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SAMMANFATTNING 
Introduktion: Forskning har visat att syftet med användning av proteintillskott ofta är 
förknippat med träning, hälsofrämjande effekter och träningsresultat. Det finns ingen tydlig 
definition eller klassificering av dessa produkter, vilket gör det svårt att jämföra studier. 
Vidare undersöks sällan hur individens val eventuellt sammanfaller med omgivningens 
uppfattningar, de så kallade deskriptiva normer.  
 
Syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka användning, syfte med användning och 
klassificering av proteinprodukter samt hur detta avviker från deskriptiva normer. Vidare var 
syftet att undersöka ett samband mellan hur ofta proteinprodukter används och frekvens för 
utövning av specifika träningsformer. 
 
Metod: En webbenkät användes för insamling av kvantitativ data. Enkäten spreds genom ett 
bekvämlighetsurval med hjälp av en samarbetspartner som är distributör av proteinprodukter. 
Data analyserades genom beskrivande statistik och samband mättes med Spearmans 
rangkorrelationkoefficient.  
 
Resultat: I undersökningen deltog 309 personer. Den mest använda produkten var 
proteinpulver följt av proteinbars. Få deltagare använde proteingröt och bakmix. Syftet var 
framför allt att “Tillföra extra protein i den dagliga kosten”, “Förbättra 
träning/träningsresultat”, “Mellan måltider” och “Som ett hälsosamt alternativ”. 
Proteinpulver ansågs mest “Som kosttillskott” och proteingröt mest “Som mat/livsmedel”. 
Användning och syfte skiljde sig mer från de deskriptiva normerna än klassificeringen. Ett 
svagt positivt samband fanns mellan styrketräning och produkterna, framförallt proteinpulver.  
 
Slutsats: De mest använda produkterna var proteinpulver och proteinbars. Det primära syftet 
för användning skiljde sig från varandra, men att tillföra extra protein i den dagliga kosten 
och förbättra träning/träningsresultat var det vanligaste. Produkterna klassificerades olika av 
deltagarna. Det fanns ett svagt samband mellan produkterna och träningstyp.  
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ABSTRACT  
 
Introduction: Previous research has shown that the use of protein supplements is often 
associated with exercising, health promoting effects and training performance. The lack of 
definition and classification of these products can however cause problems when comparing 
research. Furthermore it is rare for studies to investigate how the individual’s choice is 
possibly affected by its surroundings, the so-called descriptive norms.  
 
Aim: The aim of this study was to investigate the use, purpose of use and classifications of 
protein products. Also if the participants' choices differ from the descriptive norms, and 
furthermore whether there is a correlation between frequency of usage and time spent 
partaking in specific exercise.   
 
Methods: An online survey was used in collecting quantitative data. It was distributed using 
convenience sampling with the assistance of a company that sells protein products. Data was 
analysed through descriptive statistics, and correlations were discovered using Spearman’s 
rank correlation coefficient.  
 
Results: 309 subjects partook in this study. The most frequently used product was protein 
powder followed by protein bars. Few participants used protein porridge and baking mix. The 
purpose of usage was mainly “Additional protein to the diet”, “Enhancing the effect of 
exercise”, “Between meals” and “As a healthy alternative”. Protein powder was the product 
mainly considered ”A supplement” and protein porridge ”A food”. The use and purpose of 
use of the products differed more from the descriptive norms than classification did. A weak 
correlation between resistance training and using the products was detected, especially for 
protein powder.   
 
Conclusion: The most frequently used products were protein powder and protein bars. The 
main purpose for usage differed between them, but the most common ones were additional 
protein to the diet and enhancing the effect of exercise. The participants classified the 
products differently. Lastly there was a weak correlation between using the products and time 
spent partaking in certain forms of exercise.  
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1. Introduktion 
Konsumenters efterfrågan och marknadens livsmedelsutbud är i ständig förändring, med nya 
produktkategorier framtagna och riktade mot särskilda kundsegment. Ett samtida exempel på 
detta är utveckling av livsmedel som under de senaste åren marknadsförs särskilt för sitt 
proteininnehåll (Gianuzzi, 2019, 17 november). Bland annat så rapporterade Arla en ökad 
efterfrågan på Keso runt 2010 på grund av att “gymfantaster” upptäckt produktens höga 
proteininnehåll, vilket ledde till lanseringen av den proteinrika mejeriprodukten Kvarg 
(Gianuzzi, 2019, 17 november). Under 2010-2014 ökade försäljningen av Kvarg och Keso 
med 137 procent, försäljningen av hälso- och sportbars med nästan 400 procent och under år 
2008-2013 gick försäljningen av sport- och nutritionsprodukter med syfte att öka 
träningsprestation upp med 55 procent (Konsumentföreningen Stockholm, 2015). Enligt 
Svensk Egenvård (2019) köpte svenskarna sportnutrition för över 1,8 miljarder kronor under 
2019. Vidare rapporterar de att Sverige är topp tre i Västeuropa för konsumtion av vad de 
kallar sportnutrition.  
 
Forskning har visat att det finns ett samband mellan träningsmängd och ett högre intag av 
proteintillskott, bland elitidrottare men även vanliga motionärer vid gym (Bianco m.fl., 2014; 
Garthe & Maughan, 2018; Hartmann & Siegrist, 2016; Maughan, 2013; Ruano & Teixeira, 
2020). Det har även visat sig att en av de främsta ambitionerna med användningen av dessa 
tillskott är att öka eller på annat sätt modifiera muskelmassa (Garthe & Maughan, 2018; 
Gianfredi, Ceccarelli, Villarini, Moretti & Nucci, 2020; Hartmann & Siegrist, 2016; Ruano & 
Teixeira, 2020). Det pågår dessutom en diskussion om att många av dem som använder 
tillskott, baserat på den träningsmängd de utövar, gör det obefogat då de får i sig tillräckligt 
med protein från kosten (Hartmann & Siegrist, 2016). Vidare att de som konsumerar tillskott 
är de som behöver dem minst ur ett näringsperspektiv (Lacerda, Carvalho, Hortegal, Cabral 
& Veloso, 2015). Andra studier har pekat på att användare av proteintillskott även 
konsumerar mer proteinrika livsmedel (Bianco m.fl., 2014; Thomas m.fl., 2019).  
 
Garthe och Maughan (2018) menar att kosttillskott, främst de som används i 
sportsammanhang, kan kategoriseras och definieras på många olika sätt och att detta kan leda 
till svårigheter när olika studier jämförs med varandra. Vidare att individen använder och 
kategoriserar olika benämningar på samma typ av produkter, vilket leder till svårtolkade 
resultat.   
 
Ytterligare en aspekt av användning och konsumtion är hur människors val tycks associeras 
med vad de tror att andra skulle göra i samma situation, de så kallade deskriptiva normerna 
(Robinson, Otten & Hermans, 2016). Det har visats att folks uppfattning om vad andra väljer 
kan påverka deras egen konsumtion av energirika livsmedel (Robinson m.fl., 2016) och även 
intag av frukt och grönsaker (Hawkins, Farrow & Thomas, 2020). Detta är en aspekt som 
tycks saknas i litteraturen rörande proteinprodukter, och det är av intresse att undersöka om 
det har en liknande effekt som med andra typer av livsmedel.    

1.1 Definition och klassificering av proteinprodukter 
I litteraturen framgår det inte någon tydlig definition som kan användas som benämning på de 
produkter som inkluderats i undersökningen. Forskningen presenterar olika begrepp och 
tycks ibland vara diffust. I en systematisk litteraturgenomgång och meta-analys där 
författarna undersökte studier om användning av kosttillskott hos idrottare, däribland 
proteintillskott, konstaterades att det finns många olika definitioner av proteintillskott och att 
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dessa bör klargöras (Knapik m.fl., 2015). I en artikel använder sig författarna av olika 
definitioner: “proteinbaserat sporttillskott” och “proteintillskott” (Schönfeldt, Hall & 
Pretorius, 2019). Vidare kan det observeras att definitionen “proteintillskott” är 
återkommande i fler artiklar (Bianco m.fl., 2014; Thomas m.fl., 2019; Cantarow, Livermore, 
McEntee & Brown, 2015; Morton m.fl., 2018; Maughan, 2013; Hartmann & Siegrist, 2016). 
Vid det svenska forskningsinstitutet RISE, som bland annat arbetar med att utveckla metoder 
för att skapa proteinberikade snacksprodukter, används definitionen “proteinprodukter” 
(RISE, u.å). Denna definition förekommer även hos svenska företag som säljer liknande 
produkter som inkluderades i denna undersökning (Apoteket, 2020; Matsmart, u.å). Det tycks 
även vara vagt i litteraturen huruvida proteintillskott ska klassificeras närmare livsmedel eller 
som kosttillskott, då de olika definitionerna pekar åt olika håll. En studie menar att 
proteinpulver och proteinbars ska placeras under kategorin “sportmat” och att kosttillskott 
ska klassificeras som en underkategori av mat (Garthe & Maughan, 2018). Andra forskare 
har exempelvis föreslagit att kosttillskott ska ses som någonting som kompletterar mat och 
inte som ett livsmedel (Thomas m.fl., 2019), och vidare att proteinpulver och proteinbars ska 
ses som “prestationsmat” (Parnell, Wiens & Erdman, 2015). Sammanfattningsvis finns det 
inte alltid någon tydlig linje för vart gränsen mellan kosttillskott och mat går (Garthe & 
Maughan, 2018). 
 
