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Sammanfattning	  
 

Människans utsläpp av miljö och klimatpåverkande växthusgaser har ökat i snabb takt de 
senaste hundra åren. Fler varor produceras, konsumeras och transporteras över hela jorden för 
att uppfylla de krav människor har på sin levnadsstandard. Livsmedelsindustrins roll i 
utsläppen är betydande, speciellt köttproduktionen, som står för 18 procent av världens totala 
växthusgasutsläpp. Genom att minska den mängd kött som ingår i människors måltider och gå 
mot att äta mer växtbaserat, som inte innehåller köttprodukter, kan matens miljöpåverkan 
minska. Ett viktigt område är offentliga matserveringar, vad som serveras där har en inverkan 
på människors matvanor och deras syn på mat. Måltidskonsumenters köttrika matvanor och 
matserveringars begränsande utbud av växtbaserade måltider är några av de största hindren 
för att öka konsumtionen av växtbaserat kost och minska konsumtionen av animaliska 
produkter. Om matserveringar arbetar med att göra växtbaserat kost lockande och tillgänglig 
för konsumenter, kan deras påverkan på jordens klimat minska.    

Nyckelord: Måltider, växtbaserat, miljöpåverkan, livsmedel, möjligheter, hinder. 

 

Abstract	  
 

The human emission of greenhouse gases, which affect climate change, has increased rapidly 
over the past hundred years. More goods are produced, consumed and transported all over the 
world to meet the demands of people connected to their living standards. The food industry's 
role in emissions is significant, meat production accounts for about eighteen percent of the 
total global greenhouse gas emission. By reducing the amount of meat included in people's 
diet and meals and go toward eating more plant-based, its environmental impact reduces. An 
important area is public restaurants food servings, the food that are served there have an 
impact on people's eating habits and their attitudes toward food. The meat heavy eating habits 
of food consumers and the limiting access to plant-based meals are some of the main 
obstacles to the increase of plant-based foods and reducing consumption of animal products. 
If food services are working to make plant-based food attractive and accessible to consumers, 
their influence on the earth's climate reduces.   

 
Keywords: Meals, plant-based, environmental impact, food, opportunities, obstacles. 
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1.	  Inledning	  
 

1.1	  Bakgrund	  	  
 

Människans inverkan på miljö och klimat varit en biprodukt av samhällets utveckling och 
människors längtan efter bekvämlighet (Stern 2000). Allt ifrån bilar, för bekvämare och 
snabbare transport, till konsumtionen av säsongsvaror som slängs när de blir omoderna. 
Denna strävan har lett till att jordens klimat förändras, att medeltemperaturen blivit allt högre 
på grund av människans utsläpp av växthusgaser. Världens växthusgasutsläpp är idag en 
global komplex problematik eftersom utsläppen till stor del kommer från människors 
konsumtion av varor, vars produktion är utspridd. Vem bär ansvaret för utsläppen från en vara 
som konsumeras i ett land i Europa men tillverkats i Asien?  Livsmedelsindustrin är ett 
exempel som har en stor global spridning av produktion och konsumtion, den bidrar med 
utsläpp till på grund av landanvändning, infrastruktur, transport och energi (Blanco et al. 
2014).  

När länder blir rikare och befolkningen får högre inkomst ökar ofta efterfrågan på kött och 
mejeriprodukter. Omkring 18 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser kommer från 
världens köttproduktion (Food and Agriculture Organization of the United Nations 2006). I 
Sverige har köttkonsumtionen ökat med omkring 40 procent på bara 20 år (Jordbruksverket 
2013).   

Ett livsmedels totala miljöpåverkan består av flera faktorer under produktionskedjan. 
Transporten av ett livsmedel utgör endast en liten del av dess utsläpp av växthusgaser. Kött- 
och mejeriproduktionens växthusgasutsläpp kommer till exempel från odling av stora 
mängder foder samt djurs idisslande, vilket släpper ut växthusgasen metan (Naturvårdsverket 
2015). Metan är efter koldioxid den växthusgasen med störst klimatpåverkan och dess halt i 
atmosfären har mer än fördubblats det senaste århundradet (Blanco et al. 2014).  

Att använda odlingsbara ytor till att producera djurfoder istället för livsmedel till människor 
är ett problemområde i sig. Världens befolkning förväntas öka till omkring 10 miljarder 
människor år 2050 och behovet av odlingsbar mark kommer följandevis att öka. De flesta av 
världens odlingsbara ytor är redan idag uppodlade och därför är en växtbaserad kost, som 
kräver mindre jordbruksareal, viktigt om tillräckligt med mat ska finnas att tillgå 
(Naturvårdsverket 2015). 

Vegetabilier släpper ut avsevärt mindre växthusgaser än animaliska produkter och har därför 
en mindre påverkan på klimatet. Baljväxter släpper till exempel ut 0,2 kilo CO2 
ekvivalenter/1000 kcal jämfört med nötkött som släpper ut 20 kilo CO2 ekvivalenter/1000 
kcal. Genom att välja baljväxter som bönor och linser istället för nötkött släpps omkring 99 
procent mindre växthusgaser ut i atmosfären (Naturvårdsverket 2015). 

Att övergå till att äta mer växtbaserade måltider är en viktig del på vägen att nå en hållbar 
utveckling och nå FN:s klimatmål för att stabilisera klimatet (Blanco et al. 2014). En hållbar 
utveckling beskriver FN som: En utveckling som möter nutidens behov utan att kompromissa 
framtida generationers förmåga att tillgodose sina behov (Förenta nationerna 1987). 

.  
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Det finns många olika fördelar om människor övergår till att äta en växtbaserad kost som 
endast innehåller en liten mängd kött, fågel eller fisk och en mindre mängd mejeriprodukter. 
En växtbaserad kost innehåller inte processad mat utan utgår från råvaror för att uppnå en hög 
halt av naturliga vitaminer, mineraler och fibrer. En växtbaserad måltid kan till exempel bestå 
av potatis och rotfrukter, linser och bönor med ett inslag av fröer och nötter. Växtbaserad kost 
har också många positiva effekter för folkhälsan på grund av det höga intaget av vitaminer 
och mineraler och undvikandet av processad mat och mättade fetter (Lea et al. 2006). 

Köttkonsumtion och högt intag av mättade fetter har negativa hälsoeffekter som till exempel 
förhöjd risk för tjocktarmscancer och hjärt- och kärlsjukdomar (Livsmedelsverket 2014). Att 
övergå till en mer växtbaserad kosthållning kan därmed bidra till att minska 
sjukvårdskostnader från kostrelaterade sjukdomar. Genomsnittssvensken överstiger det 
svenska livsmedelsverkets rekommendationer för konsumtion av rött kött (nötkött, fläskkött, 
lammkött m.m.) och charkuterier, vilket ligger på max 500 gram i veckan och 26 kilo om året 
(Livsmedelsverket 2014).  

Eftersom en stor del av världens befolkning har ett högt dagligt intag av animaliska produkter 
är det viktigt att undersöka hur konsumtionen av växtbaserade måltider kan öka och 
köttkonsumtionen minska, och därmed minimera livsmedelsindustrins miljöpåverkan. 
Offentliga matserveringar, som serverar mat till ett stort antal människor varje dag och agerar 
som en förebild för människor kan ha stor inverkan på åtgången av animaliska produkter. 
Därför är matserveringarna också en viktig del i att nå Sveriges miljökvalitetsmål om 
begränsad klimatpåverkan (Miljö- och energidepartementet 2014). Att dessa verksamheter tar 
sitt ansvar och ger människor möjlighet att välja måltider med låg klimatpåverkan kan bidra i 
arbetet mot en hållbar livsmedelskonsumtion. Matserveringar och måltidskonsumenter är 
sammankopplade vid försäljning och konsumtion av maträtter, därför är det viktigt att 
undersöka de hinder och möjligheter som de upplever kring försäljningen och konsumtionen 
av växtbaserad kost. I denna studie innebär växtbaserade måltider att rätterna inte alls 
innehåller kött, fisk eller fågel. 

 

1.2	  Syfte	  	  
 

Syftet är att undersöka faktorer som hindrar och möjliggör för måltidsansvariga och 
måltidskonsumenter att öka utbud och konsumtion av växtbaserade måltider vid offentliga 
matserveringar.  

	  

1.3	  Frågeställning	  
 

Vad upplever måltidskonsumenter för hinder och möjligheter gällande välja växtbaserade 
måltider vid offentliga matserveringar? 

Vilka faktorer upplever måltidsansvariga, vid offentliga matserveringar, påverkar 
växtbaserade måltiders utbud och försäljning? 
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1.4	  Uppsatsens	  struktur	  
 

Uppsatsen inleds men en genomgång av teorierna: Theory of planned behavior och Theory of 
environmentally significant behavior, de ger en ökad förståelse för vad som styr en människas 
beteende. Den återföljs av en studie från Australien om hur personer uppfattar växtbaserad 
kost och vad de har för attityd till en växtbaserad kosthållning.  

I metodavsnittet presenteras det utförligt hur den empiriska studien har genomförts och 
metodvalet diskuteras genomgående i kapitlet. Därefter presenteras resultatet av 
enkätundersökningen, som riktades till måltidskonsumenterna, och sedan intervjustudien som 
genomfördes med måltidsansvariga på matserveringar i offentlig verksamhet. Efter resultatet 
följer ett diskussionskapitel där teorier och resultat ställs mot varandra samt jämförs och 
diskuteras. Avslutningsvis presenteras en slutsats av det studien kommit fram till.   
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2.	  Teori	  och	  tidigare	  forskning	  
 

Dessa två teorier av Ajzen (1991) och Stern (2000) förklarar vad som styr en människas 
beteende, val och handlingar. 

 

2.1.	  The	  theory	  of	  planned	  behavior	  
 

Människor styrs sannolikt av många olika faktorer när de bestämmer sig för att välja en 
måltid. Genom att förstå varför människor agerar som de gör och uppvisar ett visst beteende 
kan riktade åtgärder med mål att förändra människors beteende bli mer framgångsrika. The 
theory of planned behavior (TPB) sammanställdes av Icek Ajzen under 90-talet och 
sammanställdes några år efter att den tidigare teorin The theory of reasoned action (TRA) 
publicerats, som Ajzen tillsammans med Fishbein utformade 1975-1980. TPB är välanvänd 
inom humanistiska vetenskapsläror är en teori med mål att förklara människors beteende. 
Beteendens grundläggande förklaring, som presenteras i teorin, är att beteende och handlingar 
är resultatet av övertygelser och attityder (Ajzen 1991). 

 

TPB är en teori som bildar ett ramverk för att förstå och hantera det komplexa systemet som 
är en människas beteende. En central del i TPB, och dess föregångare TRA, är att en 
människas intention påverkar ett visst beteende. I begreppet intention fångas motivationen 
och viljan i att göra en specifik sak, ju högre intention desto större sannolikhet är det att ett 
visst beteende uppvisas (Ajzen 1991). 

 

 

Figur 1. Faktorerna attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll och deras 
interaktion mellan varandra från Ajzens (1991) teori TPB. 

Enligt TPB är det tre centrala faktorer som bestämmer varför en människa genomför ett 
beteendestyrt val. Kontroll, eller specifikt en persons upplevelse av kontroll, en människas 
attityd och esubjektiva normer (andras förväntningar) leder tillsammans till intentionen som 
nämndes tidigare. (se fig. 1) Ju högre upplevelse av kontroll, positiv attityd relaterat till det 
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önskvärda beteendet, samt ett positivt samband med de subjektiva normerna desto starkare 
blir intentionen att utföra ett visst beteende (Ajzen 1991). 

 
2.1.1.	  Upplevd	  beteendekontroll	  och	  faktisk	  kontroll	  
 

Det finns flera delar som tillsammans bildar begreppet kontroll. En del är den upplevda 
kontrollen. Om en människa endast med vilja kan bestämma om den vill uppvisa ett visst 
beteende har personen en hög upplevd kontroll. Detta är sällan fallet, det finns ofta flera 
faktorer som påverkar den faktiska kontrollen. Det kan vara icke motiverande faktorer, som 
pengar, förmågor, andra människors samarbetsvilja med mera. Den upplevda kontrollen 
tillsammans med dessa icke motiverande faktorer bildar tillsammans den faktiska kontrollen 
som en människa har och som påverkar människans intention och slutbeteende (Ajzen 1991). 

 
2.1.2	  Attityd	  
 

En människas attityd innebär i TPB en persons inställning till ett beteende eller handling. 
Attityden påverkas av personens uppfattning om beteendet. En person kan uppfatta ett 
beteende som konstigt på grund av de associationer som finns. Uppfattningen angående ett 
beteende länkar sedan beteendet till ett resultat eller utfall och en positiv eller negativ attityd 
till beteendet bildas. Människan har lärt sig att välja beteenden som uppfattas ha önskvärda 
konsekvenser och välja bort beteenden som uppfattas ha ej önskvärda konsekvenser (Ajzen 
1991). 

