själva och umgänget de äter 

med. Andra vill sitta i en stillsam privat miljö där klimatet kanske är bättre för att göra affärer 

(Newman, 2004). 

 
Att äta utanför hemmet menar professorn inom livsmedelstjänster, John S.A. Edwards (2004) 

är ett begrepp som är svårt att definiera. Både Edwards (2004) och Newman (2004) är överens 

om att begreppet har olika betydelser för olika människor. Problemet med att definiera vad äta 

utanför hemmet egentligen innebär tar även Warde och Martens (2000) upp. De skriver att det 

inte enbart är att äta ute på restaurang som räknas in i definitionen av mat utanför hemmet. 

Alltifrån en middag hos en vän, en korv från bensinmacken till en picknick i parken kan vara 

att äta utanför hemmet menar författarna. Mat kan ätas utanför hemmet både på kommersiella 

samt icke kommersiella faciliteter (Edward, 2012 & Notaker, 2009). De kommersiella kan 

exempelvis vara en restaurang eller ett café medan sjukhus och skolor kan räknas som icke 

kommersiella (Edwards, 2012). 
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Engelskans food away from home förkortas FAFH, förkortningen används i studier som syftar 

till att studera människans konsumtion av mat som äts utanför hemmet. Forskare definierar 

FAFH på olika sätt och gör avgränsningar beroende på studiens syfte (McCracken & Brandt, 

1987). Faktorer som påvisas vara betydande för konsumtion av FAFH diskuteras i en artikel 

av McCracken och Brandt (1987). Författarna finner bland annat att ett hushålls inkomst och 

sammansättning har betydelse för FAFH konsumtion. I denna uppsats avgränsas FAFH 

konsumtion till den som sker på kommersiella faciliteter. 

 
Warde och Martens (2000) har utfört en intervjustudie i FAFH. Resultaten presenteras i en 

bok och där beskriver de precis som Edwards (2004) att det finns mängder av anledningar till 

varför människor väljer att konsumera FAFH. Jacobs och Scholliers (2003) delar upp FAFH 

konsumtionen i två kategorier, fritid och nöje eller av praktiska skäl. Konsumtion av FAFH är 

vanligt då människor firar speciella händelser och högtider menar Warde och Martens (2000). 

Detta går enligt Jacobs och Scholliers (2003) under kategorin fritid och nöje. De diskuterar 

vidare att FAFH konsumtionen av praktiska skäl ofta sker i samband med arbete. Människor 

som arbetar utanför sina hem har inte alltid tid att gå hem för att äta, utan konsumerar då 

FAFH av olika anledningar. Olika anledningar som påverkar konsumtionen av FAFH visas i 

Konsumentforskningscentralens (2012) studie som gjorts i Finland, med konsumenten i fokus. 

De skriver att FAFH konsumtionen ökat i landet i och med den ekonomiska tillväxten, den 

ökande urbaniseringen och för att människor vill lägga mindre tid på matlagning. Enligt 

Konsumentforskningscentralen (2012) sker närmare hälften av all FAFH konsumtion i 

samband med studier och arbete. Vidare beskriver de att människor som konsumerar FAFH 

under fritiden gör det vanligtvis av sociala skäl. De pekar på det barnlösa paret i 25 till 35 års 

ålder och ensamhushåll som de mest typiska FAFH konsumenterna. Warde och Martens 

(2000) menar att konsumera FAFH främst är associerat med att ha hög hushållsinkomst, vara 

högutbildad, ung och singel. FAFH konsumtionen ökar i relation med att inkomsterna ökar 

menar Konsumentforskningscentralen (2012). Ett hushåll med endast en inkomsttagare och en 

hemmavarande som sköter om hushållet är mindre sannolika att konsumera FAFH, påvisas av 

Warde och Martens (2000). 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett kinesiskt storstadshushålls inkomst och 

sammansättning påverkar sannolikheten att konsumera food away from home (FAFH). 
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Metod och material 
Uppsatsens metod är en beskrivande litteraturstudie som bygger på en gemensam insamling 

av fem vetenskapliga artiklar. Litteraturstudie av denna typ kallas deskriptiva, Patel och 

Davidson (2003) menar att en deskriptiv studie är där de redan finns kunskap om ett ämne.  

Artiklarna har söks fram i databaser, för att få fram relevanta artiklar har nyckelord används. 

Under insamlingen av artiklar skrevs sökmatriser (se bilaga 1) för att underlätta valet av 

relevanta artiklar. 

Vetenskaplig insamling 

De vetenskapliga artiklarna har sökts fram från databaserna, Food Science and Technology 

Abstract (FSTA), Summon samt Google Scholar. 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 
• Artiklarna ska kunna visas i full text. 

• Artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska. 

• Artiklar ska vara  peer reviewed. 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 
• Artiklar som uteslutande behandlar hälsoaspekter. 

• Artiklar som varit avgiftsbelagda. 

