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Abstract 
 

Background: Over the past 30 years the incidence of overweight and obesity has 

increased. Obesity is a risk factor for many diseases, for instance type 2 Diabetes, 

cardiovascular diseases, many types of cancer and musculoskeletal diseases. That ready 

available food today is so accessible can be a reason for the public health problems of 

overweight and obesity. 

Objective: The aim was to study what possibilities and barriers there are for fast-food 

restaurants to sell healthy food. 

Methods: Information was collected by seven telephone interviews and two respondents 

answered by e-mail. Nine persons that were in charge of the menu at different fast-food 

restaurant chains in Sweden participated in the study. 

Results: To have a large variety was considered to be a problem for selling healthy 

food, also because the sale of it was low in some of the fast-food chains. Some of the 

informants did not find any problems with selling healthy food and it was regarded as 

an opportunity to get more consumers. 

Conclusion: The demand for healthier food has increased, and the offer and sales of it 

has also escalated. Nevertheless traditional fast food is selling well and that is why most 

restaurants focus on that range of food rather than offering their costumers healthier 

options in their menu. 
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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Under de senaste 30 åren har övervikt och fetma ökat i hela världen. Fetma 

ökar risken för sjukdomar så som diabetes typ 2, alla kardiovaskulära sjukdomar, vissa 

former av cancer samt sjukdomar i rörelseorganen. Orsaken till att övervikt och fetma 

blivit ett folkhälsoproblem är att tillgängligheten på energität och näringsfattig mat ökat 

samt att människor är mindre fysiskt aktiva än förr. Antalet snabbmatsrestauranger har 

ökat, vilket har lett till att energität mat så som hamburgare, pizza och korv blivit 

lättillgänglig. Konsumtion av energirik och näringsfattig snabbmat kan vara en 

bidragande orsak till övervikt och fetma. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka möjligheter och problem i att öka utbudet av 

hälsosam mat i snabbmatsrestauranger. 

Metod: Nio snabbmatskedjor deltog i studien. Insamlingen av data skedde genom 

strukturerade telefonintervjuer med personer som hade huvudansvaret över 

restaurangers snabbmat. Två av deltagarna svarade skriftligt på frågorna. 

Resultat: Enligt informanterna var möjligheten av att utöka utbudet av hälsosam mat att 

få flera kunder. Upplevda svårigheter i att sälja hälsosam snabbmat var att det är svårt 

att ha ett brett sortiment då åtgången är liten. Några informanter ansåg att det inte fanns 

några svårigheter i att sälja hälsosam mat. Efterfrågan på och utbudet av hälsosam 

snabbmat har enligt informanterna ökat och vissa av restaurangkedjorna har även planer 

på att utöka menyn av hälsosamma alternativ. 

Slutsats: Eterfrågan av hälsosam mat har under de senaste åren ökat och därmed har 

även utbud och försäljning av hälsosamma måltider ökat. Majoriteten av kunderna vill 

dock ha den traditionella snabbmaten och därför säljs det mest av den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Snabbmatsrestaurang, snabbmat, restaurang, hälsosam snabbmat, 

efterfrågan, utbud 

  



 

 

Förord 
 

Jag vill tacka min handledare Maria Lennernäs Wiklund för konstruktiv kritik under 

tiden jag skrivit denna uppsats. Jag vill även tacka informanter som ställt upp på 

intervjuer och gett mig information om deras verksamhet. 

 
 



Annika Äijö  2014-02-15 

C-uppsats 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund ................................................................................................................. 1 
1.1. Övervikt och fetma ............................................................................................ 1 
1.2. Främjandet av goda matvanor genom folkhälsoarbete ...................................... 3 
1.3. Definitioner ........................................................................................................ 3 
1.4. Vilken mat är bra för hälsan? ............................................................................. 4 
1.5. Snabbmatsrestauranger i Sverige ....................................................................... 5 

1.6. Tidigare studier om snabbmat ............................................................................ 5 
1.7. Kundens intresse för hälsosam mat ................................................................... 6 
1.8. Vad styr valet av restaurang? ............................................................................. 7 
1.9. Socioekonomiska förutsättningar ...................................................................... 8 
1.10. Problemformulering ........................................................................................... 8 

2. Syfte och frågeställningar ...................................................................................... 9 

3. Metod ....................................................................................................................... 9 
3.1. Val av ansats ...................................................................................................... 9 
3.2. Urval .................................................................................................................. 9 
3.3. Datainsamling .................................................................................................. 11 
3.4. Dataanalys ........................................................................................................ 12 

3.5. Etiska överväganden ........................................................................................ 12 

4. Resultat .................................................................................................................. 13 
4.1. Hälsosam mat enligt informanterna ................................................................. 13 

4.2. Upplevda möjligheter och problem i att sälja hälsosam snabbmat .................. 13 
4.3. Restaurangernas prioriteringar ......................................................................... 14 

4.4. Styr efterfrågan utbudet? ................................................................................. 14 

4.5. Beslut om snabbmaten ..................................................................................... 15 

4.6. Förändringar på gång ....................................................................................... 15 
4.7. Bortfall ............................................................................................................. 16 

4.8. Sammanfattning av resultatet ........................................................................... 16 

5. Diskussion .............................................................................................................. 17 
5.1. Resultatdiskussion ........................................................................................... 17 
5.2. Metoddiskussion .............................................................................................. 20 

6. Slutsats ................................................................................................................... 21 

7. Referenser.............................................................................................................. 22 

8. Bilagor 

     Informationsbrev 

     Intervjuformulär 

 

 



 

 

1 

 

1. Bakgrund 
 

Övervikt och fetma har ökat dramatiskt i hela världen sedan början av 1980-talet (1). 

Människors kroppsvikt påverkas av exempelvis matvanor, fysisk aktivitet och av andra 

biologiska, sociala och kulturella faktorer. Orsaker till att övervikt och fetma ökar bland 

befolkningen kan vara ett ökat stillasittande, tidsbrist, stress, ökat utbud på energirik 

mat samt bättre ekonomi. En ändrad arbetsmarknad med fler kvinnor i arbetslivet, 

oregelbundna arbetstider och arbetspendling har medfört att fler äter dagliga måltider 

utanför hemmet. Genom att öka tillgängligheten av mat som är bra för hälsan kan risken 

för övervikt och fetma minskas (2). 

 

Restauranger med så kallad ”snabbmat ” har ökat, och maten är ofta ohälsosam. 

Snabbmaten är lockande då den ofta är billig, god, mättande och dessutom lättillgänglig. 

I denna studie undersöks vilka eventuella möjligheter och problem det finns i att sälja 

hälsosam mat på snabbmatsrestauranger. 

 

1.1. Övervikt och fetma 

 

Förekomst av övervikt och fetma 

Övervikt och fetma ökar i hela världen, sedan 1980 har mängden personer med fetma 

nästan fördubblats (1). Världshälsoorganisationen (WHO) har uppskattat att år 2008 var 

1,4 biljarder människor överviktiga och 500 miljoner hade fetma. Detta betyder att år 

2008 var 35 procent av världens befolkning överviktiga (ibid). Personer med övervikt 

och/eller fetma finns mest i Amerika, Europa och i östra delar av medelhavet (3). WHO 

befarar att övervikt och fetma kommer att öka i alla länder, även i länder där 

undernäring fortfarande är ett vanligt hälsoproblem. Individer med ett BMI över 25 

klassas som överviktiga, och ett BMI över ≥ 30 definieras som fetma enligt WHO 

(ibid). 

 

WHO uppskattade att år 2008 var över 50 % av alla vuxna överviktiga i 46 av 51 

europeiska länder, och över 20 % av invånarna hade fetma i 40 av 51 europeiska länder 

(4). Sedan 1980 har övervikten tredubblats i Europas alla länder och andelen 

överviktiga varierar mellan 32 och 80 procent bland män och mellan 28 och 78 procent 

bland kvinnor (5). 

 

Under de senaste 30 åren har övervikt ökat även i Sverige för både män och kvinnor (6). 

Mellan år 1980 och 2005 har andelen överviktiga män ökat från 37 till 52 procent. 

Motsvarande andel överviktiga bland kvinnor var år 1980 29 procent, och 25 år senare 

36 procent. Även antalet personer med fetma har på samma sätt konstant ökat sedan 

1980-talet. Övervikt hos barn har också blivit allt vanligare, och fetma förekommer i allt 

yngre åldrar (ibid). 

 

Konsekvenser av fetma 

En metaanalys av 89 kohortstudier som genomförts i västerländska länder visar att 

övervikt och fetma ökar incidensen av flera sjukdomar (7). 20 olika utkomster 

analyserades och resultatet visade att övervikt och fetma ökade risken för diabetes typ 2, 

alla kardiovaskulära sjukdomar, de flesta former av cancer, astma, kronisk ryggsmärta 

och förhöjt blodtryck. Högsta sambandet mellan övervikt eller fetma och sjukdom var 

risken att drabbas av diabetes typ 2 (ibid.). I en rapport om fetma från Statens Beredning 
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för medicinsk Utvärdering (SBU) står det även att sjukdomar i gallsten, lever, 

andningsorganen och rörelseorganen, samt ökad produktion av könshormoner hos 

kvinnor och psykosociala problem förekommer oftare hos personer med fetma än hos 

normalviktiga (8). Enligt världshälsoorganisationen hör övervikt, högt blodtryck, högt 

kolesterol och högt blodsocker till de sex största riskfaktorerna för död i Europa. Det 

har uppskattats att 1,1 miljoner personer dör årligen i Europa på grund av övervikt. (9) 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering har genomfört en litteraturgenomgång över 

direkta och indirekta utgifter för övervikt och fetma i samhällen (7). De uppskattade år 

2002 att direkta kostnader för fetma var årligen mellan 1,5 och 3 miljarder kronor i 

Sverige, vilket var 1-2 procent av de totala utgifterna för hälso- och sjukvården. Utöver 

detta finns andra indirekta kostnader som orsakas av exempelvis sjukfrånvaro och 

förtidspensionering (ibid). 

