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Vi vill tacka de samarbetande matkasseleverantörerna för deras samarbete, de 379 

respondenter som tagit sig tid att svara på vår enkät samt vår handledare Marie Lange. Utan er hade 

denna uppsats inte blivit av.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordet Matkasse, i olika former, förekommer 173 gånger i denna uppsats.   
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Sammanfattning 
Mat har alltid varit en livsnödvändighet men i takt med samhällets utveckling har möjligheterna att 

välja vad man äter och hur man införskaffar maten mångdubblats. Matkassen är ett relativt nytt 

fenomen som innebär att färdigpackade kassar med tillhörande recept levereras till hushållen.  Den 

här undersökningens syfte var att undersöka vilka aspekter som påverkar konsumenter när de väljer 

att införskaffa sina matvaror via matkassesystemet samt undersöka hur Matkassen påverkar 

användaren på ett antal vardagliga plan. Studien utgick från en kvantitativ metod där en elektronisk 

enkät distribuerades, med hjälp av fyra olika matkasseföretag, ut till deras kunder. Totalt inkom 379 

svar varav 340 var användbara. De flesta som svarat är 26-50 år, högutbildade, har hög inkomst och 

två barn under 18 år. De starkaste skälen till att påbörja och att fortsätta använda Matkasse visade 

sig vara variation i matvanor och bekvämlighet. De flesta i undersökningen ansåg att Matkassen 

sparar tid, innebär minskad stress samt innebar mer hälsosamma matvanor. Efter genomförd studie 

ses en utvecklingspotential hos konceptet Matkasse, att exempelvis individanpassa Matkassarna 

utifrån individers fysiologiska behov, eller utifrån smakprofiler eller identitetsskapande. Den här 

undersökningen bidrar till bilden av vad som motiverar konsumenter i dagens samhälle men 

presenterar också en viktig uppgift för dietisten i arbetet med livsstilsförändringar eftersom det 

gjorts tydligt att Matkassen har potential att gynna många individer och på så sätt en möjlighet att 

främja folkhälsan.  
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Abstract 
Food has always been vital but as society has developed the possibility to choose your fare and the 

way to obtain it has multiplied. The Matkasse is a relatively new phenomenon that consists of a 

prepacked grocery bag complete with recipes that is delivered to the households. The purpose of 

this essay is to examine which aspects that influence consumers in choosing to purchase their 

groceries through the system ”Matkasse” and examine how ”Matkassen” affects the user in a 

number of mundane ways. A quantitative method was chosen; an electronic questionnaire was 

distributed with the help from our partners – companies selling ”Matkassar”. The survey gave 379 

responses, out of which 340 were usable. Most respondents are 26-50 years old, highly educated, 

have a high income and two children under the age of 18. The strongest reasons to start and 

continue to use the ”Matkasse” were variation in food habits and convenience. Most respondents 

felt that ”Matkassen” saved time, reduced stress and lead to more healthy eating habits. The 

completed study suggested a potential for developing the concept ”Matkasse”, the possibility to 

adapt the ”Matkasse” to a more individuated level that could include people’s physiological needs, 

but also based on their taste and sense of identity. This survey contributes to the picture of what 

motivates consumers in the society of today but also presents an important task for the dietician in 

their work with lifestyle changing since it has been made clear that the ”Matkassen” has a potential 

to benefit many individuals and thereby could promote public health.  
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1. Introduktion  
 

1.1 Dagens valmöjligheter 
I den moderna västvärlden är inte problemet längre tillgängligheten på mat, utan snarare tvärtom. 

Nu riktar forskarkåren istället in sig på vad som motiverar våra val, när utbudet dignar.  

O’Doherty Jensen (2012) hävdar att likheter och skillnader mellan människor kan visualiseras 

genom vad individer väljer att äta respektive inte äta (O’Doherty Jensen, 2012). För individen i 

dennes vardag styr också den lokala butiken tillgången på livsmedel och hälsosamma 

valmöjligheter, då man sett att majoriteten gör sina livsmedelsinköp i just den butik som ligger 

närmast där man bor. Forskare har också sett att i dessa butiker, som man når till fots, sker fler 

inköp av utrymmesmat (DÁngelo, Suratkar, Song, Stauffer & Gittelsohn, 2009) – alltså 

näringsmässigt mindre nödvändiga livsmedel, till exempel snacks, sötsaker och läsk (Dietisternas 

riksförbund, 2014). På så sätt menar forskarna att dessa lokala butiker kan utgöra ett hot mot 

folkhälsan (DÁngelo, Suratkar, Song, Stauffer & Gittelsohn, 2009). Små och frekventa inköp, som 

ofta sker i den lokala butiken, är mindre planerade och innehåller fler spontana inköp än stora inköp 

i en större livsmedelsbutik, har forskaren Jens Nordfält kommit fram till (Nordfält, 2009). 

1.2 Faktorer i valet av mat 
Vad och varför vi äter beror som synes på en mängd olika faktorer. I fråga om att äta hälsosammare 

har forskare konstaterat att kunskapen om vad som är sund mat inte är bristfällig, men efterlevnaden 

är det (Wang & Worsley, 2014). Utifrån genomförd studie har man gjort ett försök att förklara 

varför denna diskrepans uppstår och menar att hälsoidealet för dessa individer upplevs som skilt 

från individens identitet, men visar även att brist på resurser eller tillgänglighet kan vara 

delförklaringar (Bisogni, Jastran, Seligson & Thompson, 2012).  En annan studie understryker att 

enbart kunskap om hälsosam mat inte räcker som katalysator för ett hälsosamt leverne, utan någon 

form av upplevd vinst krävs (Vögele & Ellrott, 2008). Det visade sig i en undersökning att individer 

med skilda bakgrunder ser på både hinder och vinster med att äta hälsosamt på liknande sätt, vilket 

torde stödja slutsatsen att det inte är kunskapsbrist som är problemet i de undersökta populationerna 

(Tiedje et al., 2014) 

Två forskare från USA konstaterar att val av mat är ett komplext fenomen som inte kan 

förklaras av en enskild modell, utan är ett multidisciplinärt intresseområde (Sobal & Bisogni, 2009). 

En artikel visar att smak är den främsta orsaken till en individs attityd till olika former av livsmedel. 

Individens tidigare matupplevelser påverkar också attityden (Aikman, Min & Graham, 2006). En 

annan studie visar också att sensoriska aspekter är viktiga i matvalet, tillsammans med pris och 

graden av bekvämlighet (Carrillo, Varela, Salvador & Fiszman, 2011). Vidare lägger en grupp 

forskare till aspekterna bekvämlighet, kvalitet och sociala aspekter som påverkande faktorer i valet 

av mat (Furst, Connors, Bisogni, Sobal, Winter & Falk, 1996). 