Urval 

Urvalet av artiklarna skedde med uppsatsens syfte i åtanke. När artiklar med relevant titel 

påträffades lästes sammanfattningen. Upplevdes sammanfattningen relevant för uppsatsens 

syfte lästes hela artikeln. De fem mest väsentliga artiklarna för att besvara syftet valdes. 

 

Dataanalys 

Artiklarna granskades och sammanfattades i artikelmatriser (se bilaga 2) för att få ett bredare 

perspektiv på datan. Detta underlättade sammanställningen av resultatet. 

 



8 

 

Resultat 
Demographics and consumption patterns in urban China är en studie som gjorts av Yusuf och 

Brooks (2009) som syftade till att se konsumtionsmönster på varor och tjänster. Studien 

utfördes i tre stora städer i Kina. Peking och Tianjin i norr och Shanghai i öst. De vill med sin 

studie påvisa att man inte kan se hela den urbana befolkningen som en homogen grupp utan 

att man måste skilja på städerna när det gäller konsumtionsmönster. 

 

I Kina består ett genomsnittshushåll av 3.13 familjemedlemmar. Den minsta av de undersökta 

städerna, Tianjin ligger närmast denna siffra, medan de större städernas genomsnittshushåll 

består av 2,65 och 2,70 familjemedlemmar (Yusuf & Brooks, 2009). Det visar sig även att 

inkomsten är högre i de undersökta städerna jämfört med genomsnittet för hela landet (Yusuf 

& Brooks, 2009). Hushållen i städerna spenderar mer pengar per capita än 

genomsnitthushållet i Kina på varor och tjänster (Yusuf & Brooks, 2009). Ett av 

konsumtionsmönstren som Yusuf och Brooks (2009) undersökte var FAFH konsumtionen. 

Befolkningen i de undersökta städerna spenderar mer av sin matbudget per capita på FAFH 

konsumtionen än genomsnittet, även här ligger Tianjin närmare genomsnittet (Yusuf & 

Brooks, 2009). Att hushållen i större städer konsumerar mer FAFH än hushållen i mindre 

städer konstaterar även Min, Fang och Li (2004) som gjort en studie om FAFH konsumtion i 

Kina. FAFH konsumtionen förväntas öka i takt med urbaniseringen och den växande 

medelklassen skriver Min et al. (2004). De menar däremot också att det är viktigt att se 

skillnader mellan större och mindre städer. En av skillnaderna kan vara att i de större städerna 

finns det ett bredare utbud som är mer attraktivt för FAFH konsumenten. De påstår även att 

denna skillnad håller på att jämna ut sig på grund av att de små städernas utbud tilltar och 

ökar hastigare än i de större städerna. 

 

Ma, Huang, Fuller och Rozelle (2006) skriver att i takt med att den urbana befolkningens 

löner stiger så ökar även deras konsumtion av FAFH. Resultat i deras studie visar att år 2001 

spenderade befolkningen sex procent mer av sin totala matbudget på FAFH än vad som 

gjordes sex år tidigare. Mönstret gällande ökad FAFH konsumtion på grund av stigande 

inkomster påvisas också i studien som Bai, Zhang, Qiao och Wahl (2012) gjort. De tillägger 

även att det syns skillnader på hur mycket som spenderas på ett FAFH konsumtionstillfälle. 

Min, Fang och Li (2004) menar också att inkomsterna i ett hushåll har en stor betydelse för 

om FAFH konsumtionen ökar i hushållet. Däremot behöver inte hög inkomst betyda ökad 
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FAFH konsumtion. En höginkomsttagare har ofta arbeten där luncher och middagar sker på 

restauranger i samband med arbetet. Där betalas måltiden av arbetsplatsen, dessa räknas enligt 

Min et al. (2004) inte in i hushållets FAFH konsumtionen då det inte betalas direkt ur 

hushållets matbudget. Dessutom har dessa hushåll möjlighet att kunna anställa hemhjälp som 

lagar mat i hemmet åt hushållet och det medför att hushållen inte konsumerar FAFH i samma 

utsträckning (Min et al., 2004). 

 
Yusuf och Brooks (2009) visar i sin studie en tabell som menar att hushåll bestående av fler 

än tre familjemedlemmar är markant färre i städerna än i resten av landet. Cirka 40 % av 

hushållen i de undersökta städerna består av tre personer. Dessa hushåll bestående av tre 

personer är de som är mest sannolika att konsumera FAFH menar Min et al. (2004). När 

hushållen överstiger tre medlemmar så minskar sannolikheten att konsumera FAFH. Ett 

hushålls sammansättning och storlek menar Min et al. (2004) är en viktig faktor till hur 

konsumtionsmönstret gällande FAFH ser ut. Även Bai, Wahl, Lohmar och Huang (2010) 

påvisar att det är en viktig faktor. Ett hushåll som består av barn och/eller äldre 

familjemedlemmar så som mor- och farföräldrar blir det mindre sannolikt för hushållet att 

konsumera FAFH (Bai et al., 2010). De konstaterar även att om större familjehushåll som 

innehåller äldre familjemedlemmar skulle konsumera FAFH, så spenderar de mindre än vad 

familjer med färre familjemedlemmar skulle göra. Även ett hushåll med barn under 16 år är 

mindre sannolikt att konsumera FAFH menar Bai et al. (2012). Resultatet som Min et al. 