 

Orsaker till fetma 

När intaget av energi blir högre än förbrukningen lagras detta överskott av energi i 

kroppen som fettvävnad. Övervikt och fetma uppkommer då denna obalans av intag och 

förbrukning av energi sker under en längre tid (10).  

 

Ett skäl till fetma är att många har tillgång till energität mat så som hamburgare, korv 

och bakverk (7). Detta beror bland annat på att man nuförtiden kan tillverka raffinerat 

socker och rent fett. Därmed innehåller kosten i dagens Sverige ofta mycket energi. 

Matens smak förstärks av fett och socker, och detta leder till att man vill äta mer än vad 

som behövs. Människan är biologiskt inställd på att klara av svältperioder och därför 

vill man äta mycket mat då det finns. I dagens välfärdsamhälle finns det inga 

svältperioder och därmed förbrukar inte människor mat som ätits i överskott (ibid). 

Antalet restauranger har ökat de senaste åren och det är lättare än förut att få tag på 

energität mat. Det är allt vanligare med att äta speciellt lunch utanför hemmet (11). 

 

Fördelningen av energi i form av kolhydrater, fett och proteiner har betydelse för vikten 

(11). Om den procentuella fettandelen i kosten är högre än rekommenderat ökar risken 

för övervikt och fetma. Enligt Livsmedelverkets rapport riksmaten 2010-2011 var den 

procentuella fettandelen av det totala energiintaget i Sverige högre än det 

rekommenderade 25-35 procenteneheter (12). I en kohortstudie om matvanor i norra 

Sverige mellan 1986 och 2010 gjordes totalt 141 388 observationer (13). Efter år 2000 

gjordes mellan 310 och 1 861 observationer årligen. Resultatet visar att sedan år 2002 

har intaget av den procentuella andelen fett ökat för män (36,3 % till 39,9 %) och 

kvinnor (31,1 % till 37,7 %). BMI ökade successivt under hela studien för både män 

(25,5 till 27,1) och kvinnor (24,8 till 25,9) (ibid). 

 

Fysisk aktivitet har minskat i samhället och det har lett till att man förbrukar mindre 

energi än förut (9). Minskad fysisk aktivitet är en anledning till att övervikt och fetma 

blir allt vanligare. Över 70 procent av den totala energiårgången går till 

basalomsättningen hos de flesta individer. Basalomsättningen är den energi som 

kroppen behöver för att överleva. Detta betyder att vi numera inte förbrukar så mycket 

energi på att röra på oss. (ibid). Orsaken till detta är att teknologin har utvecklats så att 

kraven på fysisk aktivitet ändrats (14). Nuförtiden är det vanligare än förr med 

skrivbordsbundet arbete, bilåkande, datoranvändning och tv-tittande. Stillasittandet har 

ökat och det har uppskattats att människor är stillasittande 60 procent av sin vakna tid 

(ibid). Flera timmars stillasittande ökar också risken för övervikt (15). Studier visar 
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också att de som är mer fysiskt aktiva har vanligen lägre BMI än de som är mindre 

fysiskt aktiva (ibid). Därmed är fysisk aktivitet en skyddsfaktor mot övervikt och fetma. 

 

1.2. Främjandet av goda matvanor genom folkhälsoarbete 

 

Folkhälsomål 10 – matvanor och livsmedel 

Sveriges nationella folkhälsomål nummer 10 handlar om matvanor och livsmedel (16). 

Enligt folkhälsomålet skall måltiderna vara regelbundna med näringsrik mat och dryck. 

Energiintaget skall vara i balans med energiförbrukningen. Maten skall vara mångsidig 

och innehålla mycket frukt, grönsaker och fullkornsprodukter. Maten skall även 

innehålla mindre mättat fett, salt och socker (ibid). 

 

Åtgärdsförslag för att främja goda matvanor 

Statensfolkhälsoinstitut har år 2005 föreslagit att åtgärder skall sättas in för att det skall 

bli svårare att få tag i energität och näringsfattig mat, samt lättare att konsumera frukt 

och grönt (2) I ett kunskapsunderlag för en Folkhälsopolitisk rapport 2010 står det i 

utvärderingen att ingen åtgärd har genomförts gällande detta förslag (ibid). I 

folkhälsopolitiskarapporten 2010 finns nya förslag gällande matvanor och livsmedel 

varav ett är följande: ”Satsningarna bör riktas mot att främja tillgången till stödjande 

miljöer och mot att förändra värderingar samt attityder och beteenden.” (2) Förslagen 

visar att det finns ett politiskt intresse i att öka tillgången av hälsosam mat. 

 

Vidare har Folkhälsoinstitutet gett förslag på att man skall göra ett index för hur 

tillgängligt olika livsmedel är (16). Detta förslag motiveras med att valet av mat 

påverkas av hur lätt eller svårt det är att få tag i det, och om Folkhälsoinstitutet 

kartlägger det så kan man se om hälsosamma val är möjliga (ibid). Detta visar att 

folkhälsoinstitutet arbetar för att det skall bli lätt att göra hälsosamma val. Dock kan inte 

myndigheterna styra över det privata näringslivet, de kan endast försöka påverka mat- 

och måltidsproducenter. Folkhälsomyndigheten skriver inget om snabbmatsrestauranger 

i rapporter som handlar om goda matvanor och livsmedel. 

 

För att främja goda matvanor på befolkningsnivå informerar Folkhälsoinstitutet att olika 

organisationer kan påverka tillgängligheten, priset, attityder, arbetsliv, socialt stöd och 

individfaktorer (17). Olika val görs beroende på vad som finns åtkomligt, och därmed 

påverkar utbudet av till exempel godis, bakverk och sallader konsumtionen av dessa. 

Folkhälsomyndigheterna skriver att det bör finnas flera alternativ till bra pris för att 

hälsoåtgärder skall leda till bra resultat. Priset styr valet främst bland äldre och bland 

personer med lägre inkomst. Det är flera olika bestämningsfaktorer som påverkar 

individers matvanor och därför behövs det göras åtgärder på flera olika plan för att öka 

möjligheterna till goda matvanor (ibid). 

 

1.3. Definitioner 

 

Enligt Nationalencyklopedin definieras snabbmat som maträtter som ”kan konsumeras 

utan tidsödande tillagning eller beredning”(18). Restaurang är ett ställe där man kan 

köpa måltider (19). Begreppet fastfood beskrivs även som ”Matkoncept anpassade för 

avhämtning och snabb servering”(10). I denna uppsats definieras snabbmat som den 

mat som kan köpas från snabbmatsrestauranger, inte halvfabrikat som kan köpas i 

livsmedelsaffärer eller mat som kan tillredas snabbt i hemmet. 
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Fysiologiskt energivärde är energi som är metaboliserbart, alltså den energi som 

kroppen kan använda sig av (20). Kostens energivärde varierar beroende på vilka ämnen 

den innehåller, till exempel innehåller kolhydrat och protein fyra kcal/ gram och fett nio 

kcal/gram. Energität mat är mat som innehåller mycket energi per viktenhet. 

Näringsämnen är ämnen som finns i kost som behövs för människans ämnesomsättning, 

de behövs för att bygga upp vävnader samt för att uppfylla kroppens energibehov. 

Näringsämnen är exempelvis proteiner, fettsyror, kolhydrater, vitaminer, mineraler och 

spårelement. Näringstäthet definieras som ”halten av näringsämnen per energimängd i 

olika livsmedel” (20, s. 348). Skräpmat är energirika livsmedel som ”innehåller energi i 

form av socker och fett, och ofta mycket salt men saknar viktiga näringsämnen” (21). 

 

BMI är body mass index, vilket är personens vikt kg ÷ längden m
2
. Detta är ett sätt att 

mäta om en person är överviktig eller har fetma (3). 

 

1.4. Vilken mat är bra för hälsan? 

 

Hälsosam mat 

Livsmedelsverkets råd om matvanor för bättre hälsa är att äta 500 gram frukt och grönt 

dagligen, äta tre gånger i veckan fisk, välja fulkornsvarianter av bröd, flingor, pasta och 

ris samt mindre läsk, godis, glass, snacks och bakverk än vad som konsumeras idag 

(22). Hälsosamma matvanor är att äta varierat och följa tallriksmodellen. Frukt och 

grönt är hälsosamt för att de innehåller många näringsämnen, så som mineraler, 

vitaminer och kostfibrer. Det är även bra för de som behöver gå ner i vikt för att de 

mättar men innehåller relativt lite energi (ibid). I denna uppsats kommer hälsosam mat 

betyda kost som är varierat och som innehåller mycket näring. Kosten skall gärna 

innehålla grönsaker, frukter, fullkorn eller fisk, samt inte mycket fett och socker. 

 

Energitäthet i olika livmedel 

Snabbmat innehåller ofta mycket energi och om man ofta konsumerar stora portioner 

ökar sannolikheten för att inta för mycket energi, vilket sedan kan leda till övervikt. 

Snabbmatsportioner innehåller mellan cirka 120 och 1 100 kalorier, exempelvis 

innehåller ett hamburgermål 1 070 kalorier, en kycklingwrap 500 kalorier och korv med 

bröd 260 kalorier. Som tillägg kan man ofta välja en stor cocacola med 220 kalorier, 

bearnaise sås med 180 kalorier, pommes fritt med 340 kalorier eller en sallad med 120 

kalorier. (23, 24, 25). Genomsnittliga energiförbrukningen för en vuxen kvinna är 2 000 

kalorier per dag och 2500 kalorier för en man, dock finns det stora individuella 

variationer på energiförbrukningen. För att inte gå upp i vikt skall man äta flera gånger 

om dagen och därmed innehåller ett hamburgermål med 1 100 kalorier för mycket 

energi för en stillasittande person. 