1.3 Attityder 
Att attityder av olika slag är de faktorer som styr våra matval kan flera forskare intyga. En 

undersökning styrker att om individer har en god inställning till hälsosamma matvanor innebär det 

att samma individer har bättre matvanor och en sundare livsstil (Hearty, McCarthy, Kearney & 
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Gibney, 2006). En undersökning från Taiwan visar också att en individ med stor medvetenhet om 

hälsa väljer nyttigare mat och har en bättre attityd till hälsosamma matvanor (Sun, 2008). En annan 

undersökning understryker att det är de underförstådda attityderna som kan användas för att 

förutsäga hur pass hälsosamma inköp individen gör (Prestwich, Hurling & Baker, 2011). Individers 

attityder är måhända inte det enda som styr vad de inhandlar för livsmedel, men som synes är det en 

viktig del i dessa beslut. 

1.4 Att handla mat på nätet 
Onlinehandel av livsmedel började mätas år 2003 av Svensk Handel, enligt samtal med Magnus 

Kroon som arbetar som näringspolitisk expert på Svensk Handel. Branschen har sedan dess ökat i 

omsättning. Svensk Handel ger årligen ut en rapport, numera benämnd Digital Mathandel, om 

konsumtionen inom denna bransch. År 2013 omsatte livsmedelsförsäljningen på nätet 2,2 miljarder 

kronor vilket var en ökning med 38 % från föregående år. Ökningen tros bland annat bero på en 

ökad vana hos befolkningen av att handla på nätet och att logistiken effektiviserats. 

Livsmedelshandeln på nätet domineras av tre olika, konceptuellt skilda ”butiker”. Det är den 

välsorterade stormarknaden, den färdigpackade Matkassen komplett med färdiga recept och 

tillhörande livsmedel samt den specialiserade butiken som enbart säljer särskilda sorters livsmedel, 

som exempelvis ekologiskt kött (Svensk digital handel, 2014). När rapporten kom ut 2013 visade 

den att den färdigpackade matkassen ökat mest (Svensk Distanshandel, 2013), medan den nya 

rapporten för 2014 visar en något mindre andel Matkasseköpare vilket troligen beror på det ökade 

totala antalet som handlar sina livsmedel online (Svensk digital handel, 2014). 

En förklaring till varför man väljer att handla sin mat på nätet har identifierats i en studie av 

forskare från England som visar att beslutet ofta sker som ett resultat av en trigger. Detta kan 

exempelvis vara en tillökning i familjen eller en livsomvälvande sjukdom (Hand, Riley, Harris, 

Singh & Rettie, 2009). Troligtvis ska dock onlinehandel av livsmedel ses som en logisk utveckling 

av en ökad onlinehandel generellt och går hand i hand med det alltmer digitaliserade samhälle vi 

lever i (Svensk digital handel, 2014). 

Det finns flera fördelar dokumenterade med att införskaffa sina matvaror via internet. Online-

konsumenter har rapporterat det som bekvämt, att det innebär en stor variation i utbudet och som 

prisvärt (Ramys & Asger, 2005). I undersökningen som presenteras i Digital Mathandel uppger de 

flesta konsumenterna att de handlar sina matvaror på nätet eftersom de upplever det som bekvämt 

(38 %) och att det finns ett bra utbud (18 %) (Svensk digital handel, 2014). 

Det finns forskning som visar att när matvaror inhandlas för en framtid längre bort än två 

dagar består inköpen till större del av ”borde”-livsmedel (beskrivet i forskningen som grönsaker) 

och en mindre andel ”vill ha”-livsmedel (beskrivet i forskningen som glass) (Milkman, Rogers & 

Bazerman, 2009). 

Nackdelar med onlinehandel uppger konsumenter vara risken att få varor av dålig kvalitet, 

samt förlusten av rekreationsaspekten av att handla (Ramys & Asger, 2005). Att förlora kontrollen 

på vilka färskvaror man får uppges i en kandidatuppsats som ett skäl till varför svenskar inte 

handlar livsmedel online mer (Friberg & Henriksson, 2014). Bristen på möjlighet att klämma och 

känna tar även Svensk Handel upp som ett stort och svårlöst problem, men de visar att konsumenter 

som köper sina matvaror online inte upplever att de i större utsträckning får sekunda varor än om de 

handlat i en analog butik (Svensk digital handel, 2014). 
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Andra faktorer är viktiga vid köp över internet. Tillgången på service, produktkvalitet och att 

webbsidan är lättanvänd avgör upplevelsen (Cimana & Phoosangthong, 2013). Vidare är det viktigt 

för konsumenten att denne upplever någon sorts vinst av handel på nätet, att det är lätt att lägga 

ordern och att konsumentens generella upplevelse av att handla på nätet är positiv (Hansen, 2005). 

1.5 Matkassen som fenomen 
Ett nytt fenomen dök upp i Sverige 2007, den nya tidens middagshjälp – den färdigpackade 

Matkassen. Ordet ”Matkasse” introducerades som nyord år 2011 (Institutet för språk och 

folkminnen, 2007). När Matkassen som fenomen diskuteras i denna uppsats så används versal i 

början av namnet och kursiv stil: Matkasse och avser en färdigpackad kasse komplett med recept 

och tillhörande livsmedel för ett antal dagar och personer. En kandidatuppsats vid Södertörns 

universitet visar att matkasseföretagen kommunicerar att tidsbrist inte bör lasta individen utan 

drabbar alla och att hälsosamma matval är av stor vikt (Andersson, 2012). Det dessa företag implicit 

erbjuder sina presumtiva kunder är alltså tidsvinst och en hälsosammare kost för envar. 

Tidsvinst är också något Warren Belasco tar upp i sin bok ”Food: The Key Concepts” där han 

presenterar en modell för att definiera snabbmatsrestaurangernas koncept med vad han kallar ’The 

Eight F’s’ (Belasco, 2008). Dessa F inkluderar bland annat anpassning till familjen, att maten ska 

vara fräsch och just att det ska gå fort. Det kan konstateras att åtminstone dessa tre nyckelord kan 

sägas gälla även för konceptet Matkasse. 

Fenomenet Matkasse är av stort intresse inom akademisk forskning, vilket märks på att flera 

uppsatser studerat dessa de senaste åren utifrån varierande vinklar. En uppsats visar att Matkassen 

bidrar till upplevda förbättringar i matvanor, mer varierade matvanor och inspiration i och med de 

erhållna recepten (Hildingson, Kolveren & Strömberg, 2011). Berggren och Nilsson har genom en 

kvalitativ metod, undersökt vad som motiverar konsumenterna att vilja prova Matkassen, och det 

visades vara eftersom den upplevs ge bättre mat, sparar tid, förenklar planering samt är prisvärd 

(Berggren & Nilsson, 2011).  

 

Valet att använda sig av matkassesystemet kan styras av olika faktorer och utifrån nämnda bakgrund 

ansågs följande vara relevanta för denna studie: 

 

 Bekvämlighet 

 Tidsaspekter 

 Hälsa 

 Ekonomi 

 Miljöaspekter 

 Matglädje

Dessutom lyfts ett par sociala aspekter av Matkassen fram. 

1.5.1 Bekvämlighet 
Som tidigare nämnts är bekvämlighet en viktig orsak till att handla sina livsmedel på nätet 

(Svensk digital handel, 2014; Ramys & Asger, 2005; Berggren & Nilsson, 2011). 