(2004) presenterar är att desto äldre ett hushålls överhuvud är minskar sannolikheten att 

konsumera FAFH. Förklaringen till denna motvillighet att konsumera FAFH, kan enligt 

författarna vara att när den äldre generationen växte upp var Kina ett mindre utvecklat land. 

Konsumtion av FAFH var då inte lika vanligt och det kan vara en vana för de äldre som är 

svår att bryta (Min et al., 2004). 

 
En kvinnas inkomst och bidrag till ett hushålls ekonomi bidrar till en ökad sannolikhet att 

konsumera FAFH (Bai et al., 2012). I de hushåll där kvinnan arbetar och det inte finns mor- 

och farföräldrar som kan avlasta hushållsarbetet ökar sannolikheten för konsumtion av FAFH 

(Bai et al., 2010). Ökat konsumtionsmönster av FAFH pointerar Bai et al. (2012) bryts då 

mor- och farföräldrar finns med i ett hushåll där kvinnan arbetar. De äldres deltagande i 

hushållets vardag avlastar i hushållsarbetet och sannolikheten att konsumera FAFH ökar då 

inte på grund av att kvinnan arbetar. Ju längre kvinnans arbetsdag är så ökar sannolikheten att 

konsumera FAFH på snabbmatsrestauranger (Bai et al., 2012). Detsamma menar de om 
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hushåll som har en inkomsttagare som arbetar inom den offentliga sektorn. Även de är mer 

sannolika att konsumera FAFH på snabbmatsrestauranger. Brist på tid är en faktor till ökad 

sannolikhet till att konsumera FAFH (Bai et al., 2010 & Bai et al., 2012). Detta säger Bai et 

al. (2010) syns tydligt på det målet som äts mitt på dagen. Bai et al. (2012) menar att i takt 

med kvinnans ökade arbetstid ökar även sannolikheten att konsumera FAFH för alla måltider. 

Även hur mycket som spenderas på respektive måltid ökar med antalet timmar kvinnan 

arbetar. 

 
Ma et al. (2006) skriver att under de senaste decennierna har konsumtionen av FAFH 

tredubblats, de menar vidare att detta beror på ökade inkomster. Vilket i sin tur gynnar FAFH 

marknaden, som kunnat expandera och fler människor givits möjlighet till ett arbete. Bai et al. 

(2012) menar att närmare hälften av den nyetablerade FAFH marknaden består av 

snabbmatskedjor. Västerländska kedjor som McDonalds och Kentucky Fried Chicken räknas 

in bland hundratusentals inhemska snabbmatsrestauranger. När FAFH konsumeras sker det 

möten mellan människor som diskuterar affärer men även för det rena nöjets skull menar Ma 

et al. (2006). Författarna beskriver att den ökade trenden av FAFH konsumtion blir en orsak 

och en konsekvens av de ekonomiska förändringarna i Kina då mycket pengar är i omlopp 

(Ma et. al., 2006).  

 
Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet av de fem vetenskapliga artiklarna att diskuteras mot och 

med literatturen i bakgrunden. Vidare förs en metod- och materialdiskussion där studiens 

metod granskas, följt av en analys av källor och material.  

Resultatdiskussion  

Landguiden (2013a, 2013b) redovisar att Kina är ett av världens största länder och en stor del 

av hela världens befolkning bor i landet. Att Kina är ett stort land påstår även Yusuf och 

Brooks (2009) när de menar att konsumtionsmönstret skiljer sig åt över landet, i städerna och 

i de enskilda hushållen. De menar att det inte går att betrakta den urbana befolkningen som en 

homogen grupp. Anledningar till detta är att inkomster och antalet hushållsmedlemmar skiljer 

sig (Yusuf & Brooks, 2009). Skillnader mellan stora och små städer är något som Min et al. 

(2004) resonerar kring, de menar att utbudet av FAFH är attraktivare i de större städerna. 

Utbudet styr människans konsumtionsmönstermönster, eftersom det ger olika möjligheter att 

konsumera FAFH och påverkar även anledningarna till att människor konsumerar FAFH. Att 
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konsumera FAFH av praktiska skäl eller för nöjets skull (Jacobs & Scholliers, 2003) skiljer 

sig åt då utbudet varierar. Min et al. (2004) menar att skillnaderna mellan städerna jämnar ut 

sig. Detta kan, som Lindblad och Westby (2007) påstår, bero på att restaurangutbudet ständigt 

utvecklas och expanderar i städerna. Slutsatsen som dras av dessa påståenden är att storleken 

på staden spelar in på vilka möjligheter och av vilka anledningar som FAFH konsumeras. 