 
2.1.3	  Subjektiv	  norm	  
 

Subjektiva normer beskriver den sociala pressen att utföra eller att inte utföra ett visst 
beteende. Begreppet subjektiva normer innebär summan av två andra faktorer. Den första är 
den normativa uppfattningen. Det handlar om sannolikheten att andra individer eller grupper 
kommer att godkänna eller ogilla beteendet. Den andra faktorn är personens motivation att 
följa denna normativa uppfattning. Tillsammans bildar detta den subjektiva normen inom The 
theory of planned behavior (Ajzen 1991).  

 

2.2	  Stern:	  Theory	  of	  environmentally	  significant	  behavior	  
 

Människors beteenden vid olika situationer kan resultera i olika grader av miljöpåverkan. Av 
vissa beteendeförändringar går det att se en direkt länk till dess miljöinverkan. Om till 
exempel en människa ändrar sitt beteende och börjar återvinna sina hushållssopor går det att 
direkt följa länken från beteendeförändringen till miljön. Andra beteenden påverkar indirekt 
miljön genom att forma det sammanhang som sedan påverkar beteenden. Historiskt sett har 
människor inte reflekterat över att deras handlingar och beteende haft en miljöpåverkan. Men 
de senaste decennierna har ett nytt perspektiv introducerats, där en miljöintention och en 
positiv miljöpåverkan vuxit fram (Stern 2000).  



10 
 

För att förstå miljörelaterade beteenden beskriver Stern begreppen environmental intent, en 
människas miljöintentioner och environmental impact, en människas beteendes 
miljöpåverkan. En människas miljöintentioner innebär att syftet med beteendet eller 
handlingen utgår från ett miljöperspektiv, alltså motivationen bakom en handling. Det kan 
vara ett ställningstagande genom att köpa en ekologisk vara i affären på grund av dess 
miljöpåverkan jämfört med den icke ekologiska produkten. Denna intention påverkar 
visserligen beteendet men det är långtifrån det enda som styr en människas handlingar i olika 
situationer. Många beteenden, som är betydelsefulla för miljön, påverkas också av vana och 
rutiner. Det är inte alltid ett medvetet val bakom varje beslut, utan mycket av vad en människa 
gör grundar sig i vanor. Även faktorer som inkomst och stadens infrastruktur påverkar. Ett 
exempel kan vara personers transportval som påverkas av pris, bekvämlighet och möjlighet 
till kollektivt åkande. Det kan också vara att andra faktorer prioriteras som viktigare än miljö 
vid till exempel val av varor och produkter (Stern 2000). 

Beteenden med goda miljöintentioner bakom sig behöver inte ha en positiv miljöpåverkan. 
Det kan till exempel finnas en uppfattning om att en produkt är bättre för miljön än en annan, 
men de egentligen har samma miljöpåverkan. Handlingen har då utgått från en uttryckt 
miljöintention men resulterat i en varken positiv eller negativ miljöpåverkan.OMVÄNT. 
Beteenden och handlingar utan en egentlig miljöintention, kanske en önskan om att spara 
pengar, kan resultera i mindre miljöpåverkan (Stern 2000). 

 

2.2.1	  Attityder	  och	  kontextuella	  faktorer	  
 

Ett beteende är en produkt av personers attityder och kontextuella faktorer. En persons attityd 
grundar sig i bland annat normer och värderingar (Stern 2000), samt uppfattningen om 
beteendet eller handlingen (Ajzen 1991). De kontextuella faktorerna härrör inte från en inre 
uppfattning utan hänvisar till yttre faktorer som till exempel statliga bestämmelser, samhällets 
förväntningar, reklam och ekonomiska kostnader. En människas attityd kan också påverka hur 
dessa kontextuella faktorer värderas. En person med en miljövänlig attityd kan vara villig att 
betala ett högre pris för en vara på grund av dess mindre miljöpåverkan än en person med en 
neutral eller negativ attityd till miljön. Förhållandet och spelet mellan en människas attityd 
och kontextuella faktorer påverkar alltså vilket beteende som uppvisas. De påverkar i olika 
stark grad varandra och interagerar med en komplexitet. Länken mellan attityd och beteende 
är till exempel som starkast när de kontextuella faktorerna är neutrala. När de kontextuella 
faktorerna är positivt och drivande eller negativt och hindrande, är kopplingen mellan attityd 
och beteende inte lika stark (Stern 2000). Ett exempel kan vara en person som ser sig själv 
som miljömedveten och ha en positiv attityd till miljö, men som ändå väljer att köpa en ny 
mobiltelefon varje år, på grund av samhällets förväntningar och reklam. Attitydens påverkan 
på det slutliga beteendet har då mindre inflytande på grund av de kontextuella faktorerna som 
reklam och samhällets förväntningar utgör 

 

2.3	   Public	   views	   of	   the	   benefits	   and	   barriers	   to	   the	   consumption	   of	   a	   plant-‐
based	  diet	  
 

Författarna till denna studie har undersökt vad människor upplever för fördelar och hinder 
relaterat till konsumtionen av en växtbaserad kost. Undersökningen genomfördes i Victoria i 
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Australien och inkluderade 415 slumpvist utvalda personer. I denna studie används begreppet 
plant-based diet som översatts till växtbaserad kost. Det innebär i denna australienska studie 
en kosthållning som inte helt exkluderar kött och mejeriprodukter, men det utgör en relativt 
liten del av det totala intaget av mat. Denna kosthållning kan verka mer lockande till den 
breda befolkningen än en kosthållning som är helt exkluderar animaliska produkter. I 
Australien konsumerade endast 11 procent av vuxna i Victoria det rekommenderade dagliga 
intaget av grönsaker, på fem gånger per dag. 51 procent åt det rekommenderade dagliga 
intaget av frukt, på två eller fler gånger per dag. Den växtbaserade matens höga intag av frukt 
och grönsaker följer dessa rekommendationer (Lea et al. 2006). 

Att förändra människors matkonsumtion till att äta mer växtbaserat har större chans att bli 
hållbart om det stämmer överens med en persons värderingar och beteende. Det kan också 
vara beroende av demografiska faktorer som kön, ålder och utbildning. Till exempel har det 
visats att kvinnor med högre ålder och utbildning och försökt äta mer hälsosamt än andra 
grupper. Studien tar också upp att människor som köper stor andel ekologisk mat, och anser 
att det är viktigt, är mer benägna att vara intresserade av växtbaserad mat. En förklaring kan 
vara att konsumenter av ekologisk mat ofta rankar hälsa högre än icke ekologiska 
konsumenter när de väljer mat (Lea et al. 2006). 

 

2.3.1	  Hinder	  
 

De största hindren för att övergå till en växtbaserad kost var för både män och kvinnor att de 
kände att de behövde mer information om växtbaserad mat och en ovilja att förändra sina 
nuvarande matvanor (Lea et al. 2006). 

Det fanns vissa skillnader mellan kön, åldersgrupper och utbildningsnivå. En stor skillnad 
mellan män och kvinnor var till exempel att det var fler män än kvinnor som hade 
uppfattningen om att människan är menad att äta stora mängder kött. Det fanns också 
skillnader mellan åldersgrupper. De yngre grupperna, människor upp till 44 år, upplevde att 
det var brist på information som var det största hindret. Den äldre gruppen, människor över 44 
år, upplevde däremot att den främsta anledningen till att de inte valde att äta växtbaserat var 
deras ovilja att förändra sina existerande matvanor. Skillnaden mellan utbildningsnivå var till 
exempel att de som var universitetsutbildade var mer sannolika att förändra sina matvanor, äta 
mer växtbaserat och prova annorlunda mat, än de personer som inte hade en 
universitetsutbildning (Lea et al. 2006). 

 

2.3.2	  Möjligheter	  och	  fördelar	  av	  en	  växtbaserad	  kosthållning	  
 

En växtbaserad långvarig kosthållning ansågs ha viktiga fördelar. De upplevda fördelarna var 
framförallt hälsorelaterade, på grund av det minskade intaget av mättade fetter och det ökade 
intaget av fibrer. De icke hälsorelaterade fördelarna som till exempel miljö och djurhållning 
rankades lågt av respondenterna, anledningen angavs vara att respondenterna upplevde att de 
inte hade tillräcklig kunskap och var osäkra på dess fördelar (Lea et al. 2006). 

Det fanns även vissa skillnader mellan kön, ålder angående de upplevda fördelarna.  Mer 
kvinnor än män ansåg att en växtbaserad kosthållning kunde hjälpa människor att hålla sig 
hälsosamma och upprätthålla en hög energinivå.  Skillnader mellan åldersgrupper var 
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framförallt att ju äldre respondenterna var desto större vikt var hade uppfattningen om att en 
växtbaserad kost gav ett högre intag av fibrer.  Vilket inte prioriterades lika högt av yngre 
respondenter (Lea et al. 2006). 

 

2.3.3	  Slutsatser	  i	  studien	  
 

Studiens resultat var att det största hindret för växtbaserad kost var den bristande på 
information som fanns tillgänglig för människor. Slutsatsen som drogs var att det bedömdes 
som relevant för livsmedelsindustrin och professionella hälsoexperter att överse behovet av 
att informera människor om detta kostalternativ. Genom att informera om näringsinnehåll ges 
människor möjlighet att själva besluta om sitt kostintag. Studien belyste även att den dagliga 
exponeringen av reklam påvisade en problematik. Det är stor skillnad på hur mycket reklam 
det finns för processad mat, från bland annat snabbmatsindustrier och livsmedelsföretag, 
jämfört med reklamen för grönsaker, frukt och baljväxter som når människor (Lea et al. 
2006). 
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3.	  Metod	  	  
 

Metodvalet för denna studie var både intervjuer och enkät. Kombinationen av de två 
metoderna genererade både kvantitativ, mätbar, och kvalitativ, djupgående, data. En 
kombination av metoder bedömdes som fördelaktigt eftersom Syftet med studien var att 
undersöka faktorer som hindrar och möjliggör för måltidsansvariga och måltidskonsumenter 
att öka utbud och konsumtion av växtbaserade måltider vid offentliga matserveringar. 

En studie med flera metoder är lämpligt när det finns flera perspektiv som undersöks, då det 
kan ge ett resultat med högre reliabilitet (Wagner et al. 2012). Enkätundersökningen som 
frambringade kvantitativ, och till viss del kvalitativ, data, användes för att nå ut till ett stort 
antal måltidskonsumenter. Intervjustudien användes för att djupare undersöka de olika 
faktorer som måltidsansvariga upplevde påverkade försäljningen av växtbaserade måltider. 
För att jämföra och dra slutsatser mellan måltidskonsumenternas hinder och möjligheter och 
de måltidsansvarigas uppfattning, har också komparativ metod använts. Metodvalen 
diskuteras utförligare under respektive metodrubrik. 

 

3.1	  Enkät	  
 

3.1.1	  Datainsamling	  
 

En enkätundersökning genomfördes för att besvara den första av studiens frågeställning: Vad 
finns det för hinder och möjligheter för måltidskonsumenter att välja växtbaserade måltider 
vid offentliga matserveringar? Denna genererade framförallt kvantitativ data. En del frågor 
fanns där respondenterna med egna ord kunde svara eller utveckla sina svar och därmed 
samlades det också in en liten mängd kvalitativ data. Att ge respondenterna möjlighet att 
svara med egna ord på öppna frågor ger möjlighet till djupare svar och nya idéer (Wagner et 
al. 2012), vilket eftersträvades i denna studie. Enkätundersökningen delades ut i pappersform 
på två skilda matserveringar (se 3.1.2). För att få en varierad grupp av respondenter gjordes en 
ansträngning att tillfråga personer med olika kön och ålder. De två enkätundersökningarna 
genererade 60 respektive 56 svar. Fler respondenter hade varit önskvärt för att få en ökad 
representativitet, men på grund av studiens tidsram, omfattning och fokusområde bedömdes 
detta antal vara tillräckligt. Fördelen med enkätundersökningar, var i detta fall att de 
genererade ett större antal svar och därmed gav en större representativitet än vad som hade 
varit möjligt genom till exempel intervjuer med måltidskonsumenterna. De begränsningar och 
svårigheter som enkätundersökningar kan medföra, kan bero på de låsta förutbestämda 
alternativen (Wagner et al. 2012). För att motverka detta fanns det möjligheter för 
respondenterna att ange egna alternativ som svar, om de bestämda valmöjligheterna inte var 
lämpliga.  

Slutna frågor med förutbestämda alternativ kan också påverka respondenter eftersom dennes 
möjlighet till egna tankar och reflektioner begränsas. Alternativen kan också vara tydliga för 
en person med förvirrande för en annan. Fördelen med slutna frågor var att det gjordes enkelt 
för respondenterna att genomföra undersökningen och det blev även enklare att jämföra och 
sammanställa svaren (Wagner et al. 2012).  
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Enkäten bestod av tolv kvantitativa frågor som i vissa fall också följdes av öppna följdfrågor. 
Inledningsvis bestod enkäten av frågor för att fastställa respondentens kön, ålder och 
utbildningsnivå. Därefter följde frågor relaterade till dennes köttkonsumtion samt vad som 
påverkade måltidsvalet i en lunchrestaurang. Sedan följde frågor där respondenten kunde ange 
vad som skulle kunna få denne att välja mer växtbaserat. Det fanns också en fråga i slutet av 
enkäten gällande hur de skulle ställa sig till om det bara serverades växtbaserad kost om de 
var inlagda på sjukhus i tre dagar. Denna fråga användes för att nå målgruppen patienter (se 
3.1.2) utan att direkt fråga människor som var inlagda på sjukhus.  

