
Proteiner
En kvantitativ studie om individers kunskap och val av proteiner

Katja Vesterlund

Alexandra Adamovic

Hälsopromotion, kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



 

Hälsovägledarprogrammet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för hälsa och rehabilitering 
Vårterminen 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteiner 
 
 

                -en kvantitativ studie om individers kunskap och val av proteiner  
 
 
 
 
 
 

Alexandra Adamovic & Katja Vesterlund 

Vårtermin 2019  

Luleå Tekniska Universitet 
 
 

Handledare: Glenn Hall 

Examinator: Anitha Risberg  
 



 

Alexandra Adamovic & Katja Vesterlund  

Förord 
 
 
 
I takt med ökad kunskap om matens påverkan på miljön har allt fler människor visat intresse 

för en mer varierad kost. En pilotstudie genomfördes för att undersöka deltagarnas 

bakomliggande kunskap och val av proteiner. Information om kost och hälsa förekommer 

dagligen, framförallt via media. Även fastän trender, som att öka proteinintaget, har nått ut till 

många, har likaså ett varierande proteinintag upplyst om att upprätthålla en god hälsa. 

Genom att uppmärksamma fördelar med en varierad kost ur ett hälsofrämjande perspektiv 

bestyrker och förmedlar man en mer hälsofrämjande livsstil. Intresset för detta ämne har sina 

grunder i våra egna rötter med medelhavskost där ett större intag av växtbaserade livsmedel 

intas. Som blivande hälsovägledare vill vi lyfta vikten av en balanserad kost för ett friskare 

och hälsosammare liv.  
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Luleå 2019-05-28 

 

 

Alexandra Adamovic & Katja Vesterlund  

 
 



 

Alexandra Adamovic & Katja Vesterlund  

Abstrakt 
 
Vi påverkas av allt runt omkring oss vilket direkt eller indirekt styr våra beslut av matval. 

Tidigare studier indikerar vikten av en balanserad kosthållning med ett likvärdigt intag av 

animalisk och växtbaserad protein för en hälsofrämjande livshållning. Studiens syfte var att 

ta del av allmänhetens kunskap och val kring proteiner. En webbaserad enkätundersökning 

delades ut via sociala medier för ett bredare urval. Bland de 105 respondenterna fanns en 

överrepresentation inom åldrarna 18-32 år och majoriteten var högutbildade. De främsta 

skälen till deras val av proteiner var pris, smak och djurhållning. Trots hög andel med 

universitetsutbildning var kunskapsnivån bristande kring proteiner och dess ändamål. 

Slutsatsen av studien pekar på vikten av kontinuerlig och uppdaterad information för att rätt 

kunskap ska erhållas av individerna. Detta är något som hälsovägledare kan bidra med.   

 

 

Nyckelord: hälsopromotion, hälsa, proteiner, växtbaserat, animalisk, livsstil, val, kunskap 

 

 

Humans are affected from their surrounding which may control our choices when it comes to 

food intake. Previous studies highlights the importance of a balanced nutrition which contains 

equal intake of animal and plant-based protein for the health outcome. The aim of this study 

is to find out people's knowledge and options of proteins. A web-based survey was sent out 

via social media in order to gain a wide ranging variety in participants. Amongst the 

participants, there was a preponderance amongst persons between the ages of 18-32 and 

people with higher education. The foremost reasons the respondents gave about their 

choices were costs (price), taste and animal agriculture. Although mainly were highly 

educated, the results of the study showed lack of knowledge about protein and its purpose. 

This leaves us to the conclusion that the profession as health promoters is needed to provide 

continuously and updated information to the public in order to maintain a state of good 

health.                      

 

 

 

Nyckelord: healthpromotion, health, proteins, plant-based, animal-based, lifestyle, choice, 
knowledge  
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Introduktion 

Hälsopromotion motsvarar begreppet health promotion vilket utgår ifrån att stärka individens 

egna resurser och delaktighet för att upprätthålla en god hälsa (Nutbeam, Levin-Zamir & 

Rowlands, 2018). Vidare menar författarna att hälsa innefattar flera aspekter såsom fysiskt, 

psykiskt, emotionellt, existentiellt och socialt välbefinnande. Empowerment är en viktig 

ståndpunkt gällande hälsopromotion och individens egna resurser för en hälsofrämjande 

livsstil (WHO,1998). WHO (1998) definierar empowerment som ett ökat frambringande av 

medvetenhet vilket leder till förstärkt egenmakt. För att empowerment ska säkerställas krävs 

tillit för individens egna resurser och kunskap eftersom dess påverkan förstärker individens 

empowerment (WHO, 1998). Med kunskap, information och utbildning om hälsa i ett tidig 

stadie såsom i hem, skola och samhälle ökar möjligheterna för individen att göra val som är 

fördelaktiga för hälsan och efter levnadsförhållanden vilket i sin tur ger ökad livskvalitet 

(WHO, 1986).   

 

Mittelmark och Bull (2013) menar på att en hälsofrämjande riktlinje är detsamma som ett 

salutogent synsätt vilket motsvarar och grundlägger hälsans ursprung. Aaron Antonovsky 

grundade begreppet salutogenes och myntade även teorin KASAM (Antonovsky, 2005). 

Grundaren var intresserad över att förstå vilka typer av friskfaktorer som bidrar till ökad hälsa 

och välbefinnande (Mittelmark & Bull, 2013). Antonovsky kom fram till att känslan av 

sammanhang hade stor betydelse för att åstadkomma ett ökat välbefinnande och hälsa 

oavsett hinder i livet (Antonovsky, 2005). KASAM innefattar delar av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (WHO, 1986). För att kunna upprätthålla en hälsofrämjande 

livsstil är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet avgörande för individens hälsa  

(Antonovsky, 2005).  

