
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syfte och användning av 
proteintillskott  
 
 

En enkätstudie 
 

DAVID ÄLGAMO LINDH 
ALBIN BJÖRK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutionen för kostvetenskap 
Box 560 
Besöksadress: BMC, Husargatan 3 
751 22 Uppsala 

Examensarbete C, 15hp 
 

                                       Grundnivå 
                   VT 2020 

 



 

2 

UPPSALA UNIVERSITET                                                           HT- 2019  
Institutionen för kostvetenskap                                                                
Examensarbete C 15 hp/2HK046, 15hp  
Grundnivå 
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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Syftet med kosttillskott är oftast att öka sin prestanda eller resultaten från 
träningen och något som är vanligt förekommande är proteintillskott, trots att det optimala 
proteinintaget är omdiskuterat. Forskning visar att nära 50% av individer som tränar på gym 
använder något slags kosttillskott i kombination med sin träning, oavsett kön eller 
utbildningsnivå. 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka varför deltagarna använder sig utav 
proteintillskott och isåfall på vilka grunder, men även om det fanns någon skillnad mellan de 
olika åldersgrupperna och könsidentiteterna gällande användning av proteintillskott. Vidare 
undersöktes även om deltagarna använde sig av någon typ av rekommendationer för att 
komma fram till beslutet samt om användning av proteintillskott påverkar det.  
Metod och material: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med en webbenkät som 
användes för datainsamling, Webbenkäten delades via plattformarna Facebook och Instagram 
till vänner, familjemedlemmar och bekanta till författarna.  
Resultat: Resultatet som påvisades var att 80 av 192 personer använde sig utav 
proteintillskott och främsta anledningen till användningen var för att säkerställa att 
personerna fick i sig tillräckligt med protein. Det sågs även att respondenterna som använde 
sig utav proteintillskott främst lade fokus på styrketräning eller både styrketräning och 
cardio/högintensiv intervallträning. Det sågs även att inte alla respondenter använder sig utav 
rekommendationer som grund för beslutet. 
Slutsats: Studien visar på att inte alla respondenter använder sig utav rekommendationer som 
grund för beslutet. Studien visar även att det inte finns någon skillnad mellan de olika 
åldersgrupperna och könsidentiteterna trots att deskriptiva statistiken visar motsatsen.  
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Abstract 
 
Background: The purpose of using supplements in your diet is often to heighten your results 
in training. Something that is common with gym goers is the use of protein supplements, 
though the optimal intake of protein has been discussed. Studies have shown that as many as 
50 % of gym goers use protein supplements in their diet, regardless of sex or education 
levels. 
Aim: The aim of this study was to investigate why people use protein supplements in their 
daily life and on what grounds they base their intake. We also wanted to see if there was any 
difference in use between different age groups and different sexes. We also studied if the 
participants that did use supplements based their use on any certain recommendations. 
Method: This is a cross-sectional quantitative study using a web survey. The study was 
distributed via the social media platforms Facebook and Instagram. To analyze data the 
programming language R was used together with Microsoft excel. 
Results: The data showed that 80 out of 192 participants used protein supplementation in 
their diets and most commonly this was to ensure that they got enough protein in their diets. 
Most of the participants who used the supplements also focused on strength training and high 
intensity interval training. Data also showed that not all of the participants use certain 
recommendations for their protein intake. 
Conclusion: The study shows that not all respondents use recommendations when they 
decide to use protein supplements. The study also shows that there is no definite conclusion 
can be made between the different age groups and sexes even though the statistics show the 
opposite.  
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1.Bakgrund 
 
Hur påverkar vårt sätt att leva vårt behov av specifika näringsämnen? Det är en fråga som 
varit relevant ända sedan makronäringsämnen identifierades och deras effekt på vår 
kroppsuppbyggnad kunde dokumenteras. Efter det har det blivit en fundamental del av 
vetenskapen kring kost och träning och ett kraftfullt redskap i utvecklingen av folkhälsa och 
välfärd.  
 
I tiden som vi lever i har frågor kring folkhälsa, kost och näring och välfärdssjukdomar aldrig 
varit mer aktuella (Allen, L. Williams, J. Townsend, N. Mikkelsen, B. Roberts, N. Foster, C. 
Wickramasinghe, K. (2017). I en befolkning som finner sig mer och mer stillasittande, där 
kosten blir mer energität men samtidigt näringsfattig, så söker sig allt fler till fysisk aktivitet 
och sätt att leva mer hälsosamt. I och med att vikten av kost och hälsa blivit en mer allmän 
kunskap så har också intaget och intresset av kosttillskott ökat (Sung, Y. Choi, J. 2018. 
Svensk Egenvård, 2018). Genom tidigare studier så har man kunnat se en åttafaldig ökning i 
försäljningen av kosttillskott mellan 1994 och 2012 (Saldanha LG, 2007. Grundel, E. Pawar, 
RS. 2016).  
 
