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SAMMANFATTNING
Introduktion: För att svenskars matkonsumtion ska bli mer hållbar behöver konsumtionen
av animaliska proteinkällor minskas för att ge mer utrymme till växtbaserat. Tidigare studier
stärker stödet för att ett ökat intag av vegetabiliska proteinkällor kan påverka både hälsa och
livslängd positivt. Minskning av köttkonsumtion förväntas i sin tur bidra till mindre
växthusgasutsläpp och därmed ha en betydande påverkan för den globala uppvärmningen.

Syfte: Uppsatsen syftar till att mäta unga svenskars intag av olika proteinrika livsmedel samt
undersöka de bakomliggande attityder som finns till en växtbaserad kost och hur dessa skiljer
sig män och kvinnor emellan.

Metod: En kvantitativ metod i form av en webbenkät på 21 frågor användes. Data
analyserades i Jamovie. Jämförelser gjordes utifrån kön samt deltagarnas aktivitetsnivå.

Resultat: 110 personer deltog i studien. Resultatet visade att män i högre grad än kvinnor
konsumerar animaliskt protein medan kvinnor har ett högre intag av baljväxter och
vegoprodukter. Kvinnor hade en mer positiv attityd till att äta växtbaserat. De respondenter
som tränade mer än två timmar per vecka hade ett högre intag av animaliska proteinkällor
samt sämre attityd till att äta en växtbaserad kost.

Slutsats: Män tycks konsumera mer animaliskt protein än kvinnor, som i sin tur äter mer
växtbaserat än män. Det kan förklaras av att män generellt har en mindre positiv attityd till att
äta växtbaserat. Framtida forskning som kan identifiera varför det finns skillnader i attityder
mellan män och kvinnor till att äta växtbaserat är viktigt för att bryta fördomar och
könsnormer och främja mer hälsosamma matmönster.
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ABSTRACT

Introduction: A reduction in meat consumption could create space for plant-based protein
and lead to a more sustainable food consumption for swedes. Previous studies show that
plant-based protein can have a positive impact on health and life-span. In addition, a
reduction in meat consumption should have a significant impact on global warming and
climate change.

Objective: The aim of this study is to measure young swedes' intake of different protein rich
foods and explore the underlying attitudes towards adapting a plant-based diet and how it
differs between men and women.

Method: A quantitative method was used in the form of an online survey consisting of 21
questions. The collected data was analyzed through Jamovi. Comparisons were made based
on gender and participants activity level.

Result: 110 people participated in this study. Results showed that men consume a higher
level of animal-based protein whilst women have a higher consumption of legumes and
plant-based products. Women showed a more positive attitude towards consuming a
plant-based diet. The participants training over 2h/week had a higher intake level of animal
protein sources and a less positive attitude towards eating a plant-based diet.

Conclusion: Overall men seem to consume more animal-based protein than women and
women consume more plant-based protein than men. This can be explained by the fact that
men generally have a poorer attitude towards eating plant-based foods. Further research that
can address reasons behind the gender-related differences in attitudes towards eating
plant-based food is important for combating stereotypes and gender norms and to promote
healthier diet patterns.
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1. Introduktion
På senare år har vegetarianismen blivit alltmer synlig i samhället och mycket stödjer att en
anpassad växtbaserad kost kan medföra många fördelar för både hälsa och miljö (Hargreaves
m.fl., 2021). Enligt Academy of Nutrition and Dietetics är en vegetarisk eller vegansk kost
både hälsosam, näringstillräcklig och kan medföra många hälsofördelar, så länge den är
välplanerad. En växtbaserad kost kan därför vara lämplig i livets alla skeden, inklusive
barndom, tonår, under graviditet, amning och för atleter (Vesanto, m. fl., 2016). Ändå tycks
det finnas en låg vilja bland konsumenter, framförallt män, att minska köttkonsumtionen
(Hartmann & Siegrist, 2017). Trots de många hälsofördelar som finns med en växtbaserad
kost så tycks rött kött fortfarande vara starkt förknippat med styrka, muskeluppbyggnad och
maskulinitet vilket kan leda till att matmönster påverkas av könsidentitet (Hargreaves m.fl.,
2021).

1.1 Proteinets funktion

Protein förknippas ofta med träning och muskeluppbyggnad. De 20 aminosyror som bygger
upp protein, fungerar som kroppens byggstenar och behövs bland annat för att bygga upp
celler, bilda enzymer och hormoner. De nio aminosyror som är essentiella för människan och
som kroppen inte kan producera på egen hand behöver regelbundet tillföras via kosten
(Livsmedelsverket, 2022a). I de nordiska näringsrekommendationerna rekommenderas ett
dagligt intag av protein på 10-20 energiprocent men för den som tränar mycket hårt kan
proteinbehovet vara större (Livsmedelsverket, 2012a). Framförallt de grenade aminosyrorna,
som har en framträdande roll för att stimulera muskelproteinsyntesen, kan vid ett ökat intag i
intervallet 1,3-1,8 kg/dag maximera proteinsyntes i muskler och samtidigt minimera förlust
av muskelmassa under perioder med intensiv träning (Phillips & Van Loon, 2011). Trots att
protein i större eller mindre mängd återfinns i nästan all mat är många oroliga för att inte få i
sig tillräckligt med protein. De som riskerar att få proteinbrist är individer med en mycket
ensidig kost eller ett mycket lågt energiintag (Livsmedelsverket, 2022a).

För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig allt protein som tillförs via kosten behöver man få
i sig tillräckligt med energi. Annars finns en risk att proteinet används som bränsle istället för
byggstenar för proteinuppbyggnad. Om mer protein tillförs än vad kroppen behöver kan
överskottet istället användas som energikälla eller lagras i kroppens fettreserv
(Livsmedelsverket, 2016). Behovet av protein varierar och ökar successivt för fysiskt aktiva.
Vid mycket hård träning ökar omsättning av protein i musklerna och därför är det viktigt att
få i sig tillräckligt med protein för att kunna reparera den nedbrytning som sker i muskeln
(Livsmedelsverket, 2012a).

1.2 Fysisk aktivitet
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) räknas alla kroppsrörelser som produceras av
skelettmuskler och kräver energiförbrukning som fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet avser all
rörelse även på fritiden, för transporter för att ta sig till och från platser eller som en del av en
persons arbete. Både måttlig och kraftig fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Statistikrapporten
2021 om fysisk aktivitet från WHO visar att 71 procent av svenska kvinnor och 73 procent av
svenska män mellan 16-29 år uppnår rekommendationen om minst 150 minuter i veckan av
måttligt ansträngande fysisk aktivitet (WHO, 2021). Enligt WHO, visar den övergripande
forskningen och insamlade data kring global hälsa att regelbunden fysisk aktivitet hjälper till
att förebygga och behandla icke-smittsamma sjukdomar. Fysisk aktivitet hjälper också till att
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förebygga högt blodtryck, bibehålla en hälsosam kroppsvikt och kan förbättra mental hälsa,
livskvalitet och välbefinnande. Ökade nivåer av fysisk inaktivitet har negativa effekter på
hälsan, miljön, ekonomisk utveckling, samhällets välbefinnande och livskvalitet (WHO,
2020). Folkhälsomyndigheten använder WHO som ett underlag för att skapa riktlinjer till den
svenska befolkningen i form av rekommendationer. Främsta syftet med rekommendationerna
är att öka medvetenheten i samhället om betydelsen av fysisk aktivitet och minskad
stillasittande för hälsan. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vuxna mellan 18-64
år är att personer i denna åldersgrupp bör ha minst 150-300 minuter av fysisk aktivitet på
måttlig intensitet eller minst 75-150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet per vecka
(Folkhälsomyndigheten, 2022b).

1.6 Animaliska proteinkällor och dess påverkan på hälsa och miljö
Den globala köttkonsumtionen har från 1960-talet ökat, framförallt från 1980-talets
decennium fram till idag (Jordbruksverket, 2022). Även om kött är en viktig källa till
näringsämnen och framförallt en källa till protein för många människor, så är det samtidigt
uppenbart att en stor konsumtion av kött har en negativ inverkan på miljön. Det är inte bara
växthusgaser från nötkreatur som har en negativ inverkan på miljö utan även
vattenfotavtrycket, vattenföroreningar och vattenbristen som påverkas av
boskapsproduktionen. Det är därför av stor vikt att människors köttkonsumtion, i synnerlighet
rött kött, minskas så fort som möjligt (González, m. fl., 2020).