Men att de mindre städernas utbud fortfarande utvecklas och ökar mer än i de största, där det 

antas att utbudet redan är mättat och möjligtvis fortfarande förändras i större grad än ökar. 

 
Som Nationalencyklopedin (2013) skriver har de ekonomiska förhållandena för människor 

förbättrats i städerna. Miljoner människor befinner sig inte längre i djup fattigdom skriver 

Landguiden (2013c). Av detta kan det dras en parallel att en del av dessa fattiga människor 

flyttat till städerna, lyckats skaffa sig ett arbete och även bidragit till urbananiseringen. Att 

urbaniseringen är en anledning till att FAFH konsumtionen ökar menar 

Konsumentforskningscentralen (2012). Detta kan bero på medelklassen i Kina som enligt 

Eastcapital (2012) blir allt större i de urbaniserade städerna. Då Min et al. (2004) påstår att 

FAFH konsumtionen kommer öka med högre inkomster, bekräftas en liten del av den 

inhemska konsumtionen som Eastcapital (2012) menar att kineserna måste fortsätta med. 

Detta för att den kinesiska ekonomin ska bli världsledande, som Lagerkvist (2007) menar att 

den kommer bli år 2035. Detta påvisar att det finns en tydlig koppling mellan landets 

ekonomiska tillväxt och FAFH konsumtionen. En stark ekonomi bidrar till att människorna 

får högre inkomster, som kan spenderas på FAFH. En ökad FAFH konsumtion bidrar sedan i 

sin tur till en växande ekonomi. Detta bekräftar Ma et al. (2006) när de skriver att när FAFH 

konsumeras så blir det en orsak och en anledning till landets expanderande ekonomi. 

 

Enligt Yusuf och Brooks (2009) är inkomst en variabel till hur mycket kineser konsumerar 

FAFH. De redovisar i samtliga resultat att medelinkomsten är betydligt högre i städerna än 

medelinkomsten i hela Kina. Därtill visas det att desto större dessa städer är, desto högre 

medelinkomst. Resultatet påvisar att i den största staden Shanghai där den högsta inkomsten 

redovisas, där var även konsumtion av FAFH högst. Att inte vilja lägga sin tid på matlagning 

menar Konsumentforskningscentralen (2012) är en anledning till att sannolikheten för 

konsumtionen av FAFH ökar. Det kan tänkas att dessa hushåll med höga inkomster har långa 

arbetsdagar och inte vill spendera tid på att laga mat. Detta antagande styrks av Warde och 

Martens (2000) när de beskriver att konsumtion av FAFH sker främst av högutbildade och 

människor med hög inkomst.  
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Då det finns två inkomsttagare i ett hushåll varav en är en arbetande kvinna ökar 

sannolikheten att hushållet konsumerar FAFH menar Bai et al. (2012). Resultat som de visar 

är att i takt med kvinnans ökade arbetstid ökar även sannolikheten att konsumera FAFH för 

alla måltider samt konsumtion av FAFH på snabbmatsrestauranger. Dessa 

konsumtionstillfällen av FAFH sker av praktiska skäl (Jacobs & Scholliers, 2003), då brist på 

tid kan vara en anledning till att FAFH konsumeras (Bai et al., 2010 & Bai et al., 2012). Ett 

hushåll med en inkomstagare som arbetar inom den offentliga sektorn är mer sannolika att 

konsumera FAFH på snabbmatsrestauranger (Bai et al., 2012). Det kan då antas att de inom 

den offentliga sektorn inte har samma ekonomiska möjlighet som de inom den privata sektorn 

att konsumera FAFH. Om de väljer att konsumera FAFH så sker det på 

snabbmatsrestauranger där priserna kan antas vara mer förmånliga. I de stora städerna som 

snabbt urbaniseras, görs ett antagande att många väljer att konsumera FAFH på 

snabbmatsrestauranger. På grund av tidsbrist och av ekonomiska skäl. Då allt pekar på att 

FAFH konsumtion på snabbmatsrestaurang är stor och ökar, medför det att utbudet av 

snabbmatsrestauranger är stort i Kina som Lindblad och Westby (2007) menar. 

 

Flera resultat påvisar att i takt med stigande inkomster hos befolkningen så ökar även 

sannolikheten att konsumera FAFH i landet (Bai et al., 2010, Bai et al., 2012 & Ma et al., 

2006). Däremot påpekar Min et al. (2004) att det inte behöver vara så gällande alla hushåll 

med höga inkomster. Höginkomsttagare har möjlighet att ha en hemhjälp som kan avlasta 

med matlagningen efter en lång arbetsdag menar författarna. Då behöver inte FAFH 

konsumtion ske av praktiska skäl som Jacobs och Scholliers (2003) redovisar om. Flera av 

FAFH måltiderna i en höginkomsttagares hushåll betalas av företag och inte ur hushållets 

matbudget menar Min et al. (2004). Detta bidrar då till att FAFH konsumtionen i landet ökar 

men inte på grund av det enskilda hushållets inkomst. Slutsatsen som dras är att ökad inkomst 

är en viktig faktor till ökad FAFH konsumtion, dock påträffas att ökad inkomst inte alltid går 

att likställa med ökad FAFH konsumtion. Det kan antas att dessa höginkomsthushåll inte 

längre finner en ökad FAFH konsumtion möjlig eller önskvärd och konsumtionen vid någon 

punkt stagnerar. 