Livsmedelsverket menar att: “Livsmedel definieras i EU-lagstiftningen som alla ämnen och 
produkter som är avsedda att, eller rimligen kan förväntas, ska förtäras av människor” 
(Livsmedelsverket, 2020a). Vidare menar de att kosttillskott ska ses som: “Livsmedel som är 
koncentrerade källor av näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässiga eller 
fysiologisk verkan” samt att syftet med kosttillskott är att komplettera den dagliga kosten 
med vitaminer, mineraler och andra näringsmässiga ämnen (Livsmedelsverket, 2020b). Dock 
redovisas inget specifikt samlingsnamn för de produkter som valts ut för denna studie1. 
 
I vår undersökning och i vårt syfte har vi valt att använda oss av definitionen 
proteinprodukter, och med dessa avser proteinpulver, proteinbars, proteingröt och 
proteinberikad bakmix. I och med svårigheter att hitta studier kopplat till enbart 
proteinprodukter utgår uppsatsen från studier som fokuserat på liknande produkter, men även 
studier som inkluderat kosttillskott i stort. När det refereras till artiklar kommer den definition 
som använts i artikeln återges. 

1.2 Användning av proteinprodukter: vem och varför?  
De som använder sig av kosttillskott, däribland proteintillskott, har visat sig ha en förankrad 
uppfattning om att dessa kan assistera i att förbättra träningsresultat (Gianfredi m.fl., 2020). 
Användning av proteintillskott är även vanligt hos individer som utövar styrketräning, både 
på elitnivå men även hos fritidsutövare (Morton m.fl., 2018). Det har konstaterats att 
styrketräning är en föredragen aktiviteten bland användare av proteintillskott, och att en 
högre träningsfrekvens ökade sannolikheten till användning av dessa (Thomas m.fl., 2019). 
Enligt Lacerda m.fl. (2015) finns det en positiv korrelation mellan användning av 
proteintillskott och tid spenderat på gymmet, medan Cantarow m.fl. (2015) visade att den 
fysiska aktivitetsnivån inte var associerad med ett högre intag av proteintillskott. En studie 
som undersökte användning av kosttillskott hos gymmedlemmar visade att det mest använda 
kosttillskottet var proteinpulver (Ruano & Teixeira, 2020). Det har ofta visat sig att det är fler 

                                                
1  Livsmedelsverket kontaktades för att undersöka om det fanns ett juridiskt samlingsnamn för de 
produkter som inkluderats i undersökningen. Se bilaga 1 för Livsmedelsverkets svar. 
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män än kvinnor som använder sig av proteintillskott (Ruano & Teixeira, 2020; Thomas m.fl., 
2019; Hartmann & Siegrist, 2016; Bianco m.fl., 2014; Cantarow m.fl., 2015). I en studie som 
undersökte användning av proteintillskott bland normalaktiva individer fanns det en skillnad 
mellan män och kvinnor för användningsfrekvens av proteintillskott, där de flesta män 
använde sig av proteintillskott fem eller fler gånger i veckan medan de flesta kvinnor använde 
sig av dem två till fyra gånger i veckan (Cantarow m.fl., 2015).  
 
Proteintillskott har visat sig användas i stor utsträckning av män i syfte att öka muskelmassa 
(Gianfredi m.fl., 2020; Hartmann & Siegrist, 2016; Lacerda m.fl., 2015), men även kvinnor 
visade sig använde dem för att öka i muskelmassa och det fanns vidare gemensamma syften 
hos båda könen såsom förbättra prestation, öka återhämtning och öka i styrka (Ruano & 
Teixeira, 2020). Dock kunde man se att en högre andel män hade som syfte med 
proteintillskott att öka muskelmassa samt öka i styrka (Ruano & Teixeira, 2020; Thomas 
m.fl, 2019; Bianco m.fl. 2014) och att kvinnor använde sig av dessa i större utsträckning än 
män för viktminskning och hälsofrämjande effekter (Thomas m.fl., 2019). De deltagare som 
angett syfte med användning som att öka i muskelmassa var yngre än de som inte gjorde det 
(Ruano & Teixeira, 2020).  
 
Det har visats att störst andel användare av kosttillskott, där bland proteintillskott, var i 
åldersgruppen 25-35 (Ruano & Teixeira, 2020). Vissa upptäckte ingen signifikant 
åldersskillnad mellan användare och icke-användare (Thomas m.fl., 2019; Hartmann & 
Siegrist, 2016), medan andra rapporterade att användare av tillskott var äldre än icke-
användare i deras studie (Gianfredi m.fl., 2020). Vidare visade en studie inget samband 
mellan användning av kosttillskott och utbildningsnivå (Gianfredi m.fl., 2020). Detta verkade 
även vara fallet med proteintillskott (Thomas m.fl., 2019). Dock hittade Lacerda m.fl. (2015) 
ett signifikant samband mellan utbildningsnivå och användning av kosttillskott, där 
proteintillskott var inräknat.  
 
Utöver uppfattningar om träningseffekt finns även olika idéer om hur proteintillskott 
påverkar hälsan. I en jämförelse av attityder mellan användare och icke-användare av 
proteintillskott har det noterats att de som använder dessa produkter i större utsträckning tror 
på dess hälsofrämjande effekter (Hartmann & Siegrist, 2016). De som inte använde dem hade 
å andra sidan starkare uppfattning om dess prestationshöjande effekt på träning, alltså var det 
dem utan erfarenhet av tillskott som hade starkast övertygelse om dess gynnande effekt i 
samband med fysisk aktivitet (Hartmann & Siegrist, 2016). Det har även visat sig att 
användare av proteintillskott var mer benägna att rapportera sin hälsa som väldigt bra eller 
utmärkt jämfört med icke-användare (Austin, McGraw & Libermann, 2014). Bianco m.fl. 
(2014) menar att det finns ett större intresse av noggrann kosthållning och näringsintag hos de 
som använder proteintillskott och att dessa även konsumerar proteinrika livsmedel i större 
uträckning än icke-användare. De menar även att det finns ett samband mellan användning av 
tillskott och minskat intag av snacks och konfektyr samt ökat intag av grönsaker, nötter, färsk 
fisk, ägg och tonfisk. Det tyder på att användare har en varierad och näringsrik kost i stort, 
vilket i sig medför hälsorelaterade fördelar (Bianco m.fl., 2014). Vidare har det visats att 
användare ofta styrs av tron på hälsoeffekter från tillskott som inte kan nås genom kosten 
(Maughan, 2013).  

1.3 Matkonsumtion och normer 
Ytterligare en dimension av konsumtionens komplexitet handlar om hur omgivningen och 
andra människors åsikter påverkar våra val (Neuman & Gronow, 2019). En sådan faktor som 
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observerats i litteraturen är deskriptiva normer, vilket innebär att undersöka hur individens 
val förhåller sig till vad denne tror att andra i omgivningen skulle göra i samma situation och 
utgår från tankar såsom “det som de flesta andra gör är antagligen rätt” (Robinson m.fl., 
2016). Det har visat sig att dessa typer av subjektiva normer inte bara sker genom 
interaktioner, utan formas även i sociala medier där inlägg på Facebook rörande vissa 
livsmedel verkar ha effekt på andras konsumtionsmönster (Hawkins m.fl., 2020). Det har 
även visat sig att användare på Instagram kan tilldela symbolisk mening till vissa typer av 
inlägg rörande kroppsideal, kostvanor och träningsformer, och att dessa har en indirekt 
påverkan på användarens val (Baker & Walsh, 2020). Denna aspekt är relevant för att förstå 
konsumtionen av proteinprodukter och vilka faktorer som samverkar med individens val. 
Särskilt med det inflytande som idag förekommer på sociala medier och andra 
internetbaserade plattformar.  

1.4 Problemformulering  
Med denna växande trend för proteinberikade tillskott är det av intresse att undersöka 
konsumentens syfte med samt användning av denna typ av produkter, där uppsatsen 
avgränsat sig specifikt till det som valts att kallas proteinprodukter. Inom litteraturen beskrivs 
liknande proteintillskott såsom pulver och bars, eller till och med kosttillskott som stort, men 
inte lika mycket finns om andra berikade produkter såsom gröt och bakmix. Då tidigare 
marknadsundersökning tydligt visar att det finns ett intresse för dessa och att konsumtionen 
fortfarande ökar så är det motiverande att undersöka produkterna mer. I och med att denna 
typ av produkter tycks uppmärksammas inom träningskulturen finns det även belägg för att 
undersöka samband mellan användningsfrekvens och typ av träning som associeras med 
dessa. Vidare vilka tänkbara dimensioner som påverkar individens konsumentval, såsom de 
subjektiva normerna. Detta för att öka förståelse för konsumtionsmönstret samt bidra till 
forskning om en specifik användning.   

2. Syfte 
Uppsatsens syfte var att undersöka användning, syfte med användning och klassificering av 
proteinprodukter samt hur detta avviker från deskriptiva normer. Vidare var syftet att 
undersöka ett samband mellan hur ofta proteinprodukter används och frekvens för utövning 
av specifika träningsformer. 

3. Metod och Material 

3.1 Metodval 
I uppsatsen har en webbenkät använts för att samla in kvantitativ data. Enligt Backman 
(2008, s. 33) kan kvantitativ metod förklaras som användningen av mätningar som med hjälp 
av matematik och statistik kan kvantifieras och redovisas i numeriska observationer.  