I Sverige har köttkonsumtionen på senare år minskat något, vilket kan bero på en ökad
medvetenhet om betydelsen av en miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion
(Jordbruksverket, 2022). Även av hälsomässiga skäl skulle köttkonsumtionen behöva
minskas. Många i Sverige skulle behöva begränsa konsumtionen av rött kött och chark till
500 gram i veckan eftersom ett högt intag kan leda till ökad risk för tjock- och
ändtarmscancer (World Cancer Research Fund, 2018). En prospektiv kohortstudie som
undersökte samband mellan växt- och animalisk proteinintag och total dödlighet, visade att
ett högre intag av vegetabiliskt protein i kosten var associerat med minskad total dödlighet
hos både män och kvinnor. När tre procent av energi från animaliskt protein ersattes med
växtprotein var den totala dödligheten omvänt associerat med tio procent lägre risk för båda
könen. Risk för hjärt-kärlsjukdomar minskade med elva procent för män och tolv procent för
kvinnor (Huang m. fl., 2020). En annan prospektiv kohortstudie i USA visade att animaliskt
protein var positivt associerat med kardiovaskulär dödlighet. När animaliska proteinkällor
från bearbetat rött kött substitueras med växtprotein var dödligheten lägre (Song m. fl., 2016).

1.3 Det växtbaserade proteinet
En vegetarisk eller vegansk kosthållning innebär ett delvis eller helt uteslutande av
animaliska livsmedel som kött, fisk, skaldjur, mjölkprodukter och ägg (Mariotti & Gardner,
2019). För dom som utesluter animalier i sin kost är det inte svårt att få i sig tillräckligt med
protein så länge man inte äter en väldigt ensidig kost. Till exempel är vegetabiliska livsmedel
som baljväxter, nötter och fröer en bra källa till protein (Livsmedelsverket, 2016). När
animaliska livsmedel plockas bort ur kosten är de näringsämnen som är viktigast att hålla koll
på D-vitamin, vitamin B12, riboflavin, zink, järn, kalcium, jod, selen, omega 3-fetter och
proteinet (Livsmedelsverket, 2022b). Medan animaliska livsmedel har ett högt proteinvärde
och en fullständig profil av essentiella aminosyror (EAA) behöver baljväxter kompletteras
med spannmålsprodukter för att uppnå en fullständig profil med alla EAA (Abrahamsson m.
fl., 2013). Under förutsättningen att man äter en varierad växtbaserad kost är det inte svårt att
få i sig alla EAA eftersom aminosyror i i vegetabilierna kompletterar varandra. Mat från
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djurriket innehåller ofta alla EAA i rätt proportioner och därför behöver allätare inte på
samma sätt reflektera över proteinsammansättningen i kosten. Animaliskt protein har därför
en högre proteinkvalitet än vegetabiliska livsmedel (Livsmedelsverket, 2022b).

En anledning till att animaliskt protein länge har förespråkats är just på grund av dess höga
proteinkvalitet medan en växtbaserad kost länge har ansetts vara en sämre källa till protein
för att uppnå goda hälso- och prestationsresultat (Lynch m. fl., 2018). Frågan om proteinintag
från en vegetarisk/vegansk kost är tillräcklig har därför länge varit kontroversiell (Mariotti &
Gardner, 2019). Historiskt sett så har kött tillsammans med andra animaliska proteiner setts
som en viktig del av en idrottarens kost. Det har lett till att det växtbaserade proteinet och
dess lämplighet för atleter har ifrågasatts (Lynch m. fl., 2018). På senare år har det dock
framkommit att när det rekommenderade dagliga intaget av protein uppnås för idrottare
(1,4-2 g/kg/dag), kommer proteinkällan inte vara avgörande för träningsresultatet (Kerksick
m. fl., 2021). I träningsrelaterade sammanhang verka alltså inte animaliskt protein skilja sig
från växtbaserat protein i avseende på muskelstyrka eller muskeltillväxt när samma
proteinmängder intas (Hevia-Larraín m. fl., 2021).

En vanlig fråga om vegetarisk och vegansk kost är om innehållet av protein är tillräckligt. En
studie i Danmark använde en fyra dagars vägd-kostregistreringsmetod för att bedöma intaget
av makro- och mikronäringsämnen hos vuxna danska veganer. Resultaten från denna studie
visade ett lägre proteinintag hos både manliga och kvinnliga veganer jämfört med allätare
(Kristensen m.fl., 2015). En annan studie utförd i Finland analyserade näringstillståndet hos
unga vuxna som varit veganer under lång tid genom att använda en 3-dagars
kostregistreringsmetod åtföljd av mätning av biomarkörer i plasma-, serum- och urinprover.
Resultatet från denna studie visade en signifikant lägre nivå av proteinintag bland
vegetarianer jämfört med icke-vegetarianer (Kristensen m.fl., 2015). Även en systematisk
litteraturöversikt visade att personer som äter en växtbaserad kost har ett lägre intag av
protein jämfört med köttätare. Trots att proteinintaget var lägre så uppnåddes fortfarande det
dagliga rekommenderade intaget (Neufingerl m.fl., 2021). En gemensam aspekt bland alla
dessa studier är dock att en växtbaserad kost visar lägre nivåer av intaget av mikronutrienter
som vitamin B12, kalcium och jod.

1.4 Attityder till växtbaserat protein
En longitudinell studie undersökte uppfattningarna om hur olika miljörelaterade
konsumtionsmönster förändrades mellan 2010 och 2014 och vilka faktorer som påverkade
minskning i konsumtionen av kött. Resultatet från denna studie visade att genom att lyfta
fram direkta hälso- och miljöfördelarna för konsumenterna kommer sannolikt deras vilja att
minska icke miljövänliga konsumtionsmönster att öka (Siegrist m. fl., 2015). En systematisk
litteraturöversikt baserad på 38 studier visar att konsumenter behöver bli mer medvetna om
konsekvenserna av deras matkonsumtion för att gå mot ett mer hållbart matbeteende.
Litteraturöversikten visar att konsumenter generellt sett har en låg vilja att minska sin
köttkonsumtion. Personer med positiva attityder till kött och som har en hög köttkonsumtion,
framförallt män, är mer motvilliga att dra ner på sitt köttintag (Hartmann & Siegrist, 2017).
Att män äter mer kött än kvinnor kan bero på att män ser på vegetarisk kost som mindre
maskulint än en allsidig kost och att män i större utsträckning än kvinnor betraktar kött som
en naturlig del i människans kosthållning (Ruby m.fl., 2011).

Sellaeg och Chapman (2008) genomförde en kvalitativ studie som observerade matrelaterade
upplevelser hos tolv medelålders kanadensiska män som bodde ensamma. I den här studien
där endast en av deltagarna var vegetarian trodde många att det var hälsosammare att vara
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vegetarian och betonade vikten av en måttfull köttkonsumtion. Deltagarna i denna studie som
tillhörde en högre socioekonomisk klass visade sig ha ett mer positivt förhållningssätt till
minskad köttkonsumtion och hälsosamma matvanor i jämförelse med stereotypiska
ensamstående män som hade en mer ointresserad attityd till mat (Sellaeg & Chapman, 2008).

För att kunna påverka dessa konsumenter till att minska sin köttkonsumtion skulle en
nudging-strategi kunna vara effektiv (Hartmann & Siegrist, 2017). Nudging-strategin
formulerades av ekonomen Richard Thaler och juridikprofessorn Cass Sunstein och de
definierar den som en valarkitektur som förändrar människors beteende på ett förutsägbart
sätt utan att förbjuda några alternativ (Neuman & Gronow, 2019). I det här fallet skulle
nudging-strategin kunna vara att erbjuda måltider som upplevs som kompletta utan att behöva
ha kött som huvudingrediens såsom pizza eller pasta. Samma studie indikerar att matens
sensoriska egenskaper är avgörande för dess acceptans och det verkar finnas en brist på
sensorisk forskning om köttersättning (Hartmann & Siegrist, 2017).

1.5 Riksmaten 2010/2011
Som en del av Livsmedelsverkets folkhälsoarbete genomfördes 2010-11 Riksmaten, en
nationell matvaneundersökning som undersökte livsmedels- och näringsintag bland vuxna i
Sverige. Genom de Nordiska näringsrekommendationerna samt Riksmaten har
Livsmedelsverket arbetat fram de fem allmänna kostråden i syfte att främja en hälsosam kost
och få bukt med folksjukdomar (Livsmedelsverket, 2021). Riksmaten vuxna 2010-11 visar att
svenska män konsumerar mest kött och att kvinnor istället har ett högre intag av grönsaker,
baljväxter och rotfrukter. Högst proteinintag har män i åldersgruppen 18-30 år medan
motsvarande åldersgrupp hos kvinnor är den grupp som konsumerar minst protein
(Livsmedelsverket, 2012b).