Professor Klaus G. Grunert diskuterar begreppet ”convenience”, ett begrepp som 

uppkommit under de senaste 20 åren, men ännu inte är helt definierat (Grunert, KG, 2012). 

Conveniencemat kan åsyfta omständigheter som gör det lättare att skaffa, lagra, tillaga och äta 

mat. För att tydliggöra detta finns det två frågor: 

1. Varför blir det lättare? Handlar det om en fysisk, tidsmässig eller mental besparing. 
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2. Var blir det lättare? Påverkar det planerandet, inköpet, tillredningen, ätandet eller vid 

städningen efteråt? 

 

Även om man i första hand tänker på snabbmat utifrån ovan definition menar Grunert att 

convenience även kan användas för att beskriva olika sätt att göra till exempel vardagsmaten 

lättare för gemene man. Som tidigare konstaterats finns det ju flera likheter mellan idéerna 

bakom snabbmat och Matkassar. 

Matkassen underlättar alltså för konsumenterna utifrån båda dessa frågor. Brukare av 

Matkassen slipper trängas i butiker och frakta hem tunga kassar vilket också sparar dem tid. 

Planeringen av veckans måltider undslipper de likväl. Det som kvarstår är tillredningen, 

ätandet samt städningen efteråt. Därmed torde Matkassen kunna beskrivas som 

conveniecemat utifrån Grunerts tankemodell (Grunert, KG, 2012). 

1.5.2 Tidsaspekter 
I dagens samhälle är det mycket som ska hinnas med, vilket lett till en stressigare vardag för 

många. En studie som har studerat hur lång tid människor tillbringar på matlagning visar att 

den har minskat sedan 1965 (Smith, Ng & Popkin, 2013). Att människor söker genvägar i 

matlagandet är alltså inte ett särskilt märkligt eller nytt fenomen. 

Stress påverkar också intaget av mat, vilket det finns mycket forskning kring. Det kan 

leda till att intaget av mat minskar i vissa fall, eller att det i andra fall ökar. Vid ökning har 

man sett att det i första hand är energirik mat med mycket mättat fett och socker som ökar 

(Ogden, 2010). Att det finns ett samband mellan att äta under stress och att äta energirik mat 

har konstaterats i bland annat en undersökning som gjorts i Finland, där det visats att stressade 

individer har större benägenhet till övervikt, obesitas och bukfetma jämfört med de som inte 

äter under stress – även om de har samma kosthållning (Jääskeläinen, Nevanperä, Remes, 

Rahkonen, Järvelin & Laitinen, 2014). 

Som tidigare konstaterats är tidsvinsten med Matkassen uppenbar och den kan 

förmodligen hjälpa människor att minska vardagsstressen. 

1.5.3 Hälsa 

Det finns mycket forskning kring vad som är hälsosamma matvanor. Sådan forskning grundar 

sig de svenska näringsrekommendationerna (NNR) på, som tillråder en kost bestående av 

protein, kolhydrater och fett samt vitaminer och mineraler i rätt proportioner, vilket erhålls 

genom en varierad kosthållning (Livsmedelsverket, 2014). 

Flera faktorer spelar in på individens hälsa, såsom gener, beteende och miljö. 

Kosthållningen spelar stor roll (Ogden, 2010). Över- och undervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, 

högt blodtryck, cancer, diabetes, IBS, IBD och en mängd andra sjukdomar och 

sjukdomstillstånd kan påverkas på olika sätt av kosten (Mahan, Escott-Stump & Raymond, 

2012). Andra tillstånd, till exempel graviditet, kräver omläggningar av kosten för att 

upprätthålla en god hälsa (Livsmedelsverket, 2014). 

En studie från Connecticut visar att den mat som finns i hemmet är den som förtärs och 

i en uppsats vid Umeå Universitet har Matkassarna undersökts gällande hur väl 

näringsrekommendationerna följs i dessa. I den visas att 6 av 10 matkassetillverkare använder 

SNR vid receptutveckling, vilket ändå måste sägas vara en kvalitetssäkring (Gorin, Raynor, 
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Niemeier & Wing, 2007; Hedin & Nilsson, 2011). Som tidigare nämnts vet människor 

generellt hur de borde äta för att vara hälsosamma, men de äter ändå inte så (Wang & 

Worsley, 2014). Om Matkassar kan bidra till att det finns hälsosammare mat i hemmet borde 

detta ytterligare understryka dess möjligheter att förbättra individers och hushålls hälsa. 

1.5.4 Ekonomi 
Hushållens disponibla inkomst ska räcka till mycket och mat är bara en av många utgifter. 

Prismedvetenheten är ofta hög när det kommer till livsmedel och det möjliggörs via 

reklamblad och reklamfilmer från olika handlare. Denna prismedvetenhet har i en 

undersökning visats vara lägre när konsumenterna handlar sina matvaror på nätet (Chu, Arce-

Urriza, Cebollada & Chintagunta, 2010). Svensk Handel har dock tidigare konstaterat att 

kunder som handlar sina matvaror online tenderar att göra färre impulsköp (Svensk 

Distanshandel, 2013).  Detta tillsammans med tidigare nämnda tendens att köpa flera ”vill ha” 

varor när de småhandlar är förmodligen något som hjälper till att hålla livsmedelsutgifterna på 

en lägre nivå när livsmedel införskaffas online (Milkman, Rogers & Bazerman, 2009). 

Den kanske tydligaste ekonomiska skillnaden mellan att införskaffa sina livsmedel 

online mot att handla i en fysisk butik är dock fraktkostnaden som eventuellt uppstår. 

Majoriteten av konsumenterna anser att fraktkostnaden bör ingå i priset om man handlar över 

en viss summa samtidigt som 44 % kan tänka sig att betala mellan 20-50 kronor för frakten 

(Svensk digital handel, 2014). 

Kunder till Matkassen värderar dock troligen innehållet i kassen högre än värdet på 

matvarorna vilket gör en prisjämförelse olämplig som utvärderingsmetod av Matkassen. Att 

Matkassen är prisvärd angavs som en fördel i en uppsats gjord vid Uppsala universitet 

(Berggren & Nilsson, 2011). Upplevelsen av prisvärde måste i detta sammanhang sägas väga 

tyngre än de faktiska ekonomiska skillnaderna mellan en traditionell matkasse och en digital, 

eftersom det finns fler aspekter i begreppet prisvärde. 

1.5.5 Miljöaspekter 
Miljön är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och något som många uppenbarligen är 

bekymrade över. I en undersökning som gjorts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF har 

det framkommit att nästan 80 procent av Sveriges befolkning känner oro inför hur 

klimatförändringar kan komma att påverka världen i framtiden (Världsnaturfonden, 2013). 

Miljö är ett väldigt vitt begrepp som i fråga om livsmedel innefattar bland annat 

odlingsmetoder, transportsträckor, hur lång process livsmedlet genomgått innan det når butik 

och förpackningskostnader. Själva livsmedlen i sig har också olika påverkan på miljön, där 

köttprodukter är långt mer miljöskadliga än vegetabiliska (Röös, 2012).   