Syftet med kosttillskotten är oftast att öka prestanda eller resultaten från träningen (Petroczi 
A, Naughton DP, Mazanov J. 2007.). Vanligt förekommande är att använda sig av 
proteintillskott i samband med sin träning, antingen i pulverform, som kapslar eller berikade 
livsmedel (Samal, JRK., Samal, I. 2018). Det optimala proteinintaget är dock omtvistat. För 
stillasittande vuxna individer så ligger rekommendationen för protein någonstans mellan 0,8 
g-1,1 g protein per kg kroppsvikt (SOK, 2016. Nordiska Ministerrådet, 2012). Detta intag ska 
motsvara ungefär 10-20 % av det dagliga kaloriintaget. 
När det kommer till intaget av proteintillskott i samband med fysisk aktivitet så visar tidigare 
forskning att det totala intaget kan variera stort beroende på sortens träning. Särskilt i 
elitsammanhang så är ofta dieterna skräddarsydda efter utövandet och förbränningen (Hector, 
A., Phillips, S. 2017).  
 
Enligt tidigare forskning så använder nära 50 % av individer som tränar på gym något slags 
kosttillskott i kombination med sin träning, oavsett kön eller utbildningsnivå (Gianfredi, V. 
Ceccarelli, F. Villarini, M. Moretti, M. Nucci, D. (2019). Forskning visar också att individer 
som använder sig av protein som tillskott främst ser detta som ett sätt att öka sin 
muskelmassa och styrka. I en schweizisk studie som utfördes på frekventa gymbesökare så 
använde 84% av männen tillskotten för att öka muskelmassan, hos kvinnor var siffran 57% 
med den näst största anledningen till intaget att förändra sin vikt (Hartmann, C. Siegrist, M. 
2016). I studien noteras dock att användare av tillskotten inte nödvändigtvis är tillräckligt 
pålästa och att användningens effekter ibland inte går att påvisa. Detta problematiseras 
ytterligare som vi tidigare nämnt genom att siffror om rekommenderat intag av 
makronutrienter kan skilja sig åt beroende på olika faktorer som fysisk aktivitet och ålder 
(SOK, 2016. NNR 2012. Re-Think, 2018).  
 
I litteraturöversikten gjord av Pasiakos, McLellan och Lieberman (2014) framgår även att 
individer som inte tränar eller tävlar på elitnivå kan uppnå resultat relativt snabbt genom att 
komplettera sin styrketräning med proteintillskott. Samma översikt konstaterar dock vikten 
av att kunna identifiera och kartlägga deltagarnas kostmönster utöver själva proteintillskottet. 
I flera av studierna framgick att dieterna kunde skilja sig mycket åt på grund av okunskap 
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kring lämpliga dieter eller proteintillskott i sig (Pasiakos, S. McLellan, T. Liebermann, H. 
2014). 
 
Det har inte gått obemärkt förbi att intresset för kost och hälsa har exploderat de senaste åren 
och framförallt har det byggts upp en hets kring näringsämnet protein (Sung, Y. Choi, J. 
2018). Det växande intresset har  inte heller gått obemärkt förbi livsmedelsföretagen som 
anpassar sina produkter efter trenderna som råder, vilket leder oss till produkter som är 
näringsberikade med antingen protein i sin ursprungliga form eller i dess nedbrutna form; 
aminosyror (Song, X. Pérez Cueto, F. Bölling Laugesen, S. Van der Zanden, L. Giacalone, D. 
2019).  
 
Vidare diskuterar även Jeukendrup och Gleeson (2014)  att rekommendationerna för 
proteinintaget hos idrottare varit ett omdiskuterat ämne där forskare har blivit uppdelade i två 
olika läger, där ena lägret tror att proteinbehovet hos idrottande individer inte är större än hos 
individer som inte idrottar. Vidare redogör författarna för att det finns bevis som stödjer båda 
synpunkterna, och bland annat redogör de för att idrottare är i ett större behov av protein i och 
med att det sker en ökad oxidation av vissa aminosyror. Dessa aminosyror är essentiella och 
kan inte bildas i kroppen och slutsatsen som dras är att proteinbehovet från kosten ökar.  Det 
talas även om att en ökad proteinsyntes är behövlig för att reparera skador och att den ökade 
proteinsyntesen ska utgöra grunden för kroppens anpassning till träningen (Jeukendrup & 
Gleeson, 2014).  Ett motargumentet som lyfts fram är att oxidationen av aminosyran leucin 
inte representerar proteinoxidation. I en studie av Koopman, (2004) sågs en förhöjd oxidation 
av leucin som påvisades under långvarig uthållighetsträning. Det sågs dock ingen förändring 
av fenyloxidationen som tyder på att alla aminosyror inte oxideras på samma sätt och 
personen skulle således då inte behöva ha ett högre proteinintag på grund av att hen idrottar. 
 
I och med proteinets historik, de olika rekommendationerna  samt oenigheten från 
forskningen så väcks vårt intresse för området och vårt intresse rör människors attityder  till 
rekommendationer till proteinintag men även vart ifrån man får dessa rekommendationer. Vi 
är intresserade av att undersöka konsumtionen av proteintillskott både hos aktiva individer 
men även icke-aktiva individer samt vilka rekommendationer som gemene person använder 
sig av. 
 