1.7 Problemformulering
Författarna till uppsatsen studerar kostvetenskap och vill undersöka hur det ökade intresset av
växtbaserat protein präglas av förutfattade meningar om proteinets kvalitet. Riksmaten
2010-11 visar tydligt att proteinintaget skiljer sig åt mellan män och kvinnor, både i mängd
intaget protein och val av proteinkällor, men undersöker inte vad dessa könsbaserade
skillnader beror på. Det är därför av intresse att undersöka individers attityder till att
introducera växtbaserat protein i kosten. Den utvalda målgrupp, 18-30 år, är enligt Riksmaten
2010-11 de som konsumerar mest protein bland män och minst protein bland kvinnor.
Förhoppningar med studien är att öka förståelse för varför män och kvinnors konsumtion av
proteinkällor varierar samt bidra till forskning om vilka attityder och fördomar som finns
kring växtbaserat protein.
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2. Syfte
Syftet med studien är att undersöka vilka attityder som finns till växtbaserat protein hos unga
aktiva svenskar i målgruppen 18-30 år och om det finns könsbaserade skillnader i
proteinintag.

2.1 Forskningsfrågor
Vilka attityder finns till växtbaserat protein?

Vilka könsbaserade skillnader av proteinkällor finns hos unga svenskar?

Skiljer sig konsumtionen av olika proteinkällor mellan fysiskt aktiva och inaktiva svenskar?

2.2 Hypoteser
- Män väljer oftare att konsumera animaliska proteinkällor jämfört med kvinnor.

- Kvinnor har en mer positiv inställning till att äta en växtbaserad kost.

- Individer med högre fysisk aktivitetsnivå konsumerar oftare animaliskt protein.
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3. Metod
3.1 Metodval
En kvantitativ metod ansågs vara det bästa alternativet för syftet av denna studie. Denna
metod tillämpas för att skapa en bra överblick över urvalsgruppens vanor och attityder kring
protein. En kvalitativ metod skulle kunna ge mer ingående och fördjupade svar men var inte
inom ramen för studiens syfte. För att besvara forskningsfrågan valdes en tvärsnittsstudie där
kvantitativ data samlades in genom en webbenkät som spreds via en länk på sociala medier.
Enkätens främsta fokus ligger på respondenternas kunskaper och attityder till växtbaserade
proteinkällor. Kvantitativ forskning betonar kvantifiering under insamling och analys av data
och har en deduktiv syn på relationen mellan teori och praktisk forskning (Bryman, 2016).
Genom att använda en webbaserad enkät var det möjligt att få stor spridning och nå ut till en
bred publik från olika geografiska områden.

3.2 Litteratursökning
Litteratursökning påbörjades i början av arbetet. Insamling av vetenskapliga artiklar
genomfördes i databaserna Pubmed och Scopus. Sökord som användes var bland annat
athlete OR vegan OR vegetarian OR omnivore OR meat consumption OR plant based AND
diet kombinerat med protein quality OR protein intake OR protein deficiency OR protein
requirement OR amino acids AND adequacy OR attitude OR masculinity. Studier som
inkluderades var skrivna på engelska eller svenska, publicerade i en vetenskaplig tidskrift och
inte äldre än tio år. Även referenslistor användes för att hitta relevant litteratur. Utöver
vetenskapliga artiklar hämtades rapporter från Livsmedelsverket och Jordbruksverket samt
relevanta böcker från tidigare kurslitteratur.

3.3 Urval och inklusionskriterier
Inklusionskriterier för att delta i studien var att respondenterna skulle vara i åldrarna 18-30 år,
aktiv minst två timmar i veckan och identifiera sig som man eller kvinna.
Inklusionskriterierna kom sedan att ändras på grund av att deltagandet från aktiva
respondenter var lågt. Genom att inkludera mindre aktiva respondenter i
enkätundersökningen fördubblades deltagandet. En annan fördel med att inkludera mindre
aktiva respondenter var att jämförelser mellan respondenternas aktivitetsnivå och
proteinkonsumtion kunde analyseras. För att genomföra analys delas dessa respondenter in i
två grupper: de som är fysiskt aktiva mindre än två timmar i veckan och de som är fysiskt
aktiva mer än två timmar i veckan.

Urvalet begränsades till ett bekvämlighetsurval genom att enkäten spreds via olika
Facebookgrupper för träningsintresserade med målet att få in minst 100 svar. En begränsning
med enkätundersökningar är att bortfallet vanligtvis är ganska stort. För att minska bortfall är
det viktigt att utforma ett bra informationsbrev där undersökningens syfte förklaras och varför
den är viktig samt att svaren behandlas konfidentiellt (Bryman, 2016). Det är svårt att veta
när en enkät blir för omfattande för respondenten men för att undvika bortfall avgränsas
enkäten med frågor som är viktiga för att besvara forskningsfrågorna.

3.4 Enkät
Den slutliga enkäten bestod av 21 frågor och utformades i gratisprogrammet Google forms
som respondenter kunde besvara via en länk. En fördel med att använda webbaserad enkät
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vid utformning av en enkät är att format och utseendet lätt går att variera så att den ser mer
förtroendeingivande ut. En annan fördel är att utformningen kan anpassas efter den
svarsfrekvens som önskas, exempel att respondenten inte kan hoppa över en fråga av misstag
eller kyssa i flera alternativ på en ensvarsfråga. Jämfört med e-post eller vanliga post enkäter
kan dessa misstag lättare begås och komma att påverka bortfallet (Bryman, 2016).

Innan utskick av enkät genomfördes en pilotstudie med fem personer som ingick i studiens
målgrupp. Syftet med att utföra pilotstudien var att få konstruktiv feedback på huruvida
enkäten hade en tydlig struktur med frågor som var lätta att tolka och besvara. Alla som
deltog i pilotstudien var nöjda med utformningen av enkäten och hade inga förslag på
förbättringar. Efter en slutlig utvärdering av enkäten gjordes ändå några små justeringar för
att förtydliga vissa begrepp.

Webbenkäten var indelad i tre delar och inleddes med ett informationsblad om studiens syfte,
urvalskriterier och kontaktinformation. Samtycke att delta i studien angavs innan enkät kunde
påbörjas. Del ett innehöll fyra frågor om deltagarnas ålder, kön, träningsfrekvens och
träningsaktiviteter med flervalsalternativ. Frågor om träning hämtades från
Folkhälsomyndighetens enkät “Hälsa på lika villkor?” (Folkhälsomyndigheten, 2022a). Del
två inleddes med nio frekvens frågor om konsumtion av olika proteinkällor med underlag
från Livsmedelsverkets enkät från Riksmaten vuxna 2010-11 (Livsmedelsverket, 2012b).
Enligt en litteraturöversikt med bedömning av kostundersökningsmetoder, tenderar
repeterbarheten för vanliga livsmedel vara bättre än för mer sällan konsumerade livsmedel
vid enkätundersökningar (Cade, Burley, Warm, Thompson & Margetts, 2004). Frågan om
intag av olika livsmedel angavs i en åttagradig skala från aldrig till varje dag. Därefter följde
fem olika frågor om protein som besvarades med tre svarsalternativ. Sista delen bestod av tio
påståenden om deltagarnas attityder till växtbaserade proteinkällor som besvarades med en
femgradig Likertskala från instämmer helt till instämmer inte alls. Alla frågor (n=21) i
enkäten var slutna frågor och obligatoriska för respondenten att besvara.

3.5 Datainsamling
Enkäten delades via författarnas personliga sociala media konton och i fem facebookgrupper
för träningsintresserade. Innan enkäten delades i grupperna tillfrågades administratören om
tillstånd för publicering. Enkäten fanns tillgänglig på Facebook under nio dagar innan analys
och bearbetning av data påbörjades.

3.6 Analys och bearbetning av data
En signifikansnivå på fem procent sattes. Insamlad statistik hämtas från enkäten i Google
forms och exporteras till en Excelfil för att sedan importeras i statistikprogrammet Jamovi
version 2.2.5.0. Alla program som används fanns tillgängliga kostnadsfria. De variabler som
användes i enkäten var ordinal- och nominalvariabler. Vid användning av ordinalskalor får
man fram variabler vars kategorier kan rangordnas i storleksordning. Nominalvariabler som
även kallas för kategorivariabler kan inte rangordnas, exempel är ja/nej/kanske frågor. När en
kvantitativ variabel ska analyseras så behövs dess värden först kodas i form av siffror. Den
numeriska datan sammanställdes och presenterades i resultatet i form av korstabeller och
figurer.