 
40 % av hushållen i Kinas städer består av tre personer (Yusuf & Brook, 2009). Det är dessa 

hushåll, beståendes av tre medlemmar som är mest sannolika att konsumera FAFH (Min et 

al., 2004). Detta emotsäger sig både Warde och Martens (2000) och 
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Konsumentforskningscentralen (2012). De anser att, en- eller tvåfamiljshushåll är de som är 

mest sannolika att konsumera FAFH. Anledningen till emotsägelsen kan bero på att deras 

undersökningar har gjorts i västvärlden och att kulturella och sociala skillnader finns mellan 

väst och Kina. Dessa skilnader kan ta sig utryck i att sammansättningen i att ett kinesiskt 

hushåll kan se annorlunda ut. Detta är direkt kopplat till konsekvenserna av ettbarnsregeln, 

som bidragit till att landet idag bland annat har ett överskott av äldre (Nationalencyklopedin, 

2013). Föräldrar till barn som är födda efter regelns införande har vanligtvis enbart ett barn att 

förlita sig på för omsorg. Nationalencyklopedin (2013) menar att om två av dessa ensambarn 

bildar familj medför det att hushållet kommer att ha fyra äldre att ta hand om. Dessa hushåll 

kommer enligt Min et al. (2004) ha låg sannolikhet för att konsumera FAFH eftersom 

hushållet då överstiger tre medlemmar. Det redovisar även Bai et al. (2010) resultat på när de 

skriver att hushåll som innefattar mor- och farföräldrar är mindre sannolika att konsumera 

FAFH. Bai et al. (2012) menar att om hushållet innefattar äldre som avlastar hushållsarbetet 

sjunker hushållets sannolikhet att konsumera FAFH. Ett annat antagande till sannolikheten att 

konsumera FAFH sjunker vid äldres medverkan kan vara som Newman (2004) skriver att 

tidigare i Kina var det inte lika vanligt att konsumera FAFH. De äldre som idag bor i städer, 

kan antas ha migrerat dit från mer rurala områden. Konsumtion av FAFH av praktiska skäl 

som Jacobs och Scholliers (2003) nämner, var inte lika utbrett tidigare i de rurala områderna 

då människor arbetade och intog måltider på sina egna gårdar (Newman, 2004). Innefattar 

hushållet barn under 16 år minskar även det sannolikheten för hushållet att konsumera FAFH 

(Bai et al., 2012). Slutsatsen som dras av ovanstående är att hushåll som inefattar barn och 

äldre är mindre benägna att konsumera FAFH. Detta antas bero på att barn och äldre inte 

inbringar inkomst till hushållet. Vidare går det att anta att dessa pensionerade äldre även 

avlastar i hushållsarbetet för hushållets inkomsttagare, det medför att konsumtion av FAFH 

inte blir ett behov i brist på tid. Samtidigt är dessa äldre hemma och inte ute på 

arbetsmarknaden och konsumerar inte FAFH i samband med jobb som Min et al. (2004) 

menar är vanligt förekommande. 

 
Flera antaganden om hur ett hushålls inkomst och sammansättning påverkar sannolikheten för 

hushållet att konsumera FAFH kan göras. Ett exempel på ett hushåll där sannolikheten är låg, 

är ett kinesiskt storstadshushåll med två inkomsttagare som får ett barn och har två par av mor 

och farföräldrar som ingår i hushållet. Sannolikheten att konsumera FAFH för detta hushåll 

sänks ytterligare om även kvinnan i hushållet är hemmavarande. Ett exempel på ett hushåll 

som är mest sannolikt att konsumera FAFH är hushåll bestående av tre familjemedlemmar, 
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två inkomsttagare och ett barn som bor och lever i en storstad, gärna Shanghai. 

Inkomsttagarna ska jobba inom den privata sektorn och ha hög lön, dock inte så pass hög lön 

att de väljer att anställa hemhjälp. Sker FAFH konsumtion i samband med arbetet av 

hushållets inkomsttagare ska detta betalas ur hushållets budget för att det exemplifierade 

hushållets FAFH konsumtion ska beröras. Med dessa exemplifieringar visas en tydlig 

samverkan mellan ett kinesiskt storstadshushålls inkomst och sammansättning för 

sannolikheten att konsumera FAFH. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Till en början i arbetet med att söka fram de fem vetenskapliga artiklarna, påträffades vissa 

svårigheter i att hitta relevanta artiklar. Sökord tillkom under databas sökningen, för att det 

naturligt påträffades mer direkta ord och förkortningar som ansågs bättre kopplade till 

studiens syfte. Sökning via andra databaser än FSTA var nödvändigt eftersom mycket av det 

material som påträffades främst var kopplat till agrikultur istället för måltidskunskap. 

