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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att se vad de tillfrågade personerna vet om vegetabilisk kost ur ett 

nutritionsperspektiv samt om hur kunskaperna stämmer överens med den forskning som finns 

i ämnet.  

 

● Vad har de tillfrågade ungdomarna för kunskaper om vegetabilisk kost? 

● Går kunskaperna att härleda till skolundervisningen? 

 

Metod 

Studien är av kvantitativ art, uppbyggd kring en enkätundersökning på datorspelande 

ungdomar i gymnasieåldern. Insamlingen av enkätsvar gjordes under våren 2017 med hjälp 

av Google formulär som fylldes i via webben. Enkäten var utformad med nio olika 

påståenden som respondenterna fick ta ställning till på en sexgradig skala från “håller inte 

med” till “håller helt med”. 

 

Resultat 

Resultatet visar på att respondenterna har relativt goda kunskaper. Flera av de frågor där det 

varit en stor spridning på svaren har det inte funnits ett självklart rätt svar på. Däremot verkar 

respondenterna inte vara medvetna om det mättade fettet från animalier och dess negativa 

hälsopåverkan och koppling till vissa sjukdomar. 

 
Slutsats 

De kunskaperna som de fått med sig från skolan verkar inte riktigt stämma överens med 

forskningen framför allt när det kommer till hälsoaspekterna. Det är rörigt till vilket ämne 

näringslära faller in under, vilket skulle kunna vara en faktor till att kunskaperna brister på 

vissa punkter. Att undervisa om den vegetabiliska kostens fördelar eller de problem som finns 

med den traditionella blandkosten är något som eventuellt skulle kunna få elever att bättre ta 

till sig och i längden omsätta Livsmedelsverkets kostrekommendationer. 
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1 Inledning 
Nutrition, eller näringslära, är en tvärvetenskap som sträcker sig över flera ämnen. I 

grundskolan kan det därför bli lite oklart hur undervisningen ska ske, eftersom det i 

läroplanen går att koppla till hemkunskap, idrott och hälsa, biologi och kemi. Samtidigt är 

näringslära ett av de ämnen som får störst plats i media, även fastän många kanske inte är 

medvetna om det. I kvällstidningarna står det ofta om olika dieter som handlar om hur man 

ska äta för att gå ned i vikt så snabbt och enkelt som möjligt. På sociala medier flödar artiklar 

om alternativa metoder som påstås kunna bota och förebygga allt från sömnbesvär till cancer. 

Samtidigt matas vi med reklam för diverse kosttillskott och matprodukter med hälsofrämjande 

egenskaper. Man kan därför fråga sig hur mycket ungdomar idag egentligen lär sig i skolan, 

och om de får en översiktlig bild över hur grundläggande näringslära fungerar. Stämmer det 

som de tror sig veta med rådande forskning, eller har de fått en förvrängd bild från medier 

som de ständigt utsätts för? 

 

Förutom att moderna studier visar på att en välplanerad vegetabilisk kost inte har några 

hälsonackdelar, snarare tvärt om, har även stora organisationer som till exempel WHO (World 

Health Organisation) gått ut med att processat kött är högsta graden på skalan av cancerogena 

livsmedel, det vill säga “med hög säkerhet säkerställt på människor”. (WHO 2016, s. 01) 

Även svenska Livsmedelsverket har nyligen gjort om sina kostråd där nu den vegetariska 

kosten framhävs mer. (Livsmedelsverket 2017) Det finns många myter som kretsar kring 

vegetabilisk kost, något som troligen bygger mycket på okunskap. Tanken med denna studie 

är att undersöka hur mycket kunskap inom ämnet personer som nyligen gått ut grundskolan 

har fått med sig. 

 

Att sitta stilla framför en TV/dator och spela spel kopplas ofta ihop med att ha en fysiskt 

passiv livsstil och dålig kosthållning. Denna studie ämnar att ta reda på vad datorspelande 

ungdomar har för kunskaper om vegetabilisk kost. Med vegetabilisk kost menas i den här 

studien alla de olika typer av dieter där man inte äter kroppsdelar från någon typ av djur. 

 

Användningsområdet för studien blir ett underlag för att diskutera kring huruvida 
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grundskolans roll i att utbilda i näringslära behöver förändras, och om det behövs läggas mer 

vikt på icke-animaliska näringskällor i undervisningen. 