Svarsalternativen och variabler i denna studie grupperades och omvandlas enligt nedan:

● Alla svarsalternativ på fysisk aktivitet (“<30 minuter” till “5 timmar eller
mer”/vecka) delades upp i två grupper “<2 timmar/vecka” och “≥2 timmar/vecka”.
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Sedan kodades de med siffror 0 och 1 där “<2 timmar/vecka” blev 0 och “≥2
timmar/vecka” blev 1.

● Svarsalternativen på frågan om kosttyp kodades med siffror där  “Alla sorters mat”=
1, “Allt utom kött”= 2, “Lakto-ovo-vegetariskt, dvs. inte kött, fågel och fisk”= 3,
“Laktovegetariskt, men ibland fisk och ägg”=4, “Bara laktovegetariskt, dvs. inte kött,
fågel, fisk eller ägg”=5, “Vegankost, dvs. äter inte kött, fågel, fisk, ägg eller
mjölkprodukter”=6, “Annan kost”=7.

● Svarsalternativen på frågan om konsumtion frekvensen av olika proteinkällor (Rött
kött, Fågel, “Fisk och/eller skaldjur”, “Mjölkprodukter (yoghurt, ost, mjölk,
kvarg…)”, Ägg, Baljväxter, Spannmål, Vegoprodukter, Proteinpulver) rangordnas
från 1 till 7. Endast svarsalternativen <1 gång per månad och 1 gång/månad
grupperades samman på steg 2. Svarsalternativen består av: Aldrig, <1 gång/ månad,
1 gång/ månad, 2-3 gånger/månad, 1 gång/ vecka, 2-3 gånger/ vecka, 4-6 gånger/
vecka, Varje dag.

● Svarsalternativen på frågor om proteinbehov och intag kodades med siffror 1 till 3 där
“Ja”=1, “Nej”=2, “Vet inte”=3.

● Svarsalternativen på frågor om respondenternas proteinbehov kodades med siffror 1
till 3 där “Instämmer”= 1, “Instämmer inte”= 2, “Ibland”=3 och “Ja”=1, “Nej”=2 ,
“Vet inte”=3.

● Likertskalor med fem skalsteg (“Instämmer Helt”, “Instämmer delvis”, “Instämmer
varken eller”, “Instämmer mycket lite” och “Instämmer inte alls”) rangordnas från 5
till 1 där “Instämmer Helt” blev 5 och “Instämmer inte alls” blev 1.

● För att jämföra konsumtions frekvens och attitydfrågor, delas proteinkällor in i två
grupper “animaliska proteinkällor” som består av summan av konsumtion frekvensen
för “rött kött, fågel, fisk och skaldjur, ägg och mjölkprodukter” och “växtbaserad
proteinkällor” som består av summan av konsumtions frekvensen av “spannmål,
baljväxter och vegoprodukter”.

Beskrivande statistik används för att presentera bakgrundsfaktorer bland deltagarna i vår
enkätundersökning vilka togs från google forms. Könsbaserade skillnader i aktivitetsnivå
tillämpas genom chi-2 test. För att analysera skillnader i data om konsumtions frekvens och
attityder mellan män och kvinnor samt aktivitetsnivå användes Mann-Whitney U-test med
signifikansnivå på fem procent. Mann-Whitney U-test är en icke-parametrisk test (Ejlertsson,
2019). Denna metod valdes eftersom variablerna är icke-normalfördelade och Mann-Whitney
U-test är lämpligt för samlade data. Med en histogram figur framtagen genom beskrivande
statistik presenteras korrelation mellan konsumtion av olika proteinkällor och attityder till att
äta växtbaserat.

3.7 Etiska överväganden
Enkätundersökningar omfattas av svenska etikslagen och därför bör etiska aspekter ses över
vid utformandet av en enkät. Enligt vetenskapsrådet i en forskningsbaserad studie där
människor berörs, finns fyra forskningsetiska principer som bör uppmärksammas vi
utformandet av en enkät. Första principen är informationskravet som innebär att alla
deltagare ordentligt informeras om studien, dess syfte och att det är frivilligt att delta i
studien. Andra Principen är samtyckeskravet vilket innebär att respondenterna själv ger ett
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samtycke över sin medverkan och varför samtycke ska inhämtas i enkäten. Den tredje
principen, konfidentialitetskrav handlar om att deltagarna inte ska kunna identifieras av
någon utomstående. Den sista principen är nyttjandekravet som innebär att det samlade
information från enkät endast får användas för det ändamål som deltagarna har informerats
om och inte i något annat sammanhang (Ejlertsson, 2013). All information skickades till
deltagarna i form av informationsbrev innan de deltog i studien och besvarade enkäten.

Respondenter som valde att delta i studien fick ett skriftligt informationsbrev innan de
påbörjade enkäten där det bland annat stod att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när
som helst utan att ange anledning. Samtycke till enkäten angavs genom att aktivt godkänna
deltagande i studien. Kontaktuppgifter till ansvariga uppgavs skriftligt för att kunna besvara
eventuella frågor från respondenter. Ingen minderårig deltog i studien, alla som deltog var 18
år eller äldre. Enkäten spreds via en länk och inga personliga uppgifter kunde härledas till
enkäten som var helt anonym. Den insamlade datan från enkäterna används enbart till
underlag för denna uppsats och inga framtida projekt. Författarna till denna uppsats ser inga
risker för att konfidentialitet, anonymitet, eller integritet ska brytas.

3.8 Förståelse
Vi som skrivit detta arbete är två studenter som studerat fem terminer på
kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet och därmed har vår utbildning gett oss goda
kunskaper om betydelsen av kost i allmänhet. Därför finns det en risk att innehållet i vår
undersökning kan ha påverkats av våra förutfattade meningar om attityder till växtbaserade
proteinkällor. Vi vidhåller dessa sanningar för att vara transparenta med att vi försökt utforma
våra enkätfrågor så neutralt som möjligt.
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4. Resultat
4.1 Respondenterna
Medelåldern på respondenterna var 28 år, de yngsta respondenterna var 21 år och de äldsta 30
år. Totalt deltog 110 respondenter i studien där 65,5 procent var kvinnor (n=72) och 34,5
procent var män (n=38). Antal som var aktiva mer än två timmar i veckan var 47 procent
(n=52). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan aktivitetsnivån hos män och kvinnor (p=
0.382). Elva personer tränade 5 timmar eller mer och 15 deltagare tränade mindre än 30
minuter per vecka. Majoriteten av deltagarna styrketränade.

Tabell 1. Beskrivning av bakgrundsfaktorer bland respondenter som deltog i enkätundersökningen.
Data visa i antal (n) eller medelvärde (m).

Män Kvinnor Total P-värde

Antal %(n) 34(38) 66(72) 110

Ålder , år (m) 26.7 27.6

Fysisk Aktivitet / vecka (n)

<2h

≥ 2h

18

21

40

31

58

52

0.382*

* Skillnaden mellan könen i aktivitetsnivå analyserat med chi-2 test.

4.2 Proteinkonsumtion
Resultaten visar att en övervägande majoritet av deltagarna äter en blandkost (n=88) och att
endast fem personer äter en helt växtbaserad kost (se figur 1). Det fanns ingen signifikant
skillnad mellan män och kvinnor gällande vilken kosttyp de åt (P=0.5).

Figur 1. Kosttypen av respondenterna (n=110) i en webbenkätundersökning, våren 2022.
Fördelningen anges i procent.
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Männen konsumerade oftare animaliska produkter jämfört med kvinnor. Av rött kött
(p=0.005), fisk och skaldjur (p=0.038) fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor
medan fågel (p=0.14), ägg (p=0.93) och mjölkprodukter (p=0.38) saknade signifikant
skillnad. Enkätundersökningen visade även att män oftare konsumerar proteinpulver
(p=<0.001). Hälften av männen konsumerar proteinpulver minst en gång i veckan, jämfört
med var femte kvinna. Sjuttio procent av de kvinnliga respondenterna svarade att de aldrig
konsumerar proteinpulver.

Kvinnor var de som konsumerade baljväxter (p=0.04) och vegoprodukter (p=0.007) i högst
frekvens. Fyrtio procent bland kvinnorna uppgav att de konsumerade vegoprodukter minst en
gång i veckan, jämfört med var femte man.