Metoden som användes i denna studie anses vara relevant för att besvara syftet. 

 

Uppsatsens material som resultatet grundats på består av artiklar varav alla är peer reviewed, 

detta har gett trovärdighet i artiklarnas innehåll. Trovärdihgheten förstärktes ytterligare av att  

artiklarna har används sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för sina resutat. Två av 

artiklarna  har samma huvudförfattare Bai et al. (2010) och Bai et al. (2012). Deras resultat 

grundas på samma studie, men de olika artiklarna behandlar olika perspektiv av FAFH 

konsumtion. Detta har medfört att det funnits en viss svårighet att ställa deras resultat mot 

varandra i en diskussion. Artikeln Demographics and consumption patterns in urban China 

som Yusuf och Brooks (2009) skrivit har bidragit till en bred synvinkel då den inte enbart 

syftat till att undersöka FAFH konsumtion. Artikeln har även bidragit till information som 

gett djup i resultatdiskussionen, detta då de redovisar medelinkomster och antal medlemmar i 

ett hushåll. Vissa stycken i är genomgående i uppsatsen refererade till enbart en eller två 

författare. Detta sker medvetet och har ansets nödvändigt för att frambringa viktiga synpunkt. 

Problematiken med den breda betydelsen och olika definitioner av FAFH. Löstes genom att 

begränsa betydelsen av FAFH till att enbart behandla de kommersiella FAFH 

konsumtionerna. Denna generalisering har medfört att vissa av artiklarna definierat FAFH ur 

en bredare synvinkel, artiklarna har inte konsekvent angivit definition på vad som räknas med 
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i FAFH. Det medför att det bitvis upplevts svårt att tolka, avvägningar gjordes att i de rusultat 

som redovisas var det inte relevant med en exakt defenition. Detta anses inte vara av 

betydande roll för uppsatsens slutsats.  

 
Då bakgrundern till viss del baseras på västerländsk forskning och fakta medan resultatet 

består av forskning som gjorts i Kina kan detta vara en bidragande orsak till att påståenden 

inom konsumtionsmönster skiljer sig åt. Då kultur, familjeuppbyggnad och inkomster varierar 

mellan västvärlden och Kina.  

 
Slutsats 
Inkomsten påverkar sannolikheten för att konsumera FAFH, där hög inkomst ökar 

sannolikheten, medan låg inkomst minskar sannolikheten för FAFH konsumtionen av 

hushållet. Sammansättningen av hushållet har påverkan på sannolikheten att konsumera 

FAFH, där antalet familjemedlemmar innebär en minskad eller ökad sannolikhet att 

konsumera FAFH. I samverkan påverkar inkomsten och familjesammansättningen 

sannolikheten för hushållet att konsumera FAFH. Hushållets sammansättning blir en direkt 

påverkan på hur ekonomin gällande FAFH konsumtionen tar sig uttryck. Inkomsten in i 

hushållet försörjer familjemedlemmarna i hushållet. Fler eller färre familjemedlemmar i 

hushållet påverkar hur mycket av inkomsten som är möjlig att konsumera på FAFH. 
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Bilaga 1 

 

Sökmatriser 

 

Datum Datab
as 

Sökord Antal 
referenser 

kombination Antal 
referenser 
i 
kombinat
ion 

Antal 
lästa 
abstra
ct 

Antal 
lästa 
artikl
ar 

Använ
da 
artikla
r 

201301
22 

FSTA 1."Eati
ng 
pattern
" 

1249 2."Restauran
ts" 

32 6 2 1 

201301
22 

FSTA 1. 1249 3. "'Food 
pattern"+4. 
"Eating out" 

29 5 2 0 

201301
23 

FSTA 2. 2701 5. "Eating 
habits" 

174 0 0 0 

201301
23 

FSTA 2. 2701 5. + 6.  
Consumptio
n 

54 6 3 0 

201301
23 

FSTA 7.  
FAFH  
OR 4. 
OR 8. 
"Food 
away 
from 
home" 

214   214 29 0 0 

201301
23 

FSTA 7. OR 
4. OR 
8.  

214 2. 64 0 0 0 

201301
23 

FSTA 7. OR 
4. OR 
8.  

214 9. 
"Consumer 
attitudes" 

21 6 1 1 
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201301
23 

FSTA 7. OR 
4. OR 
8.  

214 10. 
"Consumer 
response" 

71 0 0 0 

201301
23 

FSTA 7. OR 
4. OR 
8.  

214 11.  Catering 83 0 0 0 

201301
23 

FSTA 7. OR 
4. OR 
8.  