 

Teorin locus of control baseras på individens egna uppfattning om val i livet (Pagnin, 

Bercovitz & Langer, 2016). Teorin används ofta på individ, grupp -och samhällsnivå för att 

enklare få fram hälsoinformation, möjligheter och kunskap ur ett förebyggande och 

hälsofrämjande perspektiv (Pellmer, Wramner & Wramner, 2016). Pagnin et al. (2016) menar 

på att individer som saknar locus of control har brist på uppfattning om hälsa ocn därför 

medföra ett destruktivt beetende som till exempel överkonsumering av mat. Andersson 

(2013) förklarar även att locus of control inte bara utgår ifrån att främja hälsa, utan även 

livssituationer där kontrollen är grundläggande. Pellmer et al. (2016) menar att det finns yttre 

och inre locus, yttre locus innebär att individen kan kontrollera miljön utifrån för att kunna 

anpassa sina val och inre locus omfattar individens psykologiska förmåga till att kontrollera 

hälsosamma val.  
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Val av mat bland individer har visat sig påverkas av media och tillgängligheten i 

livsmedelsbutiker varav pris, utseende, innehåll och smak har betydelse för köparens val 

(Castro, Majmundar, Williams & Baquero, 2018). Genom att förstå konsumenternas val av 

mat utifrån media och trender är det även möjligt att förstå grunden till kostrelaterade 

sjukdomar, miljöpåverkan och ohälsa (Jayson & McCluskey, 2018). Vidare påpekar 

författarna att även beetende och ekonomi har stor betydelse för konsumenternas val. 

Spinelli et al. (2018) påvisar i en studie att personlighet och smakupplevelser hänger ihop 

med val av matintag. Författarna menar även att individer uppfattar sött, surt, starkt och 

beskt på olika sätt vilket leder till att de antingen föredrar dess olika smaker på varierande 

sätt eller endast vissa utav smakerna vid olika tillfällen.  

 
 

Proteiner  
 
 
Proteiner är kroppens byggsten för bland annat skelett, muskler och hud men även en viktig 

del för att förnya människans DNA och reglera matsmältningen (Savage, 2015). Proteiner 

finns i kroppens alla vävnadsceller och bildar även enzymer och hormoner, men också 

viktiga delar av immunförsvaret består av proteiner (Livsmedelsverket, 2019). Proteiner 

såsom ägg, fisk, mjölk och kött men även olika typer av insekter, ökar intaget av mineraler 

och vitaminer i kroppen med hjälp av aminosyror (Flachowsky, Meyer & Sudekum, 2017).  

Enligt Livsmedelsverket (2018) har oftast animaliskt protein hög proteinhalt i dess livsmedel 

vilket höjer proteinkvaliteten. Därutöver medför växtbaserade proteiner såsom spannmål, 

baljväxter, nötter och olika typer av frön fibrer i kroppen (Savage, 2015). En studie av 

Pedersen, Kondrup och Borsheim (2013) visar på att en varierad mängd animalisk och 

växtbaserad protein förbättrar individens kosthållning med mindre risk för sjukdom.  

 

En vuxen människas proteinintag bidrar vardagligen till 15-20% av det totala intaget 

(Livsmedelsverket, 2018). Ett barn rekommenderas ligga under vardagliga proteinintaget 

som för vuxna är 15-20 E% (Hörnell, Lagström, Lande & Thorsdottir, 2013). Enligt 

Livsmedelsverket (2016) beräknas proteinintag utifrån vikt och behov, för en 18-30 årig 

medelaktiv kvinna som får i sig 2300 kalorier dagligen, beräknas behovet vara 63-125 gram 

protein vilket motsvarar till exempel cirka 300-500 gram stekt kyckling eller cirka 350-400 

gram sojafärs.  
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Miljö  
 
 
Enligt Livsmedelsverket (2018) har val av mat störst betydelse för hur stor matens 

klimatpåverkan blir. Vetenskapsrådet (2016) påvisar att varierande livsmedel har mycket 

olika påverkan på klimatet, såsom protein från till exempel bönor har avsevärt lägre 

klimatpåverkan än protein från nötkött. Valet av kött bör också vara sådan att man väljer kött 

från djur som har betat på hagmarker, då detta ger biologisk mångfald (Vetenskapsrådet, 

2016). Livsmedelsverket (2013) menar att en av anledningarna till att man lyfter animalisk 

konsumtion som orsak till negativa miljöeffekter huvudsakligen är hur och med vad för mat 

man förser djuren med. För att föda upp dessa kreatur behövs foder och gödsel vilket odlas 

på betesmarker som måste besprutas med bekämpningsmedel (Livsmedelsverket, 2018). Ur 

globalt perspektiv har den ökande efterfrågan på kött även gett grund till ökad sojaproduktion 

de senaste åren för att användas som foder åt djuren, speciellt till kyckling och gris (Torres, 

Moran & Da Silva, 2017).  

 

Sojabönor som växtbaserad kost är inte att förkasta utan är ett bra alternativ, men inte 

genom användning av foder till djuren då volymen blir för stor (Torres, Moran & Da Silva, 

2017). Vidare menar författarna att valet av föda har större betydelse än var den 

transporteras från, då detta också påverkar miljön och klimatet. En importerad växtbaserad 

kost är inte nödvändigtvis bättre för miljön än en närodlad och helst ekologisk odlad 

animalisk kost (Jungbluth, Tietje & Scholz, 2000). Jungbluth et al. (2000) påvisar att ökad 

medvetenhet om miljön ändrar även efterfrågan till nya produkter. En proteinkälla som redan 

är en trend i många delar av världen men inte nått västvärlden än är till exempel insekter 

(Jordbruksverket, 2013) Det har även prövats att skapa kött i laboratorier med positivt 

resultat (Laestadius & Caldwell, 2015). Det krävs dock vidare forskning och utveckling kring 

denna metod, utöver detta behövs även skapa och förmedla en tilltro till konsumenterna om 

de alternativa varianterna istället för traditionellt kött (Laestadius & Caldwell, 2015).  
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Trender 
 
