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Sammanfattning  
 

Introduktion: Maten som serveras på restaurang kan vara mindre hälsosam och innehålla 

mer kalorier än vad gästen vet om. För att göra gästen medveten om vad maten innehåller kan 

eventuellt näringsinformation användas, vilket gästerna kan ha olika uppfattningar om. 

 

Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur restauranggäster uppfattar 

näringsinformation på lunchrestaurangmenyer och vilken inverkan informationen har på dem. 

 

Metod: För att besvara studiens syfte gjordes fyra stycken kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer med respondenter vilka hade arbete som innefattade representationsluncher. 

 

Resultat: Resultatet visar att kunskapen om kost och hälsa är låg. Det fyller ett värde i att 

redovisa näringsinformation på lunchrestauranger, men det bör inte finnas på finare 

lunchrestauranger då det kan förta glädjen och stämningen. Ett alternativ kan vara att 

näringsinformation tillhandahålls på förfrågan, vilket dock kan få konsekvenser eftersom den 

då inte visas för samtliga gäster. 

 

Slutsats: Det finns en stor okunskap kring kost och hälsa, vilket gör att näringsinformation 

inte förstås av samtliga gäster. Eftersom näringsinformation uppfattas olika beroende på gäst 

och restaurang kan den finnas på förfrågan istället för att redovisas i menyn. 

 

Nyckelord: hälsosam, innehåll, kalori, livsmedelssymbol, påverkan   
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Introduktion 
En bekant till uppsatsförfattarna, Adam, äter hälsosam mat men förklarar problemet med att 

äta på restaurang eftersom det aldrig framgår om maten är hälsosam på restaurangmenyn. Då 

Adam arbetar med representationsluncher blir detta en väsentlig del i hans liv. Exempelvis 

trodde Adam att en wallenbergare endast innehöll mald kalvfärs, varför han istället bad om att 

få en wallenbergare med en sallad till för att göra ett hälsosamt matval. Vad han inte visste 

var att wallenbergaren också innehöll både grädde och ströbröd.  

 

För personer som arbetar med representationsluncher kan maten ibland komma i andra hand, 

då avsikterna ofta är att sluta avtal och överenskommelser. Det som försvårar situationen kan 

vara att det inte finns tillräcklig kunskap kring matvalen som görs på restaurang. Av den 

orsaken vore det intressant att undersöka gästers uppfattning av näringsinformation på 

restaurangmenyer. 

 

Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 
Forskningen inom måltidskunskap och värdskap baseras på flera kunskapsområden med 

gemensamma frågor kring måltiden (Örebro universitet, 2015). Då måltidskunskap är ett 

mångvetenskapligt ämne är samarbete med andra vetenskaper viktigt (Örebro universitet, 

2012). Samma källa menar att det finns forskningsområden inom såväl näringslära som 

folkhälsovetenskap, vilka båda behandlar kunskap om måltiden utifrån respektive ämnes 

perspektiv. Vidare har Restaurang- och hotellhögskolan definierat tre programområden vilka 

är: Måltid som upplevelse och estetisk gestaltning, Hälsosam, säker och hållbar måltid samt 

Måltiden i samhällsrummet (Örebro universitet, 2015). I denna studie kommer Hälsosam, 

säker och hållbar måltid att belysas primärt. 

  

En förutsättning för ämnets verksamhet är The Five Aspects Meal Model, FAMM, som 

dessutom är kärnan i måltidskunskapens teoretiska identitet (Örebro universitet, 2015). 

FAMM består av olika aspekter om produktens, styrsystemets, mötets, stämningens och 

rummets betydelse för en måltid (Gustafsson, Johansson, Mossberg & Öström, 2006). 

Modellen och dess aspekter påverkar måltidens helhetsupplevelse och kan användas som ett 

hjälpmedel för att skapa genomtänkta måltider (Gustafsson, 2004; Gustafsson et al., 2006). 

Följaktligen kan studiens syfte härledas till flera av de fem aspekterna. 
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Den främsta aspekten som är kopplad till studie syfte är produkten, vilken avser både 

restaurangmat och restaurangmenyer. Enligt Gustafsson et al. (2006) omfattar produkten 

bland annat smak, näring och textur. En annan aspekt som behandlas i studien är styrsystemet, 

vilket är ett övergripande system som styr de andra aspekterna såsom produkten och mötet 

(Edwards & Gustafsson, 2008). Styrsystemet blir väsentligt då näringsinformation på menyn 

kan tolkas som en utveckling av restaurangverksamheten, vilken styrs av ledningen. Vidare 

kan mötesaspekten beskrivas som servicen på en restaurang i vilken det sker personliga 

interaktioner, både mellan serveringspersonal och gäst men även gäster emellan (Walter, 

2008). Därför kan även mötesaspekten vara väsentlig eftersom mötet kan påverka gästen att 

välja ett hälsosamt alternativ på restaurangen. Fortsättningsvis förklaras stämningen som en 

grupp av immateriella faktorer enligt Edwards och Gustafsson (2008). I så fall skulle olika 

stämningar möjligen påverka gästens syn på näringsinformation på flera sätt. Följaktligen 

samverkar alla aspekter i FAMM med varandra enligt Edwards och Gustafsson (2008) varför 

de i kombination med varandra, blir relevanta för ämnet. 

 

Då måltiderna utanför hemmet ökar samtidigt som problematiken med övervikt växer hos 

Sveriges invånare, kan det vara ett allmänt intresse med näringsinformation på 

restaurangmenyer (Sinclair, Cooper & Mansfield, 2014; Folkhälsomyndigheten, 2015a). Det 

kan också finnas ett vinstintresse i att näringsinformera gäster, vilket kan användas som en 

marknadsföringsstrategi för krögare. Däremot finns det eventuellt en risk för att 

näringsinformation uppfattas olika av gäster. Således är syftet högst relevant både för ämnet 

måltidskunskap och värdskap, men även för den svenska folkhälsan. 

 

Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden beskrivs de nordiska näringsrekommendationerna och hur dagens 

restaurangmat kan uppfattas. Dessutom förklaras vad näringsinformation1 på 

restaurangmenyer har för inverkan på gäster. 

  

Kost och hälsa 
Nordiska näringsrekommendationer är riktlinjer för närings- och livsmedelsintag, samt utgör 

en bra grund för god hälsa (Nordic Nutrition Recommendations, 2012). 
                                                
1 Med näringsinformation menas en kombination av livsmedelssymboler och information om matens 
kaloriinnehåll. 
2 Body mass index (BMI) bygger på förhållandet mellan längden och vikten (Vårdguiden, 2014). Så här räknas 
BMI ut om personen väger 70 kg och är 1,70 m lång: 70 kg / (1,70 m X 1,70 m) = 24,2 (ibid.). 
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Näringsrekommendationerna visar människans energibehov, vilket mäts i kalorier (ibid.). 

Antalet kalorier som en person ska få i sig per dag är uträknat till ett referensvärde baserat på 

kön, ålder och fysisk aktivitet (Johansson, 2007). Exempelvis är det rekommenderade dagliga 

intaget av kalorier för medelåldersmän 2 620 kalorier, uträknat på en man som väger 74 kg 

(Johansson, 2014).  

 

Övervikt och fetma är ett tilltagande folkhälsoproblem i västvärlden och andelen överviktiga 

ökar stadigt i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2015b; de Munter, Tynelius, Magnusson & 

Rasmussen, 2015). När en person har BMI2 mellan 25 och 29,9 beskrivs det som övervikt, när 

BMI är 30 och mer är det fetma (Vårdguiden, 2014). Anledningen till att fler människor blir 

överviktiga beror på okunskapen att människor äter för mycket i förhållande till hur mycket 

fysisk aktivitet som utövas (Axelsen, Danielsson, Norberg & Sjöberg, 2012). Detta styrker 

Livsmedelsverket (2015a) som också nämner att mat och fysisk aktivitet spelar stor roll. En 

orsak till överätandet kan bero på att människan är oförmögen att registrera när lagom mängd 

energi intagits (Axelsen et al., 2012; Livsmedelsverket, 2015b; SBU, 2002). Således avgörs 

mängden mat av människans hunger och energibehov (ibid.).  

 

Dagens restaurangmat  
Samtidigt som fetma ökar visas ett nytt ätmönster, ett ökat behov att äta utanför hemmet 

(Sinclair et al., 2014). Det kan bero på ovana att laga mat, stress samt brist på förståelse kring 

kost och hälsa (ibid.). Problematiken med att äta utanför hemmet bidrar till att gäster äter 

cirka 134 kalorier mer per måltid (Ellison, Lusk & Davis, 2014). Det leder i så fall till en 

viktökning på 1 kg årligen, om personen äter ute en gång i veckan (ibid.). Den ökade 

konsumtionen av mat utanför hemmet är ett folkhälsoproblem eftersom kaloriinnehållet då 

blir ovisst (Roberto, Larsen, Agnew, Baik & Brownell, 2010; Burton, Creyer, Kees & 

Huggins, 2006). Idag innehåller restaurangmaten ofta mycket fett och socker, vilka bidrar till 

fler kalorier i förhållande till volym (Axelsen et al., 2012). Problematiken med fett och socker 

är att ju mer fett eller socker ett livsmedel innehåller, desto större energiintag krävs innan 

mättnad upplevs (ibid.). Dessutom belyser Livsmedelsverket (2015c) att fett är en essentiell 

energikälla, eftersom kroppen behöver rätt sorts fett i rätt mängd för att fungera. Då fett 

                                                
2 Body mass index (BMI) bygger på förhållandet mellan längden och vikten (Vårdguiden, 2014). Så här räknas 
BMI ut om personen väger 70 kg och är 1,70 m lång: 70 kg / (1,70 m X 1,70 m) = 24,2 (ibid.). 
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innehåller dubbelt så mycket energi som protein är det lätt att få i sig för stor mängd, vilket 

kan leda till övervikt (ibid.).  