En annan aspekt av hur våra matvanor påverkar miljön är svinn. Enligt en rapport 

utgiven av Jordbruksverket slängs det i Sverige 56 kg livsmedel per capita och år. 

Rapportförfattaren menar att det faktum att livsmedlen kommer i sådana förpackningar att 

konsumenter tenderar att köpa mer än de behöver är en viktig förklaring till detta 

(Jordbruksverket, 2011). Eftersom Matkassarna är planerade och uträknade för att samtliga 

råvaror ska konsumeras under veckan borde Matkassen kunna anses bidra till att svinnet 

minskar. Det finns vidare Matkassar vars själva koncept är miljösparande, där de fokuserar på 

exempelvis vegetariska eller ekologiska varor. 
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1.5.6 Matglädje 
Mat och matlagning är ett vanligt och engagerande samtalsämne idag. Att äta mat, och att laga 

mat, är ett glädjeämne för många – vilket inte minst kan mätas i antalet matlagningsprogram, 

matlagningstidningar och sajter det finns inom ämnet. Det faktum att det ges ut nästan en 

kokbok om dagen i Sverige visar också på det stora intresset för området (Alriksson, 2013, 14 

oktober). 

 Den springande punkten i detta mediala tryck tycks vara att bemöta törsten efter 

inspiration. Man kan nog säga att intresset för matlagning aldrig har varit större, men på 

samma sätt som med det ofantliga utbudet i matvarubutikerna är det lätt att gå vilse bland alla 

möjligheter. Där ger Matkassen människor en chans att testa nya saker utan att själv behöva ta 

ställning till utbudet. 

1.5.7 Sociala aspekter 

1.5.7.1 Könsaspekter 
Det finns konstaterade skillnader i matvanor mellan könen som kortfattat kan beskrivas som 

att kvinnor äter mer hälsosamt än män (Livsmedelsverket, 2012). Varför denna stora skillnad 

föreligger eggar och sysselsätter många forskare. Katherine O’Doherty Jensen menar att 

skillnaden återfinns på olika plan, att män har högre status i en social kontext spiller över på 

hur vi tenderar att se på olika typer av mat. ”Manlig” mat som rött kött och alkoholhaltiga 

drycker ges högre status än typiskt ”kvinnliga” livsmedel, som sallad och fisk (O’Doherty 

Jensen, 2012). 

Det finns också studier som antyder att det är kvinnorna som i första hand tar ansvar 

över införskaffandet av matvaror i hushållen (Marshall & Anderson, 2000). Sannolikt 

påverkas dock inte vare sig vem som sköter inköpen eller vilka livsmedel som införskaffas av 

hur det sker, oavsett om maten kommer från kvartersbutiken, en online-butik eller genom en 

Matkasse. 

1.5.7.2 Familjestruktur 
Lotte Holm skriver i boken ”Mad, mennesker og måltider” om måltidens sociala betydelse 

och beskriver dess vikt i barns utveckling, men också i konstruktionen av familjen och 

därmed individerna i den. Det är också vid middagsbordet familjens individer kan särskilja sig 

och sin identitet i förhållande till de övriga genom bland annat konflikter (Holm, 2012). Det 

delade bordet, vilket Belasco kallar ”Commensality”, har nästintill magisk påverkan på de 

delande och skapar gemenskap, menar han (Belasco, 2008). 

En del av Matkassens koncept är tanken att stödja familjer genom att underlätta 

möjligheterna för dem att uppleva denna delade måltid. 

2.0 Syfte 
Syftet med undersökningen är att undersöka vilka aspekter som påverkar konsumenterna när 

de väljer att införskaffa sina matvaror via matkassesystemet samt hur Matkassen påverkar 

användaren på ett antal vardagliga plan: upplevelsen av stress, variation i matvanor och 

upplevelsen av sina matvanors hälsosamhet samt i fråga om bekvämlighet. 
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3. Metod 
Undersökningen har en tvärsnittsdesign, vilket innebär en studie med mer än ett fall, vid ett 

tillfälle med syftet att få fram kvantitativa eller kvantifierbara data för att kunna se ett 

sambandsmönster. Målet med denna undersökning var att kartlägga varför konsumenter väljer 

att prenumerera på matkassar. 20 leverantörer av Matkassar kontaktades via mail och med 

fyra leverantörer träffades ett samarbete. Sju matkasseleverantörer besvarade inte förfrågan 

och nio avböjde ett samarbete. I de flesta fall angavs för hög arbetsbelastning som anledning 

till ointresset.  

De fyra leverantörer som bidragit till undersökningen kunnat genomföras är ”Ica”, 

”Familyfood”, ”Gröna kassen” och ”Bra mat hemma”. Själva undersökningen genomfördes 

via en elektronisk enkät. För att kunna besvara frågeställningen med någon form av säkerhet 

krävs ett kvantitativt underlag och det bästa sättet att inhämta ett sådant är via enkät. För att 

minska tids- och energiåtgång för respondenterna och därmed optimera svarsfrekvensen 

distribuerades enkäten elektroniskt (Uhlig, Seitz, Eter, Promesberger & Busse, 2014). Till 

detta användes Google Forms, som är ett webbaserat gratisprogram. 

En pilotstudie genomfördes med 14 respondenter som fick information inför 

deltagandet att fokus låg på frågeformulering, upplägg och generellt intryck. Respondenternas 

feedback togs i beaktande och vissa förändringar i formuleringarna gjordes för att klargöra 

syftet. Pilotstudien redovisas inte i resultatet, utan fyllde enbart syftet att optimera enkätens 

genomförbarhet. Enkäten lades därefter upp den 18 november 2014 och svaren lästes av den 7 

december 2014. 

Genom samarbetet med leverantörerna av Matkassarna kommunicerades enkäten ut till 

kunderna. Hur detta gick till väga beslutades individuellt, tillsammans med kontakten på 

matkasseföretaget och därför finns viss variation i distributionsväg. ”Gröna kassen” skickade 

ut länken i ett veckomail samt lade ut den på sin Facebook-sida. ”Familyfood” skickade ut 

länken i ett veckomail två fredagar i rad, ”Ica” lade ut länken på sin Facebook-sida och ”Bra 

mat hemma” skickade ut ett separat mail om enkäten till sina kunder. Respektive företag 

formulerade sina egna utskick. I samband med att företagen fick enkätlänken erhölls också ett 

förslag på formulering som innehöll presentation av uppsatsförfattarna och undersökningen 

samt undersökningens syfte, men i slutändan valde kontakten på matkasseföretaget huruvida 

denna text användes eller ej.  

 

3.1 Urval 
Målet var att genom samarbetet med matkasseleverantörer rekrytera minst 100 respondenter. 

De urvalskriterierna som aktualiserades var att respondenten var, eller tidigare hade 

varit, brukare av matkassar, samt att personerna var över 18 år. Eftersom matkasseföretagen 

är gatekeepers för undersökningen var urvalet starkt beroende av samarbetsviljan hos dessa 

och eftersom denna varierade mellan företagen uppstod ett systematiskt urvalsfel (eng. 

selection bias) (Kristensson, 2014). Dessutom uppstår ett urvalsfel eftersom enkäten är 

frivillig och egenskapen hos respondenten som får denne att välja att svara inte går att 

kontrollera. Hur denna egenskap i övrigt påverkar resultatet är omöjligt att veta och resultatet 

går därmed inte att generaliseras till fullo. Utöver detta blir en uppskattning av bortfallet 
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omöjlig eftersom det inte finns möjlighet att mäta hur många som tagit till sig informationen 

om undersökningen som distribuerades via matkasseföretagen. 