Tabell 2. Konsumtion av proteinkällor bland respondenterna (n=110) som deltog i
enkätundersökning.

kön N Mean Median SD P-värde*

Röttkött Kvinna 71 3 3 1.6 0.005

Man 39 4 4 1.8

Fågel Kvinna 71 3.3 3 1.6 0.142

Man 39 4 4 1.7

Fisk och skaldjur Kvinna 71 3 3 1.4 0.038

Man 39 3.6 4 1.4

Ägg Kvinna 71 3.6 3 1.8 0.932

Man 39 3.6 4 1.9

Mjölkprodukter (yoghurt, ost, mjölk,
kvarg etc)

Kvinna 71 4.8 6 2.1 0.383

Man 39 5.2 6 2.1

Baljväxter (bönor, linser, ärtor etc) Kvinna 71 4 4 1.7 0.042

Man 39 3.4 3 1.7

Spannmål (havre, vete, korn, råg etc) Kvinna 71 4.6 5 1.9 0.203

Man 39 4 4 2.2

Vegoprodukter (quorn, soja, tofu etc) Kvinna 71 3.4 3 1.9 0.007

Man 39 2.5 2 1.8

Proteinpulver Kvinna 71 2 1 2 <0.001

Man 39 3.7 2 2.6

*Mann-Whitney U-test används för att analysera skillnader mellan könen.
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 Aktiva deltagare (>2h/veckan) i denna studie konsumerade fågel (p=0.016), fisk och skaldjur
(p=0.008) och proteinpulver (p=<0.001) mer ofta i jämförelse med mindre aktiva deltagare
(<2h/veckan). Resultatet från insamlad data visar att det inte fanns någon signifikant skillnad
mellan aktivitetsnivå och konsumtionen av rött kött (p=0.305), ägg (p=0.099),
mjölkprodukter (p=0.129), vegoprodukter (p=0.70) och baljväxter (p=0.129). Deltagarna som
klassificeras som mindre aktiva konsumerar oftare spannmål än de som är aktiva (p=0.033).

4.3 Attityder till växtbaserad kost
Överlag var kvinnor mer positiva till en växtbaserad kost (p=<00.1), på påståendet “jag har
en positiv inställning till att äta en växtbaserad kost” instämde 87 procent av kvinnorna,
jämfört med 61 procent av männen (se tabell 3). Endast fyra procent av kvinnorna hade en
negativ inställning till att äta växtbaserat, jämfört med en fjärdedel av männen. Totalt tio
procent av respondenterna var neutrala i påståendet. Fler kvinnor (80%) än män (61%)
svarade att det är möjligt att få samma träningsresultat på en växtbaserad kost (p=0.003). På
påståendet att växtbaserade proteinkällor smakar gott var 72 procent av kvinnorna och endast
43 procent av männen instämmande (P=0.002). Sextiofem procent av kvinnorna instämde till
att de var vana vid att konsumera växtbaserade proteinkällor, jämfört med 46 procent av
männen (P=0.02). På påståendet “flera i min sociala omgivning äter en växtbaserad kost”
instämde fler kvinnor (68%) än män (59%) (P=0.03).

På övriga påståenden om växtbaserad kost svarade fler män än kvinnor att det är vanligare att
få proteinbrist, att det kostar mer samt att tillgängligheten är begränsad. Det fanns dock ingen
signifikant skillnad mellan könen på dessa påståenden. Lite mer än hälften av männen ansåg
att växtbaserad kost mättar bättre än blandkost, jämfört med 32 procent av kvinnorna men
även här är datan inte statistiskt signifikant (P=0,09).
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Tabell 3. Attityder av respondenterna (n=110) till protein som deltog i enkätundersökning.
Group N Mean Median SD p-värde*

Jag har en positiv inställning till att äta en
växtbaserad kost.

Kvinna 71 4.4 5.0 0.9
<0.001

Man 39 3.5 4.0 1.5

Det är möjligt att få samma träningsresultat på en
växtbaserad kost som i en blandkost.

Kvinna 71 4.3 5.0 1.1 0.003

Man 39 3.4 4 1.5

Det är vanligt att få proteinbrist på en växtbaserad
kost.

Kvinna 71 2.3 2 1.1 0.61

Man 39 2.4 2 1.1

Det är lätt att få i sig tillräckligt med protein på en
växtbaserad kost.

Kvinna 71 3.7 4 1.2 0.75

Man 39 3.7 4 1.2

Växtbaserad kost mättar bättre än blandkost. Kvinna 71 3.1 3 1.1 0.09

Man 39 3.5 4 1.3

Växtbaserad kost kostar mer än blandkost. Kvinna 71 2.9 3 1.3 0.17

Man 39 3.3 3 1.2

Växtbaserade proteinkällor smakar gott. Kvinna 71 4.0 4 1.1 0.002

Man 39 3.2 3 1.4

Tillgängligheten av växtbaserade proteinkällor är
begränsad.

Kvinna 71 2.7 3 1.3 0.71

Man 39 2.8 3 1.3

Jag är van att konsumera växtbaserade proteinkällor. Kvinna 71 3.7 4 1.4 0.02

Man 39 3.1 3 1.4

Flera i min sociala omgivning äter en växtbaserat
kost.

Kvinna 71 3.8 4 1.3 0.03

Man 39 3.4 4 1.4

*Mann-Whitney U-test används för att analysera skillnader mellan könen.
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4.5 Proteinkonsumtion och attityder till växtbaserad kost
Det finns ett tydligt samband mellan de respondenter som konsumerar mest kött (rött kött,
kyckling, fisk och skaldjur) och de som har en negativ attityd till att äta en växtbaserad kost
(P=<0.001)(figur 2a). Samtidigt finns det ett positivt samband mellan de som ofta
konsumerar växtbaserat protein (baljväxter, spannmål och vegoprodukter) och de som har en
positiv attityd till att äta en växtbaserad kost (P=<0.001) (figur 2b). De respondenter som
svarade att växtbaserade proteinkällor smakar gott var också de som i högst frekvens
konsumerade dessa proteinkällor (P=<0.001)(figur 2d). De respondenter som konsumerade
allra mest animaliskt protein (rött kött, kyckling, fisk & skaldjur, ägg och mjölkprodukter)
svarade “instämmer inte alls” på påståendet om att växtbaserade proteinkällor smakar gott
(figur 2c).

Figur 2a, 2b, 2c och 2d. Deltagarnas konsumtion av olika proteinrika livsmedel i relation till attityder
till en växtbaserad kost. Y-axeln: attityder rangordnas från 1= instämmer inte alls (blå färg) till 5=
instämmer helt (röd färg). X-axeln: konsumerar nämnda proteinkällan aldrig (0) till varje dag (30).
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4.5 Frågor om proteinkonsumtion

På frågan “jag tror jag konsumerar tillräcklig mängd av protein dagligen” svarade 75 procent
av männen och 57 procent av kvinnorna ja. Lite mindre än hälften av männen och en
tredjedel av kvinnorna svarade att de visste hur stort deras proteinbehov var. Hälften av
männen svarade att proteinbehovet för män är högre än för kvinnor, jämfört med 28 procent
av kvinnorna. Tre femtedelar av männen planerar sina måltider för att de ska vara proteinrika,
bland de kvinnliga respondenterna var det 27 procent. Majoriteten av männen (77%) tycker
att protein är en viktig del av deras kost och träning, jämfört med hälften av kvinnorna. Totalt
svarade 60 procent av respondenterna att protein är viktigt för deras kost och träning.

Resultaten från denna studie visar att majoriteten av aktiva deltagare vet hur stor deras
proteinbehov är (p=0.054) i jämförelse med icke-aktiva deltagare. Det fanns ingen signifikant
skillnad i aktivitetsnivå gällande påståendet “Jag tror proteinbehovet är högre för män än
kvinnor”. Majoriteten av de deltagare som svarade att protein är en viktig del av deras kost
och träning var aktiva personer (p=0.006) och även de planerar i större utsträckning sina
måltider för de ska vara proteinrika (p=0.015). Större andel av mindre aktiva respondenter
(62%) har en positiv inställning till att äta en växtbaserad kost. I större utsträckning ansåg
aktiva deltagare att växtbaserad kost kostar mer (p=0.034). Resultaten visade inga
signifikanta skillnader mellan aktivitetsnivån och påståenden om smak, tillgänglighet och
mättnadsnivå för växtbaserad kost. Generellt rapporterade en större del av de aktiva
deltagarna att det fanns fler i deras sociala omgivning som äter en växtbaserad kost jämfört
med icke-aktiva deltagare. Majoriteten svarade positivt till att det är möjligt att få samma
träningsresultat på en växtbaserad kost som i en blandkost.
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5. Diskussion
I denna kvantitativa enkätstudie visade insamlad data att det fanns signifikanta skillnader i
intag av proteinrika livsmedel mellan män och kvinnor samt att attityder till att äta
växtbaserat skiljde sig åt mellan könen. Män konsumerade oftare proteinpulver, rött kött, fisk
och skaldjur jämfört med kvinnor som istället konsumerade baljväxter och vegoprodukter i
högre frekvens än män. Bland de respondenter som var aktiva mer än två timmar i veckan var
frekvens intaget av proteinpulver, kyckling, fisk och skaldjur högre än de som var mindre
aktiva. De mindre aktiva respondenterna som tränade två timmar i veckan eller mindre
konsumerade i sin tur spannmålsprodukter oftare. På attitydfrågor om att äta växtbaserat
ställde sig de kvinnliga respondenterna mer positivt till nio utav tio påståenden. Bland alla tio
påståenden fanns det en signifikant skillnad mellan män och kvinnor på fem påståenden. De
kvinnliga respondenter var mer instämmande på följande påståenden: ”jag har en positiv
inställning till att äta en växtbaserad kost” (P=<0.001), ”det är möjligt att få samma
träningsresultat på en växtbaserad kost som i en blandkost” (P=0.003), ”växtbaserade
proteinkällor smakar gott” (P=0.002), ”jag är van att konsumera växtbaserade proteinkällor”
(P=0.02) samt ”flera i min sociala omgivning äter en växtbaserat kost” (P=0.03).