 

En annan svårighet som påpekas är den ekonomiska aspekten, exempelvis att en pizza ofta är 

billigare än en sallad (Devine, Nelson, Chin, Dozier, & Fernandez, 2007). För att motverka 

det erbjuder en amerikansk hotellkedja hälsosamma menyalternativ till samma eller lägre pris 

än övriga alternativ (Devereaux, 2012). Numera finns det också en svensk restaurang som 

erbjuder hälsosamma menyalternativ genom att exempelvis utesluta socker i samtliga rätter 

(Zocalo, u.å.). Restaurangens mål är att göra gästerna medvetna om maten som de äter genom 

näringsinformation (ibid.).  

 

I USA infördes en statlig åtgärd som innebar att hälsosamma menyalternativ fick lägre pris 

genom exempelvis fettskatt, smalrabatt samt supersize-skatt (Ellison et al., 2014). Dessa 

användes för att främja hälsosamma menyalternativ, men åtgärderna hade minimala effekter 

(ibid.). Det beror på att åtgärderna inte infördes på samtliga restauranger och gästerna kunde 

istället välja andra restauranger som inte hade infört detta (Ellison et al., 2014). I motsats till 

det beskrivs att samma statliga åtgärder med exempelvis fettskatt influerade gäster till att 

förändra sina matval (Kuo, Jarosz, Simon & Fielding, 2009). Ett annat exempel är en svensk 

restaurang som försökte motarbeta övervikt med färdigkomponerade trerättersmenyer som i 

700–800 kalorier (Klein, 2004).  

 

Näringsinformation på lunchrestauranger 
Burton et al. (2006) hävdar att gäster tror att restaurangmaten endast har hälften av befintligt 

fettinnehåll och att kaloriinnehållet endast är en tredjedel. Detta styrks av Ellison et al. (2014) 

vilka menar att flertalet människor inte vet hur många kalorier som är rimligt för olika 

maträtter. Då näringsinformation är svårtillgängligt på vissa restauranger blir det också 

svårare för gäster att inse att exempelvis större portioner medför ett högre kaloriinnehåll 

(Burton et al., 2006). En lösning för att förhindra överätande kan vara att restauranger 

minskar portionerna (Devereaux, 2012). Enligt tidigare forskning ändrade sig upp till var 

femte gäst till ett hälsosammare matval när näringsinformation redovisades på menyn (Ellison 

et al., 2014; Behnke & Parikh, 2015; Jones, 2009). På grund av att deltagarna ändrade 

matvalet minskade deras kaloriintag med nästan 250 kalorier per måltid (Behnke & Parikh, 

2015). Däremot tydliggör Ellison et al. (2014) att det inte enbart handlar om vilken 
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näringsinformation som visas utan även hur den visas. 

 

I en annan undersökning resulterade näringsinformation på restaurangmenyer i att gästerna 

beställde mat som innehöll 15 % färre kalorier (Sinclair et al., 2014). Gäster som blev 

informerade om kaloriinnehållet minskade kaloriintaget mer än om informationen inte visades 

alls beskriver Kuo et al. (2009). Dessutom finns en tydlig skillnad i ålder av att använda 

näringsinformation i valet av mat (Josiam & Foster, 2009). Detta beror på att det med 

stigande ålder, 45–60 år, finns en ökad oro för kost och hälsa (ibid.).  

 

Näringsinformation på restaurangmenyer bidrar till ett hälsosammare matval (Jones, 2009; 

Jones, 2010; Sualakamala & Huffman, 2010; Kuo et al., 2009). Dessutom förklaras att gäster 

påverkas ytterligare om effekterna av sunda matval marknadsförs (Sualakamala & Huffman, 

2010). Näringsinformation på restaurangmenyer kan vara ett sätt att bromsa problematiken 

med övervikt menar Burton et al. (2006). Näringsinformation på restaurangmenyer kan vara 

nyckeln till viktnedgång, däremot anses inte problemet med övervikt vara löst (Alexander, 

O’Gorman & Wood, 2010). 

 

Kaloriinnehåll kontra livsmedelssymboler  
Livsmedelssymboler3 i form av gröna, gula eller röda trafikljus är lättare att förstå än 

numeriskt kaloriinnehåll menar Ellison et al. (2014). Problemet som Sinclair et al. (2014) 

betonar är att gäster inte alltid förstår numeriskt kaloriinnehåll, varför livsmedelssymboler är 

en snabb och enkel vägledning för ett hälsosammare matalternativ. Att endast använda 

numerisk kaloriinformation, utan symboler, riskerar att få en begränsad framgång (ibid.). I 

motsats till den informationen beskrivs livsmedelssymboler som mer svårförståeligt än 

kaloriinnehåll, då det inte finns någon förklaring till symbolerna (Jones, 2009; Sun, 2013). 

 

Sun (2013) menar att livsmedelssymboler kan vara betydelsefullt om gästen förstår att det inte 

bara handlar om ett måltidsval, utan det kan även inspirera till en hälsosammare livsstil. 

Nyckelhålet är en livsmedelssymbol som finns på restaurangmenyer i Sverige, vilken ska inge 

en känsla av ett hälsosammare matval (Livsmedelsverket, 2015d). Nyckelhålsmärkta 

livsmedelsvaror och måltider är hälsosamma, eftersom de innehåller mycket fullkorn samt 

                                                
3 Med livsmedelssymboler menas symboler som informerar om måltider eller livsmedel. Exempelvis informerar 
nyckelhålet om att maten innehåller mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare eller mindre 
fett (Livsmedelsverket, 2015d). 
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mindre socker (Johansson, 2014). En annan livsmedelssymbol kan exempelvis vara ett hjärta, 

vilken används bredvid hälsosamma matval (Sinclair et al., 2014). Samma forskare tror på att 

använda en betrodd, enhetlig och begriplig symbol som representerar ett hälsosamt matval. 

Däremot beskriver Jones (2009) problematiken, då ett rött hjärta både kan tolkas som ett 

sämre hjärta eller ett friskare hjärta.  

 

I en undersökning testades olika restaurangmenyer, både menyer med livsmedelssymboler 

eller med kaloriinnehåll samt både och (Roberto et al., 2010). Resultatet från undersökningen 

visade att gruppen som både fick se livsmedelssymboler och kaloriinnehåll i sin meny 

upplevde störst påverkan i valet av maträtt. Detta styrks av Behnke och Parikh (2015) vilka 

också påvisar att gäster berörs av både livsmedelssymboler och kaloriinnehåll på 

restaurangmenyer. Samtidigt belyser Alexander et al. (2010) att vissa deltagare hellre föredrar 

generell information om maten är hälsosam eller inte, snarare än exakta siffror med 

kaloriinnehåll.  

 

Näringsinformationens inverkan på gästen 
Näringsinformation på restaurangmenyn kan vara olika gynnsamt beroende på gäst och måltid 

förklarar Josiam och Foster (2009). Samma forskare menar att gäster som äter hälsosam mat 

hemma uppfattar näringsinformation mer positivt än gäster som inte gör det. Uppfattningen 

av näringsinformation på menyn kan även skilja sig åt beroende på om det redovisas på en 

lyxrestaurang eller på en snabbmatsrestaurang (Alexander et al., 2010). Gäster som besöker 

snabbmatsrestauranger behöver näringsinformationen mer, eftersom det förekommer mest 

ohälsosam mat på sådana restauranger (ibid.). Samma forskare hävdar att det således blir 

mindre gynnsamt att redovisa näringsinformation på lyxrestauranger där maten bedöms vara 

mindre ohälsosam. Därför hävdar Alexander et al. (2010) att det är lämpligast att 

implementera näringsinformation i menyer på restauranger som tillhandahåller snabbmat. 

 

Det är viktigt att ta reda på hur näringsinformation på restaurangmenyer påverkar och 

förändrar människors uppfattning om kost och hälsa (Jones, 2009; Sun, 2013). Om 

kaloriinnehållet redovisas på en restaurangmeny förstörs hela måltidsupplevelsen om syftet 

med middagen är att fira menar Behnke och Parikh (2015). Det beskrivs även att 

näringsinformation kan bilda en hetsig stämning om det redovisas i menyer på samtliga 

restauranger (Alexander et al., 2010). Näringsinformation kan uppfattas dömande vid val av 
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mat eftersom det kan få gästerna att känna skuld eller ånger, vilket vissa människor kan finna 

jobbigt och distraherande (Behnke & Parikh, 2015; Jones, 2009). 

 

Krögares ansvar till att främja sunda matvanor  
Om näringsinformation skulle finnas på olika restauranger kan människor i fler 

marknadssegment lockas (Josiam & Foster, 2009). Därför borde krögare implementera 

näringsinformation på restaurangmenyer, förutsatt att gästen tycker att menyn är lättförståelig 

och tilltalande (Josiam & Foster, 2009; Alexander et al., 2010). 

 

Om restauranger tillagar sundare menyalternativ kan gästers attityder förändras och leda till 

att hälsosammare matval görs (Josiam & Foster, 2009). Med hjälp av näringsinformation på 

restaurangmenyer kan människor även lockas till att äta ute oftare, eftersom det kan bidra till 

en sundare livsstil (Josiam & Foster, 2009; Jones, 2009). Däremot är det ännu oklart om 

restauranger ens vill följa näringsmässiga riktlinjer, då kreativiteten minskas och kockarna 

nästan tvingas förhålla sig till exakta mängder av ingredienser (Alexander et al., 2010). 

Dessutom finns det följder av att redovisa näringsinformation på restaurangmenyerna, 

eftersom det är tidskrävande och på så sätt skapar extra kostnader för restaurangerna (Josiam 

& Foster, 2009). Eftersom det finns gäster som varken förstår eller vill ändra sina matvanor 

anses det vara meningslöst att krögare ska redovisa näringsinformation på restaurangmenyn 

(Alexander et al., 2010). 

