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SAMMANFATTNING 
 
 

Bakgrund Alltfler människor väljer att inta fler av sina måltider på restauranger. Anledningar 

såsom tidsbrist och socialt umgänge anges ofta. Man har även vissa gånger kunnat se ett 

samband mellan restaurangvanor och frukt- och grönsaksintag. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka restaurangvanor hos vuxna i Sverige och relatera 

dessa till ålder, kön, socioekonomiska faktorer och matvanor.  

Metod Studien genomfördes med hjälp av en enkät som spreds via Internet. Enkäten var 

uppbyggd av nio sakfrågor och variablerna som nämndes ovan efterfrågades. Datan analyserades 

med Fisher’s exact test i SPSS 20.0 med en signifikansnivå på p<0,05. 

Resultat 116 personer besvarade enkäten varav 86 kvinnor och 30 män. Det fanns ett samband 

mellan kön och besöksfrekvens samt kön och vid vilka tillfällen och av vilka anledningar 

restauranger besöktes. Ålder uppvisade ett samband mellan besöksfrekvensen och tillfällen 

besöken gjordes. Andra variabler som korrelerade med tillfällen då besöken gjordes var 

inkomstnivå och sysselsättning. Anledningar till besöken korrelerade med, utöver kön, 

inkomstnivå samt bostadsortens- och hushållets storlek.  

Slutsats Resultaten visade att variablerna kön, ålder, inkomstnivå, sysselsättning och 

bostadsortens- och hushållets storlek korrelerar med en persons restaurangvanor. Kön var den 

enda variabel som korrelerade med samtliga undersökta delar av en persons restaurangvanor. 

Däremot fanns inget samband mellan restaurangvanor och matvanor.  

 
 
 
  



 

   

 

ABSTRACT 
 

Background More and more people chose to eat more of their meals at restaurants. Reasons 

such as lack of time and sociable aspects have often been given. Some studies have also shown a 

correlation between restaurant habits and a person’s consumption of fruit and vegetables. 

Method A questionnaire was spread through the Internet to gather information. The 

questionnaire contained nine factual questions and also questions regarding the variables 

mentioned above. The data was analyzed with Fisher’s exact test in SPSS 20.0 with a level of 

significance set at p=<0,05.  

Objective The objective of this study was to study the restaurant habits within adults in Sweden 

to see if correlations could be found within gender, age, size of home district, socioeconomic 

variables and dietary habits. 

Results 116 people, 86 women and 30 men, answered the questionnaire. There was a correlation 

between gender and frequency of restaurant visits as well as gender and on what occasions and 

for what reasons they were visited. Age showed a correlation with frequency of visits and on 

what occasions they were visited. Other variables correlation with the occasions restaurant were 

visited were level if income and occupation. Reasons for visiting restaurants correlated with, 

apart from gender, level of income and size of home district and household size.  

Conclusion The results showed how the variables gender, age, level of income, occupation, 

household size and size of home district correlated with restaurant habits. Gender was the only 

variable correlating with all the researched parts of a person’s restaurant habits. However, no 

correlation was found between restaurant habits and dietary habits. 
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1. BAKGRUND 
 

Människor runt omkring i världen äter allt fler måltider utanför hemmet (1). Detta kan vara i 

skolmatsalar, på snabbmatsrestauranger, smörgåscaféer, olika typer av take away mål och så 

vidare (2). I Sverige omsatte den totala restaurangförsäljningen under 2011 7268 miljoner 

kronor, vilket inkluderade restaurangförsäljning på hotell, kaféer/konditorier, 

snabbmatsrestauranger, lunch- och kvällsrestauranger, trafiknära restauranger, nöjesrestauranger, 

pubar, barer samt personalrestauranger (3). Ett högt antal restaurangbesök kan eventuellt påverka 

hälsan på ett negativt sätt då personer som äter många måltider utanför det egna hemmet 

generellt har både ett högre energi- och fettintag (2). Detta tros bland annat bero på att många 

maträtter som serveras på olika typer av restauranger ofta kan ha ett högre innehåll av energi i 

form av fett (2). Många gånger är det även just det mer ohälsosamma mättade fettet som 

förekommer i högre grad (2,4). På längre sikt kan det högre energiintaget leda till viktökning.  

Ett högt antal måltider på restaurang kan också påverka det totala intaget av frukt och grönsaker 

beroende på vilken eller vilka typer av ställen som besöks (5). Skulle det bli för lågt kan det i sin 

tur leda till ett lägre intag av diverse mikronutrienter, exempelvis C-vitamin och folat. Utöver det 

kan även järn och kalcium påverkas och många gånger blir fiberintaget också lägre (2). 