 
2. Syfte 
Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka varför deltagarna använder proteintillskott 
och isåfall på vilka grunder. Vi kommer även använda oss utav frågeställningarna nedan: 
 

- Finns det någon skillnad mellan de olika åldersgrupperna och könsidentiteterna 
gällande användning av proteintillskott?  

 
- Använder deltagarna sig av rekommendationer för att komma fram till beslutet och 

påverkar användning av proteintillskott detta?  
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3. Metod 
 
3.1 Litteratursökning 
För att få  kunskap och litteratur inom ämnet användes en litteratursökning som påbörjades 
tidigt i april. För att hitta publicerade texter så användes tidskrifter som Sage Journals, Wiley 
Online library och Pubmed . Sökord som användes för att hitta relevanta artiklar var: Protein, 
nutrition, recovery, supplements, recommendation och physiology, både enskilt och i 
kombination. Som komplement till de vetenskapliga artiklarna användes siffror och 
rekommendationer kring proteinintag från Livsmedelsverket och NNR 2012. 
 
För att få ut så mycket som möjligt av artiklarna så användes endast publikationer som gick 
att få i fulltext då det annars finns en risk att information utelämnas eller missas. Efter att 
artikeln gått att få i fulltext undersöktes titel, resultat samt diskussion för att bekräfta att den 
kunde vara av relevans för arbetet.  
 
3.2 Val av metod 
För att kunna undersöka området och besvara studiens frågeställningar genomfördes en 
tvärsnittsstudie med en webbaserad enkät. En kvantitativ ansats användes då det var av 
intresse att få en överblicksbild över deltagarnas vanor kring proteintillskott. Enkäten 
skickades ut via sociala medieplattformerna Facebook och Instagram, syftet med detta vara 
att nå så många som möjligt. I och med omständigheterna i samhället när denna undersökning 
genomfördes så har det tagits i beaktelse att svaren som inkommit kan ha påverkats av Covid-
19 och restriktionerna som utfärdats av Folkhälsomyndigheten. Restriktionerna innefattar 
social distansering och en uppmuntran att hålla sig hemma så mycket man kan. Dessa 
restriktioner gjorde också valet av metod lättare då det i skrivande stund är belagt med risk att 
utföra undersökningar som innebär att man måste träffa deltagarna. 
 
 
3.3 Urval av deltagare  
Till studien valdes en målgrupp av män och kvinnor från 18 år till 42 år. Studien begränsades 
till svensktalande individer då enkäten var utformad på svenska och ingen ytterligare 
begränsning ansågs vara lämplig för studien. Författarna valde att använda sig utav personer 
som ansåg sig ha en aktiv livsstil men även dem som inte ansåg sig ha en aktiv livsstil, detta 
för att kunna undersöka om det fanns någon skillnad mellan gruppernas svar.  
 
Studiens urval gjordes med hjälp av ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval då dessa 
ansågs vara nödvändiga metoder för att nå ut till respondenterna. Till en början valdes 
respondenter utifrån deras tillgänglighet, med andra ord ett bekvämlighetsurval. Detta skedde 
genom att publicera ett inlägg på Facebook via författarnas personliga sidor och Instagram 
med en tillhörande länk som ledde till enkäten. Genom att använda sig av denna länk fick 
man också ta del av följebrevet som direkt informerar de eventuella deltagarna om villkoren 
och syftet med studien. Vidare spred respondenterna sedan webbenkäten till personer som 
uppnådde inklusionskriterierna, detta beskrivs enligt Bryman (2011)  som ett snöbollsurval. 
Familjer, vänner och bekanta var personer som hjälpte författarna att sprida enkäten.  
 
3.4 Enkätens utformning 
Google forms användes för att skapa enkäten. I början av enkäten presenterades studien kort i 
form av ett följebrev med information kring deltagande och under vilka förutsättningar som 
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deltagandet skedde. Detta inkluderade information om deltagarnas anonymitet och svarens 
tänkta användning.  
 
Enkäten delades upp i två huvudsakliga teman som skildes åt av en filterfråga (Bryman, 
2011). Frågorna delades upp efter temana fysisk aktivitet och proteinintag. Syftet med detta 
var att få en bild om intaget och om användandet av tillskott skiljer sig mellan grupper som är 
mer eller mindre fysiskt aktiva.  
Totalt bestod enkäten av tio frågor. De två första behandlade kön och ålder, efter dessa följde 
tre frågor om fysisk aktivitet och fem frågor om proteintillskott och 
näringsrekommendationer. Genom att dela upp frågorna i sektioner blev det mer strukturerat 
och på så vis lättare för deltagarna. För att definiera om deltagarna hade en aktiv livsstil eller 
inte användes gränsen 150 minuters medelintensiv träning eller 75 minuters högintensiv 
träning i veckan. Dessa siffror baserade sig på Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling som användes för prevention av sjukdomar och skador genom fysisk 
aktivitet (FYSS, 2020). Efterföljande fem frågor behandlade användning av proteintillskott, 
frekvensen av användning, syftet med användning och motivationen bakom. Frågorna hade 
alla slutna svarsalternativ men på vissa frågor användes även fritext-alternativ så att 
respondenterna kunde skriva ett eget svar om alternativen inte passade. Fördelen med detta är 
att svaren blir mer rättvisa jämfört med slutna svarsalternativ. Fritext-alternativ behöver dock 
tolkas mot varandra och arbetsbördan blir tyngre för författarna (Bryman, 2011).  
 