Syfte 
Syftet med studien är undersöka hur restauranggäster uppfattar näringsinformation på 

lunchrestaurangmenyer och vilken inverkan informationen har på gästerna. 

 

Frågeställningar 
1. Hur redovisas näringsinformation lämpligast i lunchrestaurangen? 

2. Vem ska ta ansvar att tillhandahålla näringsinformation? 

3. Hur presenteras näringsinformation lämpligast, som livsmedelssymboler eller 

kaloriinnehåll? 
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Syftesavgränsning 
Definitionen för hälsosam avgränsas i denna studie till balansen mellan intag och förbrukning 

av energi (Johansson, 2014). Således definieras hälsosam mat som varierad kost enligt 

Nordiska näringsrekommendationer (Nordic Nutrition Recommendations, 2012). Däremot 

definierar inte denna studie hälsosam mat som eventuella dieter, tillsatser i mat eller 

ekologiska faktorer.  

 

 

Metod och material 
Nedan redogörs för de val av metoder som användes vid insamling av data och urval samt hur 

materialet behandlades och analyserades. 

 

Metodval 
Kvalitativ forskning används för att förstå verkliga händelser (Golafshani, 2003). Eftersom 

målet med studien var att ta reda på reaktioner och uppfattningar valdes därför kvalitativ 

metod i form av intervjuer. Dessutom beskrivs den kvalitativa forskningens främsta styrka, 

vilken är dess förmåga att studera fenomen som är omöjliga att hitta någon annanstans 

(Silverman, 2010). Metodvalet gjordes också på grund av att kvalitativa intervjuers syfte är att 

få fram respondenternas ståndpunkter med sina egna ord (Bryman, 2011). 

 

Semistrukturerade intervjuer utformades då de skapar större frihet för respondenterna utan att 

begränsa deras svar (Bryman, 2011; Ejvegård, 2009). Hade syftet istället varit att uppnå en 

djup diskussion kring ämnet skulle fokusgrupper valts som metod (Jones, 2009). Kvalitativ 

forskning resulterar i annan typ av kunskap än kvantitativ enligt Golafshani (2003). Det beror 

på att den ena parten diskuterar detaljerade intervjuer, medan den andra fokuserar på 

konsekvenser av resultat från både siffror och ord (ibid.). 

 

Golafshani (2003) hävdar att trovärdighet ska påvisas i all forskning. Eftersom 

uppsatsförfattarna är studiens mätinstrument i kvalitativ metod studerades metoden noggrant, 

för att tillhandahålla ett så trovärdigt resultat som möjligt (ibid.). Enligt Bryman (2011) 

beskrivs begreppet reliabilitet som trovärdighet, vilket syftar till att säkerhetsställa samtliga 

källor. Definitionen för reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och hög reliabilitet 
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innebär exempelvis att studiens resultat blir detsamma om studien genomförs på nytt (ibid.). 

Samma författare belyser att trovärdighet påvisas om det finns en samstämmighet mellan den 

teoretiska bakgrunden och resultatet. Vidare förklarar Bryman (2011) också att validitet kan 

definieras som studiens giltighet och identifierar studiens sannolikhet. För att ge den 

föreliggande studien en hög reliabilitet och validitet redovisades metoden grundligt. 

Triangulering ökar validiteten genom att hitta samband i information från olika synvinklar i 

flera källor och för att säkerhetsställa resultatet menar Golafshani (2003). Exempelvis kan 

både intervjuer och inspelningar leda till en mer valid och reliabel konstruktion av 

verkligheten, vilket bidrar till att trovärdigheten ökar (ibid.). 

 

Litteratur- och databasinsamling 
Litteraturinsamlingen till den teoretiska bakgrunden bestod till största del av vetenskapliga 

artiklar. De vetenskapliga artiklarna samlades in från databasen Summon via Örebro 

universitet. Allt sökande skedde på Summon eftersom databasen ansågs vara en stor 

samlingsbas som innefattade två av de främsta databaserna inom det valda ämnet, Leisure and 

Tourism och Food Science and Technology Abstracts. En sökning sker ofta med hjälp av 

sökord som vanligen skrivs på engelska då det leder till en bredare sökning i rätt riktning 

(Patel & Davidsson, 2011). Därför formulerades sökorden på engelska, vilka användes i olika 

kombinationer för att få fram artiklar som var kopplade till syftet. Vidare sammanställdes 

sökningen i en sökmatris (se bil. 1).  

 

Innan artiklarna valdes utfördes en källkritisk bedömning för att hitta så relevant information 

som möjligt inom ämnet. Ejvegård (2009) hävdar att det är viktigt att ha relevant information 

som hör till ämnet, varför samtliga artiklar som den teoretiska bakgrunden vilar på valdes 

med omsorg. I första hand analyserades artiklarnas titlar och var de intresseväckande och 

överensstämde med ämnet granskades även sammanfattningen. Sedan lästes de artiklar som 

ansågs mest relevanta mer ingående. Då flertalet av de utvalda artiklarna grundades på 

undersökningar som utförts med hjälp av enkäter och intervjuer ansågs artiklarnas 

trovärdighet öka (Bryman, 2011). Olika typer av Internetkällor användes som antingen kunde 

styrka eller motbevisa artiklarnas information. Sökandet skedde då via sökmotorn Google 

med samma sökord som användes för att hitta de vetenskapliga artiklarna. Det är 

betydelsefullt att veta vad målet med sökningen är för att erhålla rätt information från början 

enligt Bryman (2011). Därför formulerades inklusions- och exklusionskriterier, vilket gjorde 
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sökningen mer avgränsad och anpassad till syftet.  

 

Inklusionskriterier för artikelinsamlingen  
● Vetenskapligt skrivna artiklar på svenska eller engelska. 

● Vetenskapligt granskade artiklar. 

● Vetenskapligt skrivna artiklar publicerade i en tidskrift. 

 

Exklusionskriterier för artikelsinsamlingen  
● Vetenskapligt skrivna artiklar som inte fanns i fulltext. 

● Vetenskapligt skrivna artiklar som var över 20 år gamla. 

 

Utöver vetenskapliga artiklar och Internetkällor användes även litteratur i form av olika 

metodböcker, vilka behandlar kvalitativ metod primärt samt intervjuformer sekundärt. 

Dessutom användes ämnesspecifika böcker inom ämnet måltidskunskap och värdskap 

hämtade från Örebros universitetsbibliotek i Grythyttan. För att få så aktuell information som 

möjligt användes främst Internetkällor och vetenskapliga artiklar i den teoretiska bakgrunden, 

vilket var svårt att hitta i tryckta böcker.  

 

Kvalitativa intervjuer 
Vid kvalitativa intervjuer har forskaren ofta en intervjuguide som enligt Bryman (2011) består 

av specifika teman. Intervjuguiden är forskarens hjälpreda i intervjusituationen och ska vara 

det översatta uttrycket för vad som önskas analyseras (Widerberg, 2002). Intervjuguiden 

utformades med teman och frågor utifrån den teoretiska bakgrunden för att få ett givande 

resonemang och underlätta den kommande analysen (se bil. 2). Frågorna bestod av både 

öppna och slutna frågor, vilket enligt Bryman (2011) har både för- och nackdelar. Öppna 

frågor innebär att respondenten kan svara med egna ord där frågorna också lämnar utrymme 

för oförutsedda svar (Bryman, 2011). Nackdelen med öppna frågor är att delar av intervjun 

kan hamna utanför syftet jämfört med om frågorna hade varit slutna (ibid.). Samma författare 

beskriver att slutna frågor har givna svarsalternativ, vilket kan vara positivt då det ökar 

jämförbarheten mellan olika respondenters svar. Däremot förklarar Bryman (2011) 

problematiken med slutna frågor eftersom att det minskar möjligheten att få utförliga svar.  
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Efter att intervjuguiden formulerats genomfördes en pilotstudie för att se hur intervjun 

fungerade rent praktiskt. Pilotstudier genomförs för att säkerhetsställa intervjuns utformning 

och att dess frågor fungerar i praktiken menar Bryman (2011). Det är viktigt att testa 

pilotintervjun på en person som inte uppfyller samtliga urvalskrav eller kommer att medverka 

som respondent i den verkliga intervjun, vilket beaktades i studien (ibid.). Enligt samma 

författare beror detta på att respondenten annars kan påverka urvalets representativitet om 

exempelvis sannolikhetsurval hade valts. Pilotstudien gav möjligheten till att justera 

intervjuguiden genom att ändra ordningen på frågor med liknande teman samt omformulera 

frågor som kunde missuppfattas, vilket även nämns av Bryman (2011).  

 

Urval 
Intervjupersoner valdes ut ur ett bekvämlighets- och snöbollsurval då uppsatsförfattarna 

kände till personer vilka äter lunch på restaurang flertalet gånger i veckan på grund av deras 

arbetsposition. Ett bekvämlighetsurval kan förklaras med personer som i ens närhet blir 

tillfrågade om sin medverkan i studien (Bryman, 2011). Urvalet skedde med hjälp av två olika 

personer från respektive företag, vilka i sin tur rekommenderade två personer som ansågs vara 

till hjälp för studien. Detta förklarar Bryman (2011) som ett snöbollsurval, vilket är ett slags 

bekvämlighetsurval där människor som anses vara lämpade för studien kontaktas. Detta 

gjordes för att hitta relevanta respondenter till studien, men som uppsatsförfattarna inte kände 

till eller var bekanta med sedan tidigare. Det ena företaget som kontaktades är ett 

konfektionsföretag där båda respondenternas arbete är att sälja produkter till återförsäljare. 

Det andra företaget arbetar med verktyg, där respondenterna säljer verktyg till olika 

grossister. Av bekvämlighetsskäl utsågs två av intervjupersonerna ut i Göteborg och två 

personer i Stockholm då uppsatsförfattarna verkar i dessa områden.  