 

Olika måltider innehåller olika mycket energi och här presenteras några exempel på 

energiinnehållet per 100 gram; pommes fritt 307 kcal, kokt potatis  

71 kcal, kokt pasta 139, hamburgare 280 kcal, kycklingwrap 135 kcal, nuggets 260 kcal, 

pizza med skinka 267 kcal, grekisk sallad 77 kcal, kycklingsallad med dressing 105 

kcal, grillkorv 215 kcal och korvbröd med ketchup 255 kcal (25). Dessa baserar sig på 

livsmedelsverkets uppskattningar, och beroende på vilka livsmedel man använder 

varierar energimängden. I och med att snabbmat ofta innehåller mycket energi är det lätt 

att få i sig mer energi än vad man förbrukar. 
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1.5. Snabbmatsrestauranger i Sverige 

 

Marknaden för snabbmatsrestauranger ökar 

I en kartläggning på snabbmatsrestauranger i Sverige ökade marknaden med 3,3 % år 

2012 (10). I en uträkning med endast de kedjeprofilerade aktörer, som har drygt 3 400 

försäljningsställen vilket är ca 2/3 av snabbmatsrestauranger, ökade marknaden med sex 

procent samma år. Marknadsandelen har minskat för pizzerior, gatukök och sushibarer, 

medan nya koncept som exempelvis foodtrucks och juicebarer ökar (ibid). 

 

År 2012 var totalmarknaden för snabbmatsrestauranger cirka 21,7 miljarder kronor, 

varav hamburgermarknadens andel var nästan 38 procent och pizzeriornas 17 procent 

(10). De resterande grupperingarna gatukök, trafik- och servicebutiker, övriga kedjor 

och övrig snabbmat har andelar mellan 10 och 14 procent av den totala marknaden. I 

Sverige finns det 440 kedjerelaterade hamburgarrestauranger och det finns planer på att 

bygga fler. Senaste åren har marknaden för snabbmatsrestauranger ökat och det 

förväntas öka även i fortsättningen, det blir allt vanligare att äta lunch ute och en 

halvering av momsen har gjort att restaurangerna inte drabbats av lågkonjunktur (ibid). 

Ökningen av antalet snabbmatsrestauranger leder till att exponeringen för snabbmat 

ökar, vilket sedan troligtvis kommer öka konsumtionen. 

 

Konsumtion av snabbmat 

Det finns ingen statistik om hur vanligt det är med att äta snabbmat i Sverige, men 

undersökningar visar att äta utanför hemmen ökat. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) 

har de genomsnittliga utgifterna för utemåltider per hushåll i Sverige ökat mellan år 

2003 och 2012 från 9 640 kronor till 10 550 kronor (26). Dock har den procentuella 

andelen av utgifterna inte ökat under denna tid. Detta visar att utgiftsandelen för att äta 

på restaurang inte ökat märkbart sedan år 2003, men totalt sett så går mer pengar till att 

äta ute än förr. I en konsumtionsrapport som baseras på statistik från Statistiska central 

byrån (SCB) har konsumtionsområdet hotell, caféer och restauranger i genomsnitt ökat 

med 2,4 procent per år sedan 2002 (27). 

 

Resultatet av en studie på 1 918 personers lunchvanor i Amerika visar att 43 procent av 

deltagarna åt snabbmat till lunch, 25 procent åt snacks eller på caféer, 17 procent åt på 

restauranger, 6 procent köpte mat från mataffärer och 4 procent köpte lunchen från en 

varuautomat (28). Studien visar att åtminstone bland dessa informanter var 

snabbmatskonsumtion vanligt. 

 

1.6. Tidigare studier om snabbmat 

 

Snabbmat och dess energifördelning 

I en studie på 4 746 st studenter i Minnesota, USA undersöktes hur konsumtion av 

snabbmat påverkade sammansättningen av kosten (29). Intaget av läsk, osthamburgare, 

pommesfritt och pizza med hög energitäthet ökade ju oftare snabbmat åts, medan 

intaget av frukt, grönsaker och mjölk med hög näringstäthet minskade av att äta 

snabbmat. Det fanns positiva associationer mellan att äta snabbmat och en ökning av 

energifördelningen av fett och det totala energiintaget (ibid). 
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Exponering av snabbmat ökar vikten 

I en tvärsnittsundersökning i New York City undersöktes sambandet mellan antalet 

restauranger och BMI (30). Data om 48 482 personers BMI och sociodemografisk 

information samlades in från en hälsoundersökning. Det fanns inga samband mellan 

varken BMI och tätheten av restauranger eller mellan BMI och antalet olika sorters 

restauranger. Då man såg till andelen restauranger med ohälsosam mat så fanns det flera 

personer med högre BMI än i de områden där det fanns färre ohälsosamma restauranger. 

Det fanns ett starkare samband mellan högre BMI och antalet restauranger med 

ohälsosam mat i fattiga områden, jämfört med rika områden med motsvarande 

snabbmats utbud (ibid). 
 

Även en annan tvärsnittsundersökning genomförd i Storbritannien visar liknande 

resultat (31). Urvalet bestod av 5 442 personer i olika åldrar. I denna studie jämfördes 

exponering för mat som är menat för avhämtning (take-away food) med 

självrapporterad konsumtion av denna mat samt BMI. Exponeringen delades in i fyra 

kategorier och man skilde på exponering på arbetsplatsen, vid hemmet och på vägen till 

och från jobbet. Resultatet visar att de som exponerades mer för dessa restauranger med 

mat menat för avhämtning konsumerade även mer av denna mat. Dessa personer hade 

även i medeltal 1,21 enheter högre BMI och sannolikheten för att drabbas av fetma var 

1,8 gånger så stor jämfört med de personer som exponerades minst för restaurangerna 

(ibid). Dessa studier visar att antalet närliggande snabbmatsrestauranger som säljer 

ohälsosam mat ökar risken för högre BMI och fetma. 

 

1.7. Kundens intresse för hälsosam mat 

 

Svenskarnas lunchvanor 

I Sverige har det gjorts en undersökning för livsmedelsverket om lunchvanor, där 152 

personer intervjuades (32). Av de som svarat åt 58 procent lunch ute varje vardag, och 

god mat och geografiskt läge var det som prioriterades i valet av lunchrestaurang. På 

frågan – Vad är hälsosam mat för dig, svarade över hälften – inte mycket fett. Andra 

svar var bland annat färska råvaror, inte lite frukt- och grönsaker, inte mycket godis och 

bakverk samt mycket kostfibrer. Det fanns även en fråga om hur viktigt de ansåg att 

maten är hälsosam. På denna svarade 34 procent mycket viktigt, 49 procent ganska 

viktigt, 16 procent oviktigt och en procent vet ej/har ingen åsikt (ibid). Detta visar att 

det finns ett stort intresse för hälsosam lunch. 

 

Nordiska ungdomars förslag på hälsosammare snabbmat 

År 2011 gavs det ut en rapport om snabbmatsvanor i Norden, Nordic Young Health - 

Possibilities and barriers for new, healthy concepts in the fast food sector (33). 

Rapporten är en sammanställning av alla Nordic Young Healths delstudier. Metoder 

som använts i studierna är enkäter, fältarbete, observationer, focus grupp intervjuer samt 

experimentella tvärsnittstudier. Målgruppen var 15-29 åringar och undersökningarna 

utfördes i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island (ibid). 

 

Resultatet visar att ungdomarna vill ha mat med mindre fett, mat som är tillagad på plats 

samt mera frukt och grönt (33). Förslag till förändringar var att det skulle säljas mer 

soppor, fisk, fullkornsbröd och kött med låg fetthalt. Hälsosam- och ohälsosam mat var 

lika omtyckt av personer som fick äta av båda två. En tredjedel av de som svarade åt 

inte på snabbmatsrestauranger för att de ansåg att det är för ohälsosamt (ibid). I en 

delstudie som gjordes i Göteborg framkom olika hinder som gör det svårt att äta 
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näringsrik snabbmat (34). Följande hinder upptäcktes: på vissa områden finns inte 

hälsosamma och billiga alternativ, samt att det är brist på trevliga platser som erbjuder 

hälsosam mat (ibid). I rapporten om snabbmatsvanor i Norden står också att känslor och 

nostalgi påverkar valet av mat, och att detta även borde kunna kopplas till hälsosam mat 

(33). Slutsatsen av denna studie var att hälsosamma alternativ borde vara standard, det 

borde inte vara något som man skilt måste be om (ibid). För restaurangerna är alla de 

ungdomar som inte köpte snabbmat potentiella kunder, och därför kunde denna studies 

resultat motivera restauranger att ändra sin meny för att få flera kunder. 

 

1.8. Vad styr valet av restaurang? 

 

Faktorer som prioriteras vid valet av restaurang 

I USA undersöktes vad som styr valet av restaurang genom en enkätstudie med 307 

stycken respondenter (35). Komponenterna pris, miljö och hälsa ingick i studien. 

Resultatet visar att priset ansågs viktigast och hälsoaspekten kom på andra plats. Hur 

intresserad man var av hälsosam mat berodde på ens kunskaper om hälsa. De som var 

bekymrade över sin vikt, var medvetna om en viss hälsopyramid eller medvetna om sin 

egen hälsa var mer benägna att välja restaurang utifrån hälsoaspekter (ibid). Enligt 

denna studie styrs valet av restaurang bland annat av priset och kunskapsmängden om 

hälsa samt intresset till hälsa. I och med att det som kunderna vill ha säljer bra borde 

restaurangerna främst ta i beaktande priset och därefter hur hälsosam maten är. Dock 

kan personerna som deltog i studien tro eller önska att hälsoaspekten påverkar mer än 

vad den gör i verkligheten. 

 

Näringsinfomationens betydelse 

I USA har en tvärsnittsundersökning gjorts om vilka eventuella fördelar för hälsan 

näringsinformation på måltider har (36). Sammanlagt deltog 434 personer i studien som 

utfördes genom enkäter och experiment. Resultatet visar att för de mindre hälsosamma 

måltiderna undervärderade informanterna kalorimängden i medeltal med 600 kalorier. 