 

Tidigare studier har visat att hur ofta och av vilka anledningar restauranger besöks varierar 

beroende på exempelvis kön, ålder, inkomst och utbildning (6-9). Män tenderar att göra flera 

restaurangbesök än kvinnor och det har även hittats samband mellan hög socioekonomisk status 

och att en ökad andel av det dagliga energiintaget kommer från måltider som äts utanför hemmet 

(2, 6, 9). Detta innebär dock inte nödvändigtvis att det sammanlagda energiintaget blir högre då 

studier visar att personer med hög socioekonomisk status bosatta i höginkomstländer ofta har en 

hälsosammare livsstil med ett högre intag av exempelvis frukt, grönsaker, C-vitamin, protein och 

omättat fett i jämförelse med de med lägre socioekonomisk status (6, 10).  
 

Motiv till besök på snabbmatsrestauranger har exempelvis rapporterats vara tidsbrist, sociala 

aspekter och att det anses vara roligt och underhållande (11). En del, särskilt kvinnor, uppgav att 

de gick på sådana ställen för att deras vänner ville. I en studie som undersökte anledningar till 

restaurangbesök rankades att inte behöva laga mat, hunger och för att umgås som de tre främsta 

anledningarna (12). 
 

Många studier angående restaurangvanor har gjorts i USA och Australien men desto färre i 

Europa (1). De som gjorts fokuserar främst på vilka konsekvenser många restaurangbesök får för 

intaget av mikronutrienter och/eller hur det påverkar BMI. Det har inte heller studerats särskilt 

ingående i vilken frekvens olika typer av restauranger besöks (5). Den här studien gjordes för att 

undersöka hur restaurangvanorna hos en mindre grupp människor i Sverige ser ut.  
 

2. SYFTE 
 

Syftet med studien var att undersöka restaurangvanor hos vuxna i Sverige och relatera dessa till 

ålder, kön, storlek på bostadsort, socioekonomiska faktorer och matvanor.  
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3. METOD  
 

Studien är kvantitativ och undersökningen gjordes genom en enkät (Bilaga 1). Då syftet var att 

undersöka kvantitativa variabler och använda dessa för jämförelser ansågs denna metod vara bäst 

lämpad. Tanken var att kunna se omfattningen av olika saker och då är enkäter passande (13). 

Eftersom inga djupare svar efterfrågades räckte denna metod. Genom den webbaserade enkäten 

gick det snabbt att få in många svar utan kostnad.  
 

3.1 Urval 

Undersökningen gjordes genom ett bekvämlighetsurval och snöbollseffekten då personer som 

besvarat enkäten uppmanades att sprida den vidare. Denna urvalsmetod användes då den 

bedömdes som ett tidseffektivt och relativt enkelt sätt att få in data. Det enda inklusionskriterium 

som användes var att de som besvarar enkäten skulle vara bosatta i Sverige och minst 20 år 

gamla. Åldersgränsen sattes för att respondenterna skulle ha avslutat sin gymnasieutbildning 

eller motsvarande för att även luncher under veckodagar skulle bli relevanta. Under skolåren har 

de flesta inte möjlighet att bestämma särskilt myc ket över sin lunch utan äter det som serveras 

i skolmatsalen. Minst 100 svar ansågs krävas för att kunna göra relevanta jämförelser och 

upptäcka eventuella skillnader mellan grupper, exempelvis män och kvinnor eller personer 

bosatta i medelstora respektive större städer. 
 

Inget internt bortfall förekom då de som deltog i studien svarade på samtliga frågor och gav 

fullständiga svar. Det externa bortfallet går inte kvantifiera då det ar omöjligt att veta hur många 

som mottog enkäten utan att besvara den.  

3.2 Tillvägagångssätt 

Enkäten skapades i Google Docs och länken till enkäten spreds därefter via det sociala nätverket 

Facebook. Innan den skickades ut gjordes en pilotstudie för att säkerställa att den var tydlig och 

att frågorna uppfattades på rätt sätt. Några frågor lades till där informationen som kunde utvinnas 

från de ursprungliga frågorna inte ansågs tillräcklig. Frågor som verkade missuppfattas 

reviderades för att göras tydligare. Länken till enkäten var öppen i en vecka.   
 

Förutom frågor angående restaurang- och matvanor efterfrågades även information om 

personernas födelseår, kön, storlek på bostadsort, högsta utbildningsnivå, sysselsättning, 

månadsinkomst och antal personer i hushållet.  
 

3.3 Databearbetning  

Datan exporterades från Google docs till datorprogrammet SPSS där den analyserades. 