 
3.1.2	  Urval	  och	  avgränsning	  
 

Enkätundersökningen riktade sig till besökare på två lunchrestauranger. Restaurang Solsidan 
på Centralsjukhuset i Karlstad, som Landstinget i Värmland driver, och Solsta Inn på 
Karlstads universitet som är en restaurang i restaurangkedjan Fazer Amica. Dessa platser 
bedömdes som en bra plattform för undersökningen eftersom de har ett stort antal 
lunchbesökare varje dag, samt var sammankopplade med två de måltidsansvariga som 
intervjuades för denna studie (se 3.2.2). Det fanns en viss skillnad mellan de olika 
målgrupperna för de båda restaurangverksamheterna. Solsidan hade en lite äldre målgrupp än 
Solsta Inn, som hade lite yngre personer. Genom att dela ut två enkäter och skilja på 
resultatet, gavs möjligheten att genom en komparativ metod kunna analysera och jämföra 
resultatet. Detta gjordes för att påvisa eventuella skillnader och likheter mellan målgrupperna. 
Det bedömdes inte genomförbart att nå målgruppen patienter, som var sammankopplad med 
den tredje intervjupersonen (se 3.2.2), på grund av den etiska problematik som berör patienter 
som är inlagda på sjukhus. Den tydliga avgränsningen av respondenter medförde att studien 
blev mer fokuserad, vilket var önskningsvärt på grund av kopplingen mellan informanternas 
verksamhet och respondenterna.   

	  

3.2	  intervju	  	  
 

För att undersöka vilka faktorer som måltidsansvariga upplever påverkar växtbaserade 
måltiders utbud och försäljning i offentliga matserveringar har en intervjustudie genomförts. 
Intervjuundersökningen genererade kvalitativ data. Fördelen med intervjuer var i detta fall att 
det gjordes möjligt att gå djupare i ämnet och därmed identifiera de faktorer som 
informanterna upplevde. En kvalitativ undersökning var lämplig eftersom nya insikter och 
kunskaper (Wagner et al. 2012) kring ämnet växtbaserade måltider önskades. 

 
3.2.1	  Datainsamling	  
 

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats och tog mellan 25-40 minuter. 
Efter informanternas godkännande spelades intervjuerna in vilket också säkerställer att all 
information som presenterats finns tillgänglig i sitt ursprung. Inspelning av intervjuer minskar 
risken för subjektiva tolkningar från intervjuarens sida, som annars kan finnas vid 
antecknande av intervjun. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att ett antal 
förbestämda frågor användes som guide, men att det också fanns en öppenhet i intervjuerna 
som gjorde det möjligt att ställa relevanta och utvecklande följdfrågor. Frågorna var få i antal 
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och bestod inte av ja och nej frågor (Bilaga 2), vilket gav informanterna frihet att svara det 
som de tyckte var viktigt att få fram.  

Med en intervjustudie fanns risken att som intervjuare påverka intervjupersonerna, till 
exempel genom sitt uppträdande och sättet som frågor ställs. Det var därför viktigt att 
kontinuerligt arbeta med att inte influera informanterna med egna åsikter och idéer, utan 
istället lyssna på vad personerna hade att säga (Wagner et al. 2012). Eftersom det innan 
intervjuerna redogjordes för studiens miljövetenskapliga inriktning, kan det ha lett till att 
informanterna svarade på frågorna utifrån ett miljöperspektiv, vilket inte sågs som ett 
problem. 

 

3.2.2	  Urval	  och	  avgränsning	  	  
 

Intervjuerna genomfördes med en koststrateg (Maria) och en enhetschef (Karin), anställda 
inom Landstinget i Värmland, och en kökschef (Ann-Sofie) på restaurangen Solsta Inn vars 
verksamhet återfinns på Karlstads universitet. Dessa personer bedömdes ha en god erfarenhet 
och kunskap inom sitt arbetsområde och därför kunna ge tillförlitliga för att uppnå studiens 
syfte. Karin och Ann-Sofie, vars matserveringar Solsidan och Solsta Inn, befann sig i 
anslutning till offentliga verksamheter. Solsidan på Centralsjukhuset i Karlstad och Solsta Inn 
på Karlstad universitet. Restaurangernas stora antal besökare och dess inverkan på 
måltidsansvariga på dessa restauranger eftersom Den andra intervjuperson som var koststrateg 
arbetade mer med patientkosten på Centralsjukhuset i Karlstad. Patientkosten hamnar i en 
annan kategori än de andra matserveringarna eftersom det inte är försäljning på samma sätt. 
Men patientkosten bedömdes ändå som av intressant för studien eftersom verksamheten var 
sammankopplad med Solsidan och Landstinget i Värmland, samt att det finns sjukhus över 
hela landet, vilket ökar studiens generaliserbarhet de matserveringarna. Den största 
begränsningen som var aktuell i studien var antalet intervjupersoner. Tid- och 
resursbegränsningar är skälet till att en större undersökning inte kunde genomföras. Studien 
skulle med fördel kunnat inkludera ett större antal respondenter eftersom det då skulle få en 
större representativitet. 

 

3.3	  Etiska	  överväganden	  
 

Eftersom studien inkluderade enkätundersökningar och intervjuer var det viktigt att överväga 
de etiska aspekterna. Anonymitet, som innebär att undersökaren inte känner till 
respondenternas identitet (Wagner et al. 2012), var viktigt att begrunda innan och under 
studien. Enkäten var frivillig och respondenterna informerades i början av enkäten om att de 
den besvarades anonymt, vilket också kan bidra till att ärligare svar anges. Vid insamlingen 
av enkäterna lades de direkt bort, så utdelaren av enkäten inte kunde koppla ihop dem med 
respondenterna och därmed inverka på anonymiteten.  

När det gällde intervjuerna, var information och samtycke till deltagande en viktig aspekt att 
överväga. Genom att informera om ämnet vid tillfrågan om informanterna ville delta i 
intervjustudien, gav det personerna den förkunskap och information som behövdes för att 
förstå frågorna och samtidigt en möjlighet att neka att delta i studien (Wagner et al. 2012). 
Personerna som intervjuades deltog frivilligt och tillfrågades om de tillät att deras namn och 
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identitet nämndes i uppsatsen. Respondenterna och informanterna delgavs också 
kontaktinformation, vilket gav dem en möjlighet till ytterligare kontakt med undersökaren.  

 

3.4	  Analysmetod	  
 

Enkätundersökningen samlades in i pappersform och fördes sedan över till enkätverktyget 
Survey and report. Programmet tog sedan fram en rapport utifrån enkätundersökningen och 
sammanställde det i olika diagram, procentenheter och medelvärden. De öppna frågorna som 
enkäten innehöll (Bilaga 2), och som presenteras med citat i resultatdelen, analyserades med 
hjälp av tematisk analys för att gruppera in liknande åsikter till gemensamma teman (Bilaga 
3). Tematisk analys innebär att utifrån det insamlade materialet analysera, identifiera och 
koda in det i teman med fokus på studiens forskningsfrågor och syfte (Wagner et al. 2012). 

Materialet som samlades in från intervjustudien transkriberades, från inspelningar till skriftlig 
form, för att få en översikt av den information som samlats in. Sedan analyserades materialet 
utifrån tematisk analys. Ett exempel på den kodning som gjordes i denna studie återfinns som 
bilaga (Bilaga 3). Kodningen gjorde det möjligt att identifiera de faktorer som 
måltidsansvariga upplevde, samt att ta fram gemensamma teman för att få ett tydligt 
presenterat resultat. 

Komparativ metod valdes som en kompletterande analysmetod till studien eftersom 
sambandet mellan måltidskonsumenter och de måltidsansvarigas matserveringar önskades 
undersökas. Genom att skilja på måltidskonsumenterna på Solsidan och Solsta Inn blev det 
möjligt att genom en komparativ metod jämföra de två måltidskonsumentgrupperna och 
matserveringarna.   

 

 

3.5	  Validitet,	  reliabilitet	  och	  generaliserbarhet	  
 

Eftersom studien var miljövetenskaplig med humanistisk inriktning, samt involverade 
människor, var det viktigt att överväga undersökningens validitet. Validitet innebär att studien 
undersökte det som var avsett och inget annat (Wagner et al. 2012). Att arbeta med validiteten 
i enkätundersökningen var viktigt eftersom dess utformning påverkar det resultat som fås 
fram. Validiteten kan öka genom att en förundersökning inom området görs för att få en 
förståelse för vad människor kan tänkas svara och därmed ta fram svarsalternativ (Wagner et 
al. 2012). Enkätundersökningen arbetades fram utifrån tidigare forskning och det teoretiska 
ramverk som presenterats ovan, detta för att stärka giltigheten i frågornas utformning och 
relevans för studieområdet. Respondenterna ska kunna känna att svarsalternativen är de rätta 
redskapen de behöver för att få fram sin åsikt. Öppna frågor och möjligheten att skriva egna 
alternativ ökar även validiteten eftersom det ger möjlighet till varierande svar som möjligtvis 
bryter den förutbestämda mallen eller förstärker den. Validiteten i intervjustudien, som 
undersökte vad de måltidsansvariga upplevde påverkade växtbaserade måltiders försäljning 
och utbud, hade en hög validitet. Validiteten bedöms som hög eftersom intervju som 
metodval passade syftet och det som var avsett att undersöka var det som undersöktes. 
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En studies reliabilitet innebär att resultatet är pålitligt, samt att resultatet blir detsamma om 
studien genomförs igen. Reliabiliteten för en enkätstudie bedöms som hög om till exempel 
enkätundersökningen delas ut igen, under samma omständigheter till samma respondenter, 
och resultatet blir detsamma (Wagner et al. 2012). I detta fall bedöms den genomförda studien 
ha relativt hög reliabilitet. De slutna frågorna borde få liknande svar, men vid öppna frågor 
kan respondenten ha ett annat perspektiv eller komma på andra möjliga svar vid ett annat 
tillfälle. Slutna frågor ökar därför reliabiliteten men validiteten kanske minskar beroende på 
dess utformning. Ett högre antal respondenter i enkätundersökningen skulle ökat studiens 
reliabilitet och validitet eftersom det ger mindre utrymme för avvikelser.  

Studiens generaliserbarhet påverkas av dess omfattning och i detta fall skulle det ökat 
generaliserbarheten om fler matserveringar och måltidsansvariga deltagit, samt ett större antal 
respondenter. Det behövs ytterligare undersökningar och forskning inom området för att göra 
det möjligt att bredare generalisera det framtagna resultatet. 
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4	  Resultat	  	  
 

4.1	  Enkätundersökning	  
 

Enkätundersökningen skedde på två skilda platser och resultatet kommer därför att 
presenteras sida vid sida. Det var ingen skillnad i utformningen av enkäten utan frågorna var 
desamma. En enkät delades ut på Solsidan på Centralsjukhuset i Karlstad och de 
respondenterna kommer att benämnas med Solsidan. Den andra enkäten delades ut på 
restaurangen Solsta Inn och den gruppen kommer att kallas Solsta Inn vid resultatets 
presentation. Inledningsvis berörde enkätens frågor grundläggande information om 
respondenterna angående kön, ålder, utbildningsnivå och sysselsättning.  

 
4.1.1	  Presentation	  av	  respondenter	  
 

På Solsidan var 63,3 procent av respondenterna kvinnor och 35 procent män, 1,7 procent 
angav alternativet annat vid fråga om könstillhörighet. Åldersgrupperna i enkäten var Grupp 1 
(18-25 år) Grupp 2 (26-45 år), Grupp 3 (46-64 år) och Grupp 4 (65 plus). 

På Solsidan dominerade Grupp 3, med 58,3 procent, och Grupp 2, med 31,7 procent. 
Merparten av respondenterna angav högskola eller universitet som högsta genomförda eller 
pågående utbildning. Vid frågan om sysselsättning svarade den övervägande majoriteten att 
de arbetade.  

Av respondenterna på Solsta Inn var 46,4 procent kvinnor och 53,6 procent män. 
Respondenterna var relativt jämt fördelade i åldersgrupperna: Grupp 1, med 39,3 procent, 
Grupp 2, med 37,5 procent och Grupp 3, med 23,2. Majoriteten angav högskola eller 
universitet som högsta genomförda eller pågående utbildning. Som sysselsättning angav 
hälften att de var studerande och den andra hälften av respondenterna svarade att de arbetade.  

 
4.1.2	  Hur	  ofta	  valdes	  växtbaserat	  vid	  restaurangbesök?	  
 

För att identifiera respondenternas utgångsläge ställdes en fråga om deras konsumtion av 
växtbaserade måltider i lunchrestauranger, de ombads uppskatta hur ofta de valde 
växtbaserade måltider på matserveringar.  På Solsidan svarade majoriteten att de sällan valde 
växtbaserat eller vegetariskt när de åt på en lunchrestaurang. Resterande respondenters svar 
var fördelade över de andra alternativen, ofta, ganska ofta och aldrig (fig.1). Alternativet 
ganska ofta, motsvarade att växtbaserade valdes ungefär varannan gång.  