600 kalorier är cirka en fjärdedel av vad en fysiskt aktiv kvinna förbrukar under ett 

dygn. Måltiden innehöll vanligen dubbelt så många kalorier än vad de flesta uppskattat 

att den skulle innehålla. När tidigare förväntningar över kostens innehåll var annorlunda 

än det verkliga näringsinnehållet påverkades val och attityder av näringsinformationen. 

I dessa fall valde man det hälsosamma alternativet utöver det ohälsosammare. Då 

förväntningarna överenstämde med matens näringsinnehåll, förändrades inte beteendet. 

 

Pris, tid, läge, utseende och möjlighet till socialt umgänge spelar roll vid valet 

I en delstudie i projektet Nordic Young Health (33) undersöktes konsumtion av 

snabbmat utgående från 15- 20 åriga ungdomars åsikter och beteenden (34) Genom två 

veckors observation på restauranger och gruppintervjuer samlades information om detta 

i Göteborg år 2010. Ungdomarna sade att de skulle äta näringsrikare mat om det skulle 

finnas snabba, billiga och hälsosamma alternativ. Sallads-bufféer ansågs vara alldeles 

för dyra för dem. I och med att ungdomarna inte hade mycket tid under rasterna var tid 

och pris det som mest påverkade valet av restaurang. Andra saker som också var viktiga 

i valet av snabbmat var restaurangens läge och utseende samt möjlighet till socialt 

umgänge. Ungdomarna vill sitta tillsammans runt ett stort bord och umgås med 

varandra (ibid). 
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1.9.  Socioekonomiska förutsättningar 

 

Det har visat sig att sämre sociala förutsättningar är en riskfaktor för fetma. Det är 

vanligare med fetma i de lägre socioekonomiska klasserna än i de högre (7). Bland både 

män och kvinnor är förekomsten av fetma vanligare bland lågutbildade jämfört med 

högutbildade (37). 

 

I Nya Zeeland har ungdomars matvanor jämförts mellan olika bostadsområden (38). 

Data samlades in år 2007 från 9 107 ungdomar som deltog i en enkätundersökning om 

hälsa. En fråga var - hur många gånger i veckan äter du på snabbmatsrestauranger så 

som McDonalds, KFC (Kentucky Fried Chicken), Burger King och Subway? Resultatet 

visar att de som bodde på resurssvagare områden åt mer snabbmat än de som bodde på 

rikare områden. Konsumtionen av choklad, chips och läsk var också högre i de fattigare 

områdena. Intaget av frukt och grönsaker var lika bland de olika områdena (ibid). 

 

I Amerika har det gjorts en studie på 1 918 personers lunchvanor (28). Resultatet visade 

att personer med endast gymnasieutbildning hade mycket större sannolikhet att äta 

snabbmat än de med universitetsutbildning. Det var även vanligare att personer mellan 

18 och 34 år åt snabbmat till lunch än de som var över 55 år. Det upptäcktes inga 

skillnader mellan kön, etnicitet, civilstånd eller BMI gällande hur ofta de åt snabbmat 

(ibid). Denna studie visar att personerna med lägre utbildning samt yngre personer äter 

oftare på snabbmatsrestauranger. Det betyder att dessa är snabbmatsrestaurangernas 

främsta målgrupper, vilket troligtvis styr restaurangernas affärstänkande och utbud av 

måltider. 

 

1.10. Problemformulering 

 

Tidigare studier visar att upprepat ätande på snabbmatsrestauranger ökar fett- och 

energiintaget vilket i sin tur ökar sannolikheten för övervikt och fetma. Övervikt och 

fetma är globala folkhälsoproblem som orsakar flera sjukdomar. Vad och hur mycket 

människor regelbundet äter har betydelse för deras kroppsvikt och hälsa. Eftersom 

många äter dagligen på snabbmatsrestauranger påverkar utbudet av maten och menyn 

kundens konsumtion och på sikt hälsa. I detta sammanhang finns det flera viktiga 

frågor. Vad erbjuder restaurangerna och vad vill konsumenterna ha? Styr efterfrågan 

utbudet gällande snabbmat på restauranger? Denna uppsats handlar om vilka åsikter 

snabbmatsrestauranger har kring hälsosam mat. I uppsatsen behandlas också om och hur 

kundundersökningar genomförs, vilka överväganden som styr menyerna samt hur de 

agerar gällande sitt utbud. Denna studie strävar till att belysa vilka möjligheter och 

problem som finns i att sälja hälsosam snabbmat utifrån snabbmatsrestaurangernas 

perspektiv. 

 

Studien kommer att bidra med en djupare förståelse av varför det inte finns fler 

hälsosamma alternativ på snabbmatsrestauranger. Kommuner, landsting eller 

folkhälsoinstitutet kan använda sig av denna studie för att få reda på vad restaurang 

ägare anser om att sälja hälsosam mat. Tidigare studier om snabbmat har främst 

undersökt åsikter och beteenden från kundernas perspektiv. Dock är det restaurangerna 

som bestämmer utbudet av maten och därför är det viktigt att studera hälsosam 

snabbmat ur restaurangernas perspektiv. Denna uppsats kan fungera som underlag för 

att utveckla insatser för att öka tillgången av hälsosam mat på restauranger. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet var att undersöka problem och möjligheterna i att öka utbudet 

av hälsosam mat i snabbmatsrestauranger. 

 

Frågeställningar: 

Vilka eventuella möjligheter ser snabbmatsrestauranger i att sälja näringsrik snabbmat? 

Vilka eventuella problem finns i att sälja näringsrik snabbmat i restauranger? 

Vad styr och vilka beslutar om utbudet på snabbmatsrestauranger? 

Hurdan mat vill kunderna ha? 

Finns det planer på att öka utbudet av näringsrik mat? 

Vad anser snabbmatsrestauranger är viktigt i deras verksamhet? 

 

3. Metod 

 

3.1. Val av ansats 

För att få en djup förståelse i hur restaurangkedjor förhåller sig till fenomenet hälsosam 

mat valdes intervjuer som metod för datainsamling. Enligt Trost skall kvalitativ metod 

användas då man vill förstå hur människor resonerar eller handlar. Kvalitativ metod 

handlar om att förstå eller hitta mönster i det som studeras (39). I denna studie 

undersöktes personers tankar om att sälja snabbmat och därmed var en kvalitativ metod 

lämplig för denna studie. Vid insamling av data utfördes strukturerade telefonintervjuer. 

Det valdes att göra telefonintervjuer för att de som skulle intervjuas befann sig på flera 

olika ställen, och därmed vore det svårt att träffa personerna för intervjuerna. 

  

3.2. Urval 

 

För att få bra svar på forskningsfrågorna valdes ett representativt urval. Restauranger 

som har störst omsättning i Sverige valdes till studien för att dessa restauranger når ut 

till flest människor. Även en mindre restaurangkedja valdes för att få information från 

någon som arbetar närmare kunderna. Urvalskriterierna för restaurangerna var att deras 

koncept riktar sig in på snabb servering av mat. Snabbmatsrestauranger som fokuserade 

på drycker eller bakverk exkluderades från studien i och med att undersökningen främst 

handlar om snabbmat. För att få så bra svar som möjligt intervjuades endast personer 

som hade huvudansvaret över restaurangernas utbud. 

 

21 företag som säljer snabbmat kontaktades och av dessa tjugoen deltog nio. Urvalet 

bestod av följande företag: McDonald´s, Frasses, Subway, OKQ8, Café Prego, 

Tuseno2, Korvgubben, Max och Sibylla. Alla dessa har mellan 3 och 368 

försäljningsställen för snabbmat i Sverige. Här under kommer alla nio 

snabbmatsrestauranger som deltog i studien beskrivas. 

 

OKQ8 – är ett drivmedelbolag med omkring 770 stationer i Sverige. Utöver bensin och 

alternativa bränslen erbjuder OKQ8 biltillbehör, däckservice, reservdelar, biltvätt, 

biluthyrning, verkstäder, mat, kaffe och kioskprodukter (40). De har 368 stationer där 

de säljer snabbmat så som hamburgare, korv, mackor med färsk bakat bröd, triangel 

smörgåsar och färdiga sallader (41). 
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McDonalds – grundades år 1955 i Kalifornien och har idag 35 000 restauranger runt om 

i världen. Idag har de cirka 220 restauranger i Sverige med sammanlagt 435 000 gäster 

dagligen (42). De säljer hamburgare, pommes fritt, nuggets, wraps, sallader, glass, 

smoothies, frukost och olika drycker. För huvudrätten kan man välja mellan 7 olika 

hamburgare, fyra olika wraps, två olika sallader och kyckling-nuggets (43). I Sverige 

säljer McDonalds 5,2 miljoner minimorötter årligen och nyligen har de infört ett mål för 

barn som följer tallriksmodellen (44). 

 

Sibylla – är en franchisekedja, vilket innebär att egna företagare driver restaurangerna 

(45). Sibylla är ett svenskt företag som började sälja korv med bröd år 1932. Nu finns 

det över 170 Sibyllor runt om i Sverige. De har alltid 12 mål på sin meny, varav 6 är 

med hamburgare, 2 med korv, en med kebab, en med köttbullar, en kycklingsallad och 

ett mål för barn. Till menyn hör till valfri dricka och strips, sallad eller mos. De säljer 

även ost, bacon, gurka, dippsås, lingon, räksallad och lokala alternativ (ibid). 

 

Subway – grundades 1965 i Connecticut, USA och de har ett brett sortiment av mackor 

(46). De är världens största snabbmatskedja med 40 000 restauranger, varav cirka 100 

stycken är i Sverige. Deras koncept går ut på att kunden får välja precis hur dennes 

macka skall vara. De har 15 olika mackor vars bas ingredienser är allt från kalkon och 

kyckling till räkor och rostbiff. Som tillägg till mackan kan man välja mellan chips, 

äpple och kex (ibid). 