 

Bakgrundsvariabler (ålder, utbildning, månadsinkomst, storlek på bostadsort och hushållets 

storlek) förutom kön och sysselsättning kategoriserades efter datainsamling för att lättare kunna 

undersöka statistiska samband (Tabell 1).  
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Total besöksfrekvens räknades ut och respondenterna kategoriserades som aldrig, 1-3 g/månad, 

1-2 g/vecka, 3-5 g/vecka och >5 g/vecka. Med de indelningarna syns det vilka som aldrig äter 

ute, vilka som gör det någon gång i månaden, de som kanske gör det under helger, de som 

eventuellt gör det även under arbetsdagar samt de som äter på restauranger nästan en gång per 

dag och oftare. Besöksfrekvensen för de olika typerna av restauranger bedömdes vara för låg att 

analysera vidare.  
 

Tabell 1. Kategorisering av variablerna utbildningsnivå, ålder, inkomst, storlek på bostadsort 

och hushåll, Sverige 2013. 

Utbildningsnivå Ej högskole- eller universitetsutbildning Högskole- eller universitetsutbildning  

 Grundskola/folkskola Högskole-/universitetsutbildning ≤ 2 år   

 Realskola/2-årig gymnasieutbildning Högskole-/universitetsutbildning över 2 år  

 3-årig gymnasieutbildning   

 Eftergymnasial utbildning (minst 1 år)   

Ålder 20-30 år 31-40 år >41 år 

Inkomst <20 000 kr/månad 20 000-39 900 kr/månad >40 000 kr/månad 

Storlek bostadsort Liten stad Större stad  

 Liten stad <20 000 invånare Större stad 50 000-  200 000 invånare  

 Medelstor stad 20 000-49 000 invånare Storstad >200 000 invånare  

Hushållets storlek Mindre hushåll Större hushåll  

 1-3 personer >3 personer  

 

 

För att kunna göra en mer lättöverskådlig jämförelse av hur ofta personer besöker restauranger 

totalt mot deras konsumtion av frukt, grönsaker, snacks, sötsaker, läsk, saft samt val av matfett, 

bröd och mjölktyp skapades kategorier. Konsumtionen av snacks, sötsaker, läsk och saft 

kategoriserades på följande sätt; aldrig, 1-3 g/månad, 1-2 g/vecka, 3-5 g/vecka och >5 g/vecka. 

Detta för att täcka in de som aldrig konsumerar dessa livsmedel, de som gör det någon gång per 

månad, de som eventuellt gör det på helger, de som även gör det under vissa vardagar samt de 

som gör nästan varje dag eller oftare. Respondenternas frukt- och grönsakskonsumtion delades in 

i aldrig, 1-4 g/vecka, 2-6 g/vecka, 1-3 g/dag och >3 g/dag. Indelningen av frukt- och 

grönsakskonsumtion blev annorlunda än övriga livsmedel då dessa ofta konsumeras i samband 

med måltider och därför intas oftare än exempelvis snacks. 
 

Den totala besöksfrekvensen jämfördes sedan mot variablerna kön, ålder, utbildningsnivå, 

inkomst, sysselsättning, hushållets storlek och bostadsortens storlek. Därefter jämfördes 

besöksfrekvensen även mot konsumtion av frukt, grönsaker, snacks, sötsaker, läsk och saft samt 

mot val av matfett, typ av bröd och mjölkdryck. Kön, ålder, utbildningsnivå, inkomst, 

sysselsättning, hushållets storlek och bostadsortens storlek jämfördes också mot av vilka 

anledningar och vid vilka tillfällen restauranger besöktes.  
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Testen uppfyllde inte de villkor som krävs for chi-2 test utan istället användes Fisher’s exact test 

för att upptäcka eventuella skillnader i de undersökta kategoriska variablerna. Signifikansnivå 

sattes till p<0,05. Frågorna i enkäten angående tillfällen och anledningar var frågor med flera 

möjliga svarsalternativ där samtliga svarsalternativ lades in som enskilda variabler i SPSS. 

Testerna gjordes därför individuellt och oberoende av varandra. 

3.4 Etiska aspekter 

I början av enkäten informerades de medverkande om syftet med studien samt att deltagandet var 

både anonymt och frivilligt. De kunde även avbryta deltagandet när som helst. Inga uppgifter 

lämnades vidare till en tredje part utan användes bara för vad deltagarna informerats om.   
 

4. RESULTAT 
 

Totalt besvarades enkäten av 116 personer varav 86 (74 %) kvinnor och 30 (26 %) män (Tabell 

2). Åldersspridningen var från 20 till 69 år där 77 % var 30 år och yngre. Sjuttiofem procent 

bodde i en större stad (50 000-200 000 invånare), 15 % en storstad (>200 000 invånare), 5 % i en 

medelstor stad (20 000-49 000 invånare) samt 5 % bodde i en liten stad (<20 000 invånare). Som 

högsta utbildningsnivå angav 53 % 3-årig gymnasieutbildning, 21 % högskole-

/universitetsutbildning ≥ 2 år, 11 % eftergymnasial utbildning (minst 1 år), 11 % högskole-

/universitetsutbildning ≤2 år, 2 % grundskola/folkskola och 2 % svarade realskola/2-årig 

gymnasieutbildning. 
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Tabell 2. Bakgrundsfaktorer hos deltagare, totalt och i relation till kön. 