5.1 Resultatdiskussion

Hos både män och kvinnor konsumerades mjölkprodukter (yoghurt, mjölk, ost, kvarg) i högst
frekvens, följt av spannmål. Den tredje mest konsumerade proteinkällan bland män var rött
kött och bland kvinnor var det baljväxter. De proteinrika livsmedel som kvinnliga
respondenter konsumerade minst av var proteinpulver följt av rött kött. De manliga
respondenterna konsumerade minst av vegoprodukter (quorn, soja, tofu etc.) följt av
baljväxter.

En tvärsnittsundersökning om hälsobeteende utförd i Finland, Estland, Litauen och Lettland
fann liknande resultat som stödjer resultaten ovan. Denna studie visade att de manliga
deltagarna konsumerar tio procent mer kött dagligen jämfört med kvinnor, som i sin tur
konsumerar mer frukt och grönsaker (Prättälä m. fl., 2007). Att män äter mer kött än kvinnor
är inget nytt fenomen. Tidigare studie visar att könsidentitet kan ha en central roll för
människors matmönster. Jämfört med kvinnor så äter män mer kött och är mindre öppna för
att bli vegetarianer (Rosenfeld & Tomiyama, 2021). Medan en svensk studie visar att kvinnor
är mer benägna att undvika att äta rött kött på grund av upplevd hälsorelaterad ångest
(Bärebring, m. fl., 2020).  Riksmaten vuxna 2010-11 visar att kvinnor generellt äter
hälsosammare än män och har ett högre intag av frukt, grönsaker, baljväxter och kostfiber
(Livsmedelsverket, 2012b).

5.1.1 Respondenterna

Bland de respondenter som deltog i studien var det fler kvinnor (n=71) än män (n=38). Det
kan bero på att kvinnor tenderar vara mer benägna att självmant delta i online undersökningar
(Smith, 2009). Även i Riksmaten 2010-11 var kvinnor överrepresenterade (Livsmedelsverket,
2012). Den yngsta respondenten som deltog var 21 år och den äldsta 30 år gammal.
Medelåldern för de som besvarade enkäten var 28 år, bland männen var det 26,7 år och bland
kvinnorna 27,6 år.
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5.1.2 Könsbaserade skillnader

Denna studie visar att män tenderar att äta animaliskt protein oftare än kvinnor och då
framför allt rött kött samt fisk och skaldjur. Det överensstämmer med resultatet från
undersökningspopulationen i Riksmaten vuxna 2010-11, där framför allt konsumtionen av
rött kött i åldersgruppen 18-30 skiljde sig åt mellan könen. Män hade i Riksmaten ett
medelintag på 87 gram rött kött per dag, jämfört med kvinnor som hade ett medelintag på 50
gram per dag. Av fisk och skaldjur konsumerade män i genomsnitt sex gram mer än kvinnor
dagligen. Riksmatens rapport visade även likt denna studie att kvinnor konsumerar baljväxter
i högre frekvens. Medelintag bland kvinnor i åldrarna 18-30 var 162 gram
rotfrukter/baljväxter/grönsaker per dag medan män hade ett medelintag på 142 gram
(Livsmedelsverket, 2012b). Genom att jämföra resultaten från den här studien med
Riksmaten vuxna 2010-11 går det att urskilja ett mönster där kvinnor konsumerar mer
växtbaserade livsmedel och där männen istället konsumerar mer kött. Vad dessa skillnader
beror på går inte att förklara genom Riksmatens undersökning men rapporten visar att
kvinnor generellt har bättre kostvanor än män (Livsmedelsverket, 2012b).

5.1.3 Inställning till växtbaserat protein

I ett försök att förstå vad dessa skillnader kan bero på ställdes tio påståenden till deltagarna
om deras attityder till att konsumera en växtbaserad kost. Resultatet visade att kvinnor ställer
sig mer positivt till nio utav tio frågor. Det enda påståendet där fler män än kvinnor var
positivt inställda till var påståendet att en växtbaserad kost mättar bättre än en blandkost, men
utan någon signifikant skillnad. Att kvinnliga respondenter överlag var mer positiva till att äta
en växtbaserad kost stämmer väl överens med deras val att konsumera mer utav växtbaserade
proteinkällor. Likaså kommer de män som konsumerar mest animaliskt protein med stor
sannolikhet vara de som har sämst attityd till att äta en växtbaserad kost, vilket resultaten från
den här studien visar. Enligt en förregistrerad studie utförd av Rosenfeld & Tomiyama
(2021), var den mest sannolika orsaken till högre köttkonsumtion bland män sambandet
mellan kött och maskulinitet och de traditionella könsrollerna. Studien visar också att män är
mer motvilliga till att bli vegetarianer än kvinnor (Rosenfeld & Tomiyama, 2021).

Fler kvinnliga respondenter var instämmande till att växtbaserade proteinkällor smakar bättre
medan fler män svarade att en växtbaserad kost mättar bättre men kostar mer än en blandkost
samt att tillgängligheten är begränsad. Det visade sig även att fler kvinnliga respondenter
svarat att de hade större vana att konsumera växtbaserade proteinkällor samt kände fler i
deras sociala nätverk som åt en växtbaserad kost.

Att fler kvinnliga respondenterna uppgett att flera i deras sociala omgivning äter växtbaserat
är intressant ur ett sociologiskt perspektiv. När kostmönster analyseras genom relationella
strukturer utgår man från att mellanmänskliga relationer påverkar våra matvanor och varför vi
äter mer eller mindre av vissa livsmedel. Matmönster kan då inte helt reduceras till
individuella medvetna val utan påverkas av den sociala omgivningen (Bååth, 2019). Enligt
detta synsätt skulle kvinnors ökade konsumtion av växtbaserade proteinkällor kunna förklaras
av att de känner fler personer i deras sociala omgivning som äter växtbaserat. Om vårt ätande
koordineras efter vår omgivning så väljer kvinnor att äta växtbaserat för att det är mer socialt
accepterat. Hur individens sociala nätverk ser ut kommer därför med stor sannolikhet att
påverka både matvanor och matintag. I en systematisk litteraturöversikt undersöktes varför
kvinnliga vegetarianer hävdar att de känner fler människor som följer en växtbaserad kost,
men att de inte fanns bland deras nära vänner. Det diskuterades vidare att detta kan tyda på att
kvinnor som följer en växtbaserad kost är mer benägna att lägga märke till denna typ av vana
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hos andra. Dock begränsar de inte sin umgängeskrets till enbart vegetarianer. Män å andra
sidan förväntar sig mindre stöd från sina vänner än vad kvinnor gör, vilket kan bero på en
uppfattning om att de misslyckas med att följa traditionella könsnormer (Modlinksa m.fl.,
2020).

Andra studier visar att starka smakpreferenser för kött utgör ett hinder för att äta mer
växtbaserat. Fler hinder som kan övervägas är rädsla för ett otillräckligt närings- och
proteinintag, sämre smak, bristande matlagningskunskaper och svårigheter att äta varierat.
Framförallt bland män anses kött vara förknippat med styrka, muskeluppbyggnad och
maskulinitet (Hargreaves m.fl., 2021). Det kan förklara varför färre män i denna studie tror
att det är möjligt att få samma träningsresultat på en växtbaserad kost som i en blandkost.

5.2 Metoddiskussion

En kvantitativ studie med webbaserad enkät valdes ut för att på ett enkelt sätt nå ut till
respondenter och på ett smidigt sätt kunna bearbeta den insamlade data. En webbaserad enkät
är på så vis både billig och tidseffektiv. Det är också en bra metod för att nå respondenter från
olika geografiska platser för att berika urvalet i en undersökning (Bryman, 2011).