 

Bryman (2011) tillägger att ett målinriktat urval kan leda till mer användbar data, varför 

urvalskriterier skapades. Kriterierna var att respondenterna skulle vara mellan 45–55 år och 

bosatta i Sverige. Åldersspannet, 45–55 år, ansågs vara en ålder där tankar kring att värna om 

sitt välmående kommer (Josiam & Foster, 2009). Dessutom betonades vikten av att 

respondenterna skulle ha arbeten där det ibland förekommer representationsluncher, vilket då 

förhindrar dem att laga egen lunch. Däremot var det inget urvalskriterium om respondenternas 

genus, vilket ledde till att det slumpartat och oavsiktligt blev fyra män. 
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Genomförande 
Bryman (2011) betonar betydelsen av att vara realistisk när det kommer till hur många 

intervjuer som bör genomföras då transkriberingen ska hinnas med under den tid som är till 

förfogande. Därför genomfördes fyra intervjuer, cirka 30 minuter långa, vilket ansågs 

lämpligt i förhållande till det tidsutrymme som fanns. Då både Bryman (2011) och Ejvegård 

(2009) beskriver att intervjuarna ska vara samstämda inövades frågorna för att minimera 

risken för osäkerhet. Dessutom menar författarna att det är viktigt att vara flexibel med 

frågornas ordningsföljd samt vid uppföljning av respondenternas svar. 

 

Innan varje intervju påbörjades fick samtliga respondenter ett informationsblad, både för att 

informera om studiens syfte och förklara om hur intervjun skulle gå till (se bil. 3). Bryman 

(2011) poängterar värdet av att respondenterna ska slippa oroa sig över att någon annan än 

intervjuaren hör vad som sägs, varför samtliga intervjuer genomfördes avskilt och ostört. 

Dessutom spelades samtliga intervjuer in, då ljudinspelning är till god hjälp för minnet så att 

omedvetna tolkningar av det som sagts kan undvikas (Bryman, 2011). Däremot menar 

Ejvegård (2009) att ljudinspelningen kan förhindra personer till att berätta vad de faktiskt vill 

säga och uttalar sig således mer försiktigt. 

 

Bearbetning för analys av data 
För att överskådligt kunna analysera all insamlad data gjordes en detaljerad transkribering av 

samtliga intervjuer, vilket kan beskrivas som när ljudinspelningen skrivs ned ordagrant på 

papper (Bryman, 2011). Transkriberingen av intervjuerna skedde så nära inpå sessionerna 

som möjligt för att minnas vitala detaljer (ibid.). Det är viktigt att planera tiden väl, då varje 

intervjutimme genererar i minst åtta timmar transkribering (Gillham, 2008).  

 

Bryman (2011) förklarar att kodning utgör utgångsläget för de flesta former av kvalitativa 

analyser av data. Widerberg (2002) poängterar att det finns en svårighet i att bestämma vad 

som skall kodas och hur det ska organiseras. Samma författare betonar vikten av att inte lägga 

till ytterligare teman mitt i kodningsarbetet eftersom det är enkelt att det blir för många teman, 

vilket skapar en rörig text. Vid utformningen av intervjuguiden bestämdes teman som skulle 

belysas. Dessa teman användes även i kodningsarbetet vilket strukturerade upp resultatet. För 

att koda all data markerades exempelvis all information som kretsade kring 

livsmedelssymboler med en färg, medan information som behandlade kaloriinnehåll fick en 
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annan. När samtliga intervjuer hade färgkodats, kopplades färgområdena ihop med varandra 

och resultatet tog form. Samtliga teman som användes utgick ifrån intervjuguiden (se bil. 2). 

 

Etisk planering för uppsatsens genomförande 
I valet av artiklar var innehållet mer relevant snarare än forskarnas genus eller etnologiska 

ursprung. Eftersom samtliga artiklar var på engelska behövde de översättas vilket gjordes med 

omsorg för att innehållet skulle överensstämma med den faktiska forskningen. Det beskrivs 

även av Ejvegård (2009) att etiska forskningsregler bör uppmärksammas inför både val av 

metod samt genomförande för att skydda personer som är inblandade i studien. Därför 

fullföljdes de etiska reglerna som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

(Bryman, 2011).  

 

En av de etiska reglerna som Bryman (2011) tar upp är informationskravet. Det innebär att 

forskaren ska informera respondenterna om undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst har möjlighet att avböja sin medverkan om så önskas (ibid.). 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet handlar om att all fakta från intervjuerna hanteras 

konfidentiellt och att materialet endast används till forskningsprojektet (Bryman, 2011; 

Ejvegård, 2009). För att skydda deltagarnas integritet ska inte respondenternas riktiga namn 

användas (Roos, Prättälä & Koski, 2001). Därför fick varje respondent istället ett 

identifieringsnamn för att kunna särskilja de åt, vilket gjorde resultatskrivningen smidigare. 

Namnen på respondenterna blev således Arne i intervju 1, Bengt i intervju 2, Carl i intervju 3 

samt Dan i intervju 4. Samtliga namn är påhittade och påminner inte om respondenternas 

verkliga namn, enligt både konfidentialitetskravet samt Roos et al. (2001). Informationskravet 

påminner om samtyckeskravet, vilket Bryman (2011) förklarar genom att deltagarna själva 

bestämmer över sin medverkan. För att följa samtliga etiska regler informerades varje 

respondent om dessa, både på informationsbladet (se bil. 3) samt muntligen innan varje 

intervju startade.  

 

 

Resultat  
Nedan presenteras resultaten från de intervjuer som gjordes för studien. 
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Kost och hälsa 
På frågan om hur respondenterna resonerar kring näringsriktig mat svarar Arne att det är 

viktigt att veta att maten är näringsrik och hälsosam (Intervju 1, 2015). För Bengt är det 

särskilt viktigt att maten är näringsriktig eftersom han försöker gå ned i vikt (Intervju 2, 

2015). Enligt Carl finns det ingen kännedom kring kost och hälsa, vilket beror på att det inte 

finns något intresse för ämnet (Intervju 3, 2015). I motsats anser sig Dan ha en kännedom om 

kost och hälsa i och med att han kan uppskatta måltiders kaloriinnehåll (Intervju 4, 2015). När 

respondenterna besvarar frågan om deras kännedom i ämnet kost och hälsa anser sig både 

Arne och Carl ha relativt låg kunskap. Båda respondenterna hävdar att dagsintaget borde vara 

omkring 2500 kalorier, varpå 700 kalorier räcker som dagsintag enligt Bengt. Däremot 

beskriver Dan att han inte har någon uppfattning av hur stort det dagliga kaloriintaget ska 

vara. 

 

Dagens restaurangmat  
Beträffande maten på dagens lunchrestauranger anser Arne att den är förhållandevis 

hälsosam, eftersom det ofta finns hälsosamma alternativ såsom sallader. Detta styrks av Bengt 

som också nämner att det har skett en positiv utveckling gällande restaurangmaten, eftersom 

det finns fler hälsosamma alternativ även om de mindre hälsosamma alternativen är kvar. 

Trots detta upplever Carl att restaurangmaten oftast är mindre hälsosam. Dan påpekar dock att 

det både finns mindre hälsosam och mer hälsosam mat på dagens lunchrestauranger. När 

frågan ställs om maten upplevs fet och sockerrik svarar Bengt, Carl och Dan instämmande att 

dagens restaurangmat är det. Carl understryker exemplifierande med att det förekommer 

mycket friterat och fettrika såser. Samtidigt belyser Arne och Bengt att det är viktigt att 

framförallt dra ned mängden socker och fett för att äta hälsosamt.  

 

Arne uppfattar hälsosam mat som dyrare, främst på snabbmatsrestauranger. Vidare förklarar 

Arne att lunchrestaurangerna bör vara plånboksvänliga. Arne och Bengt upplever dessutom 

att gästen får mindre mängd om det är hälsosam mat, vilket kan bero på att sallader innehåller 

dyrare råvaror. Däremot anser varken Bengt eller Carl att den hälsosamma maten är dyrare 

överlag. I motsats till Arne, Bengt och Carl upplever Dan att vissa lunchrestauranger såsom 

salladsbarer är dyra, vilket enligt honom kan bero på att alla råvaror måste vara färska. 

Annars anser Dan, precis som Bengt och Arne att hälsosamma menyalternativ är lika dyra 

som övriga alternativ.  
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Näringsinformation på lunchrestauranger 
Respondenterna påvisar att kunskapen om näringsinformation skiljer sig åt. Exempelvis är en 

varmrätt innehållande 1500 kalorier mycket enligt Arne, Bengt och Carl, medan Dan anser att 

1500 kalorier i en varmrätt är lite. Beträffande näringsinformation på restaurangmenyer skulle 

Bengt, Carl och Dan ändra sina matval om den redovisades i lunchmenyn i motsats till Arne. 

Dan tillägger att näringsinformation kan finnas på menyn och fungera som marknadsföring 

för en restaurang. Dessutom beskriver Dan att han brukar göra hälsosamma matval på 

lunchrestauranger, främst på fördelningen mellan kolhydrater, protein och fett snarare än den 

exakta kalorimängden. Samtliga respondenter hävdar att den mest optimala platsen för 

näringsinformation på restaurangen är där gästen väljer sin mat, antingen i menyn eller där 

beställningen sker. Dan poängterar dock att det är synd att det är så få lunchrestauranger som 

informerar om näringsinformation eftersom många människor behöver den.  

 

Kaloriinnehåll kontra livsmedelssymboler 
När respondenterna får se livsmedelssymboler såsom nyckelhålet och hjärtat är det ingenting 

som varken Arne, Bengt eller Carl kan förklara innebörden av. Gissningsvis betyder ett hjärta 

att maten är bra om gästen vill sänka sitt kolesterol, men det är inget som skulle kopplas 

direkt enligt Arne. Samma respondent tillägger att ett hjärta lika gärna kan vara kockens 

favoritmat. Dan påpekar att han kan ha sett ett hjärta på en restaurangs kvällsbuffé där 

symbolen indikerade ett nyttigt menyalternativ. Vidare tycker Arne att nyckelhålet är 

svårförståeligt men den inger en positiv känsla i och med att den är grön. Generellt hävdar 

Carl att om nyckelhålet visas i en meny på lunchrestaurang bör symbolen betyda samma sak 

överallt, oavsett vilken restaurang som besöks.  