3.2 Litteratursökning 
Enligt Henricsson (2012, s. 95) sker en informationssökning i sex steg: formulera problemet, 
välj rätt resurs, formulera sökfråga, genomför sökningen, utvärdera resultatet, genomför en 
ny sökning utifrån resultat av utvärderingen.  
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Vi har använt oss av Researchgate.net och Uppsala universitetsbibliotek vid sökning av 
vetenskapliga artiklar. De sökord som vi valt att använda oss av är: “Protein supplement”, 
“Protein supplementation”, “Protein supplementation in training”, “Food supplement”, “Food 
supplement AND attitudes”, “Dietary supplement AND attitudes”, “Protein supplement AND 
purpose”, “Protein supplement AND uses”, “Protein supplement AND attitudes”, “Protein 
supplement AND food”, “Protein supplement AND health”, “Definition of protein 
supplement”, “Definition of dietary supplement”, “Definition of food supplement”, 
“Supplement AND diet knowledge”. Vi har även funnit relevanta källor genom att granska 
referenslistor. För att limitera sökningarna till aktuell forskning så avgränsades åren för 
artiklarna till 2010-2020. Artiklar har valts utifrån relevans genom deras titel eller 
sammanfattning. Därefter har de artiklar som var av intresse noggrant bearbetats för att 
avgöra vilka som var relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare utvecklades 
ett intresse för att utforska teorier om deskriptiva normer, och litteraturgenomgången 
utökades med artiklar som undersökte detta området.  

3.3 Enkäten 
Webbenkäten bestod av femton frågor, varav alla var obligatoriska. Webbenkät kan användas 
för att undersöka stora grupper av användare och innebär att deltagarna fyller i enkäten online 
genom att besöka en webbsajt (Bryman, 2011, s. 599). Enkäten (Bilaga 3) utformades med 
hjälp av Google forms, ett gratisprogram lanserat av Google, där det går att utforma enkäter 
som kan skickas ut via mail eller länk. Undersökningen inleddes med ett följebrev (Bilaga 2) 
för att informera deltagarna om undersökningens syfte, urvalskriterier, etiska ståndpunkter 
och kontaktinformation. Inledningsvis valdes frågor om kön, ålder och utbildningsnivå. 
Frågan om utbildningsnivå är hämtat från en enkät utformad av Länsstyrelsen (Länsstyrelsen, 
2015).  
 
Enkäten var indelad i två delar, där första delen fokuserade på användning och definition av 
proteinprodukter. En kort text presenterades innan frågorna som informerade deltagarna att 
proteinprodukter är det samlingsnamn vi valt att använda och att vi med dessa avser 
proteinpulver, proteinbars, proteingröt och proteinberikad bakmix (pannkaksmix, kakmix). 
De första två frågorna var utformade för att besvara hur ofta och hur länge deltagarna hade 
använt proteinprodukter. Inspiration till dessa två frågor hämtades från en studie som 
undersökte vad deltagarna trodde att det fanns för nytta med att använda proteinprodukter 
(Hartmann & Siegrist, 2016). Vidare fanns en flervalsfråga om i vilket syfte de använde sig 
av proteinprodukter där deltagarna kunde välja fler än ett alternativ för varje produkt. 
Svarsalternativen till denna fråga utformades med inspiration från resultat och slutsatser i de 
flesta artiklar vi undersökt rörande anledning till användning av proteintillskott.  
 
Efter frågorna om användning följde en fråga som undersökte hur deltagarna skulle definiera 
proteinprodukter med följande svarsalternativ: “Som mat/livsmedel”, “Som kosttillskott”, 
“Vet inte” och “Annat”. Möjligheten att skriva en egen kommentar i fritext fanns om 
deltagarna valt alternativet “Annat”. Dessa fyra frågor var indelade efter enskild produkt och 
bestod av fyra kategorier; “Proteinpulver”, “Proteinbars”, “Proteingröt” och “Bakmix”. 
Produkterna som undersöktes valdes utifrån samarbetspartnerns sortiment, dock 
specificerades ej varumärket.  
 
Med avsikt att undersöka deskriptiva normer vid användning och definition av 
proteinprodukter upprepades de fyra första frågorna. I dessa fick deltagaren istället utgå ifrån 



 

11 

vad denne uppfattade att den genomsnittlig användare av produkterna skulle svara på samma 
fråga. Inspirationen att använda dessa frågor hämtades från två studier som undersökte 
sambandet mellan deskriptiva normer och matvanor (Hawkins m.fl., 2020; Robinson m.fl., 
2016). För de två frågorna angående klassificering där svarsalternativen “Annat” var möjligt 
så numrerades dessa svarsalternativen automatiskt i Google forms. Detta kan ge en 
missvisande bild att enkäten bestod av 17 frågor, trots att det endast var 15 frågor.  
 
Vidare fanns i enkätens första del en fråga om uppskattning av sin allmänna hälsa med 
svarsalternativen: “Bra”, “Ganska bra”, “Ganska dålig” och “Dålig”. Denna fråga med 
svarsalternativ hämtades ur två artiklar (Bailey, Gahche, Miller, Thomas & Dwyer, 2013; 
Austin m.fl., 2014).  
 
Den avslutande frågan av enkätens första del handlade om självuppskattad kunskaper om kost 
och hade samma svarsalternativ som frågan om hälsa. Inspiration till denna fråga hämtades 
från en studie där man undersökte kunskap kring kost och kosttillskott i samband med idrott 
där en subjektiv fråga om hur individen upplevde sin kostkunskap användes (Kołodziej, 
Cyran-Grzebyk, Majewska & Kołodziej, 2019). 
 
Den andra delen av enkäten handlade om träning och bestod av två frågor som undersökte 
träningsfrekvens samt ambitionsnivå. Första frågan handlade om hur ofta deltagarna tränar, 
där svarsalternativen utgick från hur ofta de utförde den specifika träningsformen. Varje 
träningsform hade även en förklaring och exempel på aktivitet. Alternativen var: 
“Styrketräning”, “Konditionsträning”, “Rörlighetsträning”, “Motionsträning” och “Annan typ 
av träning”. Den avslutande frågan i enkäten löd: “Beskriv med egna ord din 
träningsambition (till exempel “Att tävla i styrkelyft på elitnivå" eller "Att motionera för att 
hålla mig frisk”)”. Denna fråga var öppen och deltagarna skrev själva i svaren i en textruta.  

3.4 Pilotstudie 
En pilotstudie av enkäten genomfördes för att testa frågornas funktionalitet och begriplighet 
samt om de data som samlats in besvarade uppsatsens syfte. Detta genomförs för att 
utvärdera frågornas relevans men även undersökningen som helhet (Bryman, 2011, s. 258). 
Pilotstudien bestod av åtta frågor och ett följebrev. I pilotstudien deltog tio personer som 
valts genom ett målstyrt urval samt snöbollsurval. Målstyrt urval syftar på att deltagarna är 
utvalda för att de är relevanta och kan besvara forskningsfrågan (Bryman, 2011, s. 392). 
Snöbollsurval är en typ av bekvämlighetsurval där forskaren kommer i kontakt med fler 
deltagare genom att de första deltagarna som var relevant för undersökningen kontaktar 
ytterligare potentiella deltagare (Bryman, 2011, s. 196). I pilotstudien kunde deltagarna lägga 
en kommentar för varje fråga för att uttrycka synpunkter. 
 
Efter att svaren från pilotstudien samlats in användes kommentarerna för att vidareutveckla 
frågor och svarsalternativ. Vissa svarsalternativ omformulerades då några deltagare upplevde 
dem som svårtolkade. Deltagarna upplevde även svårigheter att förstå vad de olika 
träningsformerna innebar och vad som menades med proteinberikad bakmix. Förklaring och 
exempel av dessa utformades. Frågor angående utbildningsnivå, självuppskattad  hälsa och 
självuppskattad kunskap om kost tillkom. Även frågor om användning och definition utifrån 
deskriptiva normer lades till. Efter dessa justeringar utfördes ingen ny pilotstudie. Detta 
motiveras med att frågorna om utbildningsnivå, hälsa och kost redan var beprövade då de 
hämtades från befintliga enkäter. De frågor och svarsalternativ rörande deskriptiva normer 
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var baserade på de frågor angående användning och definition som redan prövats i den 
genomförda pilotstudien. 

3.5 Urval  
Målgruppen och inkluderingskriterer i denna undersökning var att vara användare av någon 
eller flera av proteinprodukterna som inkluderades i undersökningen samt 18 år fyllda. 
Deltagarna i denna studie kunde frivilligt välja att delta i undersökningen genom att besvara 
enkäten som publicerades på vår samarbetspartners sociala medier. Ett sådant typ av urval 
kan ses som ett icke-sannolikhetsurval som kallas bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval är ett urval där personer som är tillgängliga och villiga att ställa upp kan 
delta (Bryman, 2011, s. 194). 
 
Vi kontaktade vår samarbetspartner genom mail där de bekräftade att de kunde assistera i att 
sprida vår enkät. Vår samarbetspartner är ett svenskt företag som säljer och marknadsför 
bland annat proteinprodukter. De arrangerar även evenemang för olika sporter och driver 
poddar om träning och kost med mera. Syftet med att gå via detta företag var att öka 
sannolikheten att nå ut till vår målgrupp och minimera risken för bortfall.   
 
Bortfall kan ske när till exempel deltagare vägrar att delta eller inte kan hittas (Bryman, 2011, 
s. 179). Detta har egentligen bara betydelse vid slumpmässigt utvalda deltagare som vid 
sannolikhetsurval, och inte vid ett icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2011, s. 232). Dock kan 
bortfall av data inträffa, vilket kallas internt bortfall och kan till exempel ske när en deltagare 
inte vill svara på eller missar en fråga (Bryman, 2011, s. 320). För att förebygga detta så var 
varje fråga i enkäten obligatorisk. 