3.5 Etiska överväganden  
För att lägga vikt på etik och moral samt vad som är etiskt försvarbart i en studie så har 
Vetenskapsrådets kodex om etisk forskning (2017) använts för att försäkra oss om att studien 
inte gick emot kraven om nyttjande, anonymitet, samtycke och konfidentialitet .Genom 
följebrevet adresserades samtyckeskravet då det uttryckligen framgick att det är frivilligt att 
delta och att man närsomhelst kan avbryta studien. Informationskravet uppfylls i samma 
följebrev där det beskrivs vad studien går ut på och vad syftet med denna är, samt att studiens 
svar endast kommer användas till ändamålet som specificeras i studiesyftet och ingenting 
annat därigenom uppfylls också nyttjandekravet. Avslutnignsvis innebär 
konfidentialitetskravet att informationen och uppgifterna om berörda inom undersökningen 
ska ges största möjliga konfidentialitet och uppgifterna ska behandlas på ett sådant sätt så att 
obehöriga personer inte kan ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2017). 
 
3.6 Pilotstudie 
För att försäkra oss om att enkäten skulle fungera i praktiken och att svaren skulle gå att 
använda till att besvara syftet och frågeställningen så utfördes en pilotstudie över två dagar. 
Genom att använda sig av en pilotstudie så kan man utvärdera frågorna i enkäten innan den 
slutliga studien påbörjas (Persson, A. 2016). Personer till pilotstudien rekryterades via 
plattformen Facebook. Detta urval skedde också enligt bekvämlighetsprincipen. Enkäten 
skickades i sin dåvarande form till tolv respondenter som fick ta del av följebrevet med 
studiens villkor och förutsättningar. Dessa respondenter som bestod av vänner uppmuntrades 
sedan att lämna kommentarer och synpunkter på det utskickade materialet. Synpunkterna och 
kommentarerna som lämnades användes sedan revidera delar av enkäten så denna blev 
tydligare. De ändringar som gjordes var att lägga till fritextsvar på frågan om typen av fysisk 
aktivitet, samt utöka svaren om användningsfrekvensen av proteintillskott.  
 
3.7 Bortfall 
För att minimera bortfall så användes ett följebrevet där det tydligt uttrycktes syfte och 
tidsåtgång för enkäten. Eftersom det i en tvärsnittsstudie inte sker någon senare uppföljning 
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med respondenterna så går det inte att se något bortfall under studiens gång. Det går heller 
inte att räkna på svarsfrekvens då det inte går att beräkna hur många som fått enkäten skickad 
till sig.  
 
3.8 Statistiskt bearbetning  
Två chi-tvåtest genomfördes för frågeställningarna Finns det någon skillnad mellan de olika 
åldersgrupperna och könsidentiteterna gällande användning av proteintillskott? respektive 
Använder deltagarna sig av rekommendationer för att komma fram till beslutet? för att 
undersöka sannolikhetsfördelningen. Det valdes en signifikansnivå på 5%  till samtliga tester 
vilket innebär att författarna är  beredda på att ta en risk på 5% när resultatet redovisas.Till 
förstnämnda frågeställningen valdes  nollhypotesen “Det finns ingen skillnad mellan de olika 
åldersgrupperna och könsidentiteterna bland de som använder proteintillskott.” och  
alternativhypotesen “Det finns en skillnad mellan de olika åldersgrupperna och 
könsidentiteterna bland de som använder proteintillskott”. Till den andra frågeställningen 
valdes  nollhypotesen “Alla deltagare använder sig utav rekommendationer som grund för 
beslutet” och alternativhypotesen “Alla deltagare använder sig inte utav rekommendationer 
som grund för beslutet”. 
 
3.9 Resultatbearbetning och analys 
För att analysera datan användes programmeringsspråket R. Med hjälp av R så kodades de 
inkomna enkätsvaren till en form som lätt kunde överföras till Microsoft Excel och där 
kategoriseras efter önskad parameter.  
 
3.9.1 Ordlista 
 
HIIT 
HIIT (High intensity interval training) står för högintensiv intervallträning och kännetecknas 
av hård träning under korta intervaller med vila eller lågintensiv återhämtning (Sculthorpe, 
Herbert & Grace, 2017).  
 
Styrketräning  
I den här studien definieras styrketräning som att kroppen belastas med mer än vad den är van 
vid. Detta kan innebära att redskap som fria vikter, maskiner, gummiband och den egna 
kroppsvikten kan användas för att utföra aktiviteten. 
 