1.1 Näringslära i Läroplanen för grundskolan 

I de övergripande målen i läroplanen för grundskolan står det: (eleven) “har fått kunskaper om 

och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället”. (Skolverket 

2011, s. 14) Det är den egna livsstilens betydelse för hälsan som kost och näringslära kommer 

in. Det finns inget mer specifikt i den övergripande delen av läroplanen, utan vi måste titta 

vidare på kursplanerna för de olika ämnena. 

1.1.1 Näringslära i Idrott och hälsa 

Centralt innehåll 7-9:  
Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan 

beroendeframkallande medel och ohälsa.  

(Skolverket 2011, s. 50) 

Kunskapskrav 7-9: 
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska 

aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra 

enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra 

faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. 

(Ibid, s. 52) 

Det framgår alltså tydligt att sambandet mellan kost och hälsa ingår i idrottsämnet både vad 

gäller innehåll och kunskapskrav. 

1.1.2 Näringslära i Hem- och konsumentkunskap 

Centralt innehåll 7-9: 
Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras 

efter olika behov. 

(Skolverket 2011, s. 43) 

Kunskapskrav 7-9: 
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och 

balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov. 

(Ibid, s. 45) 
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Ämnet hem- och konsumentkunskap verkar vara mer inriktat på energi och näring på 

individnivå. 

1.1.3 Näringslära i Biologi 

Centralt innehåll 7-9: 
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och 

beroendeframkallande medel.  

(Skolverket 2011, s. 159) 

Kunskapskrav 7-9: 
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och 

skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt 

beskriver några tänkbara konsekvenser. 

(Ibid, s. 163) 

Även i Biologi så är alltså sambandet mellan kost och hälsa aktuellt. 

1.1.4 Näringslära i Kemi 

Centralt innehåll: 

4-6:  
Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att 

förlänga matens hållbarhet. 

(Skolverket 2011, s. 179) 

7-9: 
Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till 

exempel matspjälkning. 

(Ibid, s. 180) 

Kunskapskrav 7-9: 
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då 

fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några 

tänkbara konsekvenser. 

(Ibid, s. 184) 

I kemin finns ett fokus på matens innehåll. 
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1.2 Näringsrekommendationer 

Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012) från Nordiska Ministerrådet har enligt 

Livsmedelsverket antagits som de officiella rekommendationer som används i Sverige. 

(Livsmedelsverket 2017-06-21) 

 
I NNR 2012 lyfts matvanor som både ger oss mycket näringsämnen och som bidrar till att minska 

risken för hjärt- och kärlsjukdom, övervikt, typ 2-diabetes och cancer – sjukdomar som alla är kopplade 

till matvanor och livsstil. Exempel på sådan mat är grönsaker, baljväxter och frukt, fisk, vegetabiliska 

oljor som till exempel rapsolja och mat med fullkorn. 

 

Mat som istället kan bidra till att vi får i oss mindre näring är läsk, godis, bakverk och kakor som 

innehåller mycket socker. För mycket salt mat och salta snacks, charkprodukter och kött av nöt, gris och 

lamm kan också leda till att risken för sjukdom ökar. 

(Ibid) 

 

Tabell 1 visar en sammanfattning över Livsmedelsverkets kostrekommendationer som 

grundar sig i NNR 2012 (Nordic Council of Ministers 2014). 

Öka Byt till Begränsa 

Grönsaker, baljväxter Fullkornsprodukter Charkprodukter, rött kött 

Frukt och bär Vegetabiliska matfetter Tillsatt socker 

Fisk och skaldjur Magra mejeriprodukter Salt 

Nötter och frön  Alkohol 

 

1.3 Forskningsgenomgång 

1.3.1 Hälsoundervisning i skolan  

Vid Skolinspektionens kontroll av undervisningen i idrott och hälsa (2010) visade det sig att 

endast ca 1,5 % av lektionerna innehöll en koppling mot “hälsa”, till skillnad från resten av 

lektionerna som hade olika typer av fysiska aktiviteter (Skolinspektionen 2010). 2004 

intervjuade Britta Thedin Jakobsson idrottslärare om hur de definierade hälsobegreppet. 
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Idrottslärarna definierade begreppet på lite olika sätt. Vissa tyckte att eleverna genom den 

praktiska undervisningen fick kunskap om hur man kan träna och i vilket syfte. Andra tyckte 

att hälsa hör hemma i andra ämnen, till exempel hemkunskap, bland annat eftersom det är 

något teoretiskt som lämpar sig i ett klassrum snarare än en idrottshall. (Thedin Jakobsson 

2004, s. 120) Det som även styrks av Thedin Jakobssons studie från 2005 är att idrottslärarna 

ser ämnets mål och innehåll främst som olika aktiviteter som ska vara roliga och lekfulla samt 

vara nyttiga för framtiden (Thedin Jakobsson 2005, s. 35 ff.). Att idrottslärare undervisar för 

lite om hälsa generellt är ett faktum, men hur det ser ut när det kommer till undervisning i 

kost och näringslära förblir oklart.  