 
Man spenderar mer tid än någonsin på sociala medier idag vilket till följd ger olika företag 

uppmärksamhet (Geyskens, Gielens & Dekimpe, 2002). Genom att använda sociala medier 

som marknadsföring tillhandahåller företag möjligheten att bygga relationer med 

konsumenter, anställda, samhällen och andra möjliga intressenter (Felix, Rauschnabel & 

Hinsch, 2017). Författarna menar att en pågående trend bidrar till att en produkt kan sälja bra 

utan stora mängder reklam. Det handlar om att en produktkategori ligger rätt i tiden såsom till 

exempel proteinberikade produkter idag (Konsumentföreningen, 2015). Under en pågående 

trend kan en specifik produktkategori slå igenom och leda till konsumenters uppmärksamhet 

på marknaden (Felix, Rauschnabel & Hinsch, 2017). Förutom företag finns det numer även 

individer och influencers som ingår i ett betalt samarbete med företag (Dahlqvist & Wadbring, 

2017). Detta utan att tydliggöra för konsumenten genom att marknadsföra olika produkter via 

till exempel blogg, vlogg och youtube (Dahlquist & Wadbring, 2017). Trots att det finns en lag 

som lyder  ”All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår vad 

som marknadsförs men också tydligt vem som står för marknadsföringen” 

(Marknadsföringslag, 2008:486,9§)  
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Rationale 
 
 
Ökad befolkning ger ökad mängd matproduktion. Bättre ekonomi och status samt längre 

livsålder bidrar till överkonsumtion på grund av tillgänglighet. Påverkan av miljöfrågor och 

mattrender påvisar även individens beslut om proteinintag. Detta leder till konsekvenser där 

individens val och kunskap har en stor påverkan. Genom att öka intaget av likvärdiga 

proteinkällor, ökar även hälsoeffekter för individen att förebygga och upprätthålla en 

hälsofrämjande livsstil. Tidigare studier är grundade på att synliggöra hälsoeffekterna av en 

jämn fördelning utav växtbaserat och animaliskt proteinintag dagligen. Genom vår studie vill 

vi ta reda på individers val och kunskap kring proteinintag som ett komplement av tidigare 

studier. Detta för att se om kunskapen kring en balanserad kost bestående av både 

animalisk- och växtbaserad proteinintag har gett resultat eller påverkan på individers livsstil. 
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Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka individers kunskap och faktorer som påverkar deras val 

av proteiner. 
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Metod 

Kvantitativ metod valdes till studien för att på bästa sätt mäta, generalisera och uppskatta 

individers kunskap och val i större utsträckning. Reliabilitet och generalisering i kvantitativa 

studier påvisar mängden siffror i det undersökta resultatet men även tillförlitligheten av 

deltagarnas resultat (Timothy, 2013). Vidare menar författaren att generalisering av 

kvantitativ forskning mäts exempelvis för att undersöka individers beetende eller val av 

påverkan. Sörensen och Olsson (2011) förklarar genom kvantitativ forskning att 

undersökaren har en distans till individen som tillfrågas och har således liten eller ingen 

kontakt med deltagaren. Ingen eller lite kontakt med deltagare ökar studiens pålitlighet 

eftersom att studiens skapare inte har påverkas av medverkandes resultat utifrån personliga 

uppfattningar. Målet med detta tillvägagångssätt är att samla information ur ett objektivt 

perspektiv för att sedan beskriva och förklara resultatet som har mätts (Sörensen & Olsson, 

2011). Genom att undersöka individers kunskap och val av proteiner var förhoppningen att få 

en översikt om deltagarnas kost bestod av en likvärdig mängd växtbaserade och animaliska 

proteiner. Utifrån metoden förtydligas resultatet och analysen genom statistik och tabeller för 

att uppnå studiens syfte.  

 

 

Kvantitativ metod används för att på bästa sätt kunna utföra en undersökning eller 

experiment utifrån förbestämda och slutna frågor (Petrovic, Koprivica & Bokan, 2017; Degen, 

2017). En ändamålsenlig webbaserad enkät användes i studien i form av google docs 

frågeformulär. Enkäten har generaliserats på bästa sätt då frågorna kan besvaras av alla 

individer som äter protein. Frågorna i enkäten var pålitliga då det framhöll standarden av 

relevans till ämnet. Webbenkäter är ett kostnadseffektivt och smidigt framtagande av 

datainsamling eftersom det oftast är gratis och resultatet registreras oftast på en och samma 

hemsida (Trost, 2007). Enkäter är även ett effektivt medel för att samla in större data och 

signifikanta skillnader vilket kan ge övergripande statistik, hög representativitet och exakta 

svar (Timothy, 2013). Webbenkäten skickades som en länk via sociala medier och genom 

nätbaserad kommunikation. Enkäter är ett vanligt tillvägagångssätt för olika syften via sociala 

medier eftersom det når ut till en större grupp människor, via webben som plattform (Van 

Mol, 2016).  
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Urval 

Vi beslutade om ett obundet och brett ändamålsenligt urval för deltagare över 18 år då 

individen är myndig och kan ta egna beslut och göra egna val kring kosthållning. Därutöver 

krävs det etikprövning av individer under 18 vilket försvårar urvalet. Obundet urval valdes för 

att få variation på deltagarna och inte bara forska på en viss grupp relaterad till genus, livsstil 

eller med viss kunskap. Tack vare ett enkätutskick via sociala medier och nätbaserad 

kommunikation för frivillig medverkan ges möjligheten till större forum. Genom detta 

bekvämlighetsurval och till viss del även snöbollsurval, är det svårt att analysera externt 

bortfall. Enkäten fanns tillgänglig att besvaras i sju dagar (2019-04-21 till 2019-04-28). Vår 

förhoppning med denna plattform var att nå ut till minst 50 deltagare på ett okonstlat sätt. Vi 

fick 121 svar varav 16 stycken var internt bortfall. Bortfallen innefattar två deltagare som var 

under 18 år och resterande 14 av bortfallen angav fler än två svarsalternativ när de endast 

skulle förhålla sig till max två svar. 