 

Max-är en svensk hamburgerkedja med 96 restauranger i Sverige (47). Deras första 

restaurang öppnades år 1968. På menyn finns 14 olika hamburgare och 8 olika sallader 

samt olika tillbehör så som mozzarella sticks, pommes fritt, bönsallad, glass och läsk. 

De har nyckelhålsmärkta måltider som de marknadsför som måltider med lite fett men 

ändå mycket smak (ibid). 

 

Frasses – är en norrländsk hamburgerkedja som grundades år 1975 i Luleå. För tillfället 

har de 39 restauranger i Sverige, och de har planer på att öppna fler enheter (48). På 

menyn har de 14 olika hamburgare samt ett mål med chickensticks, dessa säljs 

tillsammans med olika tillbehör. Tillbehören som kan väljas är strips, friterad 

mozzarella- eller cheddarost, morötter, räksallad, lökringar, dip, varmost och sallad 

(49). 

 

Prego – hör till Högskolerestauranger AB som inriktar sig mot lärosätens studenter och 

personal (50). Kvalitet, pris och miljö är något som prioriteras. För tillfället finns det 13 

stycken Pregos runt om i Sverige som säljer kaffe, mackor, snacks, frukter, färdigmat, 

olika bakelser, glass och drycker. Sortimentet varierar på de olika försäljningsställena, 

men ett brett utbud av kaffe finns på alla Prego caféer (ibid). 

 

Korvgubben – är en svensk snabbmatskedja med fem restauranger som grundades år 

1992 (51). De säljer hamburgare, korv, kebab och dryck, och skriver själva att de är 

kända för sina stora portioner. På menyn finns 18 rätter, som är olika variationer av 

främst hamburgare och korvar. Som tillägg finns strips, mos, lökringar, smältost, 

räksallad och olika dipsåser (ibid). 

 

Tuseno2 – är en hamburgerkedja med tre restauranger i Malmö (52). På sin meny har de 

33 olika hamburgare, 6 sallader och 4 olika kötträtter som serveras tillsammans med 
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pommes fritt, klyftpotatis eller sallad. Hamburgarna innehåller nötkött men det går att 

byta ut hamburgerköttet till vegetarisk, kyckling, fisk, vegan eller falafel (ibid). 

 

3.3. Datainsamling 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide (se bilaga 2) utformades utifrån uppsatsen bakgrund, syfte och 

frågeställningar. Intervjufrågorna bestod av tio huvudfrågor med några följdfrågor. De 

flesta frågorna var öppna frågor för att informanterna skulle få möjlighet att berätta 

själva utan att bli styrda av frågorna. För att undvika missförstånd var frågorna enkla 

och direkta. Även ett informationsbrev (se bilaga 1) gjordes där undersökningens 

användning, syfte samt informanternas rättigheter kortfattat beskrevs. 

 

Genomförandet av studien 

Snabbmatsrestaurangkedjorna som hade störst omsättning år 2012 enligt Delfi 

Fastfoodguide kontaktades (10).  21 restaurangkedjor kontaktades först på e-post eller 

genom olika kontaktformulär som fanns på deras hemsidor. Nästan ingen svarade på e-

posten, och därför togs det kontakt med företagen istället per telefon. Nio personer 

ställde upp som informanter till denna studie. Syftet med undersökningen beskrevs kort 

och sedan frågades om vilken person som vore lämplig för att svara på några frågor om 

deras utbud. Oftast svarade personer i växeln som sedan kopplade samtalet vidare till 

snabbmatsansvarige. Om personen ifråga hade möjlighet att svara på frågorna gjordes 

intervjun direkt. Innan intervjun utfördes blev studiens deltagare informerade om 

undersökningens syfte samt deras rättigheter. Två personer önskade bli uppringda en 

annan dag och då gjordes intervjun med dem senare. 

 

Då informanterna svarade mycket kort eller otydligt ställdes följdfrågor för att öka 

förståelsen för vad de menade. Samtidigt som intervjuerna skedde skrevs korta stödord 

om allting de sade ned. Direkt efter intervjun skrevs informanternas svar detaljrikt. För 

att inte glömma bort vem som sagt vad skrevs även vilken restaurangkedja svarat samt 

olika kommentarer för att minnas vem som sagt vad. 

 

Två restaurangkedjor ville svara på frågorna skriftligt och därför skickades 

informationsbrevet och intervjufrågorna till dem via e-post. Sedan skickade 

informanterna tillbaka svaren inskrivna i dokumentet med undersökningens frågor. 

 

Litteraturgenomgång 

Vid insamling av data söktes information från följande sidor: Folkhälsomyndigheten, 

Livsmedelsverket, Världshälsoorganisationen och Statistiska Centralbyrån (SCB). Även 

databaserna Ebsco host och Medline användes vid sökningen. Sökord som fast-food, 

obesity, risk factors, overweight, physical activity, behavior, social class, Sweden, 

restaurant, snabbmat, snabbmatsrestaurang, övervikt och fetma användes vid 

litteraturgenomgången. För att bakgrunden skulle innehålla de senaste resultaten inom 

forskning valdes endast artiklar som var utgivna år 2000 eller senare. 
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3.4. Dataanalys 

 

Analysen av det insamlade materialet inspirerades av etnografin som går ut på att man 

försöker förstå kulturer och människors beteenden (53). Med kultur menas ”de 

beteende- och tankemönster som personer som lever i sociala grupper har gemensamma, 

tillägnar sig och skapar” (53 s.168) Ordet etnografi härstammar från ordet éthos som 

betyder folk och grafein som betyder beskriva, därmed handlar etnografin om att 

”beskriva folk”. Enligt etnografin finns det regler och koder som styr olika 

samhälssystem och kulturer (53). I analysen av materialet försökte jag hitta vilka 

kulturer och beteenden det finns inom snabbmatsbranschen. Det togs även i beaktande 

om svaren liknade varandra eller om alla olika restaurangkedjor hade olika åsikter 

gällande hälsosam snabbmat. I analysen fokuserades inte på de olika individernas svar, 

istället sågs svaren i en helhet. 

 

Efter att all data samlats in skrevs intervjuerna ut till pappersformat. Därefter lästes 

svaren två gånger igenom fråga för fråga. Sedan kombineras likadana svar med hjälp av 

olika färgkoder. Efter att all text var markerad eller kommenterad bestämdes olika 

teman. Sedan skrevs resultatet utifrån de olika teman, men även undersökningens syfte 

och frågeställningar styrde utformningen av textinnehållet. 

 

I tolkningen av data användes även det realistiska perspektivet, som utgår från att det 

finns en objektiv värld (54). I Justensens bok kvalitativa metoder står att ”Målet för den 

realistiskt inspirerade forskaren är att så objektivt och neutralt som möjligt beskriva 

och förklara de fenomen och förhållanden som är föremål för undersökningen” (48, 

s.15). Att återge en realistisk objektiv verklighet är endast ett ideal som inte går att 

fullgöra (ibid).  Det realistiska perspektivet följdes vid tolkningen av data genom att inte 

låta egna fördomar, erfarenheter och åsikter påverka resultatet. 

 

3.5. Etiska överväganden 

 

De fyra forskningsetiska huvudkraven togs i beaktande under denna studies gång. 

Informationskravet betyder att de som deltar i undersökningen skall informeras om 

studiens syfte samt att de deltar frivilligt. (55). Alla deltagare blev informerade om detta 

innan undersökningen skedde antingen muntligt eller genom ett informationsbrev. 

Enligt samtyckeskravet måste uppgiftlämnaren ge samtycke för att delta i 

undersökningen, samt denne skall få delta på sina egna villkor (55). I denna 

undersökning blev inga informanter tvingade till att delta. Informanterna deltog även på 

egna villkor i och med att de fick själva föreslå tidpunkt för intervjuerna. 

 

Enskilda människor skall inte på något sätt kunna identifieras och personer som deltar 

skall få vara konfidentiella (55). Konfidentialitetskravet följdes genom att alla personer 

som deltog avidentifierades och i resultatet kan man inte heller identifiera någon enskild 

restaurang eller restaurangkedja. Nyttjandekravet handlar om att uppgifter som samlas 

in får endast användas i forskningssyfte och får ej användas för kommersiella ändamål 

(55). All data som samlades in användes endast till denna uppsats. 

 

I denna undersökning togs även i beaktande att intervjufrågorna inte skulle vara 

formulerade på ett sätt som kunde uppfattas nervärderande mot restaurangerna. Det är 

viktigt att de inte uppfattar att deras meny döms för att vara dålig för hälsan, att syftet är 

endast att samla in information om deras tankar kring hälsosammare snabbmat. För att 
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minska risken för etiska misstag fick andra personer läsa igenom och kommentera 

undersökningsfrågorna innan datainsamlingen skedde. Innan undersökningen 

genomfördes godkände även min handledare både informationsbrevet och 

intervjuguiden.  

 

4. Resultat 
 

4.1. Hälsosam mat enligt informanterna 

 

De flesta definierade att en hälsosam måltid för dem var mat som hade mindre av vissa 

näringsämnen, exempelvis mindre fett och socker än normalt, inte mycket energi, inte 

transfetter och inte gift och konserveringsmedel. En informant konstaterade att om man 

äter hamburgare till lunch så kanske man inte också behöver äta det till middag. Ett 

annat svar var variationsrik mat, inte bra att endast äta tjocka såser, hamburgare eller 

grönsaker. Några svarade att det beror på människan, en som tränar kanske behöver 

mycket protein medan en som vill gå ner i vikt kanske behöver en fettsnål måltid. Andra 

beskrivningar av en hälsosam måltid var en sund kost som uppfyller ens näringsbehov, 

en mix av olika sorters mat, en normal portion och variationsrik mat. Dessa svar visar 

att det finns flera åsikter kring vad som är hälsosam mat. 