1.3.2 Kosthållningsstatistik 

Man kan fråga sig hur kostkunskaperna avspeglas i verkliga livet. Livsmedelsverket har gjort 

en studie på vuxna svenskar och upptäckt att endast 21 % åt tillräckligt med frukt och 

grönsaker enligt Livsmedelsverkets rekommendationer (Amcoff et al. 2012, s. 9). I 

motsvarande studie på barn kan man se att barnen bara åt ca hälften av den mängd grönsaker 

som är rekommenderad. Endast 15 % av barnen kom upp till den rekommenderade 

miniminivån. Totalt kommer 25 % av deras totala energiintag från sötsaker som inte är en del 

av maten (läsk, godis, glass etc.). (Enghardt Barbieri et al. 2003) Tittar vi på hur det ser ut 

med själva skolmaten så kan man även där se tendenser att barnen får i sig för lite frukt och 

grönt, och att intaget av mättat fett är högt (Sandvik et al. 2005). 

1.3.3 Vegetabilisk kost 

Vegetabilisk kost skulle kunna vara en lösning på problemet, då den ofta innehåller hög andel 

fibrer och väldigt låg andel fett. Det som också talar för att man ur hälsosyfte borde gå över 

till, samt undervisa om vikten av, vegetabilisk kost är IARCs (International Agency for 

Research on Cancer, en del av världshälsoorganisationen WHO) uttalande från oktober 2016 

att processat och rött kött är cancerogent. IARC har gått igenom över 800 studier för att 

komma fram till detta, varav de starkaste argumenten kommer från studier som pågått i över 

20 år. (WHO 2016) I intervjuer med lärare i ämnena biologi, hem- och konsumentkunskap 

och idrott och hälsa framkommer det att lärarna är medvetna om att ätandet av djur kan ha en 

negativ påverkan av både miljö och hälsa, men att en vegetabilisk kost inte ses som 
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fullvärdig, vilket även verkar stämma överens med läromedlens ståndpunkt. (Röjås 2014)  

 

Vegetabilisk kost innehåller alla grundläggande näringsämnen; kolhydrater, protein, fett, 

mineraler och vitaminer. Vegetabilisk kost är rikt på fibrer, vitamin C, vitamin E, folat, 

magnesium, omega-6 och kolhydrater. Däremot innehåller det lite vitamin A, vitamin D3, 

vitamin B12, järn, kolesterol, omega-3 och mättat fett. (Watanabe et al. 2014) Enligt 

näringsrekommendationerna så är fibrer och vitaminer bra att få i sig mycket av, medan 

mättade fetter, som är det dominerande fettet i animalier, bör undvikas (Livsmedelsverket 

2017-06-21). Det finns viss risk för vitaminbrist för personer som bara äter vegetabilier. 

Främst handlar det om vitamin D3 och B12. Det finns några få vegetabilier som innehåller 

tillräckliga mängder av dessa ämnen, men det är rekommenderat att personer som endast äter 

vegetabilier antingen tar kosttillskott eller äter vitaminberikade produkter. (Watanabe et al. 

2014) I Sverige finns både vitamin D3 och B12 att köpa som kosttillskott, men i vissa fall 

berikas även vegetabiliska produkter med dessa ämnen. Ett exempel på produkt är Oatlys 

havredryck (Oatly 2017-06-21). 

 

Vegetabilisk kost blir lätt fettsnål och innehåller inte lika mycket energi per kilo som 

blandkost (Livsmedelsverket 2017-03-14). Detta gör att personer som äter vegetabilisk kost 

antingen måste äta större portioner eller få i sig mer energi, till exempel genom att äta extra 

olja om de inte vill gå ned i vikt. 