 

 

Datainsamling  

I enkäten fanns 18 frågor angående kunskap och val av protein som skapades via google 

docs frågeformulär som endast studiens grundare hade tillgång till. Frågorna i enkäten 

konstruerades i tre delar, första delen utgick från demografisk data, andra delen framträdde 

deltagarnas kunskap och sista delen besvarade deltagarnas val av proteiner. Tillsammans 

med enkäten tillkom även ett kort informationsbrev där studiens grundare presenterades och 

förklarade syftet med studien samt hur den skulle komma att användas. Enkäten 

distribuerades via google docs på sociala medier och via mail med en länk, med en tidsram 

på sju dagar för svarsfrekvensen. Efter avslutad tidsfrist gick studiens skapare genom alla 

svaren enskilt och var för sig för att sedan tillsammans göra en sammanställning och 

analysera resultatet i procentuell form och i tabeller. Då enkäten var digitaliserad 

registrerades alla svar automatiskt via google docs. Därefter kunde de fasta resultaten läsas 

ut i diagram.  
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Etik  

Samtyckeskravet förutsätter att medverkare själva avgör om de vill delta i studien utan att 

influeras av omgivning eller handledare (Vetenskapsrådet, 2017). Kraven uppfylldes genom 

att skicka ett informationsbrev till alla medverkande där studiens forskarstudenter berättar 

om sig själva och syftet med studien samt på vilket sätt dess data kommer till användning 

och varför. Frågeformuläret delades på olika sociala medier vilket gav medverkande ett fritt 

val och intresse om att delta utan att på något sätt påverkas av studiens skapare eller 

omgivningen. Alla frågorna i enkäten var obligatoriska för att minska bortfall. Det nämndes 

även i informationsbrevet att datainsamlingen förvaras anonymt och resultatet förblir 

konfidentiellt genom att datainsamlingen sker på en privat internetsida och utan personliga 

uppgifter. Nyttjandekravet påvisar att personuppgifter oavsett enkäter eller intervjuer endast 

ska utnyttjas i form av studien och inte i andra samband (Vetenskapsrådet, 2017). Resultatet 

av datainsamlingen var endast ändamålsenligt och användes för denna studie och inget 

annat. 

 

 

 

Dataanalys  

Deskriptiv analysmetod valdes att användas, då syftet med studien var att samla in underlag 

om individers kunskap och val utan att jämföra resultatet. Analysen presenterades med 

tabeller av det insamlade materialet med fördelning av kön och ålder för sig och procent på 

samtliga. Deskriptiv analysmetod valdes för att tolka deltagarnas svar minimalt och istället 

förhålla sig till datans råmaterial som var grundläggande för syfte och resultat.  

Genom deskriptiv analysmetod kan man hitta sociala beteenden som kan mätas eller se 

mönster som kan följas eller kopieras (McCusker & Gunaydin, 2015). Vidare menar 

författaren att fördelarna med denna metod är att man kan använda sig av en större grupp 

för att samla in data och få underlag. Analysmetoden blir mindre tidskrävande då man ofta 

använder färdiga statistiska verktyg eller program (Rehman, 2017). Distribuering av 

webbenkät, som har används, är lätthanterlig och är ett kostnadseffektivt alternativ. 
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Resultat 

 
 
 

 
Totalt besvarade 121 deltagare enkäten varav 91 stycken var kvinnor och 30 var män. Det 

var totalt 16 stycken bortfall av olika orsaker vilket motsvarar 105 stycken trovärdiga svar,där 

76 var kvinnor och 29 var män. 

 

 

 

 

Deltagarna var mellan 18-63 år gamla där majoriteten var mellan 18-32 år.  

 

 

 

 

 

 

 

Det var lika många singlar och sambo/make/maka med barn bland deltagarna. Det fanns 

inga särbos med barn men 30 stycken sambo/make/maka utan barn.  
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Majoriteten av deltagarna var bosatta i en storstad och därefter i tätort. 12 stycken var 

bosatta i en småort och endast 8 stycken var bosatta i landsbygden.  

 

 

 

 

Majoriteten, 71 stycken, av deltagarna hade en utbildning på högskolan/universitet. 18 

stycken av deltagarna hade endast en gymnasial utbildning. 13 stycken av deltagarna har 

utbildat sig på folkhögskolan eller har en yrkesutbildning. Resterande 3 stycken av 

deltagarna hade annan eller endast grundskoleutbildning.  

 

 

 

 

60 stycken av deltagarna var allätare vilket omfattar en högre konsumering av animalisk 

protein men uteslutar inte växtbaserat. 17 stycken av deltagarna var blandätare vilket 

innefattar likvärdig konsumtion av animalisk och växtbaserad protein. Endast 14 stycken av 
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deltagarna var flexitarianer vilket innefattar en högre konsumtion av växtbaserad protein men 

uteslutar inte animalisk protein.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Det primära svaret på  frågan om vart överskott av proteiner tar vägen är att de hamnar i 

kroppens fettreserver. Majoriteten av deltagarna ansåg att överskott av proteiner elimineras 

via avföring och urin, vilket till viss del stämmer. 39 stycken deltagarna ansåg överskott av 

protein lagras i kroppens fettreserver och 12 stycken ansåg att överskott av protein förvaras i 

musklerna.  

 

 

 

Majoriteten av deltagarna valde sitt proteinintag utifrån smak. Därefter var vana den faktor 

som avgjorde proteinintag. De tillfrågade kunde välja upp till två alternativ där 25 stycken 

valde endast ett alternativ.  
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11 stycken av deltagarna (grön) uppskattade närmast sitt behov av protein baserat på vikt 

och träningsform med en felmarginal på 10%. 7 stycken (orange) gissade med en marginal 

på 20%. Hela 87 stycken hade en skattning på mer än 20% felmarginal. Av dessa 87 

deltagare hade 19 stycken (vit) ingen aning var deras dagsbehov låg på.  