 
4. Resultat  
Totalt gavs undersökningen 192 svar fördelat på 88 män och 104 kvinnor. Av dessa 192 svar 
ansåg sig 157 personer fördelat på 74 män och 83 kvinnor att de har en aktiv livsstil, det vill 
säga att personerna genomför minst 150 minuters medelintensiv eller minst 75 minuters 
högintensiv fysisk aktivitet per vecka. Av dessa 157 personer så använde 78 personer fördelat 
på 47 män och 31 kvinnor sig utav proteintillskott i form av aminosyror eller olika typer av 
proteinpulver. Värt att nämna är att det endast var två personer som inte hade en aktiv livsstil 
men som ändå använde sig utav proteintillskott. Vid presentation av resultatet så har 
författarna valt att lägga samman åldersgrupper så att det i resultatdelen nedan presenteras i 
form av grupperna 18-29 år och 30 år eller äldre. Dock inte vid utförandet av chi-tvåtesterna.  
 
Det sågs utifrån svaren att hos männen (n= 104) som ansåg sig ha en aktiv livsstil så förekom 
användning av proteintillskott i en större utsträckning än hos dessa som inte ansåg sig ha en 
aktiv livsstil. Hos gruppen kvinnor (n=88) sågs det att det var fler kvinnor som inte använde 
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sig utav proteintillskott än vad det var kvinnor som använde sig av proteintillskott trots en 
aktiv livsstil.  
 
Hos dessa som ansåg sig ha en aktiv livsstil samt använder sig utav proteintillskott kunde det 
utifrån svaren som gavs ses att användning av proteintillskott förekom i betydligt större 
utsträckning hos dessa som befann sig i åldersgruppen 18-29 år (n= 70) oavsett kön jämfört 
med dessa som ingick i åldersgruppen 30 år eller äldre (n=8).  
 
 I figur 1 visas vad personerna inom denna grupp valde att fokusera på inom sin träning. 
Annat alternativ definieras som träningsformer som inte innebär styrketräning, cardio/HIIT 
eller bägge av dessa. Här ses det att styrketräning och både och är vanligt förekommande och 
även här är det åldersgruppen 18-29 år oavsett kön som är dominerande. Med både och 
menas det att personerna valde att fokusera både på styrketräning och cardio/HIIT. Det ses 
även att det enbart är i gruppen män 18-29 år som det förekommer personer som enbart 
fokuserar på cardio/HIIT. 
 

 
Figur 1. Visar fördelningen mellan åldersgrupper och kön samt vad dessa personer fokuserade på inom 
sin träning. 
 
Figur 2 nedan visar vad gruppens medlemmar har för mål med sin träning. Här definieras 
annat alternativ som mål som inte innebär att bygga muskler, gå ned i vikt eller ha en 
hälsosam livsstil. Personer som angett annat alternativ har bland annat skrivit “Jag tränar för 
att må bra psykiskt” och “stärka rätt muskler för att inte ha ont i tex ryggen”.  
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Figur 2. Visar fördelningen mellan åldersgrupper och olika träningsmål mellan könsidentiteterna.  
 
 
Figur 3  nedan visar hur ofta varje åldersgrupp inom de två olika könsidentiteterna använder 
sig utav proteintillskott.  

 
Figur 3. Visar hur ofta deltagarna använder sig utav proteintillskott. 
 
Vidare frågades deltagarna hur de kom i kontakt med proteintillskott. Svarsalternativen som 
gavs var personlig tränare, sociala medier, vänner och annat. Exempel på svar som gavs 
under alternativet annat är “kollade upp det själv på internet” och  “typ online research”. 
Utifrån svaren sågs det att mer än hälften av deltagarna i gruppen kom i kontakt med 
proteintillskott genom vänner (55%, n= 44) men även en del kom i kontakt med 
proteintillskott genom sociala medier (24%, n= 19). 14 % (n=11) av deltagarna kom i kontakt 
med proteintillskott genom annat och 8 % (n=6) genom personliga tränare. 
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På frågan varför deltagarna använder sig utav proteintillskott var det 78% (n=64) som 
svarade att de åt proteintillskott för att säkerställa att dem får i sig tillräckligt med protein. 
Vidare sågs det att 16% (n=11) av deltagarna åt proteintillskott på grund av andra skäl som 
exempelvis “smakar gott, min pt sa att det funkade bra för henne. Hjälper mot sug”. Vidare 
svarade 5% (n=4) av deltagarna i gruppen att dem åt proteintillskott för att det verkar vara 
hälsosamt och 1% (n=1) svarade att dem åt proteintillskott för att många av deras vänner gör 
det.  
 
Samtliga 192 deltagare fick sedan svara på frågan om de följer några rekommendationer för 
sitt proteinintag. Svaren visar att 43% (n= 82) inte följer några rekommendationer för sitt 
proteinintag utan att de äter extra protein för att säkerställa att de får i sig tillräckligt. 37% (n= 
71) av deltagarna visste inte ens att det fanns rekommendationer att följa, 14% (n= 27) följde 
rekommendationer för sitt proteinintag men inte rekommendationerna från Nordiska 
Näringsrekommendationerna 2012 och 7% (n= 13) följde rekommendationerna från Nordiska 
Näringsrekommendationerna 2012.  
 