 

På frågan om vad som är tydligast, kaloriinnehåll eller livsmedelssymboler, bekräftar både 

Arne och Bengt att det är tydligare med kaloriinnehåll på restaurangmenyer eftersom det är 

lättare att förstå. Däremot anser Carl att livsmedelssymboler är lämpligast i en 

lunchrestaurangmeny eftersom det inte blir lika dömande som kaloriinnehåll. Carl belyser 

även vikten av att gästerna förstår livsmedelssymbolerna.  
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Näringsinformationens inverkan på gästen 
Varken Carl eller Dan har sett näringsinformation i restaurangmiljö. I motsats till dem har 

Arne sett restauranger som redovisat kaloriinnehåll utomlands, vilket då uppfattades 

provocerande. Arne tycker att det är viktigt att äta rätt, men tycker att det lätt går överstyr och 

blir upprörande när hälsosamma restauranger visar näringsinformation. Vidare menar Arne att 

det spelar så liten roll i matvalet om samtliga alternativ i menyn är hälsosamma. Arne hävdar 

att näringsinformation är mer nödvändig på snabbmatsrestauranger där maten ofta är mindre 

hälsosam. Dessutom påpekar Bengt att finare lunchrestauranger inte borde redovisa 

näringsinformation på menyn, eftersom det kan förta glädjen och stämningen i att äta på en 

restaurang. Därför menar samma respondent att näringsinformation enbart borde finnas på 

förfrågan. Arne instämmer med Bengt, och förtydligar att det både finns positiva och negativa 

aspekter med att redovisa näringsinformation i menyn. Däremot menar Carl att det är 

opassande med näringsinformation på finare lunchrestauranger eftersom upplevelsen står i 

centrum. Trots detta hävdar både Carl och Dan att många människor är omedvetna om vad 

maten kan innehålla. Därför borde näringsinformation redovisas på samtliga restauranger 

oavsett prisklass eller typ av mat. Vidare förklarar Bengt och Carl att gäster inte går till finare 

lunchrestauranger om de vill gå ner i vikt.  

 

Beträffande vilken sorts restaurang som bör redovisa näringsinformation hävdar Dan att det 

fyller ett värde på alla lunchrestaurangmenyer. Däremot påpekar Dan att det upplevs mindre 

värdefullt på snabbmatsrestauranger eftersom maten där oftast är onyttig. I motsats till Dan 

menar både Arne och Bengt att näringsinformation bör finnas på alla snabbmatsrestauranger 

eftersom gästerna möjligen är ovetande om innehållet. Istället menar Dan att det är bättre med 

näringsinformation på restauranger där det inte är uppenbart vad maten innehåller. Samtidigt 

beskriver både Arne och Bengt att det kan vara värdefullt att redovisa näringsinformation på 

andra restauranger som exempelvis serverar husmanskost. Däremot menar Arne att det alltid 

finns en risk att gästerna blir upprörda, eftersom det är ett så starkt ämne och kan sända ut fel 

budskap. Frågan om näringsinformation ska införas på samtliga lunchrestaurangmenyer är 

också problematisk, då undervikt är minst lika allvarligt som övervikt tillägger Arne. 

Tillskillnad hävdar Carl att näringsinformation på samtliga lunchrestauranger hade 

underlättat, eftersom det finns många personer som vill göra ett hälsosamt matval. 

 

Sammanfattningsvis visade intervjuerna att ingen av respondenterna verkar ha sett 

näringsinformation på restauranger i Sverige. Näringsinformation på finare lunchrestauranger 
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förtar stämningen då avsikten kan vara att fira istället för att gå ner i vikt. Det finns även 

delade åsikter om vilka restauranger som bör redovisa näringsinformation. Således finns det 

både positiva och negativa åsikter kring om näringsinformation skulle implementeras i en 

restaurangmeny.  

 

Krögares ansvar för att främja sunda matvanor  
Angående frågan om vem som ska ta ansvaret att tillhandahålla näringsinformation svarar 

Carl att han inte vet om det är restaurangens eller gästens ansvar. Samma respondent menar 

att det möjligen kan vara samhällets ansvar. I motsats till Carl hävdar Arne att det inte är 

restaurangens ansvar att tillhandahålla näringsinformation, utan människor borde ta ansvar för 

sina egna matval. Vidare förklarar Arne, Bengt och Dan att restaurangen ska känna till 

kaloriinnehållet i maten, men det bör inte vara ett krav att redovisa det på menyn. Rent 

professionellt ska restauranger veta vad de serverar och kunna informera om kalorimängden i 

maten menar Carl och Dan.  

 

 

Diskussion  
I diskussionen jämförs tidigare forskning med studiens resultat eller tillvägagångssätt. 

Likheter och skillnader diskuteras och sammanfogas för djupare analyser. 

 

Resultatdiskussion 
I denna del analyseras resultatet och ställs mot den teoretiska bakgrunden vilket ligger till 

grund för studiens slutsatser. 

 

Kost och hälsa 
Resultatet från denna studie visar att kunskap kring kost och hälsa skiljer sig mellan 

respondenterna. Exempelvis kan Dan uppskatta information om hur mycket kalorier måltider 

innehåller men han vet inte hur stort kaloriintaget per dag ska vara. Samtidigt hävdar både 

Arne och Carl att dagsintaget borde vara omkring 2500 kalorier. Däremot tror Bengt att 700 

kalorier räcker som dagsintag, när det rekommenderade dagliga intaget av kalorier för 

medelåldersmän är 2 620 kalorier enligt Johansson (2014). Respondenternas kunskap om kost 

och hälsa är förhållandevis låg. Detta styrks även av tidigare forskning som påvisar att 
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anledningen till övervikt kan bero på brist på förståelse kring kost och hälsa men också en 

ovana att laga mat (Sinclair et al., 2014; Axelsen et al., 2012). Det tyder på att kunskapen 

kring kost och hälsa är bristfällig och behöver förbättras, exempelvis genom 

näringsinformation på restaurangmenyer. 

 

Dagens restaurangmat 
Bengt och Dan understryker att dagens restaurangmat har utvecklats och blivit mer hälsosam 

även om de mindre hälsosamma alternativen är kvar. Efterfrågan på hälsosam mat har mötts 

med olika typer av koncept såsom färdiga menyer med begränsat antal kalorier eller mat helt 

utan socker (Klein, 2004; Zocalo, u.å.). Trots detta innehåller dagens restaurangmat mycket 

fett och socker enligt Bengt, Carl och Dan varpå Carl exemplifierar med att såser ofta är 

fettrika. Resultatet styrks av Axelsen et al. (2012) vilka anser att restaurangmaten fortfarande 

innehåller mycket fett och socker. Således finns det en problematik med dagens 

restaurangmat som beror på hur maten tillagas och med vilka ingredienser. En idé för att 

minska problematiken med fett och socker skulle kunna vara att implementera 

näringsinformation i form av kaloriinnehåll i restaurangmenyerna. På så sätt blir gästen 

medveten om innehållet och kan göra det aktiva valet själv.  

 

På frågan om hälsosam mat upplevs dyrare än övrig mat svarade samtliga respondenter att det 

inte är ett problem som de märkt. Trots det visar forskning en ekonomisk problematik som 

pekar på att den hälsosamma maten ofta är dyrare (Devine et al., 2007). Denna information 

motverkas genom att erbjuda hälsosamma menyalternativ till samma eller lägre pris än övriga 

alternativ, exempelvis den svenska restaurangen Zocalo (Devereaux, 2012; Zocalo, u.å.). 

Anledningen till att forskare och respondenter har olika uppfattning kan bero på att 

respondenterna möjligtvis inte tillhör en priskänslig målgrupp, eftersom de ofta äter på 

restaurang med sina arbeten. Däremot påverkas de troligtvis av priset även om det inte är i 

lika hög grad som för andra målgrupper. Exempelvis beskriver Arne att lunchrestaurangerna 

bör vara plånboksvänliga, vilket påvisar att priset har en betydelse.  

 

Kuo et al. (2009) hävdar att subventioner på hälsosamma menyalternativ influerade gäster till 

att förändra sina matval. Det motbevisas av Ellison et al. (2014) som beskriver att statliga 

åtgärder såsom fettskatt hade minimal effekt. Hade det däremot varit en nationell skatt som 

drabbade samtliga restauranger kunde resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. Priset behöver 

nödvändigtvis inte vara en avgörande aspekt för att göra ett hälsosamt matval. Vad som hade 
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hänt om samtliga rätter på en restaurang var hälsosamma och betydligt billigare är dock ovisst 

varför ingen slutsats kan dras.  

 

Ur en ekonomisk synvinkel kan även en annan diskussion föras gällande hälsosam mat på 

restaurang. Arne anser inte att hälsosam mat är dyrare, men upplever att gästen får mindre 

mat för pengarna om det är hälsosam mat. Enligt Arne och Bengt skulle det kunna bero på att 

sallader innehåller dyrare råvaror. Troligtvis väljer inte gästen ett mindre hälsosamt matval 

för att hälsosam mat är dyrare, såsom Devine et al. (2007) exemplifierar att en pizza oftast är 

billigare än en sallad. Motsatsen påvisas av restaurangen Zocalo (u.å.) som bekräftar att 

hälsosam mat går att sälja för samma pris, vilket bevisar att hälsosam mat inte nödvändigtvis 

är dyrare. Däremot kan en anledning till att hälsosam mat är dyrare ibland bero på den 

rådande massproduktionen som förekommer kring snabbmat och mindre hälsosam mat. 