 

 

 

 

   

Den största andelen av deltagarna påverkas först och främst av pris gällande val av protein 

och sedan påverkas de av djurhållning. Deltagarna hade möjlighet att välja upp till två 

alternativ varav 19 stycken valde endast ett alternativ. 
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Endast 52 stycken av deltagarna rankade kyckling som det livsmedel med högst proteinhalt 

av valen de hade, vilket var rätt svar av de alternativen som fanns att välja bland.  

 

 

 

Majoriteten av deltagarna rankade pasta som lägst proteinkälla, vilket också var det lägsta 

alternativet.  

8 stycken av deltagarna hade inga rätt i rangordningen medan ingen hade helt korrekt 

rangordning. Endast 5 deltagare hade mellan fem och sex rätt i rangordningen.  

 

 

 

 

 

 

83 deltagare ansåg sig konsumera en större mängd animalisk protein och endast 22 stycken 

konsumerade en likvärdig mängd av animalisk och växtbaserad protein.  
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Majoriteten av respondenterna ansåg sig inte följa trender när det kommer till protein och 

endast 5 stycken svarade att de följde trender gällande proteiner.  

 

 

 

 

 

Endast 28 deltagare var positivt inställda för nya livsmedel av proteinkällor.  
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Metoddiskussion 

Studien genomfördes med kvantitativ ansats och webbenkät som datainsamlingsmetod. 

Frågeställningar om antal, mängd och omfattning är det som blir besvarade i en kvantitativ 

enkät (Morgan, 2018). För att kunna besvara syftet med studien ansågs vald metod vara 

mest relevant för syfte och resultat. Förväntningar av antal deltagare innan enkäten 

skickades ut var 50 stycken och efter att formuläret stängts var det 121 antal deltagande. 

Resultatet av enkäten innefattade 16 bortfall av deltagare under 18 år samt deltagare som 

inte följt instruktionerna korrekt, vilket i slutända medför 105 stycken trovärdiga svar som 

användes i slutresultatet. En pilotstudie hade även genomförts innan skapandet av enkäten 

för att undersöka deltagarnas bakomliggande kunskap och val av proteiner. Med hjälp av 

pilotstudien kunde studiens grundare inspireras av deltagarnas svar för att kunna formulera 

väsentliga frågor i enkäten. Enkäten skapades på egen hand vilket har ansetts vara positivt 

eftersom entydiga frågor har kunnat ställas, struktureras och formuleras utifrån specifikt syfte 

och behov. Studien går att utföra upprepade gånger, dock kan man inte garantera samma 

svarsresultat då man använder social media för att nå ut till deltagare.Validiteten i studien 

grundar sig i syftet att mäta det studiens grundare vill ha svar på, vilket framhävs i en 

kvantitativ metod genom slutna frågor (Twycross & Shields, 2004). På grund av att enkäten 

skapades på egen hand kan det ur en annan synvinkel ses som negativt, då den inte 

utformar en mall som används geografiskt och professionellt av olika institutioner. Slutligen 

ansåg studiens grundare att en enkät skapad på egen hand var det bästa alternativet för att 

kunna fullfölja syftet, då det inte redan fanns en färdig enkät om val och kunskap av 

proteiner. Studiens grundare hade inte möjlig påverkan på respondenterna vilket gav en 

tillförlitlighet i resultatet. Även relevanta frågor ställdes i enkäten vilket ökade och visade på 

ett starkt samband av tillförlitlighet i arbetet. För att kunna visa på att studien är tillförlitlig, är 

det främst viktigt att framhäva relevans men även se över flera faktorer som kan påverka 

resultatet (Schmidt, 2017).  

 

 

Innan enkäten skickades ut via sociala medier skickades den till ett antal bekanta för 

prövning och ändring av enkäten. När studiens grundare väl hade fått feedback och 

omformulerat vissa av frågorna, samt tittat igenom frågorna ett antal gånger innan utskick, 

länkades enkäten via sociala medier. I efterhand var det ett par frågor i enkäten som hade 

kunnat utvecklas eller framföras annorlunda, som till exempel att fråga efter exakt vikt istället 

för att ha intervaller som alternativ.Vissa livsmedel som skulle rangordnas hade små 

marginaler, vilket kan ses över när man gör nya studier genom att välja livsmedel med större 

differens i proteinhalt.  Även begränsa svarsalternativen till endast ett möjligt svar istället för 



 

Alexandra Adamovic & Katja Vesterlund  17 

två eller fler. Detta för att underlätta sammanställningen på ett korrekt och mer specifikt sätt. 

Uträkningen av proteinhalten i frågan om rangordning av livsmedel beräknades utifrån en 

hemsida som kan hittas i bilaga 2.  
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Resultatdiskussion 

 
Kunskap inom kost  

 

Majoriteten 67,6% av deltagarna hade en högskole/universitetsutbildning. Av dessa hade 56 

kvinnor och 15 män en högskole/universitetsutbildning. Fastän majoritet hade en högre 

utbildning ser man bristande kunskap gällande dagliga proteinbehovet men även kunskap 

om proteinhalten i livsmedel och generell kunskap om proteiner. Detta kan tolkas av att 

kunskap endast inte nås via till exempel en högskoleutbildning. Påverkan kan både vara av 

yttre faktorer såsom omgivning och miljö och inre faktorer såsom intresse för ämnet. Av 11 

personer som skattade närmast korrekt proteinintag, hade 8 stycken en högskoleutbildning. 

Livsmedelsverket (2016) påpekar att de flesta får i sig mer protein än vad som 

rekommenderas då vissa individer inte har kännedom om hur mycket protein som dagligen 

behöver intas. 

 

I frågan om rangordningen, efterfrågades proteinhalten på tillagade råvaror istället för råa, 

vilket kan ha varit missvisande för respondenterna, som trots hög kunskap om proteiner, kan 

ha tänkt fel då halten förändras vid tillagning. Detta är något som bör studeras vidare. 