På Solsta Inn svarade ungefär hälften att de sällan valde växtbaserat när de åt på 
lunchrestauranger. Ungefär 20 procent svarade, ganska ofta, och 18,2 procent svarade att de 
aldrig valde växtbaserat. Resten av svaren var fördelade över de kvarvarande alternativen ( 
fig.2).  

 

 



19 
 

 
 

 
Figur 1: Respondenterna på Solsidans uppskattning om hur ofta de valde växtbaserat vid besök på 
lunchrestauranger. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Respondenterna på Solsta Inns uppskattning om hur ofta de valde växtbaserat vid besök på 
lunchrestauranger. 

 

4.1.3	  Hur	  såg	  respondenternas	  köttkonsumtion	  ut?	  
 

En annan av frågorna i enkäten berörde respondenternas köttkonsumtion såväl hemma som på 
lunchrestauranger. Detta för att få en bild av hur deras köttkonsumtion såg ut i dagsläget samt 
för att identifiera respondenternas utgångsläge. Det förtydligades att respondenterna skulle 
räkna frukost, lunch och middag som måltider och som köttprodukter presenterades nötkött, 
fläskkött, fågel, fisk och charkuterier som exempel. Majoriteten i både enkäterna angav att de 
åt kött från 4-6 gånger i veckan till flera gånger om dagen. På Solsidan angav ett fåtal att de 
aldrig åt kött eller att de gjorde det 1-3 gånger i månaden (fig. 3).  På Solsta Inn angav några 
få att de åt kött 1-3 gånger i veckan (fig. 4). 

  

 

 

 

 

 

Figur 3: Respondenterna på Solsidans uppfattning om hur ofta kött i genomsnitt ingick i deras 
måltider. 



20 
 

 

 

 

 

 

Figur 4: Respondenterna på Solsta Inns uppfattning om hur ofta kött i genomsnitt ingick i deras 
måltider. 

 

4.1.4	  Vad	  styr	  respondenternas	  val	  av	  maträtt	  
 

För att ta reda på vad som styrde respondenternas i deras val av maträtt när de åt vid en 
lunchrestaurang, ställdes en fråga där de skulle prioritera faktorer. Det som de tyckte var 
viktigast prioriterade de först med siffran 1 och det som de tycker är minst viktigt prioriterade 
de sist med siffran 6.   

 

Tabell 1: Respondenterna på Solsta Inn prioriterade vad som styrde deras måltidsval på 
en lunchrestaurang. 1 var det som främst styrde och 6 det som styrde minst. 

 

Solsidan Svar fördelning procent Medelvärde Prioritering 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 6 

 

  

Pris 11,3 15,1 20,8 22,6 11,3 18,9 3,6 4 

Nyttighet/Hälsa 43,1 24,1 15,5 13,8 3,4 0 2,1 1 

Miljö/Klimat 5,6 16,7 14,8 20,4 31,5 11,1 3,9 5 

Etiskt bra alternativ 1,9 5,6 14,8 20,4 15,9 31,5 4,6 6 

Vana/Maträtten är bekant 24,1 11,1 24,1 5,6 16,7 18,5 3,4 3 

Utseende/Presentation 25,4 25,4 10,2 11,9 15,3 11,9 3 2 

 

Prioriteringen räknades ut genom att ett medelvärde togs fram för varje faktor. Detta för att få 
en så rättvis prioriteringssiffra som möjligt. På Solsidan, prioriterade respondenterna 
nyttighet/hälsa som den viktigaste faktorn när de väljer vilken maträtt de ska äta. Som 
nummer två och tre angav de att det var rättens utseende/presentation respektive 
vana/bekanthet som styrde. Priset prioriterades på fjärde plats, miljö/klimat och etiskt bra 
alternativ prioriterades lägst av respondenterna, på femte respektive sjätte plats (Tabell 1). 
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Tabell 2: Respondenterna på Solsta Inn prioriterade vad som styrde deras måltidsval på 
en lunchrestaurang. 1 var det som främst styrde och 6 det som styrde minst. 

 

Solsta Inn Svar fördelning procent Medelvärde Prioritering 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 6     

Pris 25,5 16,4 21,8 12,7 12,7 10,9 3 2 

Nyttighet/Hälsa 21,8 30,9 14,5 18,2 9,1 5,5 2,8 1 

Miljö/Klimat 9,3 14,8 11,1 18,5 35,2 11,1 3,9 5 

Etiskt bra alternativ 5,7 5,7 20,8 17 15,1 35,8 4,4 6 

Vana/Maträtten är 
bekant 23,6 18,2 12,7 18,2 10,9 16,4 3,2 3 

Utseende/Presentation 15,1 11,3 20,8 17 20,8 15,1 3,6 4 

 

Vid Solsta Inn på Karlstads universitet, angav respondenterna att nyttighet/hälsa var den 
viktigaste faktorn och prioriterade det som nummer ett. Maträttens pris prioriterades som 
nummer två och skillnaden mellan de högst prioriterade faktorerna var inte stor. Som nummer 
tre och fyra prioriterade respondenterna att vana/maträttens bekanthet respektive 
utseende/presentation. Lägst prioriterade på Solsta Inn var miljö/klimat och om maträtten var 
ett etiskt bra alternativ, de placerades på femte och sjätte plats (Tabell 2).  

 

4.1.5	  Upplevda	  hinder	  för	  val	  av	  växtbaserade	  måltider	  
 

För att identifiera hinder och varför måltidskonsumenterna inte möjligtvis inte valde 
växtbaserade måltider vid lunchrestauranger ställdes en fråga där olika påståenden 
presenterades. Respondenterna fick markera de alternativ som de upplevde var anledningar 
till att de inte valde växtbaserat. Eftersom det var möjligt att markera flera alternativ 
presenteras det ett högre antal svar än det fanns respondenter på enkäten. Det fanns också ett 
alternativ som de kunde markera om de inte upplevde några hinder. 
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Tabell 3: Respondenterna på Solsidan markerade de största anledningarna till att de 
inte valde växtbaserade måltider på en lunchrestaurang.  

 

Solsidan 

Påstående Antal svar 

Jag väljer köttbaserade måltider av vana istället för växtbaserad mat  30 

Jag har inte tillräcklig kunskap om näringsinnehållet i växtbaserad mat  12 

Jag tycker inte de växtbaserade rätterna ser goda ut  15 

Jag anser att växtbaserad mat är främmande för min matsmältning  8 

Jag är orolig för att växtbaserad mat inte ska hålla mig mätt  20 

Jag tycker att det är ett dåligt utbud av växtbaserade maträtter  32 

Jag väljer den köttbaserade maträtten om den växtbaserade är för lik  10 

 

På Solsidan svarade respondenterna att dessa faktorer var de största anledningarna till att de 
inte valde växtbaserade måltider: 1: Dåligt utbud 2: Vana 3: Mättnadskänsla 4: Rätterna ser 
inte goda ut 5: Har inte kunskap 6: Likhet med den köttbaserade rätten 7: Främmande för 
matsmältningen. 18 respondenter svarade också att de inte upplevde några hinder, men många 
av respondenterna kryssade i den rutan samtidigt som de kryssat flera av påståendena ovan 
(Tabell 3). 

 

Tabell 4: Respondenterna på Solsta Inn markerade de största anledningarna till att de 
inte valde växtbaserade måltider på en lunchrestaurang.  

 

Solsta Inn 

Påstående Antal svar 

Jag väljer köttbaserade måltider av vana istället för växtbaserad mat  34 

Jag har inte tillräcklig kunskap om näringsinnehållet i växtbaserad mat  14 

Jag tycker inte de växtbaserade rätterna ser goda ut  20 

Jag anser att växtbaserad mat är främmande för min matsmältning  5 

Jag är orolig för att växtbaserad mat inte ska hallå mig mätt  22 

Jag tycker att det är ett dåligt utbud av växtbaserade maträtter  27 

Jag väljer den köttbaserade maträtten om den växtbaserade är för lik  15 
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De anledningar som respondenterna angivit på Solsta Inn som de största anledningarna till att 
de inte valde växtbaserade måltider när de åt mat på en lunchrestaurang var: 1: Vana 2: Dåligt 
utbud 3: Mättnadskänsla 4: Rätterna ser inte goda ut 5: Likhet med den köttbaserade rätten 6: 
Har inte kunskapen 7: Främmande för matsmältningen. 8 respondenter angav att de inte 
upplevde några hinder (Tabell 4). 

 

4.1.6	  Upplevda	  möjligheter	  för	  val	  av	  växtbaserade	  måltider	  
 

För att ta reda på vad som skulle kunna få måltidskonsumenterna att välja växtbaserade 
måltider över de rätterna som innehöll kött fanns det en fråga med olika faktorer som skulle 
kunna motivera dem. Respondenterna skulle prioritera alternativen, siffran 1 skulle de placera 
på det alternativ de tyckte motiverade dem mest och siffran 4 skulle de placera på det 
alternativ som motiverade dem minst. 

Tabell 5: Respondenterna på Solsidan prioriterade mellan 1-4. Vad som skulle kunna 
motivera dem att välja det växtbaserade måltidsalternativet över det köttbaserade när 
de åt mat på en lunchrestaurang?  

 

Solsidan Svar fördelning procent Medelvärde Prioritering 

Svarsalternativ 1 2 3 4     

Den växtbaserade ratten är billigare 
än kötträtten 12,2 14,3 18,4 55,1 3,2 4 

Den växtbaserade rätten är ett bättre 
hälsoval 38,5 28,8 21,2 11,5 2,1 2 

Den växtbaserade rätten är ett bättre 
val för miljö och klimat 24 18 32 26 2,6 3 

Den växtbaserade rätten ser godare 
ut 46 24 20 10 1,9 1 

 

Det som prioriterades som nummer 1 av respondenterna på Solsidan var om den växtbaserade 
rätten såg godare ut än kötträtten. Som nummer två placerades alternativet: Om den 
växtbaserade rätten var ett bättre hälsoval. Lägst prioriterade var alternativen om att den 
växtbaserade rätten var ett bättre val för miljö och klimat och alternativet som berörde 
maträttens pris (Tabell 5). 
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Tabell 6: Respondenterna på Solsta Inn prioriterade mellan 1-4. Vad som skulle kunna 
motivera dem att välja det växtbaserade måltidsalternativet över det köttbaserade när 
de åt mat på en lunchrestaurang?  

 

Solsta Inn Svar fördelning procent Medelvärde Prioritering 

Svarsalternativ 1 2 3 4     

Den växtbaserade rätten är billigare 
än kötträtten 24,1 22,2 16,7 37 2,7 3 

Den växtbaserade rätten är ett bättre 
hälsoval 22,2 35,2 35,2 7,4 2,3 2 

Den växtbaserade rätten är ett bättre 
val för miljö och klimat 16,4 20 27,3 36,4 2,8 4 

Den växtbaserade rätten ser godare 
ut 43,6 21,8 18,2 16,4 2,1 1 

 

Respondenterna på Solsta Inns största motivering att välja växtbaserade rätter över 
köttbaserade var: den växtbaserade rätten såg godare ut Den näst högst prioriteringen fick 
alternativet: om den växtbaserade rätten var ett bättre hälsoval. Alternativet: Om den 
växtbaserade rätten var billigare än kötträtten prioriterades som nummer tre och som nummer 
fyra hamnade alternativet som relaterade till miljö och klimat (Tabell 6).  

	  
4.1.7	  Positivt	  till	  växtbaserad	  kost	  på	  sjukhus	  
 

För att få respondenternas åsikter och inställning till växtbaserad kost om de vore inlagda på 
sjukhus fanns det en fråga där de kunde ange om de var positivt eller negativt inställda till om 
det bara serverades växtbaserad kost under tiden de var inlagda. Om en person är inlagd på 
sjukhus är personen i en situation där den inte i samma utsträckning kan påverka vad hen äter 
som på en lunchrestaurang.  