3.6 Datainsamling  
Enkäten lades upp på företagets Facebook-sida i “din händelse” samt deras Instagram i “din 
händelse”. Enkäten var inte tillgänglig under hela svarsperioden, utan vid tre tillfällen á 24 
timmar. Den var synlig om deltagarna gick in på företagets “händelse” som fanns publicerad 
högst upp på både Facebook och Instagram, vilket var synligt om de följde företagets 
respektive konton. Det fanns ingen möjlighet att interagera med denna “händelse”, 
exempelvis genom att kommentera eller “gilla”. Enkäten var möjlig att göra på både telefon 
och dator. Företaget har över 31 000 följare på Facebook och 108 000 följare på Instagram. 
Enligt tidsplanen skulle enkäten vara besvarad senast den 29/4 2020, och då svarsfrekvensen 
bedömdes som tillräcklig vid denna tidpunkt stängdes svarsfunktionen i enkäten av vid denna 
tidpunkt.  

3.7 Analys och bearbetning av data 
Vid analys och bearbetning av data användes Microsoft Excel 2011, Microsoft Word 2011, 
Google forms, Google forms (responses) och statistikprogrammet Jamovi version 1.1.9. 
(Jamovi, u.å). 
 
Google forms har en funktion som utformar grafer och diagram för alla svarsalternativ som 
vidare kunde tolkas eller kopieras direkt från programmet. Word användes för att justera och 
utveckla grafer och diagram. Ett dokument från Google forms (responses) där alla svar från 
enkäten fanns samlade importerades in i Excel där svaren bearbetades för att vidare 
importeras till Jamovi. Variablerna döptes om i Jamovi för att efterlikna frågorna i enkäten. I 
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Jamovi importerades frågor om utbildningsnivå, användning av produkter, hälsa, kost och 
träningsfrekvens som ordinalskala eftersom svarsalternativen var rangordnade i stigande 
skala. Ordinalskala används där ett mätvärde är exempelvis längre eller större än en annan 
och rangordning av individerna blir möjligt (Ejlertsson, 2012, s. 49). Frågor om kön, ålder, 
syfte och klassificering importerades som nominalskala. Nominalskala innebär indelning och 
klassificering av data, utan att rangordna dessa grupper (Ejlertsson, 2012, s. 49).  
 
Spearmans rangkorrelationkoefficient i Jamovi användes för att mäta samband mellan hur 
ofta proteinprodukter användes och frekvens för utövning av specifika träningsformer. Dessa 
två ordinalvariabler ställdes mot varandra i Spearmans rangkorrelationkoefficient, som kan 
användas för att mäta styrkan av samband när minst en variabel är ordinal och betecknas rs 
eller Spearman’s rho (Ejlertsson, 2012, s. 233). För att tolka detta utgår vi från -1 < rs < +1, 
där nära +1 betyder ett starkt positivt samband, nära -1 betyder ett starkt negativt samband 
och nära 0 betyder ett svagt linjärt samband (Ejlertsson, 2012, s. 227). 
 
För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan de manliga och kvinnliga deltagarnas 
användning av och syfte med produkterna så utformades två korstabeller i Jamovi med 
uppdelning efter kön. Den ena visade hur ofta respektive kön använde produkterna och den 
andra vilket syfte respektive kön hade för de olika produkterna. Dessa två tabeller är inte 
redovisade i uppsatsen, utan användes som underlag för att vidare räkna om svaren i procent 
för en beskrivande text. Detta för att inte överflöda rapporten med tabeller och grafer.  
 
För frågan om klassificering av produkterna (nr 10 och 12) fanns det möjlighet för deltagarna 
att lägga till en kommentar i fritext om någon av produkterna klassas som “Annat”. Utifrån 
kommentarerna gjordes en manuell kodning av kategorier för att urskilja vilka svar som var 
likartade och återkommande. På samma sätt samlades kommentarer in för enkätens sista 
fråga om hur deltagarna själva skulle beskriva sin träningsambition. Dessa kommentarer 
färgkodades i Excel utefter de kategorier som upptäcktes. De flesta kommentarer innehöll en 
till fyra kategorier i samma svar. Färgerna kunde därefter grupperas för att räkna ut antal 
vilket gav en generell bild av deltagarnas träningsambition.  
 
I frågan angående deltagarnas syfte med användning av produkterna fanns det möjlighet att 
fylla i mer än ett svarsalternativ. Detta var för att se hur många som hade ett visst syfte med 
produkterna totalt sett utan att deltagarna behövde välja det ena över det andra. När dessa 
svar senare skulle föras över från Google forms till Excel och sedan Jamovi uppstod det dock 
komplikationer med svarsalternativen. Istället för att särskilja svaren för att se hur många 
totalt som till exempel valt “Mellan måltider” så klustrades kombinationen av svar ihop. Det 
gav hur många som svarat till exempel “Mellan måltider” och “Som ett hälsosamt alternativ” 
istället för att redovisa dessa som separata svar. Därför redovisas deltagarnas svarsfrekvens i 
en figur istället, där svaren räknats ihop manuellt utefter hur många deltagare som valt de 
olika alternativen. I Excel konverterades svarsalternativen till bokstäver (A-G + 0 för 
“Annat”) för att underlätta beräkningen. 

3.8 Etiska reflektioner 
För svensk forskning finns det etiska principer som ska uppfyllas när personer är inblandade i 
forskningen (Bryman, 2011, s. 131). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131-132). Det handlar om att 
deltagarna ska vara informerade om undersökningens syfte, att de ska veta att det är frivilligt 
att delta och att de kan avbryta sin medverkan när de vill utan att behöva ange anledning, att 



 

14 

personuppgifter behandlas med största möjliga konfidentialitet samt att uppgifterna som 
samlas in endast används för forskningen (Bryman, 2011, s. 131-132). I vårt följebrev (Bilaga 
2) har vi informerat deltagarna om detta och därmed tagit ställning och uppfyllt dessa etiska 
principer. 

4. Resultat 
Bland de 309 deltagarna var 57,0% män (n=176) och 43,0% kvinnor (n=133). Majoriteten var 
i åldern 18-30, 65,7% (n=203), följt av 31-50, 33,0% (n=102) och 51-70, 1,3% (n=4). 
Majoriteten angav utbildningsnivån “Examen från högskola/universitet”, 38,2% (n=118), 
följt av “Gymnasieexamen eller motsvarande”, 32,4% (n=100), “Studier vid 
högskola/universitet”, 17,5% (n=54) , “Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet”, 
8,4% (n=26) och “Grundskola eller motsvarande”, 3,6% (n=11). 

4.1 Användning av och syfte med proteinprodukter 

Proteinpulver är den produkt som används oftast och majoriteten svarade “1 eller fler gånger 
per dag” (n=134) (se Figur 1a). Vidare kan man se en fallande skala i frekvens. Proteinbars 
svarade de flesta “1-3 gånger i veckan” (n=115) och vidare “1-3 gånger i månaden” (n=97). 
Proteinpulver (n=4) och proteinbars (n=6) hade få deltagare som svarade “Aldrig”. De flesta 
deltagarna hade aldrig använt sig av varken proteingröt (n=203) eller bakmix (n=219). Dock 
kan man se att proteingröt hade en något högre användningsfrekvens än bakmix, proteingröt 
“1-3 gånger i veckan” (n=31) och bakmix “Enstaka tillfällen per år” (n=41).  
 
Utifrån vad deltagarna tror om den genomsnittliga användaren var även proteinpulver den 
mest frekvent valda produkten, “4-6 gånger i veckan” (n=126), “1-3 gånger i veckan” (n=88) 
och “1 eller fler gånger per dag” (n=86) (se Figur 1b). Även här hade majoriteten valt “1-3 
gånger i veckan” (n=161) för proteinbars, följt av “4-6 gånger i veckan” (n=83) och “1-3 
gånger i månaden” (n=42). Ingen deltagare hade valt “Aldrig” för proteinpulver eller 
proteinbars. Här var det betydligt färre som valt “Aldrig” för proteingröt (n=24) och bakmix 
(n=25). Återigen kan man se att proteingröt hade högre frekvens av användning än bakmix. 
Proteingröt “1-3 gånger i veckan” (n=105) och bakmix “1-3 gånger i månaden” (n=116). 
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Figur 1a och 1b. Figur 1a hur ofta deltagarna använder proteinprodukter. Figur 1b hur ofta 
deltagarna uppfattar att den genomsnittlig användare använder proteinprodukter. 
 
Undersökningen om hur ofta män respektive kvinnor använder sig av de olika produkterna 
visade att proteinpulver var den som båda könen använde i störst utsträckning jämfört med de 
andra produkterna. “1 eller fler gånger per dag” var vanligare hos männen, 45,0% (n=80), än 
hos kvinnorna, 41,0% (n=54). För proteinbars var det vanligaste svaret för männen “1-3 
gånger i månaden”, 36,0% (n=64), och för kvinnorna var det “1-3 gånger i veckan”, 46,0% 
(n=61). Proteingröt var det vanligaste svarsalternativet “Aldrig”, 70,0% (n=124) av männen 
och 59,0% (n=79) av kvinnorna. Men kvinnorna använde det oftare än männen, “1-3 gånger i 
veckan” för 12,0% (n=16) av kvinnorna och 9,0% (n=15) av männen. För bakmix var 
alternativet “Aldrig” det vanligaste, 76,0% (n=134) av männen och 64,0% (n=85) av 
kvinnorna. Även här användes det oftare av kvinnorna, 11,0% (n=14) av kvinnorna och 4,0% 
(n=7) av männen svarade “1-3 gånger i veckan”. 
 
Frågan om hur länge deltagarna använt sig av produkterna visade att majoriteten använt sig 
av proteinpulver (n=260) och proteinbars (n=268) längre än ett år. Endast en mindre andel av 
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deltagarna hade använt sig av proteingröt (n=42) samt bakmix (n=28) längre än ett år. 
Angående vad deltagarna trodde om hur länge den genomsnittliga användare använt sig av 
produkterna så trodde de flesta att användare av proteinpulver (n=236) och proteinbars 
(n=231) har använt dem längre än ett år, medan användare av proteingröt (n=85) och bakmix 
(n=84) som använt längre än ett år var färre.  
 