Eftersom deltagarna svarade och testades utifrån utvalda frågor kan vi endast se ett 

samband i valda gruppen med brist på kunskap utifrån besvarade frågor om proteiner trots 

en högskoleutbildning.Kunskap bidrar till motivering och förmåga att ändra hälosbeteende 

och därför är det viktigt att förnya och förbättra hälsoinformation för att övertyga individer om 

en hälsosammare livsstil (Harbury, Callister & Collin, 2017).  

 

51,4% av deltagarna ansåg att överskott av protein elimineras via avföring och urin vilket till 

viss del är sant men huvudsakliga följden av överskottet hamnar i fettreserver vilket visade 

på att färre hade kunskap om. Lakin (2004) påvisar genom en undersökning av en grupp 

elever att mer än 50% av deltagarna inte hade rätt kunskap om proteinets verkan på 

kroppen. Många av eleverna hade ingen eller låg lärdom om proteiners påverkan på 

kroppens DNA, men även förhållandet mellan aminosyror och protein. De flesta eleverna 

antog att proteinets främsta funktion var att upprätthålla kroppens energi (Lakin, 2004). Enligt 

Giles-Smith (2015) har många konsumenter bristfällig kunskap gällande de dagliga 

proteinbehovet vilket leder till att för mycket eller för lite protein intas.Genom att informera om 

rätt kunskap angående proteinets effekter på hälsan hade fler konsumenter valt att välja 

hälsosammare produkter för ett ökat välbefinnande (Giles-Smith,2015).  
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En annan faktor bakom brist på kunskap gällande proteiner kan även vara på vilket sätt 

hälsoinformation om proteiner nått ut till gruppen. Om deltagarna har tilldelats missvisande 

och bristfällig kunskap via media i tidig eller senare ålder kan även detta påverka resultatet 

av kunskapsnivå. Dejesus, Du, Shutts och Kinzler (2019) påvisar genom sin studie att barns 

matbeetende i tidig ålder påverkas av media som marknadsför vad som är hälsosamt och 

inte. Begriplighet som nämns i början av studien är en viktigt del av KASAM och 

hälsopromotion som tydligt kan kopplas samman med deltagarnas utbildningsnivå och 

begripande kunskap samt information om protein. Begriplighet utgår ifrån individens sätt att 

uppfatta, ha insikt om eller förståelse av information som mottagits, vilket visar på individens 

hantering av undervisning samt meningsfullhet (WHO, 1998). Deltagarnas begriplighet om 

kunskap av proteiner har uppfattats utifrån den kunskap de mottagit i tidig eller sen ålder 

som sedan har bearbetats med hänsyn till individens uppfattning.  

 

Genus 

 

Enkäten besvarades av 76 kvinnor och 29 män vilket ger en majoriteten av kvinnor. Syftet 

med resultatet var inte att jämföra kvinnors och mäns val och kunskap av proteiner, utan att 

undersöka faktorer bakom dess kön. Biologiska skillnader mellan män och kvinnor är bevisat 

sedan begynnelsen, vilket även ger och förutsätter olika typer av faktorer gällande 

kosthållning och val. I denna så som i flera andra studier visas det oftast på att kvinnor i flera 

sammanhang har högre kunskap om god kosthållning och är dessutom mer intresserade att 

ta till sig hälsoinformation gällande mat i jämförelse med män (Hansen, Boye & Thomsen, 

2010). En koppling mellan genus och kosthållning har undersökts i en studie av Timeo och 

Suitner (2018) som visar på att intag av olika proteiner har en viss betydelse för ens natur. 

Varför kvinnor har visat sig vara mer mån om sin hälsa generellt men även specifik gällande 

kost kan vara alltifrån normalisering, genetik och biologiska aspekter.  

 

Resultatet i studien visade på att män föredrog animalisk protein framför växtbaserat 

eftersom att det ansågs vara maskulint medans kvinnor föredrog växtbaserat protein framför 

animaliskt då det ansågs vara feminint (Timeo & Suitner, 2018). Det kan ses en koppling 

utifrån resultat i enkäten att tre män var blandätare, en man var flexitarian, en man var 

pescetarian och resterande 24 av männen var allätare. 36 stycken av kvinnorna i enkäten 

var allätare, 14 stycken kvinnor var blandätare, 13 stycken var flexitarianer och 5 stycken 

kvinnor var vegetarianer. Då majoriteten i vår enkät var kvinnor är det svårt att dra en 

likvärdig slutsats med studie ovan men dock kan man se att procentuellt är män allätare i 

större utsträckning i jämförelse med kvinnor.  
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Jämlik kosthållning  

 

 

42,9% av deltagarna ansåg sig inte konsumera en lika stor mängd av animalisk och 

växtbaserad protein vilket tyder på att deras kosthållning inte anses vara balanserad. 60 av 

105 deltagare var allätare, varav 8 stycken allätare ansåg sig äta likvärdig mängd proteiner 

fastän de svarat att de är allätare, vilket innebär att de äter mestadels animaliskt. Detta kan 

tyda på okunskap då man inte förstår innebörden av en jämlik mängd proteinintag. Genom 

att informera och sprida kunskap om proteiner får individer mer underlag vilket ökar 

kontrollen och möjligheterna till bättre val. På så sätt ökar empowerment hos individen och 

ett positivt levnadssätt skapas (Labonte & Laverack, 2008). Enligt författarna kan detta stärka 

individens självkontroll för framtida hälsobeteende. Livsmedelsverket (2018) rekommenderar 

individer att äta allsidigt och konsumera livsmedel med högt energiintag för en bättre 

omsättning tillsammans med protein. Även WHO (2007) rekommenderar en konsumtion av 

en allsidig kost vilket tyder på att även mängden av animalisk och växtbaserade proteiner bör 

vara lika mycket.  