På Solsidans restaurang var omkring 66 procent av respondenterna positivt inställda till att 
bara serveras växtbaserad kost vid en sjukhusvistelse. Som motiv till varför de var positivt 
inställda svarade respondenterna med olika motiveringar. De var bland annat positivt inställda 
till att prova något nytt eftersom maten serverades och var klar: ”Lättvindigt att prova, allt är 
ju lagat o klart”, ”Roligt att prova något nytt”. Det var också många av respondenterna som 
angav att de gillade grönsaker och att det därför kändes positivt att serveras växtbaserat: 
”Gillar grönsaker”, ”Älskar allt grönt”. En person var positivt inställd till växtbaserad kost 
men verkade ha en erfarenhet av dålig mat på sjukhus i allmänhet: ”Varför inte? Bara det är 
godare än annan mat på sjukhus”. Flera motiverade sin positiva inställning med att 
växtbaserad kost är lättsmält och aptitligt vid sjukdom: ”Känns mer lättsmält om man är 
sjuk.”, ”Lättsmält, aptitligt.”. Det var även flera respondenter som angav miljö och hälsa som 
anledning till deras positiva inställning: “Kul med nya rätter, bra miljöval.”, ”Av 
hälsa/miljöskäl.”. 
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Av respondenterna på Solsta Inn var omkring 70 procent positivt inställda till att bara serveras 
växtbaserad kost vid en sjukhusvistelse. Flera anledningar som kom fram var relaterade till 
hälsa och poängterade att det var ett sjukhus: ”Visar på en sund inriktning från sjukhuset”, 
”Hälsa och vikt”, ”Nyttigt, får i sig alla viktiga vitaminer och mineraler som kroppen behöver, 
men dålig variation på kosten kan bli tråkigt”. Många av respondenterna svarade att de var 
positivt inställda bara maten var god och vällagad: ”Så länge maten är vällagad så är det bara 
positivt”, ”Om det var gott”. Flera var angav också att det vore positivt att testa något nytt: 
”Byta en vana, chans att testa”, ”Man får testa nytt”.  

 

4.1.8	  Negativt	  inställda	  till	  växtbaserad	  kost	  på	  sjukhus	  
 

På Solsidan var ungefär 38 procent negativt inställda till om det bara serverades växtbaserade 
måltider ifall de var inlagda på sjukhus. Vissa markerade båda positivt och negativt, vilket 
påverkade procentenheterna något. De respondenter som var negativt inställda svarade: ”Tror 
att man ska vara van vid maten.”, ”JAG SKULLE DÖ.”, ”Svält.”. Många respondenter 
poängterade också vikten av valmöjligheter: Tror inte min mage skulle uppskatta det. Vill ha 
valmöjlighet.”, ”Ingen valfrihet.”, ”Viktigt att det finns alternativ.”. En annan motivering som 
en av respondenterna angav som anledning till den negativa inställningen var: ”Vid sjukdom 
vill jag få i mig allt jag behöver för att tillfriskna .”. Flera angav också smak som motivering: 
”Oftast godare med kött.”, ”Halvfabrikat.” 

På Solsta Inn varade 34 procent av 53 svar att de var negativt inställda. Många av 
respondenterna uttryckte att de starkt gillade kött: ”Älskar kött”, ”Längtar efter kött”, ”Skulle 
dock äta om det inte fanns några alternativ”. Det framkom även att variation och valmöjlighet 
var viktigt: ”Vill ha alternativ”, ”Vill välja själv”, ”Ingen valfrihet”. Smaken presenterades 
också som en anledning till den negativa inställningen: ”Om det vore gott ser jag inga 
problem med att äta vegetariskt. Oftast inte gott”. 

 

4.1.9	  Respondenterna	  vill	  inkludera	  mer	  växtbaserat	  i	  kosten	  
 

Vid två olika tillfällen i enkäten frågades respondenterna om de skulle vilja inkludera mer 
växtbaserat i deras kost och om de skulle vilja byta ut två köttbaserade måltider i veckan mot 
växtbaserat. Av respondenterna på Solsidans restaurang svarade 76,3 procent att de ville 
inkludera mer växtbaserat i sin kost och 87,3 procent angav i slutet av enkäten att de skulle 
kunna tänka sig att byta ut två köttbaserade måltider i veckan mot växtbaserade. Av 
respondenterna på Solsta Inn svarade 67,3 procent att de ville inkludera mer växtbaserade 
måltider i sin kost och 85,5 procent att de skulle kunna tänka sig att byta ut två köttbaserade 
måltider i veckan till växtbaserade alternativ. 
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4.2	  Intervjustudien	  
 

Resultatet från intervjustudien presenteras utifrån frågeställningen: Vilka faktorer upplever 
måltidsansvariga vid offentliga matserveringar, påverkar växtbaserade måltiders utbud och 
försäljning? 

De faktorer som presenteras i detta kapitel är de som tydligast har framkommit under 
intervjuerna som genomförts för denna studie. Det är faktorer utifrån intervjupersonernas 
perspektiv. Intervjupersonerna och deras verksamhet presenteras kort nedan: 

 

Karin är enhetschef för restaurang Solsidan på Central sjukhuset i Karlstad. Hon ansvarar för 
ekonomi, utbud och personal samt vilken inriktning och koncept restaurangen ska ha. 
Restaurangen Solsidan serverar omkring 400 portioner per dag. 76 procent är dagens, fyra 
procent salladsbuffé, fem procent pasta och sex procent kockens hörna. Ungefär fyra procent 
väljer den vegetariska/växtbaserade rätten som inte innehåller kött, fisk eller fågel.  

Maria är koststrateg på Landstinget i Värmland. Hon ansvarar för patientkosten och sätter 
menyer, samt upphandlingar som rör livsmedel. I dagsläget väljer ungefär 1 procent av 
patienterna det alternativet som inte innehåller kött, fisk eller fågel.  

Ann-Sofie är kökschef på Fazer amicas restaurang Solsta Inn på Karlstads universitet sedan 
2012. Fazer amica är en stor kedja med matserveringar över hela Sverige. Restaurangen 
serverar ungefär 500-600 gäster om dagen. Ungefär 10-12 procent väljer gröna smaker som 
innebär att det inte innehåller kött, fågel eller fisk.  

 

Detta var de faktorer som måltidstansvariga ansåg påverkade växtbaserade måltiders utbud 
och försäljning och nedan följer förklarande text till varje faktor som tagits fram. 

 

• Presentation och lockande mat 
 

• Efterfrågan och matvanor 
 

• Engagemang 

 

4.2.1	  Presentation	  och	  lockande	  mat	  
 
Hur den växtbaserade måltiden presenteras för måltidskonsumenten var av stor betydelse. Det 
första som kunden möts av är ofta matsedeln och hur den växtbaserade rätten presenteras i 
detta första skede påverkar vad kunden gör för måltidsval. Ann-Sofie (Solsta Inn), vars 
verksamhet har högst andel sålda växtbaserade maträtter på omkring 12 procent, berättade att 
de medvetet placerat den rätten högst upp på menyn eftersom det då blir det första som 
kunden möts av, redan innan kunden stiger in i restaurangen. Matkön till den växtbaserade 
måltiden har också placerats först, vilket gör att kunden inledningsvis automatiskt hamnar i 
den kön. 
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“/…/ Vi har den först på menyn så det är det första man möts utav./.../ Vi har 
ju tänkt om lite så vi lagt gröna smaker först, till exempel så att man kanske 
automatiskt hamnar i den kön för att få fler folk att äta/…/” - Ann-Sofie 
(Solsta Inn) 

 

Maria (patientkosten) angav att patientkosten, förutom de matsedlar som fanns tillgängliga på 
avdelningen, presenterades av vårdpersonalen. Det finns i nuläget inte bilder till menyn men 
en broschyr är i planeringsstadiet för att på ett bättre sätt presentera maten, vilket kan förändra 
vad patienterna väljer för mat. Ann-Sofie (Solsta Inn) berättade att förändringen i 
restaurangens koncept och matens presentation bidragit till en ökad andel som väljer det 
växtbaserade alternativet. Innan 2012 hade de bland annat mycket frysta grönsaker och de 
dekorerade inte serveringsbänkarna på samma sätt som i dagsläget. De gick också från att ha 
haft två dagens, en fisk och en kötträtt, samt ett vegetariskt alternativ, till ett nytt koncept. 
Solsta Inn fick då en klassisk smak, en världens smak, en pastarätt och en grön smak. Som 
grön smak blev rätten en del av en helhet och begreppet vegetarisk togs bort, eftersom det kan 
uppfattas som ett laddat begrepp för kunden.  

 

”Det är fler som väljer gröna smaker i dagsläget än som gjorde det 2012 när 
det bara kallades vegetariskt.” - Ann-Sofie (Solsta Inn) 

 

Karin (Solsidan) berättade att de gånger den växtbaserade rätten var en bekant rätt, som 
människor inte tänker på som växtbaserad eller vegetarisk, säljer den mycket bättre. Att till 
exempel ha en växtbaserad rätt markerad som en av dagens kan ses som en möjlighet att 
förändra presentationen.  

 

“Vissa dagar har vi vegetariskt som dagens också, grönsakslasagne till 
exempel eller spenatsoppa. Då tänker inte folk på att det är vegetariskt.” -
Karin (Solsidan) 

 

Ann-Sofie (Solsta Inn) berättade att dekorering och hur kunden möter och ser maten är något 
de tänker mycket på. Deras salladsbuffé med ett stort utbud, som ingår i alla måltider är ett 
bra exempel. Grönsaker skivas väldigt tunt vilket både gör buffén tilltalande och att grönsaker 
som till exempel broccoli och blomkål kan ätas färska. Salladsbuffén är väldigt populär bland 
alla, oavsett vilken rätt de valt.  

 

“För på salladsbuffén går ju människor loss, de är ju vilda. Oavsett vilken rätt 
de väljer så tar de alltid mycket sallad och det är ju jätteroligt. Vi har alltid till 
exempel blomkål, broccoli, någon kolhydratssallad och linser, man hittar 
väldigt mycket på salladsbordet. “ - Ann-Sofie (Solsta Inn) 
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Det framkom under intervjuerna att populära rätter som var gjorda av råvaror, samt ansågs 
vara spännande bland kunderna, sålde mycket bättre och lockade fler att välja det 
växtbaserade alternativet. 

 

“/.../ När vi har sådana saker som enchiladas/.../ som är fyllda med bönor och 
tomatröra, vegetarisk lasagne eller rödbetsbiffar med chevretopping. Då 
märker man en stigning i de som väljer gröna smak./.../Då kanske det är 
människor som inte brukar välja gröna smaker som lockas.” - Ann-Sofie 
(Solsta Inn) 

 

Hur maten smakar och kryddas är en viktig faktor som påverkar vad människor köper. Karin 
(Solsidan) berättar att när deras utbud gick från att vara samma som patientkosten till att vara 
eget kunde de förändra kryddningar och göra mer internationella rätter som har varit väldigt 
lyckat bland kunderna. När patienters kost planeras måste andra faktorer tas med. Maria 
(patientkosten) förklarar att rätten gärna får vara en neutral och bekant rätt eftersom patienter 
till exempel mår illa och inte är lockade av att prova nya rätter. 

 

4.2.2	  Efterfrågan	  och	  matvanor	  
 

Eftersom två av informanterna jobbade i restauranger som var vinstdrivande och därför var 
tvungna att ha en viss omsättning, var efterfrågan en faktor som till stor del styrde det utbud 
de kunde erbjuda. Även patienternas matservering, uppgav Maria (patientkosten), styrdes av 
efterfrågan, i dagsläget var det bara liten andel som valde det växtbaserade alternativet.  
Maträtternas säljbarhet var en viktig del i måltidsplaneringen. Under intervjuerna kom det 
fram flera faktorer som upplevdes påverka vad kunderna efterfrågar. 

 

 “/.../ Nu så riktar vi in oss på det som säljer mest om man säger, och det är ju 
mycket kött och kyckling. /…/ Fisk går ju också bra.” - Karin (Solsidan) 

 

Trender kan påverka vad för mat som både säljs och efterfrågas. Karin (Solsidan) berättade att 
den hälsotrend och ökad medvetenhet, som framförallt märks av hos yngre personer. Ann-
Sofie (Solsta Inn) berättade att deras verksamhet har en kundkrets där många är väldigt 
medvetna kring kostfrågor och väldigt stöttande kring deras gröna smak. 

 

”Att vi är på ett universitet är ju väldigt tacksamt eftersom personer är väldigt 
pålästa och de har koll på saker/.../ Det är aldrig någon som säger att gröna 
smaker borde kosta mindre, utan de tycker att det är väldigt trevligt och 
väldigt gott.” - Ann-Sofie (Solsta Inn) 

 

Människors efterfrågan relaterat till matvanor nämns av alla informanter som det främsta 
hindret till att få människor att äta mer växtbaserade måltider. Vad människor är vana att äta 
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påverkar i stor utsträckning vad de väljer för mat i en lunchrestaurang. Kunderna är ofta vana 
vid mat som innehåller köttprodukter. Karin (Solsidan) berättar att deras kundkrets vill ha 
väldigt gräddiga och krämiga måltider och det går väldigt mycket protein i form av 
köttprodukter. Deras kundkrets är framförallt över 50 år, med utflugna barn, och jobbar 
administrativt eller som läkare på Centralsjukhuset i Karlstad. Ann-Sofie (Solsta Inn) 
upplever till exempel att de rätter som påminner om vad människor är vana vid säljer bättre. 

 

”Det som påminner om rätter man normalt äter upplever vi går bättre. Som till 
exempel enchiladas med grönsaksröra eller lasagne med till exempel 
aubergine och zucchini. Andra biffar istället för färsbiffar.” - Ann-Sofie 
(Solsta Inn) 

 

Vilken generation personer tillhörde är något som togs upp som en faktor som påverkade 
människors matvanor. Det togs upp av både Maria (patientkosten) och Karin (Solsidan). Det 
framkom att yngre generationer upplevdes ha en annan syn och medvetenhet kring mat. 