De aktuella exklusionskriterier är alltså att inte uppfylla urvalskriterierna enligt första 

frågans formulering, det vill säga de som inte är nuvarande eller tidigare användare av 

Matkasse, vilket gällde 25 respondenter. Respondenter som svarat ofullständigt på enkäten 

skulle också ha uteslutits ur resultatet, men samtlig inskickad data var komplett. Se figur 1 

nedan för illustration av insamlad och exkluderad data. 

 

 
Figur 1. Redovisning av insamlad och exkluderad data. Egen illustration. 

 

3.2 Datainsamling 
Enkäten bestod av 16 frågor, i första hand flervalsfrågor med syfte att belysa vilka aspekter 

som är avgörande för respondenterna i beslutet att införskaffa sina matvaror genom 

matkasseföretagen. En öppen fråga gav också möjligheten att utförligare besvara frågan utan 

att påverkas av alternativen där frågan gällde eventuella negativa upplevelser av matkassen. 

Sex demografiska frågor avslutar enkäten och har placerats där för att optimera 

svarsfrekvensen (Trost, 2001). Syftet med dessa är att ytterligare identifiera och rama in 

respondenten med tanke på urvalskriterierna. Enkäten bifogas i sin helhet som bilaga 2. 

3.3 Dataanalys 
Utifrån enkätformuleringen har kvalitativa variabler erhållits, en blandning av ordinala, 

rangordnade värden och nominala, ej rangordnade värden.  Dessa illustreras med hjälp av 

beskrivande statistik i resultatdelen. Program som använts för att behandla informationen är 

Microsoft Excel. 

Totalt antal respondenter 
n=379 

Antal uteslutna efter 
deltagande i pilotstudien n=14 

Antal uteslutna enligt första 
frågan n=25 

Summa accepterade data 
n=340 
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3.4 Resurser 
Eftersom undersökningen bestod av elektroniska enkäter som kommunicerades digitalt 

uppstod ingen kostnad. Enkäten utformades med hjälp av ett webbaserat gratisprogram: 

Google Forms, tillgängligt via Google. 

3.5 Forskningsetiska överväganden 
I undersökningen har hänsyn tagits till etiska aspekter genom att det setts till att de svarande 

är anonyma, detta genom att enkäten kommunicerats via matkasseföretagen och inte genom 

direktkontakt mellan respondenterna och författarna. Enkäten inleddes med en beskrivning av 

undersökningen och dess syfte, samt att deltagandet var frivilligt och möjligt att avbryta. Alla 

som valde att delta i undersökningen har behandlats lika och deras svar har tillmätts samma 

vikt. Nyttoprincipen och inte skada-principen är inte tillämpbara i denna undersökning 

eftersom ingen riskerat att komma till skada på något vis (Bryman 2008). 

4. Resultat 
I följande del av uppsatsen presenteras rapporterade resultatet från den kvantitativa enkäten 

”Undersökning gällande matkassar” som distribuerats med hjälp de 4 matkassar vi samarbetat 

med. 

Genom samarbetet med ”Icas matkasse”, ”Bra mat hemma”, ”Gröna kassen” och 

”Familyfood” inkom totalt 379 enkätsvar. Av dessa uteslöts de respondenter som svarat ”Nej, 

men funderar på det” och ”Nej, och jag är inte intresserad” på fråga nummer 1 som löd 

”Prenumererar du på matkasse i dagsläget?”, vilket omfattade 25 svarande. 354 svar kvarstod 

och ytterligare 14 svar uteslöts då de var en del av pilotstudien för projektet. Detta innebär att 

det resultat som presenteras utgår från 340 enkätsvar. 

Då våra samarbetspartners distribuerade information om enkäten samt dess länk via 

mail och via Facebook är det svårt att fastställa hur många som den distribuerats till och 

därmed hur många som fått möjligheten att delta. Det ges därför ingen möjlighet att redovisa 

hur många som valt att inte besvara enkäten. 

Fråga två i enkäten löd: ”Vilken matkasse prenumererar du på/funderar du att 

prenumerera på?”. ”Icas matkasse” rapporterades av 67 respondenter, ”Bra mat hemma” av 43 

respondenter, ”Familyfood” av 83 respondenter och ”Gröna kassen” av 28 respondenter. 

Övriga Matkassar gav 108 svar vilka omfattas av de svar där det är oklart vilken Matkasse 

som avses, men också de matkasseleverantörer med vilka inget samarbete fanns.  

4.1 Demografiska frågor 

Fråga nummer 11 till 16 är demografiska frågor där frågorna gällde kön, ålder, 

utbildningsnivå, årsinkomst, antal personer i hushåll samt förekomst av barn i familjen. Fråga 

11 visade att 298 av respondenterna var kvinnor medan 42 av dessa var män vilket illustreras i 

figur 2, nedan.  
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Figur 2. Fördelningen mellan könen bland respondenterna.  

 

De flesta av respondenterna är 26-50 år, är högutbildade, höginkomsttagare och har två barn 

under 18 år vilket illustreras i tabell 1-5 nedan. 
 

Tabell 1. Fördelning i ålder bland respondenterna, n=340. 

Ålder Antal, n Procent % 

18-25 år 10 3 % 

26-50 år 286 84 % 

51-65 år 36 11 % 

Över 65 år 8 2 % 

Total 340 100 % 

 

Tabell 2. Fördelning i utbildningsnivå bland respondenterna, n=340. 

Utbildningsnivå Antal, n Procent % 

Grundskola 1 0 % 

Gymnasium 99 29 % 

Kandidat- eller yrkesexamen 114 34 % 

Högre akademisk examen 119 35 % 

Övrigt 7 2 % 

Total 340 100 % 
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Tabell 3. Fördelning i hushållens årliga inkomst, uppgivna av respondenterna, n=340. 

Inkomst Antal, n Procent %  

Under 120 000 2 1 % 

121 000 – 240 000 2 1 % 

241 000 – 360 000 25 7 % 

361 000 – 480 000 55 16 % 

481 000 – 600 000 85 25 % 

Mer än 601 000 131 39 % 

Vet inte 11 3 % 

Vill inte uppge 28 8 % 

Total 340 100 % 

 

Tabell 4. Fördelning av antal personer i hushållen, uppgivet av respondenterna, n=340. 

Antal personer i hushåll Antal, n Procent % 

1 10 3 % 

2 72 21 % 

3 – 4 207 61 % 

Fler än 4 51 15 % 

Total 340 100 % 

 

Tabell 5. Fördelning av förekomsten av barn i hushållen, uppgivet av respondenterna, n=340. 