 

4.2. Upplevda möjligheter och problem i att sälja hälsosam snabbmat 

 

Möjligheterna i att sälja det som definieras av informanterna som hälsosam mat ansågs 

vara nya kunder, ha en meny som tilltalar fler gäster, att kunderna mår bättre och 

kommer tillbaka till en, att kunna erbjuda det som konsumenten vill ha samt kunna 

bidra till en bättre välfärd. Anna sade att det är framtidens satsning. Främsta 

möjligheten i att sälja hälsosam mat var att få flera kunder. 

 

Tre informanter upplevde inga problem i att sälja hälsosam snabbmat, och de resterande 

deltagarna i denna undersökning beskrev flera olika hinder i att sälja det. Pär säger att 

”Försäljningen av dessa produkter är ganska låg. Utmaningen är att alltid ha fräscha 

råvaror utan att behöva slänga varor som blir gamla”. Mikael och Anna upplevde 

likadant att det är svårt att ha ett stort sortiment, de måste se till att allting går runt. 

Anna sa att de inte har möjlighet att ha så stora volymer då åtgången är relativt liten. Att 

ha ett brett sortiment var det största problemet i att sälja hälsosammare mat. 

 

Elin förklarade att de har svårt att anpassa sig till de lokala i och med att de är ett globalt 

företag. Deras snabbmatskedja styrs mer av USA:s hälsotrender än av dieter som är inne 

i Sverige. En annan informant meddelade att deras restaurang är väl förknippad med 

traditionell snabbmat så som korv och bröd med majonnäsröra, och därmed är 

svårigheten med att sälja hälsosam mat kundernas attityder. Kalle upplevde att det är 

svårt att ändra på kundernas köpbeteende samt att hitta bra produkter. Han tyckte det är 

svårt att tillfredsställa kunden. En person sade att svårigheten är att deras kök inte är 

anpassade för att tillreda hälsosam mat. 
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4.3. Restaurangernas prioriteringar 

 

Informanterna hade olika svar på vad som är viktigast gällande restaurangernas utbud. 

Majoriteten av informanterna nämnde en till två faktorer som de ansåg vara viktigast. 

Det ansågs att maten som säljs skall vara varierande, tilltalande, fås snabbt och enkelt, 

smaka bra, vara närproducerad, ekologisk, prisvärd och ha bra kvalitet. Pär sa att det är 

viktigt att de erbjuder det som gästerna vill ha. Mikael berättade att det är viktigt med 

trevlig personal, marknadsföring och att vara centralt. Kalle sade att kunderna skall få 

en bra upplevelse av att besöka dem. 

 

Mångsidighet och ett brett utbud var de vanligaste uppfattningarna om företagets 

starkaste fördelar. Anna säger att deras konkurrensfördelar är att de tillagar maten på 

beställning och de har inga värmeskåp. Hon berättar också att de har omtanke om 

kunderna, lugnt, ingen stress och god mat. Mikael ansåg att det finns många fördelar 

med deras kedja, han sade att; ”vi är lokala, har stora portioner, populär mat, bra läge 

och så är vi duktiga på marknadsföring”. Övriga uppfattningar om snabbmatskedjornas 

konkurrensfördelar var personligt bemötande, god smak och bra kvalitet. 

 

4.4. Styr efterfrågan utbudet? 

 

Kalle säger att de kan ha 3 000 kunder per dag, som alla har olika viljor. Han sade att 

det efterfrågas många olika produkter och kunderna är inte beredda att betala mycket. 

Övriga beskrivningar av vad kunderna vill ha var enkelt, snabbt, gott, prisvärt, sådant de 

känner igen, det som är på extrapris, ”vår egen specialare” samt ekologiskt. 

 

Det finns även efterfrågan för hälsosam mat bland kunderna. Detta märks exempelvis av 

att försäljningen av hälsosamma måltider ökat samt att kunder önskar det enligt 

kundundersökningar. En del byter ut pommes fritt, dryck, ljust bröd och chips till 

hälsosammare alternativ. Konsumenterna har önskemål så som mer fullkorn, mindre 

salt, mindre socker, mindre fett och vatten istället för läsk. Lisa berättar också att flera 

av deras kunder frågar efter glutenfritt, GI, vegetariskt och laktosfritt. På frågan om vad 

kunderna vill ha svarar Elin ”Kunderna är medvetna och vill ha nyttigare mat”. De som 

svarade att det inte finns efterfrågan på hälsosam mat sade att de kunder som vill ha 

hälsosammare än vad de erbjuder äter någon annanstans. Mikael konstaterade att ”Om 

de vill ha något annat så kommer de inte till oss”. 

  

Alla företag som deltog i studien hade ett mycket brett sortiment, och därmed fanns det 

alltid någon måltid som var lite bättre ur hälsosynpunkt. Men alla informanter ansåg sig 

inte ha någon speciell satsning på hälsosam mat. Deras svar var följande; man kan byta 

ut pommes fritt till sallad, vi friterar endast med transfettfria oljor, vi har alltid åtta mål 

på menyn som har under 400 kalorier, vårt utbud är väldigt individanpassat samt att vi 

har bra kvalitet och färskhet. En informant som inte heller ansåg sig ha någon speciell 

satsning har en sundismeny, i vilken man kan byta ut nötkött till kyckling, få en sallad 

till och i sundismenyn används även ett annorlunda bröd. 

 

De som sade att de satsar på hälsosam mat hade flera olika exempel på detta. Det 

vanligaste svaret var att de säljer sallader. Övriga exempel på deras hälsosamma utbud 
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var fullkornsbröd, wraps, hälsosamma smörgåsar, kalorifattiga hamburgare, nyttiga 

snacks, bars, smoothies, frukt, grönsaker, morötter och havregrynsgröt. 

 

Dessa svar tyder på att efterfrågan styr utbudet. Det finns stor efterfrågan på mindre 

hälsosam mat och därmed säljs det. Dock vill vissa kunder ha grövre bröd, vatten 

istället för läsk och sallad eller dylikt istället för pommes fritt, och därmed erbjuds 

vanligen några hälsosamma alternativ. 

 

4.5. Beslut om snabbmaten 

 

Vilken mat som säljs och vilka måltider som skall finnas på listan bestäms oftast både 

centralt och lokalt. Utbudet väljs centralt av exempelvis chefen, chefsgrupper, styrelsen, 

produktutvecklare, produktgrupp eller på en sälj- och affärsutvecklingsavdelning. Kalle 

berättar att de är en grupp på fyra personer som bestämmer och gör ett förslag på 

utbudet, och sedan är det andra personer som ser igenom det och utvärderar förslagen. 

Flera av informanterna berättade att till viss del görs beslut lokalt, men detta handlade 

om en liten, exempelvis en lokal favorit eller att det inte fanns möjlighet att tillreda 

något visst i något kök. I ett företag valdes utbudet så att alla enheter får välja vad de 

säljer utifrån en produktkatalog som tas fram centralt av företagets ledning. 

 

I de stora företagen finns det mycket regler och riktlinjer gällande menyns innehåll. Elin 

berättade att det finns mycket restriktioner och regler kring exakta näringsinnehåll för 

allting. Dessa skall vara exakt samma i hela världen och därmed går det inte att påverka 

så mycket på menyn här i Sverige. 

 

Valet av vad som säljs påverkas åtminstone i vissa företag utav olika undersökningar.  

Åtta av nio restauranger utför olika marknads och kundundersökningar cirka en till två 

gånger om året. En snabbmatskedja utför underökningar veckovis, och en meddelade att 

deras online medlemmar deltar ofta i olika undersökningar på deras hemsida. Vanligen 

gör företagen undersökningar både internt och externt. Företag som anlitats för 

undersökningar är exempelvis Remarkable, Maxus och Yougov. Det var vanligare med 

undersökningar som riktade sig till både befintliga kunder och övriga människor, än 

endast undersökningar om ens egna kunder. De som undersökte endast deras egna 

kunder hade planer på att utöka deras urval till övriga potentiella kunder. 

 

Undersökningar som nämndes handlade om restaurangernas kunder, varumärken, 

kampanjer och underleverantörer. Frågorna som ställs till kunderna beror på vad som 

undersöks. Exempel på vad som undersökts är vad kunderna vill ha, kundernas intryck, 

bemötande, städning, väntetid och om de skulle rekommendera stället. 

 

Johannes berättade att kundundersökningarna inte styr så mycket deras val. De tror på 

att enligt kedjans egen vision strävar man till att vara först på marknaden med nya 

måltider. Kedjan vill sälja det som kunderna inte ännu vet själva om att de vill ha och på 

det sättet skapar de behov. 

 

4.6. Förändringar på gång 

 

Det finns ett tydligt mönster i att många restauranger planerar på att öka utbudet av 

hälsosam mat. Pär konstaterar att ”Det har tidigare varit så att kunderna sagt en sak men 
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gjort en annan. Men idag upplever vi att man inte bara säger att man vill ha 

hälsosammare alternativ, man köper dem också”. 

 

Alla restauranger ser regelbundet över sin meny och ändrar utbudet av maten beroende 

på vad som säljer mest. Det finns många planer på att öka utbudet av det som enligt 

informanterna är hälsosam mat. Rätter som kommer att läggas till är sallader, 

kycklingburgare, kycklingspett, alternativ till godis och olika vitamindrycker. En 

snabbmatskedja kommer att börja göra alla mackor själva och en annan har planer på att 

utveckla sina sallader, wraps och smoothies. En informant kunde endast säga att de skall 

utöka sin meny med olika hälsoprodukter, hurdana produkter var fortfarande hemligt. 

En annan restaurang sa att de tror på att vegetariska rätter säljer bra, och de kommer att 

utöka utbudet av det. En person sa att de inte säljer något endast för att det skulle vara 

hälsosamt, utan det är mycket viktigt att produkten är bra och smakar gott. 