 

Ur ett hälsofrämjande perspektiv är det viktigt att upprätthålla en balanserad kost vars intag 

av animaliskt och växtbaserat ska vara i ungefärlig mängd för en  hälsosam kosthållning 

(Carbone & Zoellner, 2014). Animalisk protein ska alltså inte elimineras, utan reduceras för 

de som äter mer animalisk och mindre växtbaserat, då det i nuläget visar på lägre risk för 

kostrelaterade sjukdomar (WHO, 2007). En studie påvisar att polyfenoler som finns i många 

växtbaserade livsmedel klassas som en antioxidant (Williamson, 2017). Forskning föreslår 

därför en varierad kost med intag av mycket växtbaserade livsmedel eftersom att det 

skyddar, minskar och förebygger kostrelaterade sjukdomar såsom bland annat fetma (Tuso, 

Stol & Li, 2015). I en studie av Vainio et al. (2016) påvisas deltagare som åt mindre nötkött 

och mer bönor samt sojaprodukter behålla god hälsa, viktkontroll och god ekonomi i 

jämförelse med deltagarna som endast åt nötkött.  

 

Deltagarna som besvarade enkäten var alltså medvetna om att de inte konsumerar en 

likvärdig mäng proteiner vilket kan bero på många orsaker. Inre locus kan kopplas 

samman med deltagarnas medvetna konsumering av större mängd animalisk protein 

vilket kan stärka individens kontroll för en balanserad kosthållning. Inre locus 

omfattar individens egna uppfattning och kontroll av hälsans ursprung utifrån val och 

förutsättningar som inte påverkas av “ödet” (Grisolia et al., 2015).  
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Smak  

 

Majoriteten 66,7% av deltagarna valde sitt proteinintag utifrån smak. Detta resultat visar på 

ett starkt samband gällande faktorer av smak och val av protein. Smak är ett av de sinnen vi 

använder oss av dagligen för att bland annat kunna veta vad vi föredrar att äta och inte 

(Risberg, Risberg & Risberg, 2016). Det är alltså viktigt för deltagarna att val av protein ska 

vara smakrikt att konsumeras och i första hand väljas. Buckley, Stuijfzand och Rogers (2018) 

påvisar i sin studie att proteinhalten av de undersökta livsmedlen inte var kopplade till 

smaken. Resultatet visade istället på att en viss maträtt (krispiga vitlökssvampar) resulterade 

till en överskattning av hög proteinhalt i maten. Studien ovan sammanfattar att en smakrik 

maträtt kan associeras med hög proteinhalt vilket inte alltid stämmer överens med maträtten 

och kan därmed lura sinne och hjärna. Tidigare studie visar även på att människan kan luras 

av smaker eftersom proteininnehållet inte kan förutsäga smak vilket kan leda till sämre val av 

proteinintag (Buckley, Stuijfzand & Rogers, 2018). 

 

Raghunathan,Walker och Hoyer (2006) påpekar även att hälsa och smakupplevelser påvisar 

ett negativt samband i flera studier då hälsosam mat har associerats till att vara mindre 

smakrikt. Fastän smak associeras med val av proteiner kan det i många fall orsaka ett sämre 

val av protein, eftersom att de oftast utgår ifrån människans smaklökar vilket kopplas till vana 

och behov. Behov och vana kan vara bra i vissa sammanhang och mindre bra i andra. 

Kamphuis, Bekker-Grob och J van Lenthe (2015) visar på att äldre vuxna med lägre 

socioekonomisk status, samt lägre utbildning inte ansåg smakrik mat och hälsosam mat vara 

lika viktigt som de med högre socioekonomisk status och utbildning. Stycket ovan påvisar 

ytterligare att socioekonomisk status och utbildningsnivå visar ett samband gällande kunskap 

och kosthållning. Men även att betydelsen för smak kan vara olika gällande socioekonomisk 

status och utbildning, vilket i sin tur kan leda till andra faktorer och val av proteiner.  

 

Yttre locus kan kopplas samman till utbildningsnivå men även socioekonomisk status 

eftersom att det anses i många fall vara yttre faktorer som avgör individens hälsa. I 

förhållande till kontroll av yttre påverkan anser individer negativa hälsoeffekter uppstå till följd 

av negativa situationer eller påverkan av andra individer (Kutanis, Mesci & Övdur, 2011). 

Genom att öka individens inre kontroll kan val av balanserad kosthållning påverkas vilket i 

större omfattning leder till en hälsosammare livsstil. 

 

Bland respondenter fanns det lågt intresse att följa trender och önskan att prova nya 

livsmedel. Förväntningarna var att flera deltagarna skulle basera deras val på trender 

eftersom forskning har visat på att individer konsumerar högre intag av proteiner. Enligt 

Konsumentföreningen (2015) har det proteinrika sortimentet som kvarg och ägg ökat med 
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137% och sport- och nutritionsbars med 55%. Överkonsumering av animalisk protein och 

större intag av proteintillskott är idag väldigt vanligt (Messina, Lynch, Dickinson & Reed, 

2018). Detta trots att Livsmedelsverket (2019) inte rekommenderar ökat proteinintag, annat 

än till äldre personer, då all kost innehåller detta i mer eller mindre mängd.     

 

Djurhållning  

 

Djurhållning blev ett andra val som 37,1% av deltagarna tyckte var något som påverkade 

deras val av protein. Av de tillfrågade var 18 stycken allätare, 3 stycken vegetarianer och 3 

stycken veganer. Människor, speciellt idag, tar hänsyn till djurhållning och har större respekt 

gentemot djur. Detta är ett mycket gott framsteg både för djuren men även för individers val 

av kost och hälsa. En kanadensisk studie av Clark och Bogdan (2019) visar på att individer 

som oftast äter mer andel växtbaserade proteiner eller endast växtbaserat grundar sin 

kosthållning utifrån djurhållning, etik och miljö men även personlig hälsa. Fler och fler väljer 

idag att tänka på vad för typ av kött de stoppar i sig och på vilket sätt djuren har behandlats. I 

en annan studie där förhållanden till djurhållning undersöks på köttätare, vegetarianer och 

veganer visades olika typer av faktorer spelar roll utifrån kosthållning (Lund, McKeegan, 

Cribbin & Sandoe, 2016).  