214 12.  Meal 27 5 1 0 

201301
23 

FSTA 7. OR 
4. OR 
8.  

214 13. 
"Prepared 
meals" 

5 1 0 0 

201301
23 

FSTA 7. OR 
4. OR 
8.  

214 14.  Lunch* 9 1 0 0 

201301
23 

FSTA 7. OR 
4. OR 
8.  

214 15. "Canteen 
meals" 

2 0 0 0 

201301
23 

FSTA 7. OR 
4. OR 
8.  

214 16. 
"Population 
groups" 

56 0 0 0 

201301
23 

FSTA 7. OR 
4. OR 
8.  

214 17.  Foods 156 0 0 0 

201301
23 

FSTA 7. OR 
4. OR 
8.  

214 18. 
"Socioecono
mic factors" 

12 3 3 1 

201301
23 

FSTA 7. OR 
4. OR 
8.  

214 19. 
"Motivation 
to eat out" 

0 0 0 0 

201301
23 

FSTA 7. OR 
4. OR 
8.  

214 20.  Costs 8 1 0 0 

201301
23 

FSTA 7. OR 
4. OR 
8.  

214 21.  
Economic 

24 3 1 0 

201301
24 

summ
on 

7. OR 
4. OR 

4 802 1. 1 236 0 0 0 
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8.  

201301
24 

summ
on 

7. OR 
4. OR 
8.  

4 802 2. 2 628 0 0 0 

201301
24 

summ
on 

7. OR 
4. OR 
8.  

4 802 1. +2.  1 060 0 0 0 

201301
24 

summ
on 

7. OR 
4. OR 
8.  

4 802 3. 914 0 0 0 

201301
24 

summ
on 

7. OR 
4. OR 
8.  

4 802 1. + 2. +3.  844 0 0 0 

201301
24 

summ
on 

7. OR 
4. OR 
8.  

1 802 1. + 2. +3. 
NOT 23. 
"united 
states" 

827 0 0 0 

201301
24 

summ
on 

7. OR 
4. OR 
8.  

4 803 1+2. +3. 
"'Food 
pattern" -23. 
"united 
states" -22.  
Diet* 

820 0 0 0 

201301
24 

summ
on 

7. OR 
4. OR 
8.  

114 -41.  obesity  
-overweight 

87 43 4  

2 

201301
24 

google 
schola
r 

7. OR 
4. OR 
8.  

18 200 2000 till 
idag 43. 
china 

8 910 0 0 0 

201301
24 

google 
schola
r 

7. OR 
4. OR 
8.  

18 200 2000 till 
idag 43. 
china-41.  
obesity 

0 0 0 0 

201301
24 

google 
schola
r 

7. OR 
4. OR 
8.  

18 200 2000 till 
idag 43. 
china+19 

0 0 0 0 
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Bilaga 2 

 

Artikelmatriser  

Bai, Junfei; Wahl, Thomas I.; Lohmar, Bryan T. & Huang, Jikun (2010). Food away from 

home in Beijing: Effects of wealth, time and “free” meals, China Economic Review, 21, 3, 

432-441. 

 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet var att öka 
förståelsen för 
konsumtionsmönst
ret gällande FAFH 
med olika 
påverkande 
variabler som tid, 
”gratis” måltider 
och välstånd. 
 

 

Metoden var 
kvantitativ och 
kvalitativ.  

Data har samlats in 
genom 
dagboksanteckning
ar till den 
kvalitativa delen 
och kvantitativa 
datan är från 
statistiska byråer.  

 

De kom fram till att 
hushållen är mer benägna 
att äta ute när lönerna 
höjs. De fann även att om 
frun i hushållet förlorade 
tid från hemmet så var 
hushållen mer benägna 
att äta ute. Disponibel tid 
visade sig vara en 
påverkande tidsaspekt. 

De ökade lönerna 
ökar konsumtionen 
av FAFH.  
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Bai, Junfei; Zhang, Caiping; Qiao, Fangbin & Whal, Tom (2012). Disaggregating household 

expenditures on food away from home in Beijing by type of food facility and type of meal, 

China Agricultural Economic Review, 4, 1, 18-35. 

 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet är att 
undersöka faktorer 
som påverkar 
FAFH-
konsumtionsmönst
ret i hushåll i 
Peking.  

Samt 
Om det finns 
skillnader i typ av 
anläggning där 
måltiden äts och 
typ av måltid. 

Metoden i studien 
är kvantitativt och 
kvalitativ.  

Den kvalitativa 
delen i studien 
samlades in av 
författarna i form 
av dagboks 
insamlingar år 
2007. De 
medverkande 
hushållen som var 
slumpmässigt 
utvalda. Även 
intervjuer skedde 
med de 
medverkande 
hushållen.  
Den kvantitativa 
delen av studiens 
data är statistik från 
Statistiska 
centralbyråer i 
landet.  