Barn under 18 år Antal, n Procent % 

0 90 26 % 

1 59 17 % 

2 148 44 % 

3 – 4 43 13 % 

Total 340 100 % 
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4.2 Ämnesrelaterade frågor 
På frågan vilka faktorer som var de främsta till av en matkasseprenumeration inleddes svarade 

177 respondenter rapporterat "minskad stress", 243 respondenter kryssade i ”bekvämlighet”, 

189 respondenter rapporterade ”tidssparande”, 277 respondenter rapporterade ”variation i 

matvanor”, 45 respondenter angav ”förbättrad hälsa” och 39 svarande klickade i alternativet 

”övrigt”. Det är alltså främst variation av matvanor och bekvämlighet som styr valet att 

påbörja en prenumeration av Matkasse. Se figur 3 för illustration i procent. 
 

 
Figur 3. Fördelning av svarsalternativen till varför matkasseprenumeration inleddes. 
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På frågan om vilka aspekter som respondenten upplever som de främsta fördelarna med att få 

hem Matkassen rapporterade 164 respondenter att det innebär ”minskad stress”, 194 angav att 

det är tidssparande. Det alternativ som fått flest svar är "variation i matvanor" med 260 

rapporterade svar, följt av "bekvämlighet" med 246 rapporterade svar, "förbättrad hälsa" 

kryssades i av 58 respondenter och slutligen "övrigt" med 30 respondenter. De aspekter som 

rapporterades in som de främsta fördelarna med att få hem Matkassen visade sig alltså vara 

”variation i matvanor” och ”bekvämlighet”. Se figur 4 för illustration i procent. 

 

 
Figur 4. Fördelningen av svarsalternativen till vilka de främsta fördelarna med att få hem Matkassen upplevdes 

vara. 
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Vidare undersöks huruvida respondenternas upplevelse av stress förändrats efter påbörjad 

prenumeration med Matkasse, om matvanorna, i och med matkasseprenumerationen, 

förändrats i mer eller mindre hälsosam riktning, om inställningen till matlagning förändrats 

sedan start av prenumerationen samt huruvida det upplevs uppstått förändring i variationen i 

matvanorna eller ej efter matkasseanvändningens början jämfört med innan. 

Av 340 respondenter rapporterade 217 att de upplever minskad stressnivå efter påbörjad 

prenumeration av Matkasse, 121 respondenter rapporterade att de inte upplevde någon 

förändring och 2 respondenter rapporterade att de upplevde en ökad stressnivå. Se figur 5 för 

illustration i procent.  

 

 
Figur 5. Fördelningen av svarande gällande upplevelsen av stress sedan prenumeration av Matkassen inleddes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64% 

36% 

1% 

Minskad stressnivå Oförändrad stressnivå Ökad stressnivå 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Upplevelsen av stress 



UPPSALA UNIVERSITET     HT 2014  

Institutionen för kostvetenskap  

Examensarbete C 15 hp/HK C, 15hp  

Grundnivå  

 

Titel: Därför Matkasse 

Författare: Kristina Jensen & Maja Wastensson 

 

20 

 

 

192 respondenter rapporterade att de upplevde sina matvanor mer hälsosamma i och med 

prenumeration på Matkasse, fem respondenter rapporterade att de upplevde sina matvanor 

mindre hälsosamma och 143 respondenter rapporterade att de upplevde sina matvanor 

oförändrade gällande hälsosamhet. Se figur 6 för illustration i procent. 
 

 
Figur 6. Fördelningen av svarande gällande upplevelsen av hur matvanorna förändrats sedan prenumeration av 

Matkassen inletts avseende hälsosamhet. 
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126 rapporterade att inställningen till matlagning var oförändrad efter påbörjan av 

matkasseprenumeration. 212 respondenter rapporterade att de upplevde att det var roligare att 

laga mat med Matkassen, och slutligen två respondenter rapporterade att det var tråkigare att 

laga mat efter att ha börjat prenumerera på Matkassen. Se figur 7 för illustration i procent.   
 

 
Figur 7. Fördelningen av svarande gällande hur upplevelsen av matlagning förändrats sedan införandet av 

Matkassen. 
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273 respondenter rapporterade att de upplevde sina matvanor mer varierade efter uppstart av 

Matkasse, två respondenter rapporterade att de upplevde sina matvanor mindre varierade 

sedan uppstart av Matkassen och 65 respondenter rapporterade sina matvanor oförändrade. Se 

figur 8 för illustration i procent. 
 

 
Figur 8. Fördelningen av svarande gällande upplevelsen av variationen i matvanor sedan prenumeration av 

Matkasse inletts. 

 

I en öppen, valfri, fråga undersöks huruvida det finns någon nackdel med att få hem 

Matkassen. Respondenterna formulerade sina svar själva, 92 av dessa gav inget svar alls och 

48 av svaren ansågs ej kunna vidaretolkas, vilket i slutändan gav 248 användbara svar. För att 

redovisa den här frågan skapades olika kategorier utifrån de inkomna svaren. En kategori 

skapades innehållande de svar som inte går att tolka vidare då svaret varit av karaktären ”inga 

nackdelar” och kallas därför ”oanvändbara svar”. 

Nästan alla svar berör mer eller mindre indirekt temat ”Matkassens innehåll” men det 

var ett antal svar som hade mer uppenbart att göra med innehållet i Matkassarna. Därav 

skapades kategorin som innefattar svar som till exempel "Det är bökigt när inte allt finns 

med" och "Blir besvärligt när recept eller ingredienser inte packats med". Det var denna 

kategori som fick flest svar knutna till sig.  

Den näst största kategorin var ”leverans” och innehöll svar som uttryckte åsikter kring 

detta.  Till exempel fanns där åsikter som ”Måste vara hemma när den kommer o vet inte 

exakt när den levereras” och ”Att den i bland levereras lite sent”. 

Kategorin ”blandade kategorier” innehöll svar som berörde fler av kategorierna. Även 

den kategorin rymde ganska många svar. ”Vi hämtar kassen på butiken. Mycket konstiga 

rätter. Även vissa ingredienser som är speciella men som sen inte känner smaken av. Och som 

familje-kasse så tycker jag det är få barnvänliga rätter. När det är "korv" är det lite för lite 

utav den varan tycker vi” och ” Avancerade recept som är svåra att passa hela familjen. Kan 

bli stressigt att få ihop om man en dag är borta, stressigt att hinna Planera så matvarorna 

inte går ut” är samtliga citat som hämtats ur den kategorin. 
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Några respondenter beskriver stress och tid som negativa upplevelser. Att man ibland 

inte hinner göra alla maträtter, att det kan bli svårt att få ihop det rent praktiskt om det är en 

rätt som tar lång tid att laga och det samma kväll ska skjutsas barn till aktiviteter. 

Några respondenter hade åsikter om att hållbarheten inte är så lång bland vissa varor 

och att det då kan vara svårt att hinna använda upp dem innan de blir dåliga. Andra tyckte inte 

att recepten var bra och några hade tankar om att var svårt då barnen ej uppskattade innehållet 

i Matkassen. Det fanns även ett fåtal som påtalade allergi eller intolerans och andra som hade 

tankar om miljöaspekter som nackdelar med Matkassen. Se tabell 6 för fullständig 

redovisning av kategorierna och dess fördelning. 
 