Det huvudsakliga syftet med användning av proteinpulver var att “Tillföra extra protein i den 
dagliga kosten” (n=274) följt av “Förbättra träning/träningsresultat” (n=198) (se Figur 2a). 
För proteinbars var det “Mellan måltider” (n=218) och “Tillföra extra protein i den dagliga 
kosten” (n=126). Det huvudsakliga syftet med proteingröt var “Tillföra extra protein i den 
dagliga kosten” (n=57) och för bakmix “Som ett hälsosamt alternativ” (n=46). Vid denna 
fråga inträffade internt bortfall (n=4) för proteingröt. Dessa deltagare hade kryssat i ett syfte 
men även valt alternativet “Använder inte”. Svaren från dessa deltagare var ej möjligt att 
tolka. 
 
Deltagarnas bild av den genomsnittliga användarens huvudsakliga syfte av proteinpulver var 
“Förbättra träning/träningsresultat” (n=274) samt “Tillföra extra protein i den dagliga kosten” 
(n=219) (se Figur 2b). För proteinbars var det även här “Mellan måltider” (n=192) följt av 
“Som ett hälsosamt alternativ” (n=165). Även här var det huvudsakliga syftet för proteingröt 
“Tillföra extra protein i den dagliga kosten” (n=175) och för bakmix “Som ett hälsosamt 
alternativ” (n=181). 
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Figur 2a och 2b. Figur 2a deltagarnas syfte med användning av proteinprodukter. Figur 2b 
syftet med användning av proteinprodukter utifrån deltagarnas uppfattning av den 
genomsnittlig användare. 
 
Det huvudsakliga syftet med proteinpulver hos båda könen var “Tillföra extra protein i den 
dagliga kosten”, 90,0% (n=159) av männen och 89,0% (n=118) av kvinnorna, följt av 
“Förbättra träning/träningsresultat”, 69,0% (n=122) av männen och 57,0% (n=76) av 
kvinnorna. Alternativen “Som ett hälsosamt alternativ” och “I recept” var vanligare hos 
kvinnorna (se Figur 3a). För proteinbars “Mellan måltider”, 70,0% (n=123) av männen och 
71,0% (n=95) av kvinnorna, följt av “Tillföra extra protein i den dagliga kosten”, 47,0% 
(n=82) av männen, och “Som ett hälsosamt alternativ”, 43,0% (n=57) av kvinnorna (se Figur 
3b). Huvudsakliga syftet med proteingröt “Tillföra extra protein i den dagliga kosten”, 15,0% 
(n=27) av männen och 23,0% (n=30) av kvinnorna (se Figur 3c). Och för bakmix “Som ett 
hälsosamt alternativ”, 7,0% (n=12) av männen och 26,0% (n=34) av kvinnorna (se Figur 3d). 
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Figur 3a, 3b, 3c och 3d. Deltagarnas syfte med användning av proteinprodukter utefter 
könsfördelning 

4.2 Klassificering av proteinprodukter 

Det visade sig att proteingröt var den produkt som i störst utsträckning ansågs “Som 
mat/livsmedel” (n=252) av deltagarna och minst “Som kosttillskott” (n=40) (se Figur 4a). 
Proteinpulver var den produkt som framförallt ansågs “Som kosttillskott” (n=212) och minst 
“Som mat/livsmedel” (n=96). Proteinbars klassificerades “Som mat/livsmedel” (n=186) och 
“Som kosttillskott” (n=98). Bakmix “Som mat/livsmedel” (n=193) och “Som kosttillskott” 
(n=54).  
 
Vid klassificering av produkterna som “Annat” fick deltagarna lämna kommentarer om hur 
de skulle beskriva produkterna (n=30). Detta var även en möjlighet när deltagarna svara 
utifrån den genomsnittliga användaren (n=11), (se bilaga 4). 
 
Utifrån vad deltagarna trodde om den genomsnittliga användaren ansågs även här proteingröt 
mest “Som mat/livsmedel” (n=213) och minst “Som kosttillskott” (n=80) (se Figur 4b). 
Proteinpulver sågs även här mest “Som kosttillskott” (n=280) och minst “Som 
mat/livsmedel” (n=28). Det var jämnare fördelat vid klassificering av proteinbars “Som 
mat/livsmedel” (n=149) och “Som kosttillskott” (n=146). Bakmix “Som mat/livsmedel” 
(n=178) och “Som kosttillskott” (n=84). 
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Figur 4a och 4b. Figur 4a hur deltagarna klassificerar proteinprodukter. Figur 4b hur 
deltagarna uppfattar att den genomsnittlig användare klassificerar proteinprodukter. 

4.3 Hälsa och kost 
Frågan om hur deltagarna uppskatta sin allmänna hälsa svarade majoriteten “Bra”, 74,1% 
(n=229), “Ganska bra” 23,9% (n=74) och 1,9% (n=6) “Ganska dålig”. Frågan om hur 
deltagarna uppskatta sina kunskaper om kost svarade majoriteten “Bra” 63,1% (n=195), 
“Ganska bra” 33,3% (n=103) och 3,6% (n=11) “Ganska dålig”. 

4.4 Träning 

Det visade sig att styrketräning var den mest utövade träningsformen bland deltagarna då 
endast en deltagare valt alternativet “Aldrig” vid frågan om hur ofta de utövar denna typ av 
träning (se Figur 5). Vidare att svarsalternativet för styrketräning “4-7 gånger i veckan” 
(n=224) var det vanligaste bland alla träningsformer. Konditionsträning hade också få 
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deltagare som valt alternativet “Aldrig” (n=9). Motionsträning var den typ av träning som 
hade flest deltagare som utövade det “Mer än 7 gånger i veckan” (n=37). Annan typ av 
träning var den träningsform där flest deltagare valt alternativet “Aldrig” (n=82) och 
rörlighetsträning var den typ av träning som näst flest deltagare valt alternativet “Aldrig” 
(n=45). 
 

 
Figur 5. Frekvensen av specifika träningsformer.  
 
Vid undersökning av samband mellan hur ofta proteinprodukter används och frekvens för 
utövning av specifika träningsformer så visade det sig att det fanns ett svagt positivt samband 
mellan styrketräning och alla proteinprodukter. Proteinpulver och styrketräning (Spearman’s 
rho: 0.307, p-value: <.001), bakmix och styrketräning (Spearman’s rho: 0.154, p-value: 
0.007), proteinbars och styrketräning (Spearman’s rho: 0.134, p-value: 0.019) samt 
proteingröt och styrketräning (Spearman’s rho: 0.125, p-value: 0.027). Vidare fanns ett svagt 
positivt samband mellan rörlighetsträning och bakmix (Spearman’s rho: 0.151, p-value: 
0.008).  
 
I den avslutande frågan fick deltagarna svara i fritext om sin träningsambition. Deltagare 
angav att de tränade i syfte att “Öka muskelmassa samt lyfta tyngre” (n=171) och beskrevs i 
samband med tävling eller vanlig motionsnivå. Det fanns även svar om att “Bibehålla och 
förbättra den fysiska hälsan för att hålla sig friska” (n=129). Att “Träna i tävlingssyfte” 
(n=81) var återkommande inom styrketräning, fitness, konditionssporter, crossfit och 
kampsporter på elit- eller amatörnivå både i Sverige och internationellt. Kategorier kring 
“Utseende och kroppslig estetik” (n=38) tog form genom kommentarer om att vilja se bra ut 
naken eller ha en attraktiv kropp. “En önskan om prestationshöjning” (n=34) beskrevs inom 
olika sporter eller träningssätt men även i syfte att förbättra andra aspekter i livet såsom 
arbete. Det fanns en kategori om att “Träna för nöje och som en hobby” (n=24) med eller 
utan framtida ambitioner om att tävla. Vidare fanns kategorin “Bibehålla och förbättra den 
mentala hälsan genom träning” (n=23) för bland annat stressreducering och förbättra sömn. 
Deltagare meddelade även att de “Tränar som vardagsmotion” (n=22) kombinerat med att 
hålla sig friska, må bra eller i förebyggande syfte. Det fanns även kommentarer kring 
“Träning i förebyggande syfte och rehabilitering” (n=15), antingen på grund av skador eller 
för att motverka negativa effekter av åldrande.“Viktkontroll” (n=13) var också en 
återkommande kategori för både minskning, ökning samt stabilisering. 
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5. Diskussion  
I undersökningen deltog 309 personer. Den mest använda produkten var proteinpulver följt 
av proteinbars. Få deltagare använde proteingröt och bakmix. Syftet var framför allt att 
“Tillföra extra protein i den dagliga kosten”, “Förbättra träning/träningsresultat”, “Mellan 
måltider” och “Som ett hälsosamt alternativ”. Proteinpulver ansågs mest “Som kosttillskott” 
och proteingröt mest “Som mat/livsmedel”. Användning och syfte skiljde sig mer från de 
deskriptiva normerna än klassificeringen. Ett svagt positivt samband fanns mellan 
styrketräning och produkterna, framförallt proteinpulver.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Användning av och syfte med proteinprodukter 
I vår undersökning var det fler manliga än kvinnliga deltagare, vilket även har varit fallet i 
andra studier (Bianco m.fl., 2014; Sousa m.fl., 2015; Lacerda m.fl., 2015., Gianfredi m.fl., 
2019). Detta kan tänkas bero på att det är fler män än kvinnor som använder produkterna, 
eller bara att de var mer benägna att delta i undersökningen. Det är dock problematiskt att dra 
några slutsatser i och med att enkäten fanns tillgänglig under korta perioder och endast på 
företagets sociala media. Det kan alltså handla om ojämn könsfördelning bland företagets 
följare eller att kvinnor helt enkelt inte gick in på sina sociala media i lika stor utsträckning 
under den angivna perioden.  
 