 

“Hos yngre idag tycker jag medvetenheten är mycket större än hos äldre. De 
har mer kunskaper och kan mer. Man vill göra gott och man vill bidra…” - 
Karin (Solsidan) 

 

Maria (patientkosten) berättade att de flesta patienter på sjukhuset bestod av äldre människor, 
65 år och över. Deras ovana vid växtbaserad kost uppgavs kunna vara en anledning till att inte 
flera väljer växtbaserat. Innan de växtbaserade måltiderna kan öka kommer det möjligen 
behövas ett generationsskifte, där yngre generationer tar vid. Det kommer då leda till en 
förändring. Karin (Solsidan) uttryckte också en tilltro till att ett generationsskifte kommer att 
öka efterfrågan på växtbaserad kost. 

  

“Jag kan tänka mig att det kommer bli vanligare och vanligare. Om tio år så 
kommer det att se helt annorlunda ut. Om tjugo år kommer det absolut att se 
annorlunda ut.” - Karin (Solsidan) 

 

4.2.3	  Engagemang	  
 

Både ledningens och personalens engagemang togs upp som viktiga faktorer under 
intervjuerna eftersom det påverkar restaurangens utbud. Ann-Sofie (Solsta Inn) berättar att 
deras företag promotar deras växtbaserade utbud och att det är bra att ha ett stort företag i 
ryggen vid inköp av till exempel ekologiska råvaror till bra priser. Växtbaserad kost har oftast 
en lägre kostnad än rätter med köttprodukter och Ann-Sofie (Solsta Inn) berättade: 
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”Man har ju en lägre råvarukostnad än till exempel en klassisk smak. Så det är 
klart att det ligger i företagets intresse ur pengasynpunkt också.” - Ann-Sofie 
(Solsta Inn) 

 

Ann-Sofie (Solsta Inn) uttryckte positiva känslor kring att deras företag arbetade aktivt med 
att öka försäljningen av växtbaserade måltider och att de hade ett stort fokus på miljö genom 
hela företaget genom till exempel temadagar med fokus på att minska kunders matsvinn 
genom portionsstorlek. Ledningen motiverade också arbetet med att öka försäljningen av 
växtbaserade måltider genom kvoter av hur mycket som det önskas att det serveras av de 
olika maträtterna. 

 

”/…/Fazer delar också ut vissa kvoter, att man ska uppehålla en viss procent. 
För att det ska bli som en morot. ” - Ann-Sofie (Solsta Inn) 

 

Karin (Solsidan) berättar att det inte ligger i fokus i dagsläget för restaurangen att minska 
köttkonsumtionen och öka andelen växtbaserade måltider, men ett politiskt beslut inom 
landstinget skulle kunna förändra detta: 

 

“/…/ Skulle det komma till exempel ett politiskt beslut om att Landstinget i 
Värmland ska minska sin köttkonsumtion så är det givetvis så att vi kommer 
göra det. Men det är inget som vi driver själva just nu.” - Karin (Solsidan) 

 

Karin (Solsidan) var själv positivt inställt till att möjligtvis arbeta med dessa frågor och att det 
också passar bra in i dagens tidsanda. Maria (Patientkosten) berättade att de måste vara en del 
i arbetet att minska köttkonsumtionen och gå mot en mer växtbaserad kost med mindre 
klimatpåverkan. De har i dagsläget planer på att till exempel introducera berikning av 
kötträtter med bönmassa. Att ersätta en tredjedel av köttprodukterna med bönmassa i de rätter 
som det passar. Det håller också på att tas fram ett system som gör att det går att se måltiders 
klimatpåverkan och se vilket alternativ som är mest klimatsmart. Detta har möjligheter att 
påverka vad för måltider som lagas och därmed minska köttmängden. Ann-Sofie (Solsta Inn) 
utryckte också en vilja till att få människor att äta mer växtbaserat eftersom det inte är hållbart 
att äta stora mängder kött och fisk på grund av dess påverkan på klimat och fiskebestånd. 

I en restaurangverksamhet påverkar kockarnas kunskap och engagemang till olika stor del vad 
som lagas. Karin (Solsidan) berättade att kockarnas utbildning är en viktig faktor. Som skolad 
klassisk kock är den växtbaserade maten inte i fokus. Kockarna har en viss kunskap men det 
är ingen som är inriktad på växtbaserad kost och det saknas idéer inom det området. 

Maria (Patientkosten) berättar att det är viktigt att ha personalen med sig vid förändringar 
gällande maten och att det ibland kan ta tid.  

 

“/.../ Det ju lite olika hur man är om man vill testa nya saker. Man kan behöva 
en lång startsträcka, man kanske inte alltid är så pigg på förändringar.- Maria 
(patientkosten) 
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Ann-Sofie (Solsta Inn) berättade att efter 2012 när det nya konceptet introducerades på Solsta 
Inn, fick de också en digital kokbok. Det gav kockarna möjlighet att söka efter recept och få 
inspiration gällande de olika koncepten, som grön smak är en del av.  

Karin (Solsidan) talade om att kockarna på Solsidan, förutom att laga gamla favoriter som till 
exempel ärtsoppa på torsdagar och fläsk på tisdagar, ändå är intresserade av att prova nytt. De 
hämtar då inspiration och på internet.   
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5.	  Diskussion	  
 

Diskussionen utgår från syftet med studien, som var att undersöka faktorer som hindrar och 
möjliggör för måltidsansvariga och måltidskonsumenter att öka utbud och konsumtion av 
växtbaserade måltider vid offentliga matserveringar För att identifiera möjligheter och hinder 
görs en jämförelse mellan restaurang Solsidan på Centralsjukhuset i Karlstad och restaurang 
Solsta Inn på Karlstad universitet.  

Frågeställningen var: Vad upplever måltidskonsumenter för hinder och möjligheter gällande 
välja växtbaserade måltider vid offentliga matserveringar? Och: Vilka faktorer upplever 
måltidsansvariga vid offentliga matserveringar, påverkar växtbaserade måltiders utbud och 
försäljning? 

För att förstå och identifiera måltidskonsumenternas hinder och möjligheter för att välja 
växtbaserade måltider var det relevant att identifiera deras utgångsläge och nuvarande 
köttkonsumtion.  Som Stern (2000) skildrar i sin teori, så är vanor en av de mest betydande 
faktorerna som påverkar en människas beteende. Respondenterna från både Solsidan och 
Solsta Inn åt ungefär lika mycket köttprodukter, majoriteten åt kött från 4-6 gånger i veckan 
till flera gånger om dagen. Detta resultat tyder på att respondenterna uppvisade en vana av att 
köttprodukter ska ingå som en del av måltiden. Den australienska studien visade en likartad 
uppfattning om måltider, framförallt män hade uppfattningen om att människan är menad att 
äta stora mängder kött (Lea, Crawford, Worsley 2006). Därför kan dessa matvanor 
identifieras som en hindrande faktor gällande möjligheten att äta mer växtbaserat.  

När respondenterna själva skulle ange vad som styrde deras val av måltid i en lunchrestaurang 
prioriterades vana som nummer tre av totalt sex alternativ av båda grupperna. Vanor är något 
som styr när inte ett medvetet val ligger bakom beteendet (Stern 2000), vilket möjligtvis kan 
göra det svårt för respondenterna att identifiera vana som den styrande faktorn.  

Likt Stern (2000), identifierade de måltidsansvariga att kundernas matvanor var en viktig 
faktor som kunde vara en av anledningarna till att kötträtter sålde mer än växtbaserade 
alternativ. Matvanor är något som formats under lång tid och i samspel med andra personer i 
omgivningen samt samhällets normer. Eftersom Sveriges invånare har ökat sin 
köttkonsumtion under flera decennier (Bakgrund) är den logiska följden att en kosthållning 
innehållande kött är den mest accepterade kosthållningen idag. Som Ajzen (1991) beskriver 
styrs beteendet bland annat av den subjektiva normen som innebär sannolikheten att andra 
individer kommer att godkänna eller ogilla ett beteende och hur motiverad personen är att 
följa det andra tycker eller gå emot. Att välja växtbaserade måltider kan uppfattas som att gå 
emot den normativa uppfattningen om vad en måltid ska innehålla. Det kan leda till att 
människor ogillar det beteendet eftersom det avviker från normen att äta kött. Vad andra 
människor anser vara korrekt kost blir ett hinder som måste övervinnas för att växtbaserade 
måltider ska kunna konsumeras till en högre grad än vad det görs idag. 

På Solsidan var populära maträtter de gräddiga och krämiga och det gick även väldigt mycket 
protein i form av köttprodukter. Gräddiga och krämiga kötträtter uppfattas oftast heller inte 
som hälsosamma eller nyttiga vilket ställer sig i kontrast till hälsa/nyttighet, som var det 
respondenterna på Solsidan uppgav främst styrde deras val av maträtt. Kan Sterns (2000) 
förklaring att intention inte är det främsta som styr beteendet, utan att vanor påverkar mer än 
vad personer kanske uppfattar. Möjligtvis är det kundens intention att välja hälsosam mat, 
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men väljer sedan av vana maträtter som inte passar in i den ursprungliga hälsosamma 
intentionen.  

En annan faktor som påverkade människors val av måltid var pris.  Det prioriterades av 
respondenterna på Solsta Inn som nummer två i vad som styrde deras val av maträtt till 
skillnad från respondenterna på Solsidan som prioriterade priset på maträtten lågt. Detta kan 
möjligtvis förklaras av att det var en större andel studerande av respondenterna på Solsta Inn 
jämfört med respondenterna på Solsidan, som framförallt arbetade. Eftersom de flesta 
studenter har lägre inkomst än personer som arbetar kan priset vara en faktor som har en 
mycket viktigare roll för deras måltidsval än för arbetande. Därför kan priset vara viktigt att 
begrunda för att öka försäljningen av växtbaserad kost, om det är en målgrupp med lägre 
inkomst som vill nås. 

Maträttens utseende och presentation var det respondenterna på Solsidan istället prioriterade 
som nummer två. Som informanten från Solsta Inn berättade, lade de mycket fokus på 
dekorering kring bufféerna och på hur maten presenterades för kunden. Vilket gör att kunden 
själv kan se maten och välja den maträtt som ser mest tilltalande ut. Eftersom den 
växtbaserade rätten också placerats först, är det också den som kunden möts av först. Om den 
maträtten ser god kan det uppfattas som enkelt och smidigt att välja den jämfört med att gå 
vidare till en annan kö. Som Ajzen (1991) nämner formas attityden till ett beteende av hur ett 
beteende uppfattas. Om till exempel måltidskonsumenten ser att många står i den kön kan det 
bidra till att maträtten uppfattas jämfört med om den växtbaserade rätten placeras 
undanskymd. För att den växtbaserade rätten då ska väljas måste kunden aktivt leta upp den, 
vilket kan leda till att endast de som är vana vid att äta köttfria rätter väljer det växtbaserade 
alternativet, och de som är vana vid köttbaserade rätter väljer det som placerats lättillgängligt. 

För att sedan få en uppfattning om hur många som valde växtbaserade måltider när de åt på 
lunchrestauranger, ställdes en fråga till respondenterna om detta. Respondenternas svar på 
frågan bidrog till att förstå deras tidigare beteende relaterat till växtbaserade valmöjligheter. 
De respondenter som svarade att de aldrig valde växtbaserat har möjligtvis en negativ attityd 
till växtbaserat kost, och kan därför vara svårare att påverka till att köpa mer växtbaserat än de 
som svarade att de valde sådana måltider ibland. Majoriteten av respondenterna på Solsta Inn 
angav att de sällan valde växtbaserade maträtter. Ungefär samma fördelning presenterades för 
Solsidan där 60 procent angav att de sällan åt växtbaserat. Eftersom majoriteten av 
respondenterna väljer växtbaserat vid vissa tillfällen, tyder det på att de har en viss öppenhet 
till att välja växtbaserat.  

Varför väljer då dessa kunder inte de växtbaserade rätterna över de köttbaserade? Vilka hinder 
upplevde måltidskonsumenterna var anledningen till att de inte valde växtbaserat? Utifrån 
måltidskonsumenternas perspektiv, i båda enkätundersökningarna, var utbud en av de största 
anledningarna till att respondenterna inte valde växtbaserade måltider när de åt på en 
lunchrestaurang. Utbudet av växtbaserade måltider kan ses som en begränsande faktor som 
påverkar en människas faktiska kontroll (Ajzen 1991) samt som Stern (2000) presenterar; en 
begränsande kontextuell faktor.  I båda matserveringarna fanns det flera olika kötträtter men 
oftast bara en växtbaserad eller vegetarisk rätt. Som måltidskonsument upplever du då en 
högre nivå av faktisk kontroll angående kötträtterna eftersom det finns flera möjligheter. Vid 
endast ett alternativ har en person inte samma kontroll över sitt val utan kan möjligtvis känna 
sig begränsad och istället välja en köttbaserad rätt eftersom det finns fler valmöjligheter. 
Utbud som en begränsande kontextuell faktor minskar attitydens inverkan på beteendet (Stern 
2000), även om personer uppvisar en positiv attityd minskar dess inverkan på beteendet. 
Genom att istället till exempel ha ett bredare utbud, blir istället de kontextuella faktorerna 
möjliggörande och drivande. Eftersom den betydande majoriteten vill inkludera mer 
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växtbaserat i sin kost tyder det på att attityderna, i varierande grad, är positiva mot 
växtbaserade måltider.  