Tabell 6. Fördelningen av svar mellan kategorier gällande nackdelar med att få hem Matkassen. 

Nackdel med matkassen Antal Procent % 

Stress 11 3 % 

Innehåll 74 22 % 

Dålig mat 10 3 % 

Matsvinn 4 1 % 

Barn 9 3 % 

Recept 11 3 % 

Allergi 4 1 % 

Miljö 7 2 % 

Leverens 25 7 % 

Blandade kategorier 23 7 % 

Pris 10 3 % 

Annat 12 4 % 

Oanvändbara svar 48 14 % 

Ej svar 92 27 % 

Total 340 100 % 

5. Diskussion 
Denna studie har studerat fenomenet Matkasse och resultatet visar att de huvudsakliga 

anledningarna till att välja Matkasse är variation i matvanor och bekvämlighet. Majoriteten 

tycker också att Matkassen sparar tid samt innebär minskad stress. Det visade sig också att 

användarna rapporterade en mer positiv inställning till matlagning med Matkassen än utan.  

 

Vår studie kan tyckas påminna om Berggren och Nilssons uppsats från 2011, men de skiljer 

sig dels åt genom vald metod och dels i fråga om syfte. Berggren och Nilsson konstaterade 

utifrån sin kvalitativa undersökning att bättre mat, tidsbesparing och förenkling av planering 

var de viktigaste orsakerna till varför hushåll väljer att övergå till Matkasse. Denna studie 
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styrker deras resultat med kvantitativa data men adderar även variation i matvanor till 

orsakerna, dessutom undersökte den hur Matkassen upplevs påverka vardagen. Det faktum att 

Berggren och Nilsson skriver med en företagsekonomisk bakgrund skiljer deras uppsats sig 

från denna som i förlängningen är tänkt att bidra till dietistyrket.  

Att variationen väger så tungt är intressant eftersom ett stort utbud brukar vara viktigt 

för konsumenter när de väljer till exempel matvarubutik (Lennesiö & Gustafsson-Forsberg, 

2012). Stor variation borde alltså konsumenterna kunna uppnå redan på egen hand. Resultatet 

kan alltså tolkas som att det som efterfrågas är en stor bredd i utbud, men att många vill ha 

hjälp med att bringa reda i utbudet och därmed uppnå en reell variation i matvanorna.  

Användare av Matkassen vill alltså att någon utomstående styr vad de äter till middag 

och avsäger sig själva den makten över sina matvanor. Därmed avsäger de sig också sin chans 

att uttrycka sin identitet med sina matvanor, en möjlighet som O’Doherty Jensen lyft fram 

(Christensen et al., 2012). Matkassekonceptet innebär att de individuella skillnaderna och 

möjlighet att använda mat till identitetsskapande begränsas. Bekvämlighetsfaktorn tycks alltså 

gå före denna möjlighet. Att ”bekvämlighet” platsar högt på konsumenters prioriteringslista 

bekräftas av bland annat Carrillo med flera (Carrillo, Varela, Salvador & Fiszman, 2011). Det 

kan alltså diskuteras hur väl Matkassen platsar i detta individualistiska samhälle, men med 

tanke på den ständigt ökande statistiken över hushåll som använder Matkassen (Svensk 

Distanshandel, 2013) tycks konceptet erbjuda konsumenterna något de värderar högre än detta 

och enligt resultatet i denna undersökning är det alltså variationen samt bekvämligheten. 

Bekvämlighetens inrapporterade värde rimmar väl med Grunerts tankar (Christensen et al., 

2012), vilket visar att Matkassen borde kunna beskrivas som conveniencemat.  

Den andra delen av undersökningens syfte var att undersöka hur Matkassen påverkar 

användarna på ett antal vardagliga plan – stress, variation och upplevd hälsosamhet i fråga om 

matvanor. Gällande stress uppgav majoriteten att den minskade med Matkassen. Stress är ett 

skadligt led i många av den moderna människans stora folkhälsohot och är ständigt på tapeten 

(Mahan, Escott-Stump & Raymond, 2012). Att Matkassen upplevs minska stress kan tänkas 

vara en viktig faktor till varför användarna upplever konceptet som bekvämt. Särskilt om man 

tänker sig att den bakomliggande orsaken är det uteblivna behovet för brukarna att handla mat 

i matvarubutiken, med allt vad det innebär. Tidsvinst är ett av nyckelorden i Belascos modell 

”The eight F’s” vilken tidigare konstaterats kan appliceras, åtminstone delvis, på Matkassen 

(Belasco, 2008). 
Några enstaka respondenter rapporterade dock att Matkassen i somliga fall kan upplevas 

som mer stressande utifall recepten är tidskrävande eller att man upplever sig låst vid dem. 

Detta har vissa leverantörer redan uppmärksammat och erbjuder därför Matkassar med olika 

svårighetsgrad som kräver olika stor arbetsinsats. 

Majoriteten av respondenterna rapporterade att de upplevde sina matvanor som mer 

varierade med Matkassen, vilket måste tolkas som att den uppfyller konsumenternas 

huvudsakliga förväntning på konceptet. Att ha varierade matvanor är en viktig faktor i att 

också ha hälsosamma matvanor (Livsmedelsverket, 2014), vilket i förlängningen kan 

legitimera Matkassen som ett verktyg för hushåll, som upplever att de fastnat i sina recept, att 

uppnå bättre matvanor. I enkäten efterfrågas också om matvanorna upplevs mer eller mindre 

hälsosamma med Matkassen och då majoriteten rapporterar sina matvanor som mer 

hälsosamma styrker även detta Matkassens potential som verktyg för hushållen.   
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Om det för med sig någon nackdel att få hem matkassen besvarades i en öppen fråga. 

De flesta inkomna svaren handlade om innehåll och leverans. Några av de saker som beskrivs 

som negativa behöver inte ha så mycket med matkassen att göra, som exempelvis att den 

övriga familjen inte uppskattar maten. Konceptet Matkasse kan svårligen stå till svars för 

detta utan det måste sägas gå i linje med vad Matkassen utger sig för att erbjuda: nya smaker 

och rätter. Denna undersökning visar att just variation är en viktig anledning till varför en 

matkasseprenumeration påbörjas. Nya recept ingår i matkassekonceptet, men att dessa i vissa 

fall upplevs svåra är kritik som matkasseleverantörerna bör uppmärksamma. 

Det finns säkerligen nackdelar med Matkassen som inte har synliggjorts tydligt i denna 

undersökning. Exempelvis kan konceptet upplevas som begränsande, både i fråga om 

veckoplanering och själva innehållet, vilket enbart några respondenter angav. Att inte fler 

respondenter pekade på fler nackdelar med Matkassen i sig skulle kunna bero på 

formuleringen av frågan och det finns alltså en chans att ytterligare belysa nackdelar med 

fenomenet i vidare studier.   

5.1 Dietistprofessionen 
Denna undersökning bidrar till bilden av vad som motiverar konsumenter i dagens samhälle 

och visar på utmaningar för praktiserande dietister.  Matkassen är ett så pass nytt fenomen, 

och sparsamt med studier har bedrivits runt ämnet, varför mer kunskap är viktigt för en 

yrkesperson inom området. 