Eventuellt kommer framtidens massproduktion vara hälsosam mat, vilket skulle kunna 

resultera i att den mindre hälsosamma maten blir dyrare och därför köps mer sällan. Det 

skulle kunna generera i ett hälsosammare samhälle.  

 

Näringsinformation på lunchrestauranger 
I studiens resultat påvisas att näringsinformation till viss del kan vara svårförståeligt och, som 

tidigare nämnt, är kunskapsnivån kring kost och hälsa förhållandevis låg. Arne, Bengt och 

Carl anser att en varmrätt innehållande 1500 kalorier är mycket varpå Dan anser att det är lite. 

Burton et al. (2006) beskriver att näringsinformation kan missuppfattas på grund av bristfällig 

kompetens, eftersom gästerna tror att det är lägre kaloriinnehåll i restaurangmaten än vad det 

faktiskt är. Även Ellison et al. (2014) belyser att flertalet människor har en oförmåga att 

bedöma hur mycket kalorier som är rimligt för olika måltider. Därmed dras återigen slutsatsen 

att det finns en stor grundproblematik som handlar om okunskap. Därför kan det bli relevant 

att näringsinformationen förklaras i sitt sammanhang, eftersom den inte gynnar gästerna om 

de inte förstår innebörden. 

 

Samtliga respondenter utom Arne anser att de skulle ändra sitt matval om näringsinformation 

redovisades på restaurangmenyn. Anledningen till att Arne inte ändrar sitt matval kan 

möjligen bero på att han inte reflekterar kring hälsosam mat. I motsats till Arne visar 

forskning att redovisning av näringsinformation i restaurangmenyer bidrar till ett 

hälsosammare matval, vilket kan ha en betydande effekt för att minska problematiken med 

övervikt (Jones, 2009; Jones, 2010; Kuo et al., 2009; Sinclair et al., 2004; Sualakamala & 
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Huffman, 2010). Från ovanstående information kan slutsatsen dras att näringsinformation på 

restaurangmenyer sannolikt leder till att gästerna väljer ett hälsosammare menyalternativ. 

Dessutom kan näringsinformation bidra till en ökad förståelse kring innebörden av kost och 

hälsa. Det kan i sin tur förändra gästers ätbeteende, både när de äter i hemmet samt på andra 

restauranger som inte redovisar näringsinformation. Näringsinformation kan också inspirera 

överviktiga människor till att gå ner i vikt som inte aktivt tänkt göra det tidigare. 

 

Kaloriinnehåll kontra livsmedelssymboler 
Carl föredrar livsmedelssymboler eftersom de inte blir lika dömande som kaloriinnehåll kan 

upplevas. Däremot påpekar Carl vikten av att livsmedelssymbolerna förklaras och att 

beskrivningen är likvärdig oavsett vilken lunchrestaurang som besöks. Samtidigt förklarar 

Ellison et al. (2014) att livsmedelssymboler har bättre effekt än numeriskt kaloriinnehåll. 

Ibland är ett allmänt intryck av näringsinformationen bättre snarare än exakt information 

tillägger Alexander et al. (2010) samt Burton et al. (2006). Å ena sidan beskriver Sinclair et 

al. (2014) problematiken med att gäster inte alltid förstår numeriskt kaloriinnehåll. Å andra 

sidan beskrivs livsmedelssymboler som mer svårförståeligt än kaloriinnehåll på grund av 

frånvaro av förklaring till symbolerna (Jones, 2009; Sun, 2013). Trots det menar Arne och 

Bengt att det är tydligare och lättare att förstå näringsinformation i form av kaloriinnehåll. 

Detta tyder på att livsmedelssymboler såväl som kaloriinnehåll påverkar och tilltalar olika 

målgrupper. Det kan vara bra att tänka på vid implementering på olika restauranger då ingen 

livsmedelssymbol, enligt denna studie, är tillräckligt mångfasetterad för att vara förstådd av 

majoriteten.  

 

På frågan om vilka livsmedelssymboler som är bekanta svarade Arne, Bengt och Carl att de 

varken känner till nyckelhålet eller hjärtsymbolen. Nyckelhålsmärkta livsmedelsvaror eller 

måltider beskriver Johansson (2014) är bra för människans hälsa och innehåller mycket 

fullkorn samt mindre socker. Vidare förklarar Dan att han kan ha sett ett hjärta på en 

restaurang där symbolen indikerar nyttigt menyalternativ. Gissningsvis betyder ett hjärta att 

maten är lämplig för de som vill sänka sitt kolesterol men det är inget som skulle kopplas 

direkt enligt Arne. Samma respondent tillägger att ett hjärta lika gärna kan vara kockens 

favoritmat. Enligt Sun (2013) kan det vara betydelsefullt om gästen förstår att 

livsmedelssymboler inte bara handlar om ett måltidsval, utan snarare om en hälsosammare 

livsstil. Detta tyder på att det är många som inte vet eller förstår livsmedelssymbolers 
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innebörd. Därför finns det en problematik med livsmedelssymboler eftersom de också kan 

missuppfattas. Gästen kan göra antaganden i symbolens betydelse, vilket kan få konsekvenser 

för de som exempelvis vill gå ned i vikt. Däremot finns det människor som inte förstår 

näringsinformation alls vilket, pekar på att en kombination av både livsmedelssymboler och 

kaloriinnehåll förmodligen är lämpligast, vilket Roberto et al. (2010) redan konstaterat. 

 

Näringsinformationens inverkan på gästen 
I resultatet påvisas att näringsinformation uppfattas olämpligt på finare restauranger eftersom 

det, enligt både Bengt och Carl, kan förta glädjen och stämningen i att äta på en restaurang. 

Detta styrks av Josiam och Foster (2009) vilka förklarar att gästernas uppfattning om 

restauranger som redovisar näringsinformation på sina menyer varierar beroende gäst och 

måltid. Näringsinformation kan förstöra hela måltidsupplevelsen tillägger Behnke och Parikh 

(2015). Dessutom skiljer sig uppfattningen beroende på om näringsinformation redovisas på 

en lyxrestaurang eller på en snabbmatsrestaurang (Alexander et al., 2010). Därmed påvisas 

faktumet att det kan vara känsligt med näringsinformation på finare lunchrestauranger.  

 

Då näringsinformation kan vara känsligt, kan en lösning varar att näringsinformation finns på 

förfrågan för att inte förta stämningen enligt Arne och Bengt. Dock problematiserar Carl och 

Dan detta, eftersom många gäster inte frågar på grund av okunskap. Således skiljer sig 

respondenternas svar åt vilket tydliggör problematiken med näringsinformationens inverkan 

på gästen. Även om det är upp till respektive restaurang att bestämma om näringsinformation 

ska redovisas i menyn, kan lösningen vara att restauranger på ett eller annat sätt ska kunna 

tillhandahålla informationen. Finns näringsinformation på förfrågan kan ansvaret läggas på 

gästen som trots allt fattar beslutet kring matvalet oavsett om näringsinformation redovisas 

eller inte. 

 

Näringsinformation i menyn kan uppfattas dömande och distraherande (Behnke & Parikh, 

2015; Jones, 2009). Det beskrivs även att det bildar en hetsig stämning kring matvalet 

(Alexander et al., 2010). Detta styrks av Arne som uppfattar näringsinformation hetsig 

eftersom det redovisades på en restaurang där samtliga matval var förhållandevis 

hälsosamma. Därför anser Arne att näringsinformation är mer passande på 

snabbmatsrestauranger, där maten ofta är mindre hälsosam vilket styrks av Alexander et al. 

(2010). Tillskillnad hävdar Carl att näringsinformation bör redovisas på samtliga typer av 

restauranger. Däremot menar Dan att näringsinformation inte fyller någon funktion på 
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snabbmatsrestauranger där det redan är onyttig mat, eftersom den uppenbart är mindre 

hälsosam. Trots detta menar både Arne och Bengt att näringsinformation bör finnas på alla 

snabbmatsrestauranger eftersom gästerna möjligen är ovetande om innehållet. Istället menar 

Dan att det är bättre med näringsinformation på restauranger där det inte är givet vad maten 

innehåller. Detta tyder på att näringsinformation kan uppfattas olika beroende på vilket sorts 

restaurang men också vilken sorts gäst. Således handlar det om vad restaurangen vill sända ut 

för information till sina gäster. Å ena sidan kan näringsinformation ses som omtänksamt för 

gästens hälsa. Å andra sidan kan den upplevas som dömande om gästen enbart kommer för att 

äta och inte vill veta hur mycket kalorier maten innehåller. Detta gör frågan kring 

uppfattningen av näringsinformation tvetydig, då det inte finns ett svar som är rätt eller fel. 

 

Krögares ansvar till att främja sunda matvanor 
Carl menar att samhället i stort ska ta ansvar för att informera och utbilda befolkningen 

ytterligare om kost och hälsa. Dan tillägger att näringsinformation dessutom kan användas 

som marknadsföring, vilket främjar både gästernas hälsa och restaurangens ekonomi (Josiam 

& Foster, 2009; Suakalamala & Huffman, 2010). Problemet som Alexander et al. (2010) 

nämner är att näringsinformation anses onödig, då vissa gäster varken förstår eller vill ändra 

sina matvanor. Om restauranger redovisar näringsinformationen på rätt sätt kan människor 

börja förstå hur övervikt undviks. Det är viktigt att näringsinformationen förklaras eftersom 

den annars blir resultatlös. Detta tyder på att ansvaret inte enbart ligger på krögarna, utan 

eventuellt är det fler aktörer som ska ta ansvar, exempelvis kommuner och landsting.  