 

Många av informanterna ansåg att efterfrågan på hälsosam mat ökat, intresset och 

försäljningen av hälsosam mat har ökat, exempelvis köps det mer äpplen än chips på en 

restaurang. Elin sade att denna trend med hälsosam mat har ändrats under de senaste 

fem åren. Däremot sade Anders att de redan i slutet av 90-talet infört olika hälsosamma 

alternativ. Några informanter ansåg sig inte veta om efterfrågan för hälsosamt förändrats 

eftersom de inte arbetat så länge i företaget. Två informanter upplevde att efterfrågan 

för olika produkter vad säsongbetonat. Nicklas berättade att de säljer mer sallader på 

sommaren och mer kött på vintern. Johannes sade även att marknadsföringen spelar stor 

roll i vad kunderna köper. 

 

4.7. Bortfall 

 

Nio olika informanter svarade på intervjufrågorna. Andra restauranger kontaktades 

också, men de ingick inte i studien på grund av följande orsaker: det gick inte att få tag i 

rätt person, de ansåg sig inte vara en snabbmatsrestaurang, de svarade inte eller de ville 

inte delta. Tolv företag deltog inte i studien fastän de försöktes kontaktas. 

 

4.8. Sammanfattning av resultatet 

 

De flesta informanter ansåg följande: 

 Snabbmaten skall främst vara lättillgänglig, smaka bra och vara prisvärd. 

 Möjligheten i att utöka utbudet av hälsosam mat är att få fler kunder. 

 Svårigheten i att sälja hälsosam snabbmat är att det är svårt att ha ett brett sortiment 

då åtgången är liten. 

 Efterfrågan styr till stor del utbudet av snabbmat. Utbudet väljs främst centralt, och 

valen grundar sig delvis på olika kund- och marknadsundersökningar. 

 Många snabbmatskedjor har satsningar på hälsosam mat och det finns planer på att 

öka utbudet av hälsosam mat, vanligen med 1-2 nya alternativ. 
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5. Diskussion 

 

5.1. Resultatdiskussion 

 

Upplevda möjligheter 

Alla upplevde att möjligheterna i att sälja hälsosam mat var att få fler kunder. Detta är 

inte överraskande med tanke på att var tredje ungdom, som deltog i en svensk studie, lät 

bli att äta snabbmat för att de ansåg det vara för ohälsosamt (33). I en undersökning om 

lunchvanor visade sig att 83 procent av de som svarat tyckte att det är viktigt att maten 

är hälsosam (32). Dessa människor är troligtvis också potentiella kunder för 

restaurangerna. Detta kunde vara en stark motivering för att restaurangerna skulle öka 

utbudet av hälsosammare mat, de skulle få fler kunder och mera inkomster. 

 

Upplevda problem 

Det fanns flera faktorer som upplevdes som problem i att sälja hälsosam snabbmat. Ett 

problem upplevdes vara svårigheten att erbjuda flera olika sorter då åtgången är liten. 

Möjligtvis kunde restaurangerna ta bort någon måltid för att istället erbjuda en ny 

hälsosam måltid, men då måste den nya måltiden sälja mer än den gamla för att det skall 

löna sig. Om vissa personer, som vill äta hälsosamt, inte vet att det erbjuds hälsosam 

mat, så kommer de inte ens att gå till restaurangen. Därmed är marknadsföringen 

mycket viktigt, vilket också framkom i denna studie. Att tillfredsställa kunderna och 

hitta bra produkter upplevdes också som ett problem i att sälja hälsosamt. Problemet 

med att hitta bra produkter kanske beror på att efterfrågan av hälsosammare mat har 

ökat under de senaste åren, och därför finns det inte ännu så många färdiga hälsosamma 

produkter. Förhoppningsvis utvecklas flera nya produkter, som kan tillredas snabbt, 

säljas för en bra summa och bli populära bland konsumenterna. 

 

Vissa upplevde att det inte finns problem i att sälja hälsosam snabbmat. Dessa hade 

redan infört flera hälsosamma alternativ i sina restauranger och tyckte att det fungerade 

bra. Förhoppningsvis fungerar dessa restauranger som förebilder för andra restauranger 

och inspirerar andra företagare att våga byta ut eller ändra på några rätter.  

 

Vad anses hälsosamt? 

Informanterna ansåg att hälsosam mat innehåller lite fett, socker och energi och inga 

gifter. Svaren var liknande som en undersökning om svenskarnas lunchvanor där över 

hälften sade att hälsosam mat innehåller lite fett (32). Informanterna uppfattade att 

hälsosam mat är variationsrik och storleken på portionerna bör vara rimliga. Tänkvärt är 

att många svarade på frågan om vad en hälsosam måltid är med att tala om vad som är 

ohälsosamt. Möjligtvis fokuserar man för mycket på vad som är dåligt istället för vad 

som är bra. De kunde ha svarat med ord som beskriver vad en hälsosam måltid skall 

innehålla såsom grönsaker, fullkornsprodukter, fisk, frukt och baljväxter. 

 

Det är även intressant att vissa ansåg att wraps, sallader och kyckling är hälsosamt. En 

sallad behöver inte alltid vara hälsosam endast för att den innehåller grönsaker. En 

kycklingburgare innehåller vanligen mindre fett en än hamburgare med nötkött, men det 

stämmer inte om kycklingen friteras. Det är möjligtvis en utmaning för restaurangerna 

att ha tillräckligt med kunskap om näringslära. 

 

 



 

 

18 

 

Restaurangernas val 

Restaurangägarna får fritt välja vilken mat de vill sälja. Enligt denna undersökning väljs 

produkterna i Sveriges snabbmatskedjor oftast centralt av en grupp bestående av flera 

personer. Högst sannolikt är det bra att flera personer har möjlighet att påverka menyn. 

Det kan dock vara svårt att utföra stora förändringar i menyn då flera personer måste 

godkänna förslaget. Ur hälsosynpunkt är det bra att utbudet styrs centralt eftersom 

många snabbmatsföretag har planer på att öka utbudet av hälsosamma alternativ och 

förändringarna kan genomföras snabbt på ett stort antal restauranger. 

 

Restaurangerna väljer sitt utbud beroende på vad som säljer bra. Några informanter 

ansåg att problemet i att sälja hälsosam mat är att ha ett stort sortiment. Restaurangerna 

måste få sålt den mat de köper innan den blir gammal. Därmed måste utbudet väljas 

noggrant. I bakgrunden beskrevs att kunderna påverkas av exempelvis pris, smak, läge, 

utseende och möjlighet till socialt umgänge (34). Det går inte att tillfredsställa alla, så 

vissa saker måste prioriteras. En informant sade att ”de kunder som vill ha något annat 

kommer inte till oss”. 

 

Enligt några informanter styr kundundersökningar mycket valen av utbudet. 

Restaurangerna försöker uppfylla kundernas önskningar då det är möjligt. En informant 

sade att målet är att skapa ett behov hos kunden. Restaurangkedjan vill erbjuda något 

kunderna inte ännu vet om att de vill ha. Denna tanke att kunden inte vet att den 

behöver något är rätt intressant. Inom snabbmaten kan det hända att varken restaurangen 

eller kunden vet hur en hälsosam snabbmatsportion skall se ut. Det kan behövas några 

år till för att flera hälsosamma alternativ som konsumenterna gillar skapas. 

 

Hurdan mat vill kunden ha? 

Tidigare studier visar att kunderna vill ha maten snabbt, den skall vara billig, hälsosam 

och smaka bra (32, 33, 34). Detta stämmer överens med vad informanterna ansåg om 

vad kunderna vill ha. Dock fanns det olika svar gällande efterfrågan av hälsosam mat. 

Vissa tyckte att efterfrågan ökat mycket medan andra ansåg att kunderna vill ha den så 

kallade traditionella snabbmaten. Detta kan bero på att restaurangkedjorna som deltog i 

studien har ett fungerande koncept och är bland de största på Sveriges 

snabbmatsmarknad. Om den mat de har för tillfället säljer bra så har de kanske inget 

behov av att ändra sin meny. Vissa restauranger är förknippade med en viss sorts mat, 

och på dem efterfrågas inte hälsosammare alternativ. Två personer i denna studie 

konstaterade att de kunder, som vill ha någon annan mat än den våra restauranger 

erbjuder, väljer en annan restaurang. 

 

En undersökning visade att var tredje ungdom inte äter snabbmat för att de anser det 

vara för ohälsosamt (33). Detta resultat tyder på att snabbmatsrestauranger missar var 

tredje ungdom för att deras utbud anses för ohälsosam. Informanterna verkade vara 

medvetna om att de missar kunder på grund av att folk blivit mer medvetna om sin hälsa 

och vill ha hälsosam mat. Att deltagarna visste detta eftersom alla ansåg att 

möjligheterna i att sälja hälsosam mat var att få fler kunder. 

 

Det är troligen också normer som styr köpbeteendet. Det är tryggt att köpa det man 

alltid köpt och då kan man vara säker på att det smakar likadant som förra gången. Det 

är också tryggt för snabbmatskedjorna att sälja det de alltid sålt. Kunderna är nöjda med 

deras meny och därmed behövs inga dramatiska förändringar göras.  
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Försäljningen och utbudet av näringsrik mat ökar 

Enligt deltagarna i denna studie har försäljningen av hälsosammare snabbmat ökat. 

Detta beror troligtvis på att vissa snabbmatsrestauranger har infört nya hälsosamma 

måltider som även marknadsförts effektivt. Kanske det även har uppkommit nya 

kundgrupper som inte funnits förut. Det kan även vara så, att svenskarna blivit mer 

medvetna om sin egen hälsa än tidigare och har mer kunskap om hurdan mat är bra och 

därmed ändrat sitt köpbeteende. En informant sade att flera kunder har börjat fråga efter 

GI-mål eller grövre bröd. I och med att efterfrågan och försäljningen av hälsosammare 

snabbmat ökat så finns det även planer på att utöka menyn med hälsosammare mat. 

Detta visar att efterfrågan styr utbudet. Dock är det fortfarande endast en liten del av 

måltiderna som stämmer överens med livsmedelsverkets rekommendationer. 