 Totalt 
N=116 

Män 
N=30 (26 %) 

Kvinnor 
N=86 (74 %) 

P1 

     
Ålder     
20-30 år  89 (77 %) 23 (77 %)  66 (77 %) 

0,085 31-40 år 7 (6 %) 4 (13 %) 3 (3 %) 
>40 år 20 (17 %) 3 (10 %) 17 (20 %) 
Utbildningsnivå     
Ej högskole- eller 
universitetsutbildning 

79 (68 %) 21 (70 %) 58 (67 %) 

0,493 
Högskole- eller 
universitetsutbildning 

37 (32 %) 9 (30 %) 28 (33 %) 

Sysselsättning     
Studenter 51 (44 %) 8 (27 %) 43 (50 %) 

0,018 
Deltidsanställd 11 (9 %) 1 (3 %) 10 (12 %) 
Heltidsanställd 47 (41 %) 21 (70 %) 26 (30 %) 
Arbetslös 2 (2 %) 0 (0 %) 2 (2 %) 
Annat 5 (4 %) 0 (0 %) 5 (6 %) 
Inkomst     
<20 000 kr/månad 63 (54 %) 11 (37 %) 52 (60 %) 

0,004 20 000-39 000 kr/månad 50 (43 %) 16 (53 %) 34 (40 %) 
>40 000 kr/månad  3 (3 %) 3 (10 %) 0 (0 %) 
Bostadsortens storlek     
Liten stad 30 (26 %) 3 (10 %) 27 (90 %) 

0,624 
Större stad 86 (74 ) 9 (11 %) 77 (89 %) 
Hushållets storlek     
Mindre hushåll 108 (93 %) 30 (100 %) 78 (91 %) 

0,415 
Större hushåll 8 (7 %) 0 (0 %) 8 (9 %) 
Total besöksfrekvens     
Aldrig 21 (18 %) 0 (0 %) 21 (25 %) 

0,000 
1-3 g/månad 20 (17 %) 5 (17 %) 15 (18 %) 
1-2 g/vecka 35 (30 %) 8 (27 %) 27 (31 %) 
3-5 g/vecka 30 (26 %) 9 (30 %) 21 (24 %) 
>5 g/vecka 10 (9 %) 8 (26 %) 2 (2 %) 

1 Fisher Exact Test 

Av respondenterna var 44 % studenter, 41 % heltidsanställda och resterande 15 % var fördelade 

på alternativen deltidsanställd, sjukskriven, arbetslös och annat. Fyrtio procent hade en 

månadsinkomst på mindre än 10 000 kr, 35 % tjänade 20 000-29 000 kr, 18 % tjänade  

10 000-19 000 kr, 5 % tjänade 30 000-39 900 kr och 3 % hade en inkomst mellan 40 000 och 49 

900 kr. Ingen respondent angav en månadsinkomst på 50 000 eller mer. Antal personer i 

hushållet varierade mellan 1 och 5 personer. Fyrtiotre procent svarade att de bodde tillsammans 

med en annan person, 40 % bodde själva, 10 % var 3 personer i hushållet, 4 % 4 personer samt 3 

% bodde 5 personer i ett hushåll. 
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Deltagarnas totala besöksfrekvens varierade från 0 till 57 besök per månad. Utifrån den 

kategoriserade besöksfrekvensen åt männen ute oftare än kvinnorna (p=0,000). Skillnaden 

mellan män och kvinnor kunde även ses i besöksfrekvens som kontinuerlig skala där median för 

män respektive kvinnor var 11 (p25;p75=6;24) respektive 5 (p25;p75=1;9) (Figur 1). Det fanns 

även en skillnad mellan åldersgrupperna. Utifrån den kategoriserade besöksfrekvensen var de i 

åldrarna 31-40 år var mer högfrekventa restaurangbesökare, därefter de i gruppen 20-30 år och 

till sist de i gruppen >40 år (p=0,020). Även hos åldersgrupperna kunde en skillnad ses i 

besöksfrekvens som kontinuerlig skala där median för gruppen 31-40 år var 11 (p25;p75=8;15), 

7 för gruppen 20-30 år (p25;p75=2;10) samt 2 för gruppen >40 år (p25;p75=0;4) (Figur 2). Även 

dessa två tester gjordes med Fisher’s exact test. 
 

 

Figur 1. Boxplot som visar antal restaurangbesök per månad av män respektive kvinnor samt 

dess spridning, Sverige 2013.  
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Figur 2. Boxplot som visar besöksfrekvensen hos de olika åldersgrupperna och dess spridning, 

Sverige 2013.  