I vår undersökning var det något fler män än kvinnor som använde proteinpulver mer 
frekvent, vilket även har visats i tidigare forskning (Cantarow m.fl., 2015). Vidare var det 
färre kvinnor än män i undersökningen som svarade att de aldrig använde proteingröt eller 
bakmix. Trots högre andel män som deltog i studien var könsfördelningen för både 
användningsfrekvens och syfte ändå relativt jämn i vår undersökning, vilket var överraskande 
med tanke på att andra studier hittat stora skillnader mellan könen (Ruano & Teixeira, 2020; 
Thomas m.fl., 2019; Hartmann & Siegrist, 2016; Bianco m.fl., 2014; Cantarow m.fl, 2015).  
 
De främsta syftena med användning av proteinprodukterna var för att “Tillföra extra protein i 
den dagliga kosten”, “Förbättra träning/träningsresultat”, “Mellan måltider” och “Som ett 
hälsosamt alternativ”. En tänkbar anledning till varför många av deltagarna använder 
produkterna för det extra proteinintaget är att de tror att proteintillskott kan medföra 
hälsoeffekter som inte är möjligt att nå endast genom kost, något som visats i tidigare 
forskning (Maughan, 2013). Det var vidare fler män än kvinnor i vår undersökning som 
använde produkterna i syfte för att “Förbättra träning/träningsresultat”, något som 
förekommer i andra studier där män i större utsträckning använde proteintillskott i syfte för 
att öka i muskelmassa (Gianfredi m.fl., 2020; Hartmann & Siegrist, 2016; Lacerda m.fl., 
2015). Vi kan även se att kvinnorna i vår undersökning använder produkterna som ett 
hälsosamt alternativ i större utsträckning än männen, något som även Thomas m.fl. (2019) 
kunde konstatera i sin studie. Skillnader mellan könen kunde observeras för vissa produkter 
och sammanhang, men i jämförelse med tidigare forskning är det dock likheten som är mer 
slående än skillnaderna.  
 
De syften med användning som observeras i litteraturen samt den aktuella undersökningen 
tyder på att de som använder proteinprodukter i allmänhet prioriterar sin hälsa. Att förbättra 
sina träningsresultat är indirekt ett sätt att göra detta, och även om det är fler kvinnor som 
främst angav hälsofrämjande anledningar så blir även männens motivation relevant för 
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sammanhanget. Det kan även tänkas att undersökningens urval är en del av en population 
som har större intresse för och mer kunskap om träning och kost än den generella 
befolkningen, och därmed prioriterar hälsan i större utsträckning. Ytterligare en undersökning 
som jämför användare och icke-användare skulle tillföra mer relevant information till 
diskussionen.  
 
Forskning rörande produkter såsom proteingröt och bakmix är, till vår kännedom, begränsad 
till marknadsföringssyften och tycks inte förekomma i studier tillsammans med tillskott 
såsom proteinpulver och proteinbars. Detta tyder på en produktkategori som fallit mellan 
stolarna i forskningen, vilket motiverade oss att inkludera dessa i vår undersökning. Trots att 
vi inte kan jämföra våra resultat med andra studier gällande dessa produkter vill vi påpeka att 
vi istället fått fram ny information som motiverar mer forskning på området.  

5.1.2 Klassificering av proteinprodukter 
Vid klassificering av proteinprodukterna visade det sig att deltagarna inte definierade dessa 
på samma sätt, trots att det går under samma samlingsnamn. Proteinpulver var den produkt 
som klassificerades som kosttillskott i störst utsträckning och motsäger därmed det som 
Garthe och Maughan (2018) menar, att proteinpulver ska vara något som faller under 
kategorin sportmat. Det motsäger även det som Parnell m.fl. (2015) diskuterar om att det 
borde ses som prestationsmat. Tyvärr har vi inte hittat någon studie som inkluderat 
proteingröt, som var det som sågs mest som ett livsmedel. Det kan dock tänkas att det ansågs 
mest som livsmedel just för att det benämns som “gröt”. I de kommentarer deltagarna lämnat 
under svaret “Annat” finns återkommande kategorier om att jämställa produkterna med godis, 
snacks och mellanmål, framförallt gällande proteinbars. Detta går enligt oss under 
klassificeringen livsmedel, men deltagarna kan tänkas ha velat utveckla eller förtydliga sina 
svar och därför valt “Annat”.  
 
Livsmedelsverket beskriver på sin hemsida ett användningsområde för kosttillskott som 
prestationshöjande i avseende att öka i muskelmassa och bidra till snabbare återhämtning 
(Livsmedelsverket, 2020b). Trots att det inte nämns något om de specifika produkter som 
valts ut till denna undersökning så liknar beskrivningen ändå det som deltagarna i studien 
uttryckt. Det kan alltså argumenteras att proteinprodukter, enligt Livsmedelsverkets 
indelning, räknas som kosttillskott. Vi spekulerade om att proteingröt och bakmix skulle 
klassificeras närmare berikade livsmedel, men enligt Livsmedelsverkets (2020c) hemsida 
gäller det endast livsmedel som berikats med vitaminer eller mineraler för att förbättra deras 
näringsvärde. Det är alltså en snarlik beskrivning, men ännu en gång anser vi att dessa två 
produkter fallit mellan kategorier.  
 
I vidare forskning om dessa produkter kan det utifrån denna studie rekommenderas att inte 
fokusera på vad alla produkter bör klassificeras som, utan se dem utifrån varje enskild 
produkt. Det kan tänkas ge en tydligare bild av vad som ska klassificeras som livsmedel eller 
kosttillskott, något som enligt Garthe och Maughan (2018) inte är helt klart idag.  

5.1.3 Hälsa och kost  
Majoriteten av deltagarna i vår undersökning skattade sin hälsa som “Bra” och ett av de 
vanligare syftena med produkterna var som ett hälsosamt alternativ, vilket enligt egen 
reflektion visar att deltagarna någonstans tror att produkterna kan ha en hälsofrämjande 
effekt. Detta stämmer överens med tidigare fynd som har visat att människor använder 
kosttillskott, däribland proteintillskott, för att förbättra hälsan (Bailey m.fl., 2013; Maughan, 
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2013; Garthe & Maughan, 2018). En annan aspekt kan vara att många klassificerar sin hälsa 
som ”Bra” just för att deltagarna i vår undersökning med största trolighet är fysiskt aktiva 
eller intresserad av träning, och därför antagligen angelägna om sin hälsa. Det ska påpekas att 
definition av vad som är “Bra hälsa” är subjektivt och ger inget exakt mått, men vi ansåg att 
en mer utförlig undersökning av deltagarnas hälsa hamnade utanför rapportens syfte.  
 
Det har visat sig finnas ett större intresse för god kosthållning och näringsintag hos användare 
av proteintillskott (Bianco m.fl., 2014). Detta kan tänkas förklara varför majoriteten av 
deltagarna i vår undersökning uppskattade sin kunskap om kost som “Bra”. Även detta kan 
kopplas till att de flesta deltagarna i vår undersökning var fysiskt aktiva, något som även 
Kołodziej m.fl. (2019) kunde konstatera om deras deltagare som ägnade sig åt fysisk aktivitet 
och hade mer kunskap om kost.  

5.1.4 Deskriptiva normer 
För klassificering av proteinprodukterna var deltagarnas egna svar samt deras åsikt om vad de 
uppfattar att den genomsnittlig användare skulle svara väldigt lika. Dessa svar kan tänkas ha 
att göra med det normativa reglerande som Neuman och Gronow (2019) diskuterar påverka 
människans val och rutinmässiga agerande. Alltså att deltagarna baserat sina egna svar på vad 
de tror att andra skulle svara i samma situation, vilket skulle förklara den jämna fördelningen.  
 
Större skillnader kunde observeras om syfte med användning samt användningsfrekvens där 
deltagarnas svar skilde sig från vad de uppfattar att andra skulle svara. Detta resultat, till 
skillnad från klassificeringen, tyder enligt egen reflektion på att deltagarna inte anser sin 
användning som “normal” på ett eller annat sätt, jämfört med andra användare. Det kan 
tänkas handla om att de vill utmärka sin egen användning som mer extrem från andra. 
Alternativt att deltagarna har en tanke om att de kanske “borde” konsumera proteinpulver i 
mindre utsträckning och använda proteingröt och bakmix mer.  
 
I frågan om hur ofta deltagarna uppfattar att den genomsnittlig användare använde 
produkterna samt i vilket syfte de använder dem fanns det ett tjugotal som svarade “Aldrig” 
respektive “Använder inte” på proteingröt och bakmix. Detta är intressant då en produkt som 
inte används av någon alls inte skulle ha en plats på marknaden, vilket den uppenbarligen har. 
Tanken bakom svaren kan spekuleras vara att deltagarna själva inte använder produkterna 
och därför inte ser anledningen till varför någon annan skulle göra det.  
 