Vad kan matserveringarna göra för att förändra sitt utbud och öka försäljningen av 
växtbaserad kost? Utifrån måltidsansvarigas perspektiv var anledningen till det begränsade 
utbudet av växtbaserade rätter, att måltidskonsumenterna inte efterfrågade dem. Resultatet 
från studien påvisade därmed en stark koppling mellan utbud och efterfrågan. Växtbaserade 
maträtter säljer inte lika bra som de köttbaserade, därför läggs det inte lika mycket tid på de 
rätterna. Då kan följden bli att de växtbaserade rätterna inte säljer lika bra som kötträtterna, 
just eftersom det inte läggs lika mycket fokus på dem. Vilket också var orsaken Karin 
(Solsidan) lade fram.  Det behövs arbete och vilja för att bryta den trenden. Genom att lägga 
mer tid på att laga maträtter från råvaror och undvika halvfabrikat, kan möjligtvis andelen 
sålda växtbaserade rätter gå upp. Solsta Inn har ett stort fokus på råvaror och den 
växtbaserade rätten är en helt egen rätt och inte en version av kötträtten, som ofta var fallet på 
restaurang Solsidan. Solsta Inn säljer också mer växtbaserade rätter (10-12 procent) med sitt 
utbud, jämfört med Solsidan vars försäljning låg på ungefär fyra procent. Utbud och 
efterfrågan är en problematik som måste angripas från olika håll. Både från restaurangens sida 
genom att arbeta med att göra så tilltalande rätter som möjligt och från kundernas sida som 
genom att efterfråga växtbaserade maträtter och föra fram sin önskan eller åsikt gällande 
utbudet.   

Det framkom också i intervjustudien att matserveringars utbud påverkas av det engagemang 
och den kunskap som finns inom verksamheten. En faktor som togs upp var kockarnas 
utbildning och intresse, det är viktiga aspekter att belysa eftersom kockarna var med och 
planerade maträtterna. Den klassiska skolningen av kockar, har inte stort fokus på växtbaserad 
kost och därför kan det vara önskvärt med ytterligare utbildningar för att öka kompetensen 
hos personalen. Personalen styrs sannolikt också av sina vanor (Stern 2000) vid sin 
matlagning. Det kan därför vara viktigt att upplysa om olika råvarors miljöpåverkan, för att 
skapa en möjlig miljöintention som kan ligga som grund vid planering av maträtter. Där kan 
också systemet, som Maria (Patientkosten) tog upp, vara ett användbart verktyg. En databas 
där det går att söka och se den klimatpåverkan maträtter har, det skulle kunna ge personalen 
ett miljöperspektiv.  

Det som också påverkar matserveringars inriktning och fokusområde är den styrande 
ledningen, i Solsta Inns fall, företaget Fazer amica. Solsidans och patientkostens 
matservering, som är en del av landstingets verksamhet, påverkas istället till stort av den 
politiska ledningen. Stöd och motivering från ledningens sida, genom till exempel mål eller 
kvoter som ska uppnås, kan verka som en morot för verksamheten. Som Karin (Solsidan) 
också uttryckte, skulle ett politiskt beslut om att minska köttkonsumtionen medföra att de 
började arbeta med den aspekten. Eftersom dessa matserveringar också finns i anslutning eller 
är en del av offentliga verksamheter är det viktigt att dessa tar sitt ansvar gällande maten som 
serveras där. Genom att minska sina matserveringars utsläpp av växthusgaser, bidra det till att 
uppnå Sveriges miljömål om begränsad klimatpåverkan. Det finns många 
restaurangverksamheter i Sverige som till viss del styrs eller påverkas av den offentliga 
verksamheten de befinner sig i och därför kan en påtryckning från den offentliga 
verksamheten ha en stor inverkan på Sveriges klimatpåverkan.  

Om det finns en miljöintention (Stern 2000) från matserveringens sida är det möjligt att 
minska kundens miljöpåverkan utan att förlita sig på kundens beteende. Som till exempel på 
matserveringen Solsta Inn; där deras salladsbuffé som, förutom grönsaker, innehåller en 
variation av linser och bönor som mer mättande alternativ. Den var uttryckligen populär bland 
alla kunder vilket medför att kunden följaktligen får mindre plats på tallriken för 
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köttprodukter.  Detta ha till följd att kundens måltid har en mindre miljöpåverkan utan att 
kundens miljöintention behöver finnas. Det kan vara enklare att förändra konceptet i en 
restaurang än beteendet hos det stora antalet kunder som finns. En förändring av 
matserveringar kan sannolikt resultera i att beteendet hos kunden påverkas genom att nya 
vanor och maträtter introduceras, samt att påverka normen och uppfattningen om kost.  

Den andra anledningen respondenterna angav som varför de inte valde växtbaserat var, 
förutom dåligt utbud, deras vana att välja rätter innehållande kött. Matvanor var en 
återkommande faktor och som också prioriterades relativt högt som styrande i deras val av 
maträtt i allmänhet. Den Australienska studien visade också att äldre personer upplevde sina 
matvanor som ett större hinder för växtbaserad kost än yngre (Lea, Crawford, Worsley 2006). 
De måltidsansvariga uppfattande också att generationsfrågan kunde vara en faktor som 
påverkar människors matvanor. Undersökningarna på restaurangerna visade däremot ingen 
större skillnad mellan hur mycket kött de åt även om Solsta Inn hade mer respondenter från 
den yngre åldersgruppen på 18-25 år, jämfört med Solsidan där respondenterna främst var 
mellan 26-64 år. Inte heller visade det någon anmärkningsvärd skillnad i hur många som ville 
inkludera mer växtbaserat i sin kost. Snarare var det ett större antal respondenter på restaurang 
Solsidan som ville inkludera mer växtbaserat i sin kost än på Solsta Inn.   

Skillnaden som uppfattades finnas mellan äldre och yngre generationer kunde vara att yngre 
generationer hade en annan medvetenhet kring mat. De måltidsansvariga uttryckte också 
uppfattningen om att framtiden sannolikt kommer att medföra en ökning av konsumtionen av 
växtbaserad mat.  

Utifrån tidigare diskussioner; vad kan nu motivera människor till att välja mer växtbaserat 
istället för köttbaserat vid matserveringar? Den högst prioriterade motiverande faktorn, som 
måltidskonsumenterna på både Solsidan och Solsta Inn angav, var om den växtbaserade rätten 
såg godare ut än kötträtten. Därför är det viktigt att visa maträtterna, vilket gör att kunden kan 
jämföra dem och fatta beslut om vad som ser godare ut. Att ge kunderna möjligheten att välja 
växtbaserat och lägga tid på presentation och matens lockande förmåga. Vad en människa 
anser ser godare ut påverkas sannolikt också av andra saker och inte bara hur maträtten ser ut 
och presenteras. Sterns (2000) och Ajzens (1991) teorier om attityder och vanor spelar 
förmodligen en roll även här. Något som är främmande för en person, vars matvanor kanske 
står långt ifrån den växtbaserade rätten, är eventuellt svårare att uppfatta som att det ser 
godare ut. Genom goda kryddningar, val av maträtt och presentation kan matserveringen förse 
kunden med den information som behövs för att göra ett val. I valet mellan växtbaserade 
måltider och köttbaserade prioriterades rättens utseende högre jämfört med vad som 
prioriterades högt vid den tidigare frågan i enkäten om vad som styrde respondenternas val av 
måltid i en lunchrestaurang, då hälsa prioriterades högst. Utseende/presentation prioriterades i 
den tidigare frågan som nummer 2 av Solsidan och som nummer 4 av Solsta Inn.  

Som tidigare diskuterades prioriterade respondenterna hälsa och nyttighet som den högsta 
faktorn som styrde deras val av maträtt. Även i frågan, om vad som skulle kunna få dem att 
välja den växtbaserade rätten över den köttbaserade, prioriterades hälsa högt (plats 2) i form 
av alternativet; om den växtbaserade rätten är ett bättre hälsoval än den köttbaserade. En 
möjlighet kan då vara att genom att koppla samman växtbaserat kost med hälsa kan det 
möjligtvis locka fler personer att välja de maträtterna.  Det kan vara en aspekt att ha i åtanke 
vid i planeringen av maträtter. Vilka råvaror som maträtten innehåller och hur vällagad maten 
är, samt vitaminer, mineraler, fetthalt och proteininnehåll. Även i marknadsföringen av rätten 
kan hälsoaspekten möjligtvis synliggöras för att nå de människorna som väljer hälsosam mat. 
Att hälsa är högt prioriterat förstärker uppfattningen, som togs upp under en av intervjuerna 
(Karin, Solsidan), om att det i nuläget pågår en hälsotrend. Eftersom den övervägande 



36 
 

majoriteten på både Solsta Inn och Solsidan ville inkludera mer växtbaserad kost tyder det på 
en positiv attityd till sådan mat. Genom att ta vara på hälsotrenden i nuläget och koppla ihop 
det med växtbaserade maträtter ökar det sannolikheten för en ökad försäljning. Intentionen 
bakom måltidsvalet behöver inte vara miljörelaterat för att minska miljöpåverkan (Stern 
2000). Genom att matserveringar fokuserar på hälsa, som redan var en drivande faktor vid 
måltidsval, kan det vara enklare att nå kunden än genom att presentera rätten som vegetarisk 
eller klimatsmart. I den australienska studien som presenterades under tidigare forskning var 
det också de hälsorelaterade fördelarna med växtbaserad kost det som var den främsta 
motivationen. Miljö och etiska aspekter rankades lågt av både respondenterna i denna studie 
och respondenterna i den australienska studien, vilket tyder på att fokus med fördel kan läggas 
på hälsoaspekten i växtbaserad kost (Lea, Crawford, Worsley 2006). 

När det gäller patientkosten var majoriteten av respondenterna positivt inställda till att 
växtbaserad kost var det enda som serverades. Flera poängterade vikten av hälsosam mat 
under sjukhusvistelse och att det visade på en sund inriktning från sjukhusets sida. Även att 
växtbaserade måltider var bättre för miljö och klimat togs upp som anledningar till den 
positiva inställningen. De respondenter som var negativt inställda till att det endast serverades 
växtbaserad kost belyste bristen på valmöjligheter, de ville kunna välja köttalternativ. Det 
finns alltid en begränsning i valmöjligheter till de rätter som finns på menyn, vilket gör att det 
måste göras en bedömning från serveringens sida, vilka rätter som det ska gå att välja mellan 
och vilka ingredienser dessa rätter ska ha.    
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6.	  Slutsats	  
 

Måltidskonsumenternas vilja att inkludera mer växtbaserade måltider i sin kost är hög, men 
steget från vilja och handling påverkas av en rad olika faktorer. Faktorerna som anges nedan 
är de som måltidsansvariga upplevde och som matserveringarna har möjlighet att arbeta med 
för att öka utbud och konsumtion av växtbaserade måltider. Solsidan och till viss del 
serveringen av patientmåltider, borde kunna uppnå samma konsumtionsnivå av växtbaserade 
måltider som Solsta Inn, om de arbetar utifrån nedanstående faktorer. Dessa faktorer och 
åtgärder kan också generaliseras och överföras till andra matserveringar, med liknande 
utformning.  

Genom att vara medvetna om kundernas hinder för att välja växtbaserade måltider kan 
matserveringar rikta sina insatser för att öka försäljningen. Till exempel kan bekanta och 
lockande rätter, gjorda på råvaror istället för halvfabrikat, lagas för att övervinna hindret som 
konsumenternas matvanor utgör. Att låta den växtbaserade rätten vara en egen rätt och en 
kompletterande del av utbudet istället för en version av en av de köttbaserade rätterna, ökar 
chanserna för människor, som inte brukar välja växtbaserat, att börja göra det.  

Presentation och växtbaserade måltiders framställning är också något för matserveringar att 
arbeta med. Genom att synliggöra växtbaserad mat, så kunden kan se istället för att läsa på 
matsedeln, kan kunden visas en valmöjlighet som hen annars kanske inte skulle begrunda. 
Också att presentera växtbaserade alternativ som huvudalternativ och inte specialkost.   

Eftersom miljö och klimat prioriterats lågt av måltidskonsumenterna när de väljer maträtt, 
men hälsa prioriterats som viktigt av alla åldersgrupperna, kan matserveringarna ta vara på 
detta hälsoperspektiv. Att laga och marknadsföra hälsosamma växtbaserade maträtter och 
därmed rikta in sig på den hälsointention som konsumenterna uppgav att de hade. Det är 
också en passande inriktning för patientkosten och matserveringar som befinner sig i 
anslutning till sjukhusverksamhet, eftersom hälsosam mat bidrar till en bättre folkhälsa.  

Om viljan att satsa mer på växtbaserat finns, kan ytterligare motiverande mål, starta eller 
driva arbetet framåt. Genom att arbeta med tydliga mål och kvoter som ska uppnås inom 
matserveringarna, utformade genom politiska beslut eller andra ledningsbeslut, kan 
matserveringarna motiveras att förändra sitt utbud av växtbaserade maträtter.  