 
4.1 Olika tillfällen restauranger besöks 

Det vanligaste tillfället att besöka restauranger var vid firanden eller andra speciella tillfällen då 

65 % (n=75) angav detta alternativ. Under helger gjorde 59 % (n=68) restaurangbesök, 59 % 

(n=68) gjorde det vid vardagliga luncher/middagar, 37 % (n=43) i jobbrelaterade sammanhang 

och 4 % (n=5) valde även alternativet annat.  

 

Resultaten visade att en större andel kvinnor (72 % n=62) än män (47 % n=14) gjorde det vid 

firanden och andra speciella tillfällen (p=0,012) (Tabell 3). I jobbrelaterade situationer besöktes 

restauranger av 54 % (n=27) av de med en inkomst mellan 20 000 och 39 900 kr/månad, 27 % 

(n=17) av de som tjänade <20 000 kr/månad, samt 0 % av de i gruppen >40 000 kr/månad 

(p=0,004). I de olika åldersgrupperna fanns en skillnad i att en större andel av de i gruppen 20-30 

år gjorde besök under vardagliga luncher och middagar, 65 %, (n=58) mot 57 % (n=8) hos de i 

åldrarna 31-40 år samt 30 % (n=4) hos de >40 år (p=0,022). Ingen signifikant skillnad hittades 

vid jämförelser mot hushållsstorlek utbildningsnivå eller bostadsortens storlek. 
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Tabell 3. Tillfällen deltagare besökte restauranger, totalt och i relation till kön.  

 Totalt 
N=116 

Män 
N=30 (26 %) 

Kvinnor 
N=86 (74 %) 

P1 

Jobbrelaterade 
sammanhang 

44 (38 %) 15 (50 %) 29 (34 %) 0,087 

Firanden o andra 
speciella tillfällen 

76 (66 %) 14 (47 %) 62 (72 %) 0,012 

Vardagliga luncher och 
middagar 

79 (68 %) 21 (70 %) 58 (50 %) 0,176 

Helg 70 (60 %) 21 (70 %) 49 (57 %) 0,149 
Annat 36 (31 %)  6 (20 %) 30 (35 %) 0,245 

 
1Fisher exact test 

 
4.2 Vad påverkar vilka anledningar restauranger besöks? 

Gällande anledningar till att gå på restauranger var ”det är festligt/trevligt” och ”det är ett sätt att 

umgås med familj/vänner” de vanligaste då respektive alternativ angavs av 68 % (n=67) av 

respondenterna. Femtiosju procent (n=66) gjorde det av bekvämlighet, 57 % (n=66) för att det är 

gott och 22 % (n=26) ansåg att de inte hade tid att laga mat själva. Andra skäl angavs av 4 % 

(n=5), exempelvis att de jobbade på en restaurang. 

 

 

 

Tabell 4. Anledningar som bidrog till restaurangbesök hos deltagarna, totalt och i relation till 

kön.  

 Totalt 
N=116 

Män 
N=30 (26 %) 

Kvinnor 
N=86 (74 %) 

P1 

Bekvämlighet 66 (57 %) 17 (57 %) 49 (57 %) 0,571 
Tidsbrist 25 (22 %) 11 (37 %) 14 (16 %) 0,037 
Festligt, trevligt 79 (68 %) 12 (40 %) 67 (78 %) 0,000 
Gott 64 (55 %) 19 (63 %) 45 (52 %) 0,204 
Ett sätt att umgås 81 (70 %) 19 (63 %) 62 (72 %) 0,249 
Annat 13 (11 %) 3  (10 %) 10 (12 %) 0,442 

1Fisher exact test 

 

När variablerna jämfördes mot vilka anledningar som gjorde att man besökte restauranger gick 

det att utläsa att en större andel män (37 % n=11) än kvinnor (17 % n=15) gjorde det på grund av 

tidsbrist (p=0,037) (Tabell 4). Däremot besökte kvinnor (78 % n=67) i större utsträckning 

restauranger för att de ansåg det vara festligt och trevligt jämfört med män (40 % n=12) 

(p=0,000). En större andel av de som bodde i en större stad (59 % n=61) gjorde det för att det är 

gott i jämförelse med de som bodde i en mindre stad (25 % n=3) (p=0,034). En signifikant 

skillnad hittades även beroende av hushållets storlek. Resultaten visade att en större andel av de 

som bodde i mindre hushåll (72 % n=78) än de som bodde i större hushåll (25 % n=2) valde 

restaurangbesök ett sätt att umgås med familj/vänner (p=0,006). Mellan åldersgrupperna, 

utbildningsnivåerna samt sysselsättning hittades inga skillnader. 
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4.3 Skillnader i matvanor beroende på restaurangvanor 
 

Det fanns inga samband mellan konsumtionsfrekvens av snacks, sötsaker, frukt, grönsaker, saft 

respektive läsk och total besöksfrekvens. Likaså fanns det inga samband mellan val av matfett, 

bröd respektive mjölkdryck och total besöksfrekvens.  
 