 

Forskning pekar på att krögare bör implementera näringsinformation på restaurangmenyer 

(Josiam & Foster, 2009; Alexander et al., 2010). Däremot anser inte någon av respondenterna 

att det är restaurangernas ansvar, exempelvis tycker både Arne och Bengt att det är upp till 

gästen. Vidare hävdar Arne, Bengt och Dan att restaurangen bör känna till kaloriinnehållet 

men inte redovisa det i menyn. Om det blir restaurangens ansvar att tillhandahålla 

näringsinformation kan kreativiteten hindras enligt Alexander et al. (2010). Däremot finns 

redan andra svenska lagar och förordningar, exempelvis som lagen för att deklarera samtliga 

allergener i mat som serveras på restaurang. Därför borde inte näringsinformation 

nödvändigtvis bidra till att kreativiteten förhindras. 
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Metoddiskussion 
I denna del jämförs tidigare metodforskning med hur uppsatsförfattarna gått till väga. 

Eventuella problem och alternativa tillvägagångssätt diskuteras. 

 

Metodval 
Eftersom syftet var att förstå gästers olika uppfattningar av näringsinformation blev kvalitativ 

forskning användbart. Däremot hade det kunnat vara intressant att använda kvantitativ metod 

för att nå fler respondenter och tyda eventuella demografiska skillnader inom Sverige. 

 

Litteratur- och databasinsamling 
Datainsamlingen gav många träffar (se bil.1) vilket bidrog till att inklusions- och 

exklusionskriterierna blev viktiga. Genom kriterierna avgränsades sökningarna för sålla bland 

artiklarna. Exempelvis var ett kriterium att inte använda artiklar som var mer än 20 år gamla, 

för att tillhandahålla så aktuell information som möjligt. I och med att ämnet är så pass 

utforskat kan viss information i artiklar som sållats bort ha missats. Trots detta ansågs den 

teoretiska bakgrunden ändå vara tillräckligt detaljerad för att bygga vidare på. Detta tyder på 

att ämnet är relevant eftersom det finns mycket tidigare forskning. Därför fick både 

sökkriterierna samt sökorden en stor betydelse för att avgränsa sökningen. 

  
Det kan uppfattas anmärkningsvärt att endast Summon användes, men den databasen ansågs 

lämplig i sin omfattning för att erhålla relevant information då den inkluderar flera olika 

databaser. Dessutom användes sökmotorn Google för att hitta källor som både bevisade och 

motbevisade artiklarnas information. Genom att använda flera olika källor skapades ett 

ansenligt underlag och lyfte även studiens trovärdighet, vilket beskrivs av både Bryman 

(2011) och Golafshani (2003). 

 

Då intervjuerna gjordes med en förmodan om att definitionen för hälsosam mat var uppenbar, 

blev uppsatsförfattarna varse om att förklara begreppet för respondenterna. Begreppet är 

mångtydigt och kan exempelvis definieras som ekologisk mat, mat utan tillsatser eller mat 

med mindre salt och gluten. Dessutom uppkom frågor gällande definitionen under 

intervjuerna med flera av respondenterna. Detta resulterade i att begreppet definierades 

specifikt för just denna studie i en syftesavgränsning, för att undvika eventuella oklarheter. 
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Det är således viktigt att tänka på oförutsägbara händelser och ha förståelse för hur olika 

människor tänker.  

 

Kvalitativ intervju 
Kvalitativa intervjuer bidrog till att respondenterna gav detaljrika svar som rörde sig i olika 

riktningar eftersom intervjuerna var semistrukturerade. Uppsatsförfattarna hade en del 

svårigheter med att styra intervjun i rätt riktning, vilket ledde till att viss information från 

intervjuerna blev oanvändbar. Problematiken hade kunnat undvikas genom färre öppna frågor, 

men då hade svaren möjligen blivit mindre utförliga varför uppsatsförfattarna ändå är positiva 

till antalet öppna frågor.  

 

Urval 
Antalet respondenter visade sig vara lämpligt i förhållande till studiens storlek och 

tidsomfång. Däremot hade det varit intressant att göra fler intervjuer eftersom det hade 

bidragit till att studien fått ökad trovärdighet. Vissa resonemang i resultatet kan vara svåra att 

styrka med tanke på det begränsade antalet respondenter. Då endast manliga respondenter 

intervjuades kan resultatet ha fått konsekvenser genom frånvaro av eventuella genusbetingade 

åsikter. En sådan ojämn könsfördelning kan ha resulterat i en vinklad bild av uppsatsämnet. 

Däremot kontaktades samtliga respondenter utifrån ett snöbollsurval, vilket slumpartat och 

oavsiktligt ledde till att det endast blev manliga deltagare. En ojämn könsfördelning hade 

kunnat förhindras om ytterligare ett urvalskriterium formulerats. Exempelvis skulle ett 

kriterum kunna vara att varje person som kontaktades skulle hänvisa till en kvinna och en 

man istället för två personer oavsett genus. Hade urvalet skett på ett annat sätt hade 

förmodligen könsfördelningen också sett annorlunda ut, vilket skulle kunna ha resulterat i 

andra svar. Trots detta skulle det kunna bli intressant att ställa dessa resultat mot en annan 

studie som enbart intervjuat kvinnor. 

 

Genomförande 
På grund av den förberedda intervjuguiden hamnade respondenternas svar och uppfattningar i 

intervjuns fokus. Detta var fördelaktigt då en del av studiens syfte handlar om uppfattningar. 

Dessutom upplevdes samtliga respondenter trygga och lugna, vilket kan bero på att 

uppsatsförfattarna och respondenterna gemensamt byggde upp ett samtal där följdfrågor 

ställdes naturligt. Även om Ejvegård (2009) påpekar att ljudinspelningen kan bidra till att 
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respondenter uttalar sig mer försiktigt så upplevdes aldrig det, utan respondenterna och 

uppsatsförfattarna hade djupa dialoger. Detta gynnade resultatet eftersom följdfrågorna blev 

relevanta för att utveckla respondenternas resonemang. 

 

Bearbetning för analys av data 
Efter samtliga intervjuer ägnades lång tid åt att transkribera dem eftersom Gillham (2008) 

nämner att det tar åtta timmar per intervjutimme, men i själva verket tog det endast fyra 

timmar. Det berodde möjligen på att arbetet utfördes koncentrerat och metodiskt i tysta rum. 

Eftersom Golafshani (2003) belyser vikten av en studies trovärdighet behandlades all 

transkriberad data varsamt för att utesluta eventuella värderingar i resultatet. Detta medförde 

att analysarbetet tog tid, men det ledde också till ett genomarbetat resultat. Genom att ha 

utformat intervjuguiden utifrån redan givna teman underlättades resultatarbetet.  

 

Trovärdigheten styrktes ytterligare av det utförliga metodstycket om hur arbetet genomfördes, 

vilket bidrog till transparens då det var enkelt att utläsa hur studiens slutsatser åstadkommits. 

Genom studiens påvisade triangulering ökade studiens reliabilitet och validitet genom 

samband och skillnader i litteratur från olika synvinklar, vilket nämns av både Bryman (2011) 

och Golafshani (2003). Däremot hade trovärdigheten kunnat stärkas ytterligare om resultatet 

skickades och bekräftades av respondenterna för att försäkra om att inga personliga 

värderingar fanns. Trots detta ansågs svaren tillräckligt trovärdiga eftersom följdfrågor 

säkerhetsställde respondenternas svar. Även om intervjuerna transkriberades ordagrant 

utesluts dock inte risken för att eventuella missförstånd kan ha skett mellan respondenten och 

uppsatsförfattarna.  

 

Etisk planering för uppsatsens genomförande 
Samtliga källor vilka användes i studiens teoretiska bakgrund valdes noga ut med 

utgångspunkt från syftet. Därför användes enbart artiklar som var vetenskapligt förgranskade, 

vilket kändes väsentligt ur ett källkritiskt perspektiv. Det upplevdes som en säkerhet att vem 

som helst inte skrivit vad som helst. Litteraturinsamlingen innefattade olika 

informationskällor i form av ämnesspecifika artiklar eller faktabaserad litteratur. Det bidrog 

till att flera perspektiv av ämnet uppmärksammades, vilket också ledde till ökad trovärdighet. 

Informationen från litteraturinsamlingen och intervjuerna kompletterade varandra men 

ställdes också mot varandra för att källkritiskt bedöma deras relevans och trovärdighet.  
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Forskningsetisk uppföljning 
Eftersom samtliga vetenskapliga artiklar var skrivna på engelska togs ingen hänsyn till vilket 

land forskarna härstammade ifrån. Hade det däremot funnits tillgång till enbart svenska 

artiklar hade det kunnat resultera i slutsatser från uteslutande svenska källor. I så fall hade det 

eventuellt gått att jämföra studiens slutsatser med liknande studier från andra länder, gjorda på 

ett liknande sätt. Däremot ansågs inte internationella forskare göra studien sämre, utan det 

gynnade snarare studien då ett bredare spektrum granskades. Dessutom finns det även en risk 

att vanor och attityder i de vetenskapliga artiklarna i den teoretiska bakgrunden med sin 

internationella karaktär skiljer sig från de svenska respondenternas erfarenheter. 

 

Hanteringen av de fyra forskningsetiska kraven som studien grundades på behandlades 

korrekt. I samband med intervjuerna fullbordades informationskravet genom att 

informationsblad delades ut (se bil. 3). I informationsbladet beskrevs varför respondenternas 

medverkan var viktig och vad informationen skulle användas till, varpå även samtyckeskravet 

verkställdes. Då kvalitativa intervjuer gjordes, beskrev respondenterna sina känslor och 

åsikter kring ämnet. Därför var det viktigt att skydda respondenterna, vilket gjordes genom att 

följa samtliga etiska regler som Bryman (2011) förklarar. Varje respondent namngavs med ett 

fiktivt namn för att lättare kunna särskilja intervjuerna åt och samtidigt skydda deltagarnas 

integritet. Detta faktum möjliggjorde att endast uppsatsförfattarna kunde utläsa 

respondenternas riktiga namn vilket är i enighet med konfidentialitetskravet. Detta gjordes för 

att fiktiva namn ansågs göra det enklare att läsa och följa med i texten, snarare än om än om 

respondenterna numrerats.  