 

Enligt Livsmedelsverkets kostråd så är mättat fett någonting som bör undvikas, vilket de 

finner stöd i från flera studier, där det bland annat påstås vara en känd riskfaktor för hjärt- och 

kärlsjukdomar (Friel et al. 2009). Det finns dock även studier som visar på att det inte finns 

något samband mellan att begränsa mättat fett och uppkomsten av dessa sjukdomar. I en 

femårig studie gjord i Malmö på över 28 000 medelålders människor hittades inget samband 

(Leosdottir et al. 2016). Det bör dock påpekas att förebyggande av ålderssjukdomar kanske 

inte är så effektivt på redan vuxna personer under endast fem års tid. Den här studien är 

således utförd i enlighet med Livsmedelsverkets kostråd, eftersom de är de officiella svenska 

rekommendationerna (Livsmedelsverket 2017-06-21). 
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Protein är ett näringsämne som egentligen består av 20 olika aminosyror. För vuxna är åtta av 

dem så kallat essentiella. Detta innebär att de måste ingå i kosten eftersom de är nödvändiga 

för normala livsfunktioner (Nationalencyklopedin 2017-06-27). Det är några få vegetabilier 

som innehåller alla essentiella aminosyror, bland annat sojabönan, men genom att kombinera 

olika vegetabilier så får man i sig alla ändå, till exempel bönor och ris. 

 

Det verkar som att antalet personer som äter vegetariskt just nu befinner sig i en starkt 

uppåtgående trend. I en studie gjord i maj 2014 var det sju procent av över 1000 intervjuade 

personer som åt vegetariskt. Bara ett år senare, augusti 2015, var andelen uppe på tio procent. 

(Livsmedelsföretagen 2015) 

1.3.4 Datorspelare 

Det finns inget stöd för att datorspelande i sig skulle ha ett samband med övervikt enligt 

Folkhälsomyndigheten (Lager et al. 2005, s. 13). Däremot har studier på Gymnastik- och 

idrottshögskolan visat på att stillasittande kan orsaka flera olika typer av negativa 

hälsoeffekter (Ekblom-Bak et al. 2014). 

 

En studie gjord på 22 hälsosamma manliga normalviktiga ungdomar i 15-19 års ålder visar 

dock på att en enda session med dataspel under en timme är förknippat med ett ökat matintag 

(Chaput et al. 2011). Ett ökat matintag behöver dock inte vara sammankopplat med övervikt 

eller ohälsa, utan hör också ihop med fysisk aktivitet. Enligt Ungdomsstyrelsen finns det inga 

samband mellan att svenska ungdomar som spelar datorspel idrottar mindre 

(Ungdomsstyrelsen 2006). I samma undersökning framkommer även att de som spelar mest 

datorspel är manliga ungdomar i 13-15 års ålder. (Ibid) 

 

1.4 Begrepp 

1.4.1 Vegetabilisk kost 

Med vegetabilisk kost menas i den här studien alla de olika typer av dieter där man inte äter 

kroppsdelar från någon typ av djur.  
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1.4.2 Animalier 

Med animalier menas i uppsatsen alla typer av djurprodukter. Förutom kroppsdelar innefattar 

begreppet även mejeriprodukter och ägg. 

1.4.3 Vegetarisk kost 

Begreppet vegetarisk kost används i enkäten som en förkortning av lacto/ovo-vegetarisk, det 

vill säga en kost fri från kroppsdelar men som kan innehålla mejeriprodukter (lacto) och ägg 

(ovo). För en diet som endast innehåller vegetabilier har begreppet helvegetarisk använts i 

enkäten eftersom begreppet vegansk kost ibland kan upplevas ha en negativ laddning. 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att se vad de tillfrågade personerna vet om vegetabilisk kost ur ett 

nutritionsperspektiv samt om hur kunskaperna stämmer överens med den forskning som finns 

i ämnet.  

 

● Vad har de tillfrågade ungdomarna för kunskaper om vegetabilisk kost? 

● Går kunskaperna att härleda till skolundervisningen? 

 

Hypotesen är att det mesta som ungdomarna vet om kost inte kommer från skolan, utan 

snarare idrottsföreningar, familjen och media. Det känns även troligt att de personer som 

kommer från en familj och vänskapskrets där alla äter blandkost kommer att ha väldigt svaga, 

om inte obefintliga, kunskaper om vegetabilisk kost. 

 

2 Metod 
Studien är av kvantitativ art, uppbyggd kring en enkätundersökning på datorspelande 

ungdomar i gymnasieåldern. Insamling av enkätsvar