 

 5. DISKUSSION 
 

5.1 Metoddiskussion 

Denna studie kan inte ses som representativ för vuxna i Sverige då antalet deltagare var lågt samt 

att den genomfördes genom ett bekvämlighetsurval. Åldersspridningen var låg då åldersgruppen 

20-30 år var överrepresenterad. Även kvinnor var överrepresenterade i undersökningen. 

Eventuellt kan en relativt stor andel av de som besvarat enkäten varit koststuderande då den 

främst spreds bland författarens vänner där många studerar just detta ämne. Dessa tre aspekter 

skulle kunna ha påverkat resultaten. Resultat från tidigare studier har visat att de som är 

hälsomedvetna, vilka koststuderande kan tänkas vara, tenderar att äta ute mer sällan (1). Det är 

alltid en risk att en eller fler grupper blir överrepresenterade då bekvämlighetsurval används som 

metod (13, 14). I försök att bredda variationen av deltagare och få med personer med olika 

sysselsättningar och livssituationer uppmanades deltagarna som tidigare nämnt att själva sprida 

enkäten.  
 

En fördel med enkätstudier är att det är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att få in svar. Det är 

även lättare att nå personer oavsett var de bor. Ytterligare en fördel är att den insamlade datan är 

lätt att arbeta med i statistiska program. Dock kan svarsfrekvensen vid enkäter ofta bli lag och 

det är svårare för deltagare att ställa frågor om det är något de inte förstår. Enkätundersökningar 

kan även göra det svårare att vidareutveckla sina svar jämfört med om exempelvis intervju med 

öppna svarsalternativ används (14). 
 

Eftersom en pilotstudie genomfördes minimerades risken för missförstånd hos deltagaren då 

frågor som verkat upplevas förvirrande reviderades. Enkäten hölls relativt kort för att undvika att 

deltagaren blev uttråkad eller ofokuserad. Dessutom genomfördes den via Internet vilket gjorde 

att de som inte var intresserade av att delta enkelt kunde strunta i det. Ingen behövde känna sig 

tvingad att medverka och därför svara enbart för sakens skull (13). Detta bör ökat chansen för att 

de som tog sig tid att besvara enkäten gjorde det sanningsenligt och genomtänkt.  
 

5.2 Resultatdiskussion 

De skillnader som syntes i total besöksfrekvens fanns mellan män och kvinnor och i de olika 

ålderskategorierna. Åldersgruppen 31-40 år var mer frekventa besökare och därefter de i åldrarna 20-30 

år och till sist de >40 år. Detta skiljer sig till viss del från tidigare studier som visar att frekvensen av att 

äta ute ökar fram till de sena ungdomsåren eller den tidiga 20-årsåldern for att sedan avta och sjunka 

med ökad ålder (6, 9, 15).  En orsak till denna skillnad skulle eventuellt kunna ligga i kulturen då dessa 

studier gjordes i Storbritannien och Belgien. Det har även synts att hushåll med en högre inkomst 



 

  14 

   

 

spenderar mer pengar på mat utanför hemmet (2). Ensamboende, vilket är den dyraste boendeformen, är 

väldigt vanligt i Sverige och är dessutom vanligast i den tidigare 20-årsåldern for att sedan minska 

framtill 35-årsåldern (16). I denna studie bodde 96 % av de mellan 20 och 30 år i mindre hushåll. Detta 

kan i förlängningen tänkas medföra mindre pengar över till exempelvis restaurangbesök. 

En annan signifikant skillnad i den totala besöksfrekvensen fanns mellan män och kvinnor där män 

besökte restauranger i högre grad än kvinnor. Detta har även annan forskning visat (2, 6, 9, 15). Inkomst 

skulle kunna vara en av förklaringarna även här då män i regel tjänar mer pengar än kvinnor (17). 

Samma resultat kunde ses i den här studien.  
 

En större andel män än kvinnor angav att de besökte restauranger på grund av tidsbrist. Detta kan 

handla om både upplevd och faktisk tidsbrist. Det kan även varit så att de kvinnor som deltog i 

just den här studien prioriterade matlagning i högre grad. Tidigare forskning har visat att kvinnor 

spenderar mer tid på hushållsarbete, vilket bland annat inkluderar matlagning, än män (18, 19). 