Enkätstudien syftade till att mäta respondenternas intag av olika proteinrika livsmedel samt
undersöka de olika attityder som finns till en växtbaserad kost och hur dessa skiljer sig män
och kvinnor emellan. Vid utformandet av enkäten tog författarna stöd från Riksmatens
(2010-11) enkät om livsmedelskonsumtion samt Folkhälsomyndighetens enkät om fysisk
aktivitet. Genom att tillämpa frågor och svarsalternativ som tidigare används i en enkät av en
statlig myndighet stärks validiteten av frågorna.

Enkäten omarbetades flera gånger och skickades därefter till ett fåtal personer för att få
konfirmation att enkätens frågor och svarsalternativ var tydliga och att strukturen var lätt att
följa. Efter genomförd pilotenkät gjordes några slutliga justeringar och publicerades därefter
på olika plattformar för träningsintresserade på sociala medier. För att höja deltagandet
publicerades även studien på författarnas privata sociala medier.

I följebrevet fanns information om studiens syfte, kriterier för att delta samt kontaktuppgifter
för att kunna besvara eventuella frågor från respondenter. I informationsbrevet togs även de
etiska överväganden upp som krävs av forskaren vid utformandet av en enkät för att
informera om samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Ejlertsson, 2013). Samtycke angavs
innan enkäten kunde påbörjas genom att aktivt godkänna deltagande.

Informationsbrevet informerade respondenten att studien vänder sig till män och kvinnor i
åldrarna 18 till 30 år. Ifall någon av respondenterna missat att läsa igenom informationsbrevet
var svarsalternativen begränsade till man eller kvinna på frågan om kön och 18 till 30 år på
frågan om ålder. Alla frågor i enkäten var obligatoriska för respondenten att besvara och på så
sätt kunde ingen fråga lämnas obesvarad. Genom att styra svarsalternativen och använda
slutna frågor kunde internt bortfall (n=0) förebyggas. Däremot finns det en risk att
respondenten inte svarat sanningsenligt och att kriterier för deltagande inte alltid uppfylls.
Det finns också en risk att ett externt bortfall har förekommit i och med att deltagarna inte
haft möjlighet att hoppa över en fråga de inte velat svara på och därmed kan ha valt att
avsluta sitt deltagande.

Insamling av data via enkät kräver ett strukturerat tillvägagångssätt där forskningsfrågan
bestäms i förväg och styr utformning av frågorna i enkäten. En fördel med att använda enkät
framför strukturerad intervju är att intervjuareffekten elimineras vid en enkät som
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respondenterna fyller i på egen hand. Nackdelar med att använda en enkät är att frågor eller
funderingar som respondenten har kan inte besvaras av forskaren som inte är närvarande.
Forskaren kan inte heller ställa uppföljningsfrågor för att respondenten ska fördjupa sitt svar.
Det finns även en risk att respondenten tröttnar fortare på frågor i en enkät och att den inte
fullföljs. Därför är det viktigt undvika att ställa för många frågor i en enkät som kan upplevas
som oviktiga eller att frågorna är för öppna eller har en för komplicerad struktur som blir
svåra för respondenten att följa (Bryman, 2016).

Styrkor med enkäten är att utformningen har gett svar på de frågeställningar som studien
syftar till samt att deltagandet (n=110) var över det gränsvärde som sattes på 100
respondenter. En nackdel var att könsfördelningen var ojämn med nästan två tredjedelar av
kvinnliga respondenter. Eftersom studiesyftet var att undersöka just könsbaserade skillnader
så hade en mer jämn fördelning av könen varit önskvärd. För att ta hänsyn till dessa
skillnader så presenteras den bearbetade datan i procentuella siffror för att ge en mer
representativ överblick.

Ett bekvämlighetsurval är ett urval där frivilliga personer som är villiga att svara på enkäten
deltar i studien och därför blir generaliserbarheten av studien begränsad (Bryman, 2016).
Studiens respondenter ska vara representativa för unga svenskar mellan 18-30 år men det går
inte att utesluta att respondenter som inte ingår i målgruppen har deltagit i
enkätundersökningen. En annan begränsning av denna studie är att sociodemografiska
faktorer som utbildningsnivå, socioekonomisk status och etnisk bakgrund inte beaktades på
grund av tidsbegränsningen och ovannämnda inklusionskriterier för undersöknings
populationen.

I det stora sammanhanget visade sig den valda metoden vara ett effektivt sätt att bearbeta
insamlad data samt få svar på syfte och frågeställningar. Det önskvärda deltagandet
uppnåddes och svar från respondenterna gick snabbt att samla in och analys kunde påbörjas
inom förutbestämd tidsram. Hypoteser visade sig stämma väl överens med resultatet.

5.3 Samhällsrelevans
Tillförlitliga resurser som Worlds Cancer Research fund representerar värdefull statistik och
studier som visar negativa hälsoeffekter i samband med hög konsumtion av rött kött (World
Cancer Research Fund, 2018). Det är också bevisat att en vegetarisk kost är ett bättre
alternativ för att minska de globala gasutsläppen per capita (Tilman & Clark, 2014). Generellt
har en växtbaserad kost både hälso- och miljöfördelar. Huvudresultaten från denna studie
visar en tydlig skillnad mellan de manliga och kvinnliga respondenternas attityder till
växtbaserat protein. En litteraturöversik utförd av Suzanne Higgs (2015) förklarar att det kan
finnas två möjliga orsaker till att människor följer sociala normer för ätande. För det första,
att följa en norm ökar tillhörigheten till en social grupp och sannolikheten att bli omtyckt. För
det andra, att följa normer leder till att man äter det som upplevs vara korrekt. Närvaron av
andra människor kan därför ha en stark effekt på individens beteende vid tillfällen när olika
matval görs (Higgs, 2015). I en annan studie har det observerats att män verkar ha det lättare
att äta hälsosamt i samband med familj relationer, snarare än självständigt. (Sellaeg &
Chapman, 2008). Det här kan förklara varför vissa livsmedel kan betraktas som feminina och
andra som maskulina och vilka svårigheter det finns för att förändra könsrelaterade
kostmönster.

Olika kost förändringsstrategier som till exempel nudging kan föreslås för att åstadkomma en
förändring i kostmönster och främja betydelsen av växtbaserad proteinkonsumtion (Hartmann
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& Siegrist, 2017). Men det är viktigt att ta hänsyn till att dessa strategier behöver stödjas av
kvantitativa studier, rekommendationer och riktlinjer för att göra dem lämpliga för detta
ändamål. Ett aktivt deltagande från kommersiella intressenter som är villiga att stödja
kostförändringar genom alla typer av insatser krävs också. Till exempel kan kommersiella
intressenter spela en viktig roll för att skapa större transparens om vilka ingredienser som
används i produkter och måltider. Samt för att öka konsumenternas medvetenhet och kunskap
om hur man lagar måltider med växtbaserade proteinkällor och vilka typer av måltider de
skulle kunna vara lämpliga för. Dessa insatser kräver resurser och därför bör pris och andra
marknadsföringsvariabler beaktas. Samtidigt kan dessa insatser kräva ett starkt stöd från
regeringen och samordnade samhälleliga ansträngningar (de Boer m.fl., 2014)).

Vidare spelar folkhälsoutbildning en viktig roll för att öka konsumenternas kunskap om
växtbaserad proteinkällor och kommunicera deras likvärdighet och gynnsamma hälsofördelar
i jämförelse med animaliska proteinkällor (de Boer m.fl., 2014).

Studier som denna ger inte bara konsekvent data utan bidrar även till att skapa förståelse för
vilka hinder som finns för att individer ska minska sin köttkonsumtion och anta en mer
växtbaserad kost. För att kunna bryta de könsbaserade normer som finns kring kött behövs
vidare forskning på ämnet. För att kunna föra ett framgångsrikt folkhälsoarbete är det viktigt
att förstå vad könsbaserade skillnader i matkonsumtion beror på.