Det är också viktigt att arbeta med kompetensutbildning och informera personal och kockar 
om ingrediensers miljöpåverkan, samt erbjuda hjälpmedel som gör det enkelt att hitta 
växtbaserade recept med mindre klimatpåverkan.   

Eftersom råvarukostnaden för växtbaserade måltider är låg, kan matserveringars arbete för att 
öka försäljningen av dessa rätter vara önskvärt från ett ekonomiskt perspektiv. Om 
matserveringar arbetar med dessa områden, och därmed göra det enklare för 
måltidskonsumenterna att förändra sina måltidsval, kan de samtidigt som de minskar sin 
råvarukostnad, bidra till Sveriges miljömål om en begränsad klimatpåverkan. 
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Bilaga	  1	  
 
Enkätundersökning växtbaserade måltider 
 
Denna enkät är en del i ett examensarbete i Miljövetenskap vid Karlstads universitet. 
Undersökningen handlar om människors måltidskonsumtion i lunchrestauranger med fokus på 
växtbaserade måltider. 
     
Enkäten riktar sig till dig som är 18 år och uppåt och den tar endast några minuter att besvara. 
Dina svar är naturligtvis anonyma.     

 
 
Vad är växtbaserade måltider? 
 
En växtbaserad kosthållning kan jämföras med den ofta använda benämningen vegetarian, 
men eftersom det finns många versioner av vegetarisk kost används här växtbaserad kost som 
innebär följande: 
 
En växtbaserad måltid är baserad på råvaror från växtriket som innehåller mycket naturliga 
näringsämnen, vitaminer och mineraler, därför undviks halvfabrikat och processad mat. 
Råvarorna kan till exempel vara bönor, linser, rotfrukter, grönsaker och frukter. Den 
innehåller inte köttprodukter (t.ex. nötkött, fläskkött, fågel och charkuterier). Ägg och 
mejeriprodukter (t.ex. mjölk, ost) används till mindre grad men utesluts inte helt. 
 
Kött och mejeriprodukter har väldigt stor klimat och miljöpåverkan. Omkring 18 procent av 
världens totala utsläpp av växthusgaser kommer från köttproduktionen och det är därför 
viktigt att vara medveten kring vad du äter. Bönor/linser släpper till exempel ut 99 procent 
mindre av växthusgasen koldioxid jämfört med samma kalorimängd nötkött. 
 
Enkäten är helt frivillig och du är anonym 

 
 
1. Är du? 
 
□ Man 
□ Kvinna 
□ Annat 

2. Ålder? 
 
□ 18-25 
□ 26-45 
□ 46-64 
□ 65+ 

3. Utbildning? (högsta genomförda eller pågående utbildning)   
 
□ Grundskola eller motsvarande 
□ Gymnasium 
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□ Yrkeshögskola (KY) 
□ Högskola/universitet 
□ Annat____________________________________________________ 

 
4. Sysselsättning? 
 
□ Student 
□ Arbetar 
□ Arbetslös 
□ Om annan, specificera______________________________________  
    

5. Hur ofta uppskattar du att kött* i genomsnitt ingår i dina måltider (frukost, lunch, middag)? 
* nötkött, fläskkött, fågel, fisk, charkuterier mm. 
 
□ Aldrig 
□ 1-3 gånger i månaden 
□ 4-6 gånger i veckan 
□ En gång om dagen 
□ Flera gånger om dagen 

 

6. Prioritera från 1-6. Vad styr ditt val av maträtt i en lunchrestaurang? 
 
1 är viktigast och 6 är minst viktigt  
 
___ Pris 
 
___ Nyttighet/hälsa 
 
___ Miljö/klimat 
 
___ Etiskt bra alternativ 
 
___ Vana (maträtten är bekant) 
 
___ Utseende/presentation 
7. Hur ofta uppskattar du att du väljer en växtbaserad eller vegetarisk måltid när du äter på en 
lunchrestaurang?  

 
Ganska ofta motsvarar ungefär varannan gång 
 
□ Alltid 
□ Ofta 
□ Ganska ofta 
□ Sällan 
□ Aldrig 
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8. Vill du inkludera mer växtbaserade måltider i din kost? 
 
□ Ja 
□ Nej 
□ Jag äter redan växtbaserat 

 

9. Prioritera 1-4. Vad skulle kunna motivera dig att välja det växtbaserade måltidsalternativet 
över det köttbaserade* när du äter på en lunchrestaurang?  
* nötkött, fläskkött, fågel, fisk charkuterier mm. 
 
1 är mest motiverande och 4 minst motiverande 
 
__ Den växtbaserade rätten är billigare än kötträtten 
 
__ Den växtbaserade rätten är ett bättre hälsoval 
 
__ Den växtbaserade rätten är bättre val för miljö och klimat 
 
__ Den växtbaserade rätten ser godare ut  
 
 

□ Inget, jag väljer alltid det växtbaserade alternativet eller annan specialkost 
□ Eget förslag, skriv här:______________________________________ 

 

 

10. Markera de fyra största anledningarna till att du inte väljer växtbaserade måltider när du 
äter på en lunchrestaurang?  
 
□ Jag väljer köttbaserade maträtter av vana istället för växtbaserad mat 
□ Jag har inte tillräcklig kunskap om näringsinnehållet i växtbaserad mat 
□ Jag tycker inte de växtbaserade rätterna ser goda ut 
□ Jag anser att växtbaserad mat är främmande för min matsmältning 
□ Jag är orolig för att växtbaserad mat inte ska hålla mig mätt 
□ Jag tycker att det är ett för dåligt utbud av växtbaserade maträtter 
□ Jag väljer den köttbaserade maträtten om den växtbaserade är för lik 
 
□ Jag upplever inga hinder 
□ Eget förslag, skriv här:______________________________________ 

 

11. Om du vore inlagd på sjukhus i 3 dagar och det bara serverades växbaserad kost. Hur 
skulle du ställa dig till det? 
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□ Positivt 

Varför?____________________________________________________ 
 
□ Negativt 

Varför?____________________________________________________  
 

12. Skulle du kunna tänka dig att byta ut två måltider i veckan innehållande köttprodukter till 
växtbaserade måltider? 
 
□ Ja 
□ Nej 
□ Jag äter redan växtbaserat 

 
 
Tack för ditt deltagande! 
 
Vid frågor eller synpunkter på enkäten är du välkommen att kontakta:  
Elin Ljunggren, student Karlstad universitet. 
Epost: enkatundersokning.maltid@gmail.com 
 

 

 

 

 



44 
 

	  Bilaga	  2	  
 

Intervjuguide 

 

Inledning 

 

Godkännande för inspelning av intervjun 

Kan jag nämna ditt namn/titel och arbetsplats  i uppsatsen? 

Presentation av mig och mitt arbete och innebörden av växtbaserad kost. 

 

Vad är växtbaserad mat? 

 

En växtbaserad kosthållning kan jämföras med den ofta använda benämningen vegetarian, 
men eftersom det finns många versioner av vegetarisk kost används här växtbaserad kost som 
innebär följande: 

 

En växtbaserad måltid är baserad på råvaror från växtriket (ex. bönor, linser, rotfrukter, 
grönsaker och frukter). Den Innehåller inte köttprodukter (ex. nötkött, fläskkött, fågel och 
charkuterier). Processad mat/halvfabrikat, ägg och mejeriprodukter (ex. mjölk, ost) används 
till mindre grad. 

 

Intervjufrågor 
 

Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete/arbetsuppgifter? 

 

När en måltid/matsedel/inköp planeras, vad för faktorer tas med då? 

(Näring, variation, efterfrågan, kunskap hos personal?) 

 

a) Hur ser det utbudet och den vegetariska maten ut idag? Hur presenteras rätterna?  

(möjligheten att ha växtbaserade måltider som huvudalternativ och köttbaserade måltider 
som extra alternativ? Visa också gamla matsedlar och fråga om utformning och varför den 
växtbaserade rätten och den köttbaserade rätten ofta är lika, 
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3. b Är de vegetariska rätterna idag baserade på halvfabrikat eller växtbaserade?  

 

Har ni utfört åtgärder för att minska köttkonsumtionen och öka det växtbaserade inom 
verksamheten? 

Ja, I så fall vilka? Nej, varför inte... 
 
 

Finns det en vilja inom restaurangverksamheten att arbeta med att förändra och öka 
utbudet av växtbaserad kost? 

 

Vad ser du för möjligheter för att få in fler växtbaserade vegetariska måltider på 
matsedeln och öka försäljningen?  

Egna förslag på åtgärder? Vad kan ni göra? 

Skulle ni kunna tänka er att genomföra dess åtgärder/ finns det en vilja? 
 
 

Vad ser du för hinder med att få in fler växtbaserade vegetariska måltider på matsedeln 
och öka försäljningen?  

(Kunskap om rätter, tillgång på råvaror) 

 

Utifrån din erfarenhet, Varför tror du att människor inte väljer växtbaserad mat? 

 

Följdfrågor 

 

Kan du utveckla… 

Hur menar du… 

Varför… 

 
Avslutning 

 

Tack för att du ställde upp. Kan jag mejla lite frågor angående matseveringen? (hur mycket 
mat/måltider som serveras, andel vegetarisk, statistik m.m.) 

 

Det är bara att du hör av dig om du undrar något eller kommer på något mer som är relevant. 
Jag återkommer och skickar uppsatsen när den är färdig ifall du är intresserad.  
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Bilaga	  3	  
 

 

Exempel Kodning 

 

Citat Nyckelord Koder 

Skulle det komma till exempel ett politiskt beslut om at 
LiV ska minska sin köttkonsumtion så är det givetvis så 
att vi kommer göra det. Men det är inget som vi så driver 
själva just nu.  

Politiskt beslut 
minska 
köttkonsumtionen 

Politiskt beslut 

Det är ju det att man skulle kunna ha grönsaksbaserade 
rätter som dagens. 

Grönsaksbaserade 
rätter 
som dagens 

Presentation 

väldigt gräddigt och krämigt  Gräddigt, krämigt 
Presentation 
Matvanor 

Lite andra kryddningar som vi försöker ha. Internationell 
mat, vi kan ha thai och lite andra saker som man kanske 
inte är jättesugen på när man ligger inne och är sjuk. Det 
har ju varit väldigt lyckat.  

Kryddningar 
internationell mat 
Thai. Lyckat 

Presentation 
Smak 

Jag kan tänka mig att det kommer bli vanligare och 
vanligare. 
Om 10 år så kommer det att se helt annorlunda ut.  
Om 20 år kommer det absolut att se annorlunda ut.  

Vanligare 10 år 
20 år 

Generationsskifte 
Tid/vänja sig 
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Ja hälsotrenden och medvetenheten.  
Hos yngre idag tycker jag medvetenheten är mycket 
större än äldre.  
Dom har mer kunskaper liksom och kan mer. 
Man vill göra gott liksom och man vill ju bidra till en 
hållbar… 

Hälsotrend 
Medvetenheten 
Kunskaper 
Bidra till en hållbar... 

Trender 
Kunskap/medvetenhet 
 

Vissa dagar har vi vegetariskt som dagens också,  
grönsakslasagne till exempel eller spenatsoppa.  
Då tänker inte folk på att det är vegetariskt. 

Vegetariskt som 
dagens 
Då tänker inte folk 
på att 
det är vegetariskt 

Presentation 
Kundens inställning till 
veg.mat 

Skulle det komma till exempel ett politiskt beslut om at 
LiV ska minska sin köttkonsumtion så är det givetvis så 
att vi kommer göra det. Men det är inget som vi så driver 
själva just nu.  

Politiskt beslut 
minska 
köttkonsumtionen 

Politiskt beslut 

Det är ju det att man skulle kunna ha grönsaksbaserade 
rätter som dagens. 

Grönsaksbaserade 
rätter 
som dagens 

Presentation 

väldigt gräddigt och krämigt  Gräddigt, krämigt Presentation smak 
Matvanor 

Lite andra kryddningar som vi försöker ha. Internationell 
mat, vi kan ha thai och lite andra saker som man kanske 
inte är jättesugen på när man ligger inne och är sjuk. Det 
har ju varit väldigt lyckat.  

Kryddningar 
internationell mat 
Thai. Lyckat 

Presentation 
Smak 

Jag kan tänka mig att det kommer bli vanligare och 
vanligare. 
Om 10 år så kommer det att se helt annorlunda ut.  
Om 20 år kommer det absolut att se annorlunda ut.  

Vanligare 10 år 
20 år 

Generationsskifte 
Tid/vänja sig 

Ja hälsotrenden och medvetenheten.  
Hos yngre idag tycker jag medvetenheten är mycket 
större än äldre.  
Dom har mer kunskaper liksom och kan mer. 
Man vill göra gott liksom och man vill ju bidra till en 
hållbar… 

Hälsotrend 
Medvetenheten 
Kunskaper 
Bidra till en hållbar... 

Trender 
Kunskap/medvetenhet 
Bidra till något 

 