Svaren som samlades in på frågan ovan delades sedan in i två grupper efter huruvida de 
använder sig utav proteintillskott eller inte. Resultatet för gruppen som använder sig av 
proteintillskott visar att över hälften av deltagarna som använde sig utav proteintillskott (54% 
n= 43) inte följde några rekommendationer utan åt enbart extra protein för att säkerställa att 
dem får i sig tillräckligt. Andelen som följde rekommendationer för sitt proteinintag men 
rekommendationerna som är framtagna av Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 var 
26% (n=21 ). Det sågs även att 13% (n=10) inte ens visste att det fanns rekommendationer 
för ens proteinintag och 8%(n= 6) följer rekommendationerna som är framtagna av Nordiska 
Näringsrekommendationerna 2012.  
Resultatet för gruppen som inte använder sig utav proteintillskott blev att 54% (n= 61)  inte 
ens visste om att det fanns rekommendationer för ens proteinintag och 35% (n= 39)  följde 
inga rekommendationer för sitt proteinintag utan åt extra protein för att få i sig tillräckligt.  
6% (n= 7) av gruppen följer rekommendationerna från Nordiska 
Näringsrekommendationerna 2012 och 5% (n= 6) följde rekommendationer för sitt 
proteinintag men inte rekommendationerna som är framtagna av Nordiska 
Näringsrekommendationer 2012. 
 
 
Utifrån svaren som samlats in så genomfördes även två chi-tvåtest. Tabell 4 visar resultatet 
från chi-tvåtestet som gjordes för frågeställningen ”Finns det någon skillnad mellan de olika 
åldersgrupperna och könsidentiteterna gällande användning av proteintillskott?”. Testet ger 
oss p-värdet 0.1302 vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas om att det finns en 
skillnad mellan kön och åldersgrupper bland de som använder proteintillskott och därmed kan 
det inte dra någon slutsats från detta annat än att stickprovet inte ger underlag att förkasta 
nollhypotesen. 
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Tabell 1. visar resultatet från ett chi-tvåtest för frågeställningen “Finns det någon skillnad mellan de 
olika åldersgrupperna och könsidentiteterna gällande användning av proteintillskott?”  
 
Tabell 2 visar resultatet från testet som gjordes för frågeställningen “Använder deltagarna sig 
av rekommendationer för att komma fram till beslutet?”. Chi-tvåtestet ger oss p-värdet 0.000 
vilket innebär att nollhypotesen kan förkastas om att alla deltagare använder sig utav 
rekommendationer som grund för beslutet och därmed kan alternativhypotesen tillämpas som 
säger oss att alla deltagare inte använder sig utav rekommendationer som grund för beslutet.  
 
 
 

 
Tabellen 2. Visar resultatet från ett chi-tvåtest för frågeställningen “Använder deltagarna sig av 
rekommendationer för att komma fram till beslutet?”. 
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5. Diskussion 
 
5.1 Resultatdiskussion 
 
Utifrån svaren som kom in sågs det att det finns en skillnad mellan kön och åldersgrupp bland 
de som använder proteintillskott. Författarna bakom rapporten valde att gå vidare med en 
hypotesprövning och tillämpa ett chitvå-test för att säkerställa att det fanns en skillnad mellan 
de tidigare nämnda grupperna. Därmed har enbart de individer som använder proteintillskott 
filtrerats ut och stickprovet blev 80 individer. P-värdet för chitvå-testet är 0.1302, vilket 
innebär att författarna inte kan förkasta nollhypotesen om att det finns en skillnad mellan kön 
och åldersgrupper bland de som använder proteintillskott och därmed kan man inte dra någon 
slutsats från detta annat än att stickprovet inte ger underlag att förkasta nollhypotesen. Det ses 
även att större delen av personerna som använder sig utav proteintillskott (80%, n= 64) 
använder det för att säkerställa att de får i sig tillräckligt med protein, vilket kan ses som brist 
på kunskap eller uppmärksamhet. Detta är något som Hartmann & Sigerist (2016) belyser i 
sin studie och dem menar att dessa personer som använder tillskotten inte är tillräckligt 
pålästa och effekterna som tillskotten ska ge ibland inte går att fastställa. 
 
Av personerna som använder proteintillskott så var det 54% (n= 43) som inte följde några 
rekommendationer utan enbart åt extra protein för att säkerställa att de fick i sig tillräckligt 
mycket protein, vilket också kan ses som brist på kunskap och att de tar det säkra före det 
osäkra. Som tidigare nämnt så är det många som använder sig utav proteintillskott för att få i 
sig tillräckligt med protein. En tanke som väcks då är om dessa deltagare är rädda för att dem 
ska få i sig för lite protein om de inte skulle använda sig utav proteintillskott? Något som går 
att diskutera är huruvida deltagarna är medvetna om att kroppens metabolism anpassar sig om  
överskott av proteiner intas i överskott och lämnar istället kroppen genom feces och urin 
(Abrahamsson, Andersson och Nilsson, 2013). Med andra ord så är det mycket protein som 
troligtvis äts i onödan och som inte fyller någon funktion i kroppen. Om deltagarna var mer 
medvetna om detta och ställde sitt intag i relation till sitt behov, skulle dessa personer då 
fortsätta att äta protein i överskott? 
 