 

Informanternas exempel på hälsosamma måltider som kommer att börja säljas var bland 

annat sallader, wraps, kycklingburgare samt hälsosammare alternativ till godis och läsk. 

Inget av dessa exempel på hälsosammare snabbmat stämde överens med en studie där 

svenska ungdomars önskemål undersökts. Deras förslag på hälsosam mat var soppa, 

fisk, fullkornsbröd och kött med låg fetthalt (33). Ingen av snabbmatsrestaurangerna 

som deltog i denna studie hade planer på att sälja exempelvis soppor eller fiskrätter. En 

orsak skulle kunna vara det som en informant nämnde att det blir svårt att sälja något 

nytt när ens snabbmatskedja är väl förknippad med traditionell snabbmat. En annan 

orsak kan vara att det blir för svårt att tillreda det, att det inte finns plats och tid för att 

kunna göra olika sorters måltider. Eller kanske restaurangerna vet att till exempel 

soppor och fiskrätter säljer dåligt. 

 

Hälsosamt och lättillgängligt? 

För att förekomsten av övervikt och fetma skulle minska borde det hälsosamma 

alternativet vara standard, och då skulle det även bli lättillgängligt. Enligt studier 

konsumerar man det som finns i närheten av en (30, 31) och om näringsrik mat vore 

standard kunde konsumtionen av hälsosam mat öka. Folkhälsoinstitutet har gett förslag 

om att de skall bli svårare att konsumera energität och näringsfattig mat och bli lättare 

att få tag på frukt och grönsaker. Därmed kunde nya snabbmatskoncept utvecklas och 

underlätta tillgängligheten på hälsosam mat. 

 

Speciellt hamburgerkedjorna erbjöd möjligheten att byta ut läsk till vatten, och pommes 

fritt till en grön sallad, äppelbitar eller minimorötter. Idag är läsk, pommesfritt och ljust 

bröd fortfarande standard. Om en kund vill ha det hälsosammare alternativet så måste 

han/hon be om att något skall bytas ut. Detta är kanske en orsak till att de flesta äter 

hamburgaren med läsk och pommes fritt. Den normala standarden på matportionernas 

storlek är stor och om kunden vill äta mindre måste hon/han slänga resten eller be om 

en mindre portion. Är de hälsosamma alternativen lättillgängliga i dessa fall? 

 

Några restauranger hade färdiga måltider som är hälsosamma och i dessa fall är det 

hälsosamma alternativet lättillgängligt. I de måltiderna följer energifördelningen mellan 

fett, kolhydrater och protein oftast rekommendationerna. Dessa måltider brukar även 

innehålla mer fiberrikt bröd, mera grönsaker och mindre fett än vad de övriga rätterna 

innehåller.  
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Individuella skillnader 

Problemet med portionsstorlekar är att energibehovet är individuellt och även 

energiförbrukningen varierar mycket beroende på hur fysiskt aktiv man är, om man är 

man eller kvinna osv. Därför kan man inte säga att en viss mängd kalorier per portion 

blir den rätta mängden. En informant berättade att den som vill gå ner i vikt kanske 

behöver en måltid med mindre fett, medan den som tränar kanske behöver mer protein. 

Därmed vore det bra med möjligheter att individanpassa alla måltider. Detta är svårt för 

restaurangerna att ha ett brett sortiment. Dock uppgav många informanter att deras 

konkurrensfördel var just deras breda och mångsidiga sortiment. Därmed vore det 

kanske bäst med en mycket mångsidig meny där man kunde beställa alla rätter i tre 

olika storlekar. 

 

En informant sade att en av deras konkurrensfördelar är att de är kända för att ha stora 

portioner. Denna restaurangkedja skulle kanske missa kunder om de ändrade 

portionsstorlekarna till att uppfylla rekommenderade näringsintag för exempelvis 

fysiskt inaktiva vuxna män. Ur restaurangens synvinkel är deras stora portioner något 

som tilltalar dess kunder. Fastän stora energirika portioner uppskattas av en del kanske 

inte alla äter upp hela portionen. 

 

Åtgärdsförslag 

Studien visar att det även finns stor efterfrågan på mindre hälsosamma måltider som 

innehåller mycket fett och socker, och därmed finns mest sådan mat på menyn. Genom 

folkhälsoarbete kunde man få fler svenskar att bry sig mer om sina kostvanor, vilket 

kanske skulle leda till att fler skulle köpa av de hälsosammare alternativen. Problemet är 

att många äter energirik och näringsfattig mat fastän de vet att det inte är det bästa ur 

hälsosynpunkt. Det kanske beror på att denna mat ofta är billig och mättande. Det finns 

visserligen studier som visar att näringsinformation om måltider leder till hälsosammare 

val (36). I vissa delstater i USA finns det lagar på att stora restaurangkedjor måste 

informera om näringsinnehåll på varje portion. Kanske detta vore ett fungerande sätt 

även i Sverige. 

 

5.2. Metoddiskussion 

 

För att få svar på undersökningens frågeställningar fungerade kvalitativ metod bra. 

Kontakten med snabbmatsföretagen kunde genast ha skett via telefon för att spara tid. 

Intervjuerna kunde ha bandats in och transkriberats för att analysen och resultatet skulle 

blivit djupare och fler svar skulle kanske ha uppmärksammats. 

 

Det kunde även ha varit bra att specificera på vilket sätt restaurangerna har planerat 

ändra utbudet till hälsosamt. Har företagen tänkt byta ut olika livsmedel till 

hälsosammare alternativ eller har de tänkt lägga till alldeles nya rätter? Detta skulle ha 

gjort det lättare att förstå på vilket sätt restaurangerna kommer att börja sälja 

hälsosammare snabbmat. 

 

Svaren kunde ha blivit informativare om intervjuerna skett personligen. Då skulle 

informanterna kanske haft mer tid för att svara på frågorna. Frågorna kunde även ha 

varit mer anpassade för de olika restaurangerna. Detta kunde ha gjorts genom att se över 

restaurangernas menyer och utformat frågor utifrån hurdan mat de säljer. Antalet frågor 

och frågornas ordning fungerade bra i denna studie. Informanterna svarade på alla 
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frågor och förstod oftast vad som frågades. Svaren kunde även ha blivit informativare 

om ordet hälsosam mat skulle ha kort beskrivits för dem, eftersom det visade sig att 

uppfattningarna om vad hälsosam mat är varierade.  

 

I kvalitativ forskning påverkas analysen alltid av ens egen tolkning, någon annan skulle 

kanske ha tolkat resultatet på något annat sätt. Därmed kan detta ha påverkat resultatet. 

 

6. Slutsats 
 

Möjligheterna i att sälja hälsosam mat upplevdes vara att få flera kunder och hindren var 

att det är svårt att ha ett brett sortiment. Vissa ansåg att det inte fanns några hinder i att 

sälja hälsosam snabbmat. Eterfrågan på hälsosam mat har under de senaste åren ökat 

och därmed har även utbud och försäljning av hälsosamma måltider ökat. Enligt 

informanterna från snabbmatsrestaurangerna vill majoriteten av kunderna dock ha den 

traditionella snabbmaten och därför säljs det mest av den. 
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Informationsbrev till deltagare i undersökningen om 

snabbmatsrestauranger 
 

Jag studerar till Hälsopedagog på Högskolan i Gävle och gör ett examensarbete i 

folkhälsovetenskap om måltidsutbudet i snabbmatsrestauranger. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka vilka eventuella problem och möjligheter restauranger upplever i att sälja hälsosam mat. 

Undersökningen genomförs genom personliga intervjuer och vänder sig till personer som är 

ansvariga för utbudet i restaurangerna. Intervjusvaren behandlas konfidentiellt så att ingen 

restaurangkedja, enskild restaurang eller enskild person kan identifieras. Undersökningen görs 

främst i utbildningssyfte. Ni som medverkar har möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen. 

Medverkande kan ha nytta av denna uppsats som kan bidra till en djupare förståelse av vilka 

fördelar det finns i att sälja hälsosam mat. Uppsatsen kan även inspirera till att öka utbudet av 

näringsrik mat. Informanterna deltar frivilligt och får avbryta när som helst. Tack för ert deltagande. 

 

Vid frågor kontakta, 

Annika Äijö 

Annika@100gen.fi 

070-3772468 

 

  



  2014-04-15 

 

 

  
 

Frågor om utbudet i era restauranger 
 

 

1. Gör ni någon marknadsundersökning? 

– Vem gör undersökningen?  

– Hur ofta görs detta och vad frågas?  

– Tillfrågas endast era kunder eller även personer som inte besöker er restaurang? 

 

2. Vad anser ni är viktigt gällande ert utbud? 

– Vem bestämmer utbudet? 

– Väljs utbudet centralt eller lokalt? 

 

3. Vad vill ni framhålla som era konkurrensfördelar? 

 

4. Har ni/kedjan någon satsning på ”hälsosam mat”. Ge exempel på måltider eller menyer. 

 

5. Vad kännetecknar en hälsosam måltid för dig?  

 

6. Finns det efterfrågan på hälsosam mat bland era kunder? 

– Har detta ändrats över tid? 

– Hur märks detta? 

– Beskriv vad kunderna vill ha. 

 

7. Finns det planer på att ändra utbudet av måltider/menyer? 

– Planerar ni att öka utbudet av det ni definierar som hälsosamma alternativ? 

– Vad kommer i såfall att ändras eller tilläggas i er meny? 

– Om ni inte kommer att ändra till hälsosammare alternativ, vad beror det på? 

 

8. Vilka eventuella svårigheter bedömer ni finns i att sälja hälsosam mat? 

 

9. Vilka eventuella möjligheter upplever ni med att sälja hälsosam mat? 

 

10. Om du vill tillägga något ytterligare till denna studie gällande ert utbud så skriv gärna det här 

under. 

 

 

Tack för medverkan! 

Vid frågor kontakta, 

Annika Äijö 

Annika@100gen.fi 

070-3772468 

 