I och med att deltagarna fick tillgång till enkäten genom sociala medier går det att spekulera 
att de på ett eller annat sätt är aktiva inom dessa och tar del av vår samarbetspartners inlägg, 
som till stor del handlar om träning och deras proteinprodukter. Baker och Walsh (2020) 
undersökte i en studie hur symbolik och mening tycks tilldelas viss typ av mat och livsstil 
genom en hashtag om clean eating. Författarna menar att genom att lägga upp arrangerade 
och attraktiva bilder på mat eller livsmedel, ofta i samband med en vältränad kroppsbild, 
påverkas synsätt och attityder till dessa. Undersökningen visade bland annat att 42 procent av 
inlägg om clean eating var bilder kopplade till uppvisning av muskler och styrka, ofta i 
gymmiljö under pågående fysisk aktivitet. Det har även tidigare visats att inlägg på Facebook 
kan påverka konsumtion av energirika livsmedel (Hawkins m.fl., 2020). I den aktuella 
undersökningen är det alltså relevant att ta upp hur andras beteende, på sociala media eller i 
andra sammanhang, kan tänkas påverka individen. Trots att vi inte vet på vilket sätt denna 
eventuella påverkan återspeglas i deltagarnas beteende är det troligt att de som konsumerar 
proteinprodukter på ett eller annat sätt influeras av sociala medier rörande dessa. I samma 
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“händelse” på vår partners flöde där enkäten lades upp observerades under samma tid bilder 
och videos av konsumenter som använder produkterna i olika sammanhang (egen 
observation, 2020).  

5.1.5 Träning 
De kategorier som förekommer bland deltagarnas kommentarer om träningsambition liknar 
resultat från andra studier där den främsta motivationen med träning var att bygga muskler 
och upprätthålla träningsmål såsom vikt, muskelmassa eller annat (Gianfredi m.fl., 2019) 
samt att upprätthålla en hälsosam livsstil och öka muskelmassa (Lacerda m.fl., 2015). 
Intressant nog förekommer liknande kategorier som i vår undersökning även i relation till 
användning av proteintillskott i andra studier. Såsom att den främsta anledningen med 
användning var att öka muskelmassa (Hartmann & Siegrist, 2016; Ruano & Teixeira, 2020) 
samt för att förbättra eller bibehålla hälsan (Bailey m.fl., 2013). Med tanke på att alla 
deltagare i den aktuella undersökningen använder sig av proteinprodukter är det rimligt att 
anta att träningsambitionen kan knytas an till deltagarnas syfte med användning.  
 
En kategori som observerades i undersökningen men som inte förekommer i litteraturen är 
fokus på estetiska aspekter av träning, mer specifikt att ha en snygg kropp. Dessa svar kan 
spekuleras ha en naturlig koppling till träning, framförallt när det gäller att bygga muskler. En 
tänkbar anledning till att vi fick så pass många kommentarer av detta slag kan vara att 
deltagarna svarade anonymt och därför upplevde mer frispråkighet. Vidare kan det tänkas att 
annan forskning inte inkluderat denna typ av öppna frågor.  
 
Det visade sig finnas ett svagt positivt samband mellan hur ofta proteinprodukterna används 
och frekvens för utövning av styrketräning. Enligt Ejlertsson (2012, s. 227) kan ett resultat 
nära +1 tolkas som ett starkt positivt samband och nära 0 innebär ett svagt linjärt samband. 
Det starkaste sambandet, men observera fortfarande svagt, var det mellan proteinpulver och 
styrketräning (Spearman’s rho:  0.307). Vår undersökning visade även att det fanns ett svagt 
positivt samband mellan rörlighetsträning och bakmix (Spearman’s rho: 0.151). Ett starkare 
samband mellan styrketräning och användning av proteintillskott har observerats i fler studier 
(Maughan, 2013; Ruano & Teixeira, 2020; Morton m.fl., 2018), och andra har visat att det 
finns ett samband mellan användning och ökad träningsmängd generellt (Thomas m.fl., 2019; 
Lacerda m.fl., 2015; Gianfredi m.fl., 2019; Lun, Erdman, Fung & Reimer, 2012). Till 
skillnad från tidigare studier så visade vår undersökning inget starkt samband som gör att vi 
kan påstå en mer frekvent användning av proteinprodukter var förknippat med att spendera 
längre tid med att träna. Detta överensstämmer mer med resultatet från Cantarow m.fl. (2015) 
där de kunde se att den fysiska aktivitetsnivån inte var associerad med ett högre intag av 
proteintillskott. 
 
Sambandet mellan rörlighetsträning och användning av bakmix är svårare att 
jämföra med tidigare forskning då det denna typ av produkt, som tidigare nämnt, inte 
förekommer i de studier vi granskat. Sambandet skulle dock kunna spekuleras vara kopplat 
till deltagarnas definition av bakmix som mat/livsmedel och inte kosttillskott, vilket snarare 
skulle handla om ett samband mellan träning och den typ av mat som deltagarna associerar 
med bakmix. Detta är ett samband som vi inte räknade med att hitta, och vi kan konstatera att 
mer forskning krävs för att vidareutveckla förståelsen.  
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5.1.6 Uppsatsens resultat i relation till kostvetaryrket 
I utbildningsplanen för kostvetarprogrammet för antagning innan höstterminen 2019 läses 
bland annat: “Kostvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar olika perspektiv 
såsom nutrition, livsmedelsvetenskap och samhällsvetenskapliga aspekter av mat och ätande. 
Centralt i utbildningen är matens betydelse för människors hälsa och det hållbara samhället” 
(Uppsala Universitet, 2019). Vidare att kostvetarprogrammet fokuserar på utbildning inom 
sensorik för att kunna analysera och tillämpa sensoriska metoder vid utvärdering av livsmedel 
(Uppsala Universitet, 2020). I detta sammanhang är vår undersökning av vikt då vi studerar 
hur människor konsumerar, använder, utvärderar, sensoriskt upplever och förklarar 
proteinprodukter. Dessa produkter är i sig relevanta för yrket på samma sätt som andra 
kosttillskott, och genom att öka förståelsen för användningen utvecklas även kunskapen för 
marknaden samt människors konsumentbeteende. Som kostvetare är det även relevant att 
undersöka produkter på marknaden som uppenbarligen följer en trend och lockar en större 
konsumentgrupp, särskilt de som tidigare inte uppmärksammats inom forskningen såsom 
bakmix och proteingröt. Resultatet i denna uppsats bidrar även till en djupare förståelse för 
konsumenters behov och önskningar för denna typ av produkter, och vidare kunskap om det 
upplevda behovet av extra protein i kosten. Detta kan även bidra med kunskap för 
konsumtion av andra produktkategorier som på ett eller annat sätt marknadsförs genom sitt 
proteininnehåll. 

5.2 Metoddiskussion  

5.2.1 Metodval 
Tanken med uppsatsen från början var att genomföra ett kvalitativt arbete med intervjuer för 
att få en djupare förståelse om användning av proteinprodukter. På grund av den pågående 
Coronapandemin så fick vi dock överväga vilka undersökningsmetoder som var lämpliga för 
situationen. Enligt Bryman (2011, s. 229) finns det nackdelar med att välja enkäter framför 
intervjuer, bland annat innebär en enkät att man kan gå miste om viss information då man 
inte kan hjälpa deltagarna med svårtolkade frågor eller ställa följdfrågor. Ett kvalitativt arbete 
hade möjligen bidragit med mer oväntad information om detta forskningsområde och gjort 
det möjligt att få en djupare förståelse av deltagarnas användning. Dock skulle en sådan 
undersökning inte gett samma kartläggning som vi fått genom den kvantitativa metoden. Vi 
insåg dessutom snabbt att intervjuer skulle bli komplicerat i och med de rådande 
rekommendationerna i samband med pandemin. Studiedesignen anpassades därför med ett 
syfte som lämpade sig bättre för en enkätundersökning. I och med anpassning tidigt i 
arbetsprocessen fick vi undersöka det vi ville och riktlinjerna påverkade inte arbetets resultat 
negativt. 
 
Vi har valt att använda begreppet proteinprodukter i denna studie trots att tidigare forskning 
ofta använt definitionen proteintillskott för liknande produkter (Bianco m.fl., 2014; Thomas 
m.fl., 2019; Cantarow m.fl., 2015; Morton m.fl., 2018; Maughan, 2013; Hartmann & Siegrist, 
2016). Detta motiveras med att denna undersökning utforskade huruvida konsumenter 
klassificerar dessa produkter som livsmedel eller som kosttillskott och bedömde att det fanns 
en risk med att använda definitionen proteintillskott. Denna definition skulle exempelvis 
kunna leda in konsumenterna på ett spår, eftersom ordet inkluderar begreppet ”tillskott” och 
därmed påverkar konsumentens val vid klassificering av produkterna.  
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5.2.2 Enkäten 
För att underlätta arbetet med enkäten tog vi hjälp av studier som hade undersökt liknande 
områden och frågeställningar, både för att få inspiration till frågor och svarsalternativ men 
även för att undersöka och jämföra deras resultat. På så vis kunde vi se vilken slutsats de nått 
och om detta skulle vara till hjälp i vår undersökning. Detta tillvägagångssätt för utformning 
av enkäten anser vi är en bra metod och är en av uppsatsens styrkor. 
 
Enkäten bestod till störst del av slutna frågor, men vi valde även att inkludera ett öppet 
svarsalternativ för klassifikationsfrågan samt en öppen fråga angående träningsambition. 
Enligt Bryman (2011, s. 244-245) kan öppna frågor lämna utrymme för deltagaren att 
beskriva med sina egna ord och inte leda denne i en viss riktning. Detta kan resultera i 
oförutsedda svar som forskaren inte själv föreslagit som svarsalternativ och därmed tillgång 
till nya områden (Bryman, 2011, s. 244-245). Det var anledningen till att vi valde att 
inkludera dessa. Dock kan öppna frågor leda till mer arbete med bearbetning av data, till 
skillnad från slutna frågor vars svarsbearbetning är lättare i och med ökad jämförbarheten 
mellan svaren (Bryman, 2011, s. 244-245). Vi upplevde svårigheterna med öppna svar som 
Bryman nämner, men vi anser ändå att det var ett bra val att ha dessa öppna frågor då det 
bidrog med användbar data. Vi anser att formuleringen av svarsalternativen för frågan om 
klassificering av produkterna är en styrka. Det kan tolkas som att deltagarna både förstod 
dessa och var eniga i hur man kan klassificera proteinprodukter i och med att det var väldigt 
få deltagare som valde svarsalternativet “Annat”. 
 