Hos personerna soma använder sig utav proteintillskott var det 14% (n= 11) som valde att 
svara annat på frågan “Varför använder du dig utav proteintillskott?”  Många svar liknade 
varandra där de flesta åt proteintillskott för att det skulle gynna deras styrketräning i positiv 
bemärkelse. Detta är även något forskning stärker och en undersökning som utfördes av 
Reudy och Rasmussen (2016) visar att proteintillskott har en positiv effekt på styrkan och 
muskelmassan hos människor. Även i en undersökning som utfördes på råttor av Anthony, 
Anthony Gautsch, Kimball, Vary och Jefferson (2000) sågs det att leucin som är en av de 
essentiella aminosyrorna hade en anabol effekt vilket isåfall skulle ha en gynnsam effekt på 
människan. Vidare sågs det utifrån svaren att deltagarna som använder sig utav 
proteintillskott fokuserar främst på styrketräning och då i form av att vilja bygga muskler.  
Det ger oss bilden av att dessa deltagare ändå är någorlunda medvetna om den gynnsamma 
effekten som proteintillskott för med sig, något som också visas i undersökningen som 
utfördes av Reudy och Rasmussen (2016). Av personerna som använde sig utav 
proteintillskott svarade 5% (n=4) att dem använde sig utav proteintillskott för att det verkar 
vara hälsosamt. Frågan man kan ställa sig är då huruvida dessa deltagare definierar ordet 
hälsosam. Att vara hälsosam är en definitionsfråga och kan för en deltagare innebära att 
enbart må bra psykiskt medans det för en annan deltagare kan definieras som att man är 
hälsosam på grund av personen inte äter kolhydrater.  
 



 

15 

Svaren som visar om deltagarna följer rekommendationer för sitt proteinintag ger oss 
informationen att alla deltagare inte använder sig utav rekommendationer för att komma fram 
till beslutet att använda sig utav proteintillskott. Författarna valde att även här gå vidare och 
genomföra ett chitvå-test för att säkerställa om alla deltagare  använder sig utav 
rekommendationer eller inte för att komma fram till beslutet att använda sig utav 
proteintillskott.  P-värdet för chi-tvåtestet är 0,000 vilket innebär att nollhypotesen kan 
förkastas om att alla deltagare använder sig utav rekommendationer som grund för beslutet, 
och därmed kan alternativhypotesen tillämpas som säger oss att alla deltagare inte använder 
sig utav rekommendationer som grund för beslutet.  
 
Resultaten som visar om respondenterna använder sig utav rekommendationer för sitt 
proteinintag delades upp utifrån om deltagarna använder sig utav proteintillskott eller inte. Då 
ses en skillnad mellan gruppen som använder sig utav proteintillskott och gruppen som inte 
använder sig utav proteintillskott. I gruppen som använder sig utav proteintillskott ses en 
betydligt mindre andel av deltagarna (13 %, n = 10) inte ens visste om att det fanns 
rekommendationer för proteinintag medan gruppen som inte använder sig utav 
rekommendationer så var andelen som inte visste om att det fanns rekommendationer 54% 
(n= 61). Utifrån detta kan det inte dras några slutsatser huruvida respondenternas användning 
av proteintillskott påverkas utav användning av rekommendationer  eller inte. Detta då det 
kan finnas fler bakomliggande faktorer som ligger till grund för beslutet och det kan enbart 
sägas att dem som använder sig utav proteintillskott tenderar att att använda sig utav 
rekommendationer i en större utsträckning, jämfört med gruppen som inte använder sig utav 
proteintillskott. 
 
 
5.2 Metoddiskussion  
 
5.2.1 Valet av en kvantitativ metod  
 
Valet föll för en kvantitativ metod då det ansågs vara det bästa alternativet för att kunna få en 
överblick och över deltagarnas vanor kring proteintillskott. Om syftet varit annorlunda 
formulerat och målet hade varit att få ut mer ingående och djupa svar så hade en kvalitativ 
ansats lämpat sig bättre. För att i framtida studier kunna utveckla resultatet ytterligare går det 
att komplettera studien med en kvalitativ ansats, t.ex. genom att hålla i intervjuer för att 
skaffa sig en djupare förståelse av deltagarnas vanor kring proteintillskott.  
 
5.2.2 Enkätutformning 
 
Med anledning av att enkäten skulle vara lätt att förstå och besvara så delades den upp i två 
delar som var för sig behandlade frågor om fysisk aktivitet respektive proteinintag. Sättet att 
dela upp den på det viset bidrog också till att enkäten inte kändes rörig eller 
osammanhängande för respondenterna. Innan avsnitten om fysisk aktivitet och proteinintag 
ställdes enkla ja och nej-frågor med syfte att avgöra om delarna av enkäten var relevanta för 
respondenten. Svarade man till exempel att man inte uppfyllde målen för vad som räknas som 
en aktiv livsstil så hänvisades man direkt till frågorna om proteinintag utan att behöva svara 
på fler frågor om fysisk aktivitet. 
 