Hushållens inkomster 
visade sig vara en viktig 
aspekt gällande beslut 
om att äta utanför 
hemmet. Disponibel tid 
var också en viktig 
aspekt.  

Dock varierade typ av 
anläggningar och typ av 
mat och måltid i 
beroende av dessa 
aspekter.  
Hushåll med högre 
inkomster och upptagna 
fruar är mer benägna att 
äta ute och spendera mer 
på måltider ute. 

Resultaten visar även att 
förekomsten av mor-och 
farföräldrar i hushållet 
kan minska FAFH. 

 
Sannolikheten för att äta 
ute på 
snabbmatsrestauranger 
påverkas till stor del av 
disponibel tid. 

Detta tyder på att äta ute 
vid full-service 
restauranger för middag 
väntas öka snabbt när 
människor blir rika och 
efterfrågan på fritid ökar. 

  
 

Ekonomiska aspekter 
samt tids aspekter är 
de faktorer som 
spelar den största 
rollen i val av 
anläggning och typ 
av mat som 
människorna i Peking 
väljer.  

Resultaten påvisade 
tidigare studier om 
den uppåtgående 
trenden gällande 
FAFH i Kina 
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Ma, Hengyun; Huang, Jikun; Fuller, Frank & Rozelle, Scott (2006) Getting rich and eating 

out: Consumption of food away from home in urban China, Canadian Journal of Agricultural 

Economics, 54, 1, 101-101. 

 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet med studien 
är att förstå 
konsumtionsmönst
ret gällande FAFH 
i Kinas städer 
utifrån olika 
demografiska och 
sociodemografiska 
aspekter.  

Samt 
Att kunna använda 
resultaten som 
uppnås för att även 
tolka den ökade 
konsumtionen för 
vissa specifika 
livsmedel (ex. 
köttprodukter)  
 

 
 

Metoden i studien 
är kvantitativt och 
kvalitativ.  

Kvalitativ i form av 
dagboksstudier och 
kvantitativ i form 
av statistik från 
myndigheter i 
landet.  

 
 

Resultaten i denna 
undersökning visar att 
den största anledningen 
till den ökade efterfrågan 
på FAFH är ökade 
inkomster. 
Medelinkomsten för den 
urbana kinesen ökade 
mellan åren 1995 -2001 
och bidrog då till den 
ökande FAFH 
konsumtionen. 
Resultaten visade vidare 
att de med högre 
inkomster spenderade 
mer på köttvaror än på 
spannmål.  

 
 

Författarna diskuterar 
även att ökad inkomst 
och efterfrågan på 
FAFH gynnar 
restaurangbranschen. 
Författarna menar att 
den ökande trenden 
av att äta ute blir 
både en orsak och en 
konsekvens av de 
ekonomiska 
förändringarna i 
Kina.  
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Min, Insik; Fang, Cheng & Li, Qi (2004). Investigation of patterns in food-away-from-home 

expenditure for China, China Economic Review. 15, 4, 457-476. 

 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet med studien 
är att fylla 
luckorna i 
forskningen som 
bedrivits på Kinas 
FAFH konsumtion 
och ge aktuell 
information om 
vad som påverkat 
FAFH 
konsumtionen år 
1992 och år 1998. 
 

 
 

 

En kvantitativ och 
kvalitativ metod där 
man använt sig av 
redan insamlad data 
i båda metoderna. 

Det var insamlad 
data från åren 1992 
och 1998. 

FAFH konsumtionen 
förändras vid olika 
inkomstnivåer, beroende 
på regioner, 
familjehushåll och med 
tiden. Ökade inkomster 
är den starkast orsaken 
till ökad FAFH 
konsumtion.  

 

Att städer har en 
positiv effekt kan 
bero på mer variation 
av 
livsmedelserbjudande
n och därför blir 
FAFH mer attraktivt 
för kunder. 
Utbildningsnivån är 
positiv men inte 
signifikant för FAFH.  

Ökad inkomst visar 
en ökad konsumtion 
av FAFH och detta 
förväntas fortgå. 
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Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet med denna 
studie är att se till 
skillnader mellan 
konsumtionsmönst
er i tre större städer 
i Kina.  

  

Kvantitativ metod 
med hjälp av 
kvalitativ metod.  
Kvantitativ med 
data från statistiska 
byråer i landet.  

Kvalitativ i form av 
dagbokstudier och 
intervjuer. 

Resultaten i studien visar 
att de tre undersökta 
städernas 
konsumtionsmönster inte 
kan likställas med hela 
urbana Kina.  

Konsumtion för olika 
varor och olika tjänster 
skiljer sig markant åt. 

Statistiken påvisar i 
många fall att de 
urbana kinesiska 
konsumenterna ej kan 
ses som en homogen 
marknad. Dock krävs 
ytterligare forskning 
för att kunna påvisa 
något definitivt.  
För att kunna göra en 
sådan forskning 
måste en mer 
djupgående analys 
göra kring alla 
aspekter på alla olika 
plan. 

 

 