En annan studie fann att fler kvinnor kände skuld i större utsträckning an män ifall de inte lagade 

mat, särskilt om de hade en familj. Matlagning i hemmet är till stor del fortfarande en uppgift 

som ofta utförs av kvinnor som en del av normativa förväntningar kopplade till att vara mamma 

och/eller fru (20). Resultat från en annan studie visade att fler män än kvinnor valde att äta ute av 

bekvämlighet på grund av att de inte gillade att laga mat (12). Eventuellt kan även brist på 

intresse göra att matlagning inte prioriteras. En annan studie fann att lättillgänglighet och även 

mental ansträngning (exempelvis planering av måltider) var två faktorer som starkt påverkade 

konsumtionen av take-away mat (21). Vissa i min studie kan eventuellt ha upplevt det som 

bekvämt och tidssparande att välja att inte planera sina måltider, vilket i sin tur ökar frekvensen 

av restaurangbesök (12, 21). 
 

 Fler kvinnor än män uppgav anledningen “det är festligt/trevligt” och de besökte oftare 

restauranger “vid firanden eller andra speciella tillfällen”. Detta är något som också synts i 

tidigare studier (7). Det kan innebära att kvinnor äter måltider hemma till vardags i högre grad än 

män och därför har lägre total frekvens av restaurangbesök.  

5.2.1 Socioekonomiska faktorer 

Vid jämförelse mot inkomstnivå var det främst de som tjänade 20 000-39 900 kr/månad som 

besökte restauranger i jobbrelaterade situationer. Dessa kanske anser att det tjänar tillräckligt 

mycket för att prioritera det samt kan det vara att sådana situationer uppstår oftare för dem 

jämfört med för de som tjänar >20 000. Tjänar man under 20 000 kr/månad skulle det eventuellt 

kunna bero på att man har en deltids- eller timanställning eller ett lågbetalt heltidsjobb. Dessa 

typer av anställningsformer och arbeten blir kanske inte bjudna på luncher av chefer eller 

ledningar särskilt ofta eller anser sig ha råd att själva bekosta restaurangbesök vid sådana 

tillfällen. I denna grupp ingår troligtvis även pensionärer, arbetslösa och studenter. Det kan även 

tänkas vara så att de i gruppen som tjänade 20 000-39 900 kr/månad till stor del är 

heltidsanställda och egna företagare. Hr kan det också tänkas finnas en koppling mellan att de 

med lägre inkomst till stor del är kvinnor, vilka som tidigare nämnt generellt tjänar mindre (17).  
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6. SLUTSATS 
 

Resultaten från denna studie visade att hur frekvent restauranger besöks, av vilka anledningar 

samt vid vilka tillfällen korrelerar med olika variabler. Kön var den enda variabel som 

korrelerade med samtliga undersökta delar. Ålder tillsammans med kön visade samband den 

totala besöksfrekvensen. Vid vilka tillfällen restauranger besöks visade samband med kön, 

inkomstnivå, ålder och sysselsättning. Kön, inkomstnivå samt bostadsortens och hushållets 

storlek korrelerade med anledningar till att restauranger besöktes. De övriga undersökta delarna 

av en personers matvanor visade inget samband med dennes totala antal restaurangbesök. En 

intressant fortsättning på studien skulle vara att undersöka om det finns ett samband mellan 

matvanor och näringsintag och vilka typer av restauranger en person besöker. Detta skulle kräva 

ett betydligt större urval, i synnerhet om det önskas vara representativt för populationen. 

 

7. YRKESRELEVANS 
 

 

Resultaten från denna studie är av värde när information om kost och hälsa ska föras vidare från 

verksamma inom kostområdet till antingen befolkningen i stort eller vid kostrådgivning till 

enskilda individer. Alla är inte medvetna om hur deras restaurangvanor egentligen ser ut och hur 

de eventuellt kan påverkas av dem. Exempelvis genom att bidra till sämre eller bättre matvanor i 

övrigt, exempelvis frukt- och grönsaksintag, fettintag etc., viktuppgång och även näringsmässigt. 

Dessa delar kan undersökas mer grundligt på individnivå när dennes restaurangvanor har 

kartlagts. Som tidigare nämnt anses restaurangbesök påverka personers matvanor starkt och 

många gånger vill även arbetande inom kostområdet hjälpa personer genom att förbättra deras 

matvanor. Av den anledningen är det viktigt att veta hur restaurangvanor ser ut. Det kan även 

vara bra att uppmärksamma restaurangbranschen på hur situationen ser ut och tillsammans arbeta 

mot att öka utbudet av hälsosammare alternativ. 

 

8. TACK 
 

 

 

Jag vill ge ett stort tack till de som besvarade enkäten och även de som deltog i 

pilotundersökningen.  
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Restaurangvanor i Sverige 

Umeå universitet 

Institutionen för kostvetenskap 

 

Jag studerar vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet och skriver nu mitt examensarbete där jag har valt 

att undersöka restaurangvanor i Sverige. Allt fler måltider äts utanför hemmet och jag vill därför ta reda på hur 

människors restaurangvanor ser ut.  

 

Jag vänder mig till dig som är minst 20 år och din medverkan är både frivillig och anonym. 