Som tidigare nämnt användes en pilotstudie för att identifiera eventuella problem med 
enkäten. Efter att den utförts så ändrades några av svarsalternativen från slutna till öppna för 
att ackommodera fler svar och deltagare. Definitionen av aktiv livsstil gjordes också tydligare 
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i frågan så att inga missförstånd kring detta kunde uppstå. Valet att göra alla frågor 
obligatoriska gjordes på grund av att minska det interna bortfallet till noll då det krävdes 
fullständiga svar på enkäten för att kunna skicka in sina svar.  
 
Valet att inte inkludera frågor om mängden protein som intogs gjordes på grund av att det kan 
innebära en stor börda för respondenter att beräkna sitt intag. Om bördan att utföra enkäten 
anses för stor så riskerar man att inte få in en tillräcklig mängd svar. Syftet och 
frågeställningarna i uppsatsen rörde heller inte mängden protein i gram som konsumerades av 
deltagarna utan fokus låg istället på attityder och rekommendationer kring användning, därför 
ansågs frågor om totalt intag överflödiga och svårbedömda. 
 
5.2.3 Urval  
 
I och med att den webbaserade enkäten delades på sociala medier som Facebook och 
Instagram medförde det svårigheter att beräkna det externa bortfallet, detta då det är svårt att 
veta hur många som inte valde att delta i undersökningen efter att ha sett den på de olika 
plattformarna. Det gick inte heller att beräkna det interna bortfallet då det inte går att se över 
hur många som inte valde att slutföra enkäten. Det enda bortfallet som förekom bestod av en 
person som valde att svara oseriöst på enkäten och författarna valde att ta bort personens svar 
då svaren inte var till någon användning. 
 
Urvalsmetoder som användes var bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Bekvämlighetsurval 
användes då det ansågs vara det mest effektiva sättet för att få in tillräckligt med svar för 
undersökningen. Genom ett bekvämlighetsurval medförde inga svårigheter att nå ut till 
respondenterna.  Snöbollsurvalet ansågs också vara ett effektivt sätt för att få in svar till 
undersökningen då respondenterna spred webbenkäten vidare. 
 
5.2.4 Styrkor och svagheter  
 
En styrka som studien har är att en pilotstudie genomfördes innan enkäten delades via sociala 
medier. Detta medförde att författarna fick in synpunkter och tolkningsfel som kunde 
korrigeras innan den riktiga webbenkäten delades. En annan styrka med studien är valet av 
metod då författarna med hjälp av enkäten nådde ut till en stor population på kort tid vilket 
var tids- och kostnadsbesparande. En svaghet med studien är användandet av 
bekvämlighetsurval, då detta medför att det inte går att generalisera resultatet för 
populationen.  
 
5.2.5 Resultat i relation till kostvetarens profession  
 
Då tidigare studier visar på en korrelation mellan intaget av protein och fysisk prestanda så 
anser vi att detta är ett ämne som bör fortsätta forskas på. Särskilt eftersom att specifika 
siffror och rekommendationer fortfarande kan vara diffusa och vara motsägande. Deltagarna i 
studien gjorde det också tydligt att det kan finnas en avsaknad av information hos individer 
som förtär proteintillskott om hur mycket som man faktiskt bör äta och hur mycket man kan 
få i sig via kosten. Eftersom kost och hälsa är en viktig faktor för att bekämpa framtida 
problem som välfärdssjukdomar och allmänna folkhälsoproblem så är det av relevans att 
individer får tillräcklig kunskap i vad som utgör nödvändig kost och att denna informationen 
är lättillgänglig. Detta skulle gynna kostvetarna som profession då man får utlopp för 
utbildning, menyplanering, produktutveckling och livsmedelskunskap. 
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5.2.6 Förslag för vidare forskning 
 
Vidare forskning bör ytterligare undersöka proteinbehov mellan olika grupper så att 
rekommendationer kan bli än mer tydliga och lätta att följa oavsett vem man är i samhället. 
Vidare är det av intresse att förstå syftet bakom varför en stor andel av fysiskt aktiva som 
konsumerar tillskott inte är medvetna om rekommendationer kring sitt intag av nutrienter. 
Kan man göra den kunskapen allmängiltig är det av vår uppfattning att mer intresse och 
engagemang kommer att ägnas åt hälsa och välmående, något som blir mer och mer aktuellt 
för varje år som går. 
 
 
6. Slutsats  
 
I studien framkom det att de flesta som använde sig utav proteintillskott använde det för att 
säkerställa att de får i sig tillräckligt med protein. Det sågs även att en stor andel av 
respondenterna åt proteintillskott i kombination med styrketräning  då med målet att bygga 
muskler. Resultatet visade att det fanns en skillnad mellan de olika åldersgrupperna och 
könsidentiteterna, något som sedan kunde dementeras av den statistiska analysen. Genom 
ytterligare ett statistiskt test framkom att inte alla respondenterna använde sig utav 
rekommendationer för att komma fram till beslutet att använda sig utav proteintillskott. Det 
sågs även att respondenterna som använde sig utav proteintillskott i större utsträckning 
använde sig utav rekommendationer jämfört med respondentgruppen som inte använde sig 
utav proteintillskott.  
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