 

En sammankoppling finns mellan studiens deltagare och tidigare studier gällande individers 

val av proteiner och djurhållning. Flera deltagare påverkades av djurhållning vilket kan 

styrkas och inspireras med hjälp av miljö, etik eller personlig hälsa. Ämnet djurhållning är rätt 

i tid och något flera individer visat sig vara intresserade av. Författarna menar att köttätare 

ansåg respekt för natur och djur samt djurrättigheter var grundläggande för att konsumera 

“rätt” kött. Veganer visade sig vara högt benägna att förhålla sig till djurens rättigheter och 

likaså vegetarianer, men inte i lika stor omfattning då de som köttätare utgick ifrån 

utilitaristiska principer (Lund, McKeegan, Cribbin & Sandoe, 2016). Enligt 

Nationalencyklopedin (2019) betecknas utilitarism vara en moralisk lära vars följd av 

utförandet ska vara så tillfredsställande som möjligt för djuret.  
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Pris  

 

44,8% av deltagarna valde sitt proteinintag utifrån pris vilket visar på att individens ekonomi 

även påverkar faktorer och behov av dess val. Kostnad har visat sig i flera studier vara en 

stor faktor kring hälsa och kosthållning eftersom att det oftast anses vara dyrare att 

konsumera hälsosam mat och billigare att konsumera ohälsosam mat (Haws, Reczek & 

Sample, 2017). WHO (2004) visar på att socioekonomisk status påverkar dess 

förutsättningar för hälsa och livsstil och detsamma gäller livsmedel med högt eller lågt pris 

vilket är förknippat med matval och hälsa. Kamphuis et al. (2015) påvisar genom sin studie 

att äldre vuxna väljer sitt matintag utifrån smak, pris och hälsa. Även här påvisas pris vara en 

stor faktor bakom vad man har råd med att köpa för typ av livsmedel. Detta är väldigt 

intressant då växtbaserade proteiner i många fall är billigare att konsumera än till exempel 

animaliska proteiner. Om så är fallet är det både bättre för hälsan men även för köparen att 

dra ner på animalisk protein och istället konsumera en likvärdig mängd växtbaserat protein.  
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Framtida forskning  
 
 
Första delen i enkäten grundades på demografisk data såsom civilstånd och bosättning. 

Studiens grundare undersökte inte jämförelsen av dessa två faktorers proteinintag. Detta 

skulle kunna analyseras i en framtida undersökning med hjälp av olika analysmetoder såsom 

ONE way ANOVA eller parat-T test för att finna signifikans. Signifikans av kön och 

proteinintag skulle även kunna undersökas i framtiden med hjälp av en regressionsanalys 

trots varierad könsfördelning.  

 

 

En viktigt faktor som borde undersökas vidare kan vara att fel kunskap och information getts i 

tidig ålder angående proteiner och dess betydelse vilket kan ha lett till bristande kunskap.  

För att komma fram till varför deltagarna inte upprätthöll en jämlik mäng växtbaserat och 

animalisk proteinintag behövs ytterligare undersökas.   

Enkäten undersökte inte om deltagarna ansåg växtbaserat protein vara dyrare eller billigare i 

jämförelse med animalisk protein. Detta skulle vara något att fortsätta undersöka då det 

skulle ge klarare tecken på hur prisskillnader och kunskap samt information nått ut angående 

växtbaserad och animalisk protein.  

 

 

 

Slutsats  
 

Resultatet i denna studie påvisar att oavsett utbildningsnivå så fanns det stora 

kunskapsbrister och uppfattningar om proteiner. Enligt tidigare studier kan orsaken till detta 

bero på ofullständig information i tidig ålder, i skolan eller även senare i livet genom andra 

influenser såsom media. KASAM och ökad empowerment kan vara en viktig faktor att 

upprätthålla bland deltagarna för att öka individens självkontroll om kunskap av proteiner och 

balanserad kosthållning.  

Enkäten visade även att de viktigaste faktorerna som påverkar individers val var pris, smak 

och djurhållning. Djurhållningen har uppmärksammats i större utsträckning vilket pekar på att 

man tar större hänsyn till alternativa behandlingssätt och även inspireras till en varierad 

kosthållning. Tidigare studier visar även att pris och smak kan vara orsaken till förutfattade 
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meningar, vilket kan leda till begränsade valmöjligheter. Att stärka deltagarnas inre locus 

frambringar ökad självkontroll, vilket grundar på ett hälsosammare val av kosthållning och 

påverkan av inre faktorer. Till följd av ökad kunskap och kontinuerlig information om val kring 

kost och konsekvenser, visar en annan studie på att individer är villiga att förändra sitt 

beteende för att uppnå en bättre livsstil, trots att många faktorer spelar in såsom pris, 

struktur, smak, och tilltro till produktens effekter. Som hälsovägledare har vi därför ett stort 

ansvar och uppenbarligen ett behov av kunskapsspridning och information gällande god 

kosthållning för en hälsofrämjande livsstil.   
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Bilagor 

 

1.1 Samtyckesbrev 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Alexandra Adamovic och Katja Vesterlund och studerar hälsopromotion på Luleå 

Tekniska Universitet. Just nu skriver vi vår c-uppsats om proteiner. Syftet med studien är att 

undersöka dina kunskaper och val om proteiner. Dina svar kommer endast att användas i 

denna studie och vara anonyma. Du kan när som helst avbryta din medverkan genom att 

inte fullfölja enkäten. Vi önskar ditt svar senast 28/4-2019. 

Tack för din medverkan. 

 

 

Vid frågor kontakta: 

 

Alexandra Adamovic 

aleada-6@student.ltu.se 

 

Katja Vesterlund 

katves-2@student.ltu.se 

 

 

1.2 Enkät  

 

https://docs.google.com/forms/d/1lNhdh2hBYkSqP52PbiIZG1OVjsti6UI-

SMTvF2QQ8yc/edit?usp=forms_home&ths=true 

 

2.1 Uträkning av proteiner 

 

 

https://aktivtraning.se/halsosam-livsstil/test-hur-mycket-protein-behover-du 
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