Vid frågor kan du kontakta mig på erra0016@student.umu.se.  

 

Tack för ditt deltagande! 

Erica Raneblad 

 

*Obligatorisk 

* 1 g/m – 1 gång/månad  

   2 g/v – 2 gånger/vecka 

   3 g/d – 3 gånger/dag 

 

Vilket år är du född? * 

ex. 1986 

 

 

 

Kön: * 

○ Man 

○ Kvinna 

 

Storlek på bostadsort: * 

○ Liten stad <20 000 invånare 

○ Medelstor stad 20 000-49 000 invånare 

○ Större stad 50 000-200 000 invånare 

○ Storstad > 200 000 invånare 

 

Högsta avslutad utbildning: * 

○ Grundskola/folkskola 

○ Realskola/2-årig gymnasieutbildning 

○ 3-årig gymnasieutbildning 

○ Eftergymnasial utbildning (minst 1 år) 

○ Högskole-/universitetsutbildning ≤ 2 år 

○ Högskole-/universitetsutbildning > 2 år 
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Sysselsättning: * 

○ Student 

○ Deltidsanställd 

○ Heltidsanställd 

○ Arbetslös 

○ Annat 

 

Månadsinkomst före skatt:  

○ <10 000 kr 

○ 10 000-19 900 

○ 20 000-29 900 

○ 30 000-39 000 

○ 40 000-49 000 

○ >50 000 

 

Antal personer i hushållet: * 

Inklusive du själv 

 

 

 

Vilka typer av restauranger besöker du och hur ofta? 

 

  Aldrig  <1 g/m  2g/m  3 g/m  1 g/v  2 g/v  3 g/v  4 g/v  5 g/v  6 g/v  1 g/d   2 g/d  3 g/d  >4 g/d    

Pizzarestaurang  

Hamburgerrestaurang 

Café/smörgåscafé 

Restaurang med 

  svensk husmanskost 

Indisk restaurang 

Japansk restaurang 

Kinarestaurang 

Thailändsk restaurang 

Italiensk restaurang 

Sushirestaurang 

Krog/pub 

Salladsbar 

Annat 

 

Vid vilka tillfällen besöker du restauranger? 

Flera val är möjliga 

○ I jobbrelaterade sammanhang 

○ Vid firanden eller andra speciella tillfällen 

○ Vid vardagliga luncher och middagar 

○ Under helgerna 
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○ Annat 

 

Av vilka anledningar väljer du att besöka restauranger? 

Flera val är möjliga 

○ Bekvämlighet 

○ Hinner inte laga mat själv 

○ Det är festligt/trevligt 

○ Det är gott 

○ Det är ett sätt att umgås med familj/vänner 

○ Annat 

 

 

 

Hur ofta äter du snacks och sötsaker? 

 

Aldrig  <1 g/m  2g/m  3 g/m  1 g/v  2 g/v  3 g/v  4 g/v  5 g/v  6 g/v  1 g/d   2 g/d  3 g/d  >4 g/d 

Snacks 

(ex chips, salta 

nötter, ostkrokar) 

Sötsaker 

(ex glass, godis 

kakor) 

 

Hur ofta är du frukt och bär samt grönsaker och rotfrukter? 

 

Aldrig  <1 g/m  2g/m  3 g/m  1 g/v  2 g/v  3 g/v  4 g/v  5 g/v  6 g/v  1 g/d   2 g/d  3 g/d  >4 g/d 

Frukt och bär 

(färska, frysta, 

konserverade) 

Grönsaker och 

Rotfrukter 

(färska, frysta, 

konserverade) 

 

Hur ofta dricker du nedanstående drycker? 

 

Aldrig  <1 g/m  2g/m  3 g/m  1 g/v  2 g/v  3 g/v  4 g/v  5 g/v  6 g/v  1 g/d   2 g/d  3 g/d  >4 g/d 

Läsk          

Saft 

 

Vilket typ av matfett använder du oftast på smörgåsar? 

○ Smör 

○ Bregott 75 % 

○ Bordsmargarin 60-80 % (ex. Bregott mellan Milda smörgås) 

○ Lättmargarin 30-40 % (ex. Lätta, Lätt & Lagom) 
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○ Margarin med växtsteroler (ex. Becel ProActiv 

○ Inget 

○ Annat  

 

 

Vilket typ av bröd äter du oftast? 

○ Knäckebröd 

○ Mjukt grovt bröd, fullkornsbröd 

○ Limpa, rågsiktsbröd 

○ Mjukt vitt bröd 

○ Inget 

○ Annat 

 

 

 

Vilken fetthalt på mjölk dricker du oftast? 

○ Standardmjölk 3 % 

○ Mellanmjölk 1,5 % 

○ Lättmjölk 0,5 % 

○ Minimjölk 0,1 % 

○ Ingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