 

 

Slutsatser 
Det har visat sig att det finns en stor okunskap kring kost och hälsa, vilket gör att 

näringsinformation inte förstås av samtliga gäster. Studien och tidigare forskning påvisar att 

näringsinformation på restaurangmenyer sannolikt leder till att gästerna väljer ett 

hälsosammare menyalternativ. Följaktligen kan näringsinformation uppfattas olika beroende 

på vilken sorts restaurang respektive gäst det handlar om. På grund av att det inte finns en 

betrodd livsmedelssymbol anses en kombination av livsmedelssymboler och kaloriinnehåll 

vara lämpligast beträffande näringsinformation på restaurang. Finns det näringsinformation på 
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förfrågan kan ansvaret läggas på gästen som trots allt fattar beslutet kring matvalet oavsett om 

näringsinformation redovisas eller inte.   

 

Praktisk användning och vidare forskning 
För att bredda måltidskunskap och värdskap som forskningsämne kanske samtliga aktörer, 

inklusive restaurangbranschen, ska ta ansvar för att upprätthålla en hälsosam, säker och 

hållbar måltid. Studien kan exempelvis användas för utbildningsunderlag i varierande 

sammanhang. Det skulle kunna uppmärksamma medvetenheten hos studenter på 

restaurangskolor, vilka i slutändan blir en del av framtidens restaurangbransch. 

 

Studien kan även användas för att förändra krögares ansvar, men också hela 

restaurangbranschens syn på att näringsinformera i menyer. Restauranger kan således få en 

bredare kunskap om hur gäster uppfattar näringsinformation på restaurangmenyer. Eventuellt 

kan ett samarbete och dialog starta mellan myndigheter och restauranger för att förändra 

folkhälsans situation. Framförallt eftersom restaurangbranschen kan påverka hur befolkningen 

äter. 

 

Kost och hälsa är också viktigt för arbetande kockar som genom medveten matlagning kan få 

ökad förståelse för vad som händer med maten när gästerna äter den. Genom den kunskapen 

kan de även utveckla och förändra sina menyer för att samhället ska äta hälsosammare men 

också för att problematiken med övervikt ska stagnera. Följaktligen är fortsatt forskning inom 

ämnet är ytterst viktigt. 

 

För att utveckla ämnet vore det intressant att studera hur eventuella negativa uppfattningar 

kan undvikas. En studie om det kan möjliggöra att fler människor väljer att äta och leva 

hälsosamt. Dessutom kan det vara intressant att undersöka om förståelsen och uppfattningen 

av näringsinformation på restaurangmenyer skiljer sig demografiskt.  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inledande frågor: 
- Hur ofta äter du på lunchrestaurang? 
- Varför äter du på restaurang under lunchen? 
- Vem avgör valet av lunchrestaurang om du äter med andra? 
- Vilken lunchrestaurang går du helst till om du får välja? 

- Vad är det som påverkar ditt val av restaurang? 
 
Valet av mat: 

- Vilken typ av mat äter du helst till lunch? 
- Varför då?  
- Vad är det viktigaste för dig när det gäller val av mat på restaurang? (ev förklara 

som exempel eller ge som följdfrågor: Pris? Smak? Hälsa?) 
- Tror du att du skulle ändra ditt matval om energimängden redovisades på menyn? 

(Exempelvis hur många kalorier den innehöll eller hur mycket fett/socker det var i) 
 

Uppfattning av restaurangmat: 
- Är det viktigt att veta att lunchmaten är näringsriktig (enligt NNR och rekommenderat 

intag)? 
- Varför/ varför inte?  
- Hur kommer det sig? 

- Har du reflekterat över hur hälsosam/ohälsosam maten är på lunchrestaurang? 
- Om ja, hur uppfattar du den? 
- Eller spelar det möjligen ingen roll för dig? 

- Anser du att den innehåller för mycket energi exempelvis i form av för mycket fett och 
socker?  

- Anser du att hälsosammare mat på lunchrestaurang ofta är dyrare än övriga alternativ? 
- Om ja, vad kan det vara för problem? 

 
Näringsinformation:  

- Har du sett näringsinformation på restaurangmenyer? (Det vill säga information om 
kaloriinnehållet i maten på menyn, ge eventuellt exempel såsom symbol eller 
kaloriinnehåll) 

- Om ja, vilken typ av information?  
- Hur var din reaktion på den informationen? 
- På vilken typ av restaurang presenterades den näringsinformationen? (ex 

snabbmatskedja) 
- Är det en lunchrestaurang? 

- Känner du till att McDonalds näringsinformerar om all deras mat? 
- Om ja, hur var din uppfattning om det? (Fyller det ett värde? Bidrog det till 

något?) 
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Bilaga 2, forts. 
Kaloriinnehåll eller livsmedelssymboler: 

- Anser du att du har en god kännedom om kost och hälsa, det vill säga ditt behov av 
näringsämnen och energi samt hur maten du äter påverkar din hälsa och välbefinnande? 

- Om du anser att du god kännedom om närings och hälsa, kan du uppskatta vad en 
måltid innehåller kalorimässigt? 

- Om ja, brukar du göra ett medvetet/hälsosamt matval när du går ut och äter lunch? 
- Om ja, vad tror du det beror på?  
- Vad skulle ett medvetet val till lunch kunna vara? 

- Är det något du tänker på att äta mer ofta? 
- Känner du till hur mycket kalorier du behöver få i dig per dag? 

- Om jag säger att en varmrätt till lunch innehåller 1500 kalorier, är det 
mycket för dig? 

- Om du ska göra ett hälsosamt val och har hamburgare, caesarsallad eller wallenbergare 
att välja mellan vilken väljer du i så fall? 

- Varför då? Motivera! 
- Hur skulle du reagera om energiinnehållet	  för	  rätten	  fanns	  redovisat	  i	  menyn? 

 
- Känner du till några livsmedelssymboler för hälsosam mat? 

- Om ja, kan du möjligen exemplifiera någon? 
- Känner du till vad ett hjärta betyder om du ser ett på en meny? (= lite fett, bra för 

hjärta och kärl) 
- Om ja, har du en uppfattning dess betydelse? 
- Är den användbar som näringsinformation? 
- Om du skulle se denna, skulle du bli påverkad av den?  

- Varför? Varför inte? 
- Känner du till nyckelhålet?  

- Om ja, har du en uppfattning dess betydelse? 
- Är den användbar som näringsinformation? 
- Om du skulle se denna, skulle du bli påverkad av den?  

- Varför? Varför inte? 
- Vad anser du är lämpligast utifrån ett hälsoperspektiv, livsmedelssymboler eller 

information om energiinnehåll/kaloriinnehåll att ha i en lunchrestaurangmeny?  
 

- Anser du att näringsinformation bör finnas på alla lunchrestaurangmenyer?  
- Varför då/inte? 
- Finns det vissa typer av lunchrestauranger där näringsinformation passar bättre 

på? 
- Finns det andra typer av lunchrestauranger där näringsinformation passar mindre 

bra? 
- Kan näringsinformation vara upprörande? Eller är det enbart positivt? 
- Var i restaurangen är den optimala platsen där näringsinformationen placeras 

bäst?  
- Är det alltid på menyn, eller kan det vara bättre på andra anslag 

exempelvis där maten beställs (om det är kantinmat) eller var?  
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Bilaga 2, forts. 
 

- Kan det finnas något positivt i endast ha näringsinformation på förfrågan av 
gästen, så att det blir ett aktivt val att ta del av informationen?  

- Anser du att restaurangen har ett ansvar att tillhandahålla näringsinformation för 
att hjälpa människor som vill leva hälsosamt (eventuellt gå ner i vikt)? ex gästen 
själv som ska be om det? Den behövs möjligtvis inte i menyn? 
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Informationsblad om uppsatsprojektet 

Hej! Vi heter Julia Christiansson och Jessica Mühlrad och går sista terminen på programmet 

Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro 

Universitet. Som avslutning på utbildningen kommer vi skriva ett examensarbete inom 

måltidskunskap och värdskap och därför behövs just din hjälp. 

 

I dagens samhälle finns det en rådande problematik med övervikt och fetma. Därför är syftet med 

arbetet att undersöka hur restauranggäster som ofta besöker restauranger upplever och påverkas 

av näringsinformation på restaurangmenyer. Avsikten med syftet är att se om näringsinformation 

kan motverka problematiken med övervikt. Intervjuer kommer att ligga till grund för arbetet där 

vi önskar att våra respondenter skulle vilja beskriva hur näringsinformation eventuellt kan 

påverka matvalet. Intervjuerna kommer att ljudinspelas och antecknas, för att i efterhand kunna 

bearbetas effektivt. Svaren hanteras helt anonymt och informationen kommer endast att användas 

i utbildningssyfte. Vi vill rikta ett stort tack till att du medverkar i intervjun, dina åsikter kring 

ämnet kommer vara oerhört användbara för oss. Naturligtvis kommer du få ta del av det färdiga 

examensarbetet! 

Kontaktuppgifter: 
 
Författare 
Julia Christiansson, mobil: 0727 407 160 
Brolyckan korte, 511 93 Torestorp, 
christianssonjulia@hotmail.com 
 
Handledare 
Stefan Wennström, tel. 019-30 20 15 
stefan.wennstrom@oru.se 
Restaurang- och hotellhögskolan 
Grythyttan, Örebro Universitet 
 

Författare 
Jessica Mühlrad, mobil: 0709 622 920 
Lokevägen 11, 182 61 Djursholm, 
jessicamuhlrad@hotmail.com 
 
Kursansvarig 
Åsa Öström, tel. 019-30 20 11 
asa.ostrom@oru.se 
Restaurang- och hotellhögskolan 
Grythyttan, Örebro Universitet 

 
 

 Tack för er medverkan! 
 

 Med vänlig hälsning, 
Julia Christiansson och Jessica Mühlrad 