5.4 Förslag för vidare forskning

Vidare forskning bör ytterligare undersöka attityder till växtbaserade proteinkällor med
hänsyn till olika socioekonomiska skillnader i samhället så att kunna förstå vilka grupper som
behöver mest erkännande för att hitta passande förslag. Dessutom är det av intresse att förstå
syftet bakom varför det finns olika inställningar till växtbaserad proteinkällor. En kvalitativ
forskningsstudie skulle vara idealisk för eventuella framtida studier för att utveckla resultatet
av denna studie. Intervjuer skulle till exempel kunna ge en djupare inblick till varför attityder
till att äta växtbaserat protein skiljer sig mellan män och kvinnor.
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6. Slutsats
Resultatet av enkätstudien visar skillnader mellan kvinnor och mäns konsumtion av olika
proteinkällor, såväl som skillnader i attityder mot att anta en mer växtbaserad kost. Män tycks
konsumera mer kött jämfört med kvinnor vilket kan förklara varför män även har en sämre
attityd till att äta växtbaserat. Kvinnor i sin tur äter mer baljväxter och vegoprodukter än män,
har större vana att konsumera växtbaserade proteinkällor och är mer positivt inställda till att
äta en växtbaserad kost. Respondenter med högre aktivitetsnivå (<2h/veckan) visar sig också
vara en faktor där intag av vissa animaliska proteinkällor ökar samt intresse för en
växtbaserad kost minskar jämfört med mindre aktiva respondenter (>2h/veckan). Framtida
forskning som kan identifiera varför det finns skillnader i attityder mellan män och kvinnor
till att äta växtbaserat är viktigt för att bryta fördomar och könsnormer och främja mer
hälsosamma matmönster.

8. Tack
Vi vill tacka alla individer som medverkat i vår studie och hjälpt oss sprida vår enkät. Vi vill
även tacka vår handledare Eva Lemming som hjälpt oss förbättra detta arbete.
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Bilaga 1. Enkät

Attityder till växtbaserat protein

Hej!
Vad kul att just du valt att medverka! Vi är två studenter som studerar vid Institutionen för
kostvetenskap på Uppsala universitet. Vi skriver ett examensarbete som behandlar de
attityder som finns till växtbaserat protein bland unga vuxna i Sverige samt skillnader i
proteinintag bland kvinnor och män. I samband med det gör vi en enkätstudie som vi hoppas
du vill vara med och besvara. Enkäten består av 21 frågor och tar 3-5 minuter att besvara.
Enkäten innehåller 3 delar.

För att kunna delta i studien behöver du uppfylla inklusionskriterier nedan:

- Är 18-30 år gammal
- Ägnar dig åt minst två timmars pulshöjande fysisk aktivitet/vecka.
- Identifierar dig som man eller kvinna.

Läs igenom frågorna i enkäten noggrant och markera det svar (eller svaren) som stämmer
bäst överens för dig.
Enkäten kommer vara tillgänglig t.o.m. 29/4 2022 och vi är tacksamma om ni är så
sanningsenliga som möjligt.

Stort tack på förhand för din medverkan!

Vid frågor om enkäten kan du kontakta oss på nedanstående adresser:
Hilma.Wass.6982@student.uu.se
Azin.Dadgar.0857@student.uu.se

Samtycke

Det är frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst välja att avbryta ditt
deltagande. Ditt deltagande kommer att vara anonymt och insamlade uppgifter kommer inte
att kunna kopplas till dig och svaren kommer endast att användas som underlag till denna
uppsats. Dina svar är viktiga för oss!

1. Genom att kryssa i denna ruta väljer jag att delta i studien:

o Jag samtycker till att anonymt delta i studien
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Del 1
Nedan följer några frågor om dig.

2. Kön?
o Man
o Kvinna

3. Ålder?

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli
andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport? (fråga från
hälsoenkäten 2022)

 
 o  Mindre än 30 minuter
 o  30-59 minuter (0,5-1 timme)
 o  60-89 minuter (1-1,5 timmar)
 o  90-119 minuter (1,5-2 timmar)
 o  2-5 timmar
 o 5 timmar eller mer
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5. Vilken typ av aktivitet ägnar du dig åt? * Det går att kryssa i fler än ett alternativ.

o Styrketräning

o Crossfit

o Gruppass på gym

o Ridning

o Simning

o Löpning

o Dans

o Gymnastik

o Kampsport

o Tennis

bollsport

o Annat

Del 2
Nedan följer några frågor om din kost.

6. Vilken typ av mat äter du?
 o  Alla sorters mat
 o Allt utom kött
 o Lakto-ovo-vegetariskt, dvs. inte kött, fågel och fisk
 o Laktovegetariskt, men ibland fisk och ägg
 o Bara laktovegetariskt, dvs. inte kött, fågel, fisk eller ägg
 o Vegankost, dvs. äter inte kött, fågel, fisk, ägg eller mjölkprodukter
 o Annan kost
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7. Hur ofta konsumerar du proteinkällan?

Aldrig <1 gång/
månad

1 gång/
månad

2-3
gånger/
månad

1 gång/
vecka

2-3
gånger/
vecka

4-6
gånger/
vecka

Varje
dag

Rött kött [] [] [] [] [] [] [] []

Fågel [] [] [] [] [] [] [] []

Fisk och/eller
skaldjur

[] [] [] [] [] [] [] []

Mjölkprodukter
(yoghurt, ost,
mjölk, kvarg…)

[] [] [] [] [] [] [] []

Ägg [] [] [] [] [] [] [] []

Baljväxter [] [] [] [] [] [] [] []

Spannmål [] [] [] [] [] [] [] []

Vegoprodukter [] [] [] [] [] [] [] []

Proteinpulver [] [] [] [] [] [] [] []

8. Jag tror att jag konsumerar tillräcklig mängd av protein dagligen.
o Ja
o Nej
o Vet inte

9. Jag vet hur stort mitt proteinbehov är.
o Ja
o Nej
o Vet inte

10. Jag tror att proteinbehovet är högre för män än kvinnor.
o Instämmer
o Instämmer inte
o Kanske

11. Jag planerar mina måltider för att de ska vara proteinrika.
o Instämmer
o Instämmer inte
o Ibland

12. Protein är en viktig del av min kost och träning.

32



o Instämmer
o Instämmer inte
o Ibland

Del 3
Här kommer 10 påståenden om attityder till växtbaserad kost, dessa ska du gradera från 1=
“”Instämmer helt” till 5= “Instämmer inte alls”.

Instämmer
Helt

Instämmer
delvis

Instämmer
varken eller

Instämmer
mycket lite

Instämmer
inte alls

Jag tror att jag
konsumerar
tillräckligt
mängd av
protein dagligen.

[] [] [] [] []

Jag har en
positiv
inställning till att
äta en
växtbaserad
kost.

[] [] [] [] []

Det är möjligt att
få samma
träningsresultat
på en
växtbaserad kost
som i en
blandkost.

[] [] [] [] []

Det är vanligt att
få brist för
mikronutrienter
(Tex. B12, järn,
kalcium …) på
en växtbaserad
kost.

[] [] [] [] []

Det är vanligt att
få proteinbrist på
en växtbaserad
kost.

[] [] [] [] []
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Det är lätt att få i
sig tillräckligt
med protein på
en växtbaserad
kost.

[] [] [] [] []

En växtbaserad
kost mättar
bättre än
blandkost.

[] [] [] [] []

En växtbaserad
kost kostar mer
än blandkost.

[] [] [] [] []

Jag tycker att det
är lätt att skapa
proteinrika
måltider på en
växtbaserad
kost.

[] [] [] [] []

Växtbaserade
proteinkällor
smakar gott.
(hedonisk)

[] [] [] [] []

 TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT FYLLA I ENKÄTEN!

34



Bilaga 2. Följebrev Facebook
Växtbaserat protein eller animaliskt protein, vilken tror du är bäst?

Hej! Vi är två kostvetarstudenter från Uppsala universitet som just nu skriver vårt
examensarbete om unga aktiva personers proteinkonsumtion där vi undersöker
skillnader i proteinintag bland kvinnor och män samt attityder till växtbaserade
proteinkällor.

Är du mellan 18-30 år, fysiskt aktiv minst två timmar i veckan och identifierar dig som
man eller kvinna? Då skulle vi uppskatta om du vill ta del av vår webbenkät som bara
tar bara några minuter att fylla i. Din åsikt och erfarenhet är värdefull för oss!

För mer information och deltagande, klicka på länken nedan:

https://docs.google.com/forms/d/1tnBgyfIaoJHp0JblKAZSDE3-Iw-dZayWWtIfOb7efZ
E/edit

Enkäten kommer vara tillgänglig t.o.m. 29/4 2022 och vi är tacksamma om ni är så
sanningsenliga som möjligt.

Dela gärna detta så att fler kan delta i studien! :)

Stort tack!

/Azin och Hilma
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Bilaga 3. Författarnas bidrag till arbetet

- Planering av undersökningen och uppsatsarbetet: 50/50
- Litteratursökning: 50/50
- Datainsamling: 50/50
- Analys: 50/50
- Skrivandet av uppsatsen: 50/50
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