Undersökningen visar att Matkassen fyller en stor funktion i många konsumenters 

vardag, vilket motiverar att dietisten bör vara medveten om mekanismerna bakom detta val. 

Dessutom finns det mycket som talar för att dietisten bör kunna använda Matkassen som ett 

verktyg i det livsstilsförändringsarbete som dietistens profession rymmer. Att Matkassen är 

bra för alla är såklart att lova för mycket, men i dietistens legitimation ingår tillräcklig 

kunskap för att utifrån den enskilde patienten kunna bedöma huruvida denne skulle gynnas av 

Matkassens fördelar.  

Man måste dock beakta att dietistens patienter i allmänhet inte har uteslutande 

intagsrelaterade problem utan ofta har en mer komplex situation. Matkassen kan inte passa 

alla i sitt nuvarande utförande. En del patienter har läs – och skrivsvårigheter eller behärskar 

inte svenska tillräckligt väl för att på egen hand kunna vare sig beställa Matkassen eller följa 

recepten som medföljer. Andra är funktionshindrade på olika sätt vilket också begränsar 

användbarheten hos Matkassen.  

 Framför allt i arbete med att minska stress kopplad till begränsade matvanor och andra 

måltidsrelaterade situationer tycks dock Matkassen vara ett användbart redskap, vilket skulle 

kunna bidra till att förbättra folkhälsan.  

5.2 Utvärdering av metod inklusive urval och bortfall. 
Att välja enkät som insamlingsmetod för undersökningen visade sig lyckat eftersom det 

genererade en stor mängd data för analys. Däremot bör det beaktas att den insamlade datan 

inte kan spegla hela populationen eftersom det är ett stickprov som styrs av tillgången på 

respondenter. Ej förutsedda tolkningar av frågorna är alltid ett problem med enkäter och är 

svåra att kontrollera, vilket gör att datan i vissa fall kan bli missvisande. I denna enkät kan 

formuleringen av exempelvis frågan gällande nackdelar med Matkassen ha uppfattas 
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ordagrant och därmed skiftat fokus från själva Matkassen till själva leveransen av denna. 

Pilotstudien minimerade förhoppningsvis denna felkälla, men sannolikt inte helt.  

Tillgången på respondenter begränsades i detta fall av möjligheterna till samarbete med 

Matkasseföretagen. De svarande representerar alltså inte samtliga användare av Matkassar, 

utan enbart nuvarande eller tidigare kunder hos de företag som bistod i spridningen av 

enkäten. Ett av företagen, ”Gröna kassen”, är starkt nischat och attraherar med stor säkerhet 

en viss typ av kunder vilket till viss del kan ha vinklat resultatet från de svaranden som 

använder mer konventionella matkassar. 

Undersökningen genomfördes under hösten vilket skulle kunna påverka resultatet och 

möjligheten för Matkasseföretagen att samarbeta, då arbetsbelastningen förmodligen är större 

mitt under en säsong och när julen är i antågande.  

Utifrån denna undersökning är majoriteten av användarna 26-50 år, högutbildade, har 

hög inkomst och två barn under 18 år. Detta resultat måste sägas bekräfta den bild av 

konsumenten som branschen har, då det är mot denna målgrupp reklamfilmer och dylikt riktar 

sig (Ahola, 2013). Anledningen till varför denna målgrupp är särskilt mottaglig för detta 

koncept kan inte utläsas från denna undersökning. Man kan givetvis spekulera kring varför så 

är fallet, en tanke är att dessa familjers veckoscheman är särskilt fulla vilket kan utläsas som 

att de är mer utsatta för stress. För att, i linje med Holm och Belasco (Christensen et al., 2012 

och Belasco 2008) ändå hinna med den viktiga gemensamma familjekonstruerande måltiden 

ligger Matkassen närmre till hands än för mindre upptagna familjer. Detta är dock bara en 

teori som återstår att undersökas i framtiden.  

I denna undersökning var 88 % av respondenterna kvinnor. Detta är ett sannerligen 

intressant fynd som stämmer överens med Marshall och Andersons konstaterande att det är 

kvinnan i hushållet som ansvarar över införskaffandet av matvaror (Marshall & Anderson 

2000).  På samma sätt skulle det kunna tänkas att det är kvinnor som i första hand vistas på de 

forum där enkäten spreds och därmed i större utsträckning än män informerats om enkäten. 

Det har sannolikt påverkat de övriga slutsatser som kan dras utifrån datan, men det har inte 

varit möjligt att inom ramen för denna uppsats undersöka detta vidare utan det får lämnas till 

framtida studier.  

6. Framåtblickande 
Vi ser en utvecklingspotential hos konceptet där Matkassen anpassas mer efter det 

individualiserade samhälle vi lever i idag. Denna utveckling har redan påbörjats av vissa 

företag där kassar anpassas till exempelvis laktosintoleranta, men vi ser ännu mer potential 

både utifrån individers fysiologiska behov, men även utifrån smakprofiler eller 

identitetsskapande.  

I fråga om mer komplicerade problembilder finns också möjligheten att överbrygga de 

svårigheter som uppstår i och med språkförbistring och/eller funktionshinder. Detta kräver 

dock gediget arbete från såväl leverantörer som tolkar och hemtjänstpersonal för att kunna 

göra de individuella anpassningar som krävs. Förmodligen blir en så långt gången anpassning 

knappast ekonomiskt hållbar för vinstdrivande företag, men en spännande tanke vore om 

landstingen eller kommunerna kunde tänka sig att organisera och driva ett eget Matkasse-

koncept med stora anpassningsmöjligheter, på prov.  
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Ramarna för denna utveckling, både i privat och offentlig regi, skulle kunna sättas upp 

med hjälp av vidare forskning på området. Andra möjligheter att utöka kunskapen kring det 

nya fenomen som Matkassen faktiskt är skulle kunna vara att bekräfta den bild av företagens 

målgrupper som antyddes i denna studie. Att de svarande i denna studie till så extremt hög 

grad var kvinnor är också något som behöver vidare forskning. 

7. Slutsats  
Fenomenet Matkasse är tämligen nytt och har på kort tid anammats av många hushåll. De 

främsta fördelarna med Matkasse, enligt denna undersökning, är alltså att den erbjuder en 

större variation i matvanorna och att det är bekvämt. Det är också dessa förväntningar och 

anledningar som påverkar konsumenter till att påbörja en prenumeration på Matkassen. De 

flesta respondenter ansåg också att Matkassen sparar tid och minskar stress samt innebar mer 

hälsosamma matvanor. I uppsatsen presenteras också en bild av hur framtidens Matkasse 

skulle kunna se ut.  
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Syftet med fjärde frågan var att ta reda på hur viktiga följande aspekter är vid val av prenumeration av matkasse. 

Pris, miljövänligt, hälsa och tidsvinst. Varje alternativ hade en skattningsskala från 0 – 5 där respondenterna bara 

kunde kryssa i ett alternativ. 
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