Svaren på frågorna om hur ofta deltagarna använder produkterna samt hur ofta de tror att den 
genomsnittliga användaren använder dessa skilde sig mer från varandra än vi räknat med. Det 
hade det varit intressant med en följdfråga för de deltagare vars egna svar var annorlunda för 
vad de trodde att andra skulle svara, vilket en kvalitativ studie hade kunnat bidra med. Då 
hade vi även fått möjlighet att noggrannare utforska resonemangen kring varför dessa svar 
var så olika.  

5.2.3 Pilotstudie 
Genomförandet av pilotstudien är en av undersökningens styrkor och bidrog med utvärdering 
av frågorna och svarsalternativens begriplighet, eller om de på något annat vis skulle 
utvecklas. Pilotstudien gav användbar information som kunde tillämpas i utveckling av 
enkäten. Som tidigare nämnt i metodavsnittet så utfördes endast en pilotstudie trots att 
justeringar gjordes och frågor lades till efter den genomförda pilotstudien. Detta motiveras 
med att de frågor och svarsalternativ som lades till i den slutliga enkäten var beprövade i 
litteraturen eller hämtade från befintliga enkäter. Vi bedömde att deras funktionalitet var stark 
nog för att inte behöva undersökas i en ny pilotstudie. De frågor som undersökte deskriptiva 
normer var identiska med de som används i pilotstudien och vi ansåg även här att dessa inte 
behövde prövas i en ny pilotstudie.  

5.2.4 Urval 
Hartmann och Siegrist (2016) menar att användare kan under- eller överskatta sitt intag och 
därför bör man även undersöka hur länge de har använt produkterna. Vi resonerar att detta 
skulle ge oss en rättvisare bild om majoriteten av användarna har använt produkterna under 
en längre tid, vilket var fallet för de flesta produkterna. Det ska dock nämnas att vårt urval 
kan ses som skevt, eftersom vi använt oss av ett företag och majoriteten av deltagarna i 
undersökningen möjligtvis är konsumenter av deras produkter. Kanske dessa konsumenter 
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har en viss bild av produkterna på grund av företagets marknadsföring som kan ha påverkat 
resultatet. Företaget ägnar sig dock inte bara åt försäljning av dessa produkter, utan lanserar 
även bland annat evenemang för olika sporter och driver poddar om träning och kost. Det ska 
påpekas att vi inte med säkerhet kan säga vilka deltagare som är användare av företagets 
produkter, och därmed påverkas av marknadsföringen, och vilka som endast följer dem på 
sociala medier av annan anledning. Det kan ses som en styrka i denna undersökning att 
deltagarna med störst trolighet påverkas av olika medier och inte bara av det aktuella 
företaget.  
 
En annan aspekt som kan ha påverkat undersökningen är vårt följebrev där det står: “Denna 
enkät berör dig som konsumerar proteinprodukter”, följt av vilka produkter som menas. En 
tanke är att vi kunde ha varit tydligare och uttryckt att de inte behöver konsumera alla 
produkterna, utan endast någon av dessa. Trots den något missvisande formuleringen i 
följebrevet tycks deltagarna vara användare av en eller fler av produkterna och inte 
nödvändigtvis alla. Detta blir tydligt i svarsfrekvensen för proteingröt och bakmix där 
betydligt färre deltagare angett att de använder dessa.  
 
Anledningen att vi valde att använda oss av ett företag som säljer och marknadsför bland 
annat de produkter som inkluderades i vår undersökning var för att lättare nå vår målgrupp 
och minimera bortfall. En tänkbar anledning till att detta ändå uppstod kan vara att 
svarsalternativen för denna fråga var horisontellt uppställda. Enligt Bryman (2011, s. 234) 
finns det en risk att deltagare sätter krysset på fel ställe vid horisontell uppställning av 
svarsalternativ. Detta var tyvärr oundvikligt då Google forms automatiskt utformade frågan 
som en matrisfråga när vi inkluderade alla produkter samt när deltagarna kunde välja fler 
alternativ. Vi skulle kunnat dela upp frågorna för varje produkt, men antalet frågor hade ökat 
och enligt Bryman (2011, s. 228) kan det vara till fördel att ha en kortare enkät för att 
minimera risken för “enkättrötthet” som istället kan leda till att deltagaren struntar i att 
avsluta enkäten. 

5.2.5 Datainsamling 
När enkäten lades upp försäkrades vi om att deltagarna inte skulle ha möjlighet att reagera 
genom att “gilla” eller kommentera inlägget. Detta var viktigt för att deltagarna inte skulle 
kunna diskutera enkätens innehåll med andra, vilket hade kunnat medföra bias i 
undersökningen. Vidare kan det ses som en svaghet att enkäten inte var ständigt publicerad 
på vår samarbetspartners sociala media. Den publicerades i tre omgångar på företagets flöde 
där den visades i 24 timmar åt gången. Trots att vi är nöjda med de 309 deltagarna hade det 
varit möjligt att få in ännu fler svar om den hade varit publicerad konstant eller under längre 
tid. Det faktum att många satt hemma på grund av pandemin kan även tänkas ha bidragit med 
högre svarsfrekvens, trots att enkäten inte var tillgänglig hela tiden. 

5.2.6 Analys och bearbetning av data 
Det kan kritiseras att vi valde att arbeta i ett annat statistikprogram än det som inkluderades i 
den förberedande kursen inför examensarbetet. Detta val motiveras med att 
statistikprogrammet i föregående kurs upplevdes som svårhanterligt. Vi valde att se över 
andra alternativ och blev introducerad till statistikprogrammet Jamovi. Efter att vi läst om 
programmet i dess manual och blivit mer bekant genom instruktionsvideor blev det ett 
självklart val då vi upplevde detta program som mer förståeligt än föregående. 
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6. Slutsats 
Proteinpulver var den mest använda produkten följt av proteinbars. Majoriteten av deltagarna 
använde sig inte av vare sig proteingröt eller proteinberikad bakmix. Syftet med användning 
av proteinprodukter var framförallt att tillföra extra protein i den dagliga kosten och förbättra 
träning/träningsresultat, men användes även mellan måltider och som ett hälsosamt alternativ. 
Proteinprodukterna klassificerades av deltagarna på olika sätt, och få tyckte att de skulle 
klassificeras som annat än livsmedel eller kosttillskott. Proteinpulver var den produkt som 
flest klassade som kosttillskott och proteingröt ansågs mest som livsmedel. Även proteinbars 
och bakmix ansågs av majoriteten att klassificeras närmare livsmedel än kosttillskott. Detta 
tyder på att klassificering av proteinprodukter bör ske för varje enskild produkt istället för ett 
en gemensam definition för att bättre förstå dess egenskaper. Det visade sig att deltagarnas 
klassificering var relativt likvärdig med de deskriptiva normerna, men en större skillnad i 
användningsfrekvens och syfte kunde konstateras. Denna skillnad är något som bör 
uppmärksammas och forskas vidare på, då en sådan skillnad inte uppdagats i tidigare 
forskning av deskriptiva normer kring livsmedel. Ett svagt samband observeras mellan 
styrketräning och proteinprodukter, framförallt för proteinpulver.  
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* Komplettering av svarsalternativ vid fråga 8 och 9. 
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Bilaga 4 Svaret “Annat” vid klassificering 
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Deltagarnas svar. Utifrån dessa kommentarer kodades fem typer av svar fram; som godis, ett 
nyttigare alternativ, snacks och mellanmål, funktionellt tillskott samt ett proteinrikt alternativ. 
Proteinpulver ansågs generellt som ett funktionellt tillskott för återhämtning och energi (n=2). 
Det liknades av en deltagare med samma funktion som ägg eller kvarg. Proteinbars beskrevs 
som godis (n=5), ett nyttigare alternativ (n=4), snacks och mellanmål (n=5), funktionellt 
tillskott (n=2) samt ett proteinrikt alternativ (n=1). Det fanns även kommentarer rörande 
tillgänglighet när det gäller intag och näringsaspekter. Proteinberikad gröt föll inte under de 
fem svarstyperna, utan beskrevs i två kommentarer som något likt pulvermos samt som 
halvfabrikat. Bakmix beskrevs som godis (n=1) och ett nyttigare alternativ, framförallt som 
ett alternativ till andra bakverk (n=7), ett proteinrikt alternativ (n=1) samt snacks och 
mellanmål (n=2). Även här kommenterades produkten som likt pulvermos samt som 
halvfabrikat.  
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Deltagarnas svar utifrån den genomsnittliga användaren. Proteinpulver fick inga 
kommentarer med klassificering som “annat”, men en kommentar motiverade pulver som det 
enda rena kosttillskottet då det bara innehåller protein i frånvaro av kolhydrater och fiber, 
enligt deltagaren (n=1). Proteinbars beskrevs som godis (n=3), snacks och mellanmål (n=2) 
samt som ett proteinrikt alternativ (n=1). Proteingröt, proteinbars och bakmix beskrevs av en 
kommentar som en slags hybrid av livsmedel och kosttillskott som därmed skulle hamna 
mellan svarsalternativen (n=1). Bakmix beskrevs i störst utsträckning som ett nyttigare 
alternativ (n=2) samt godis (n=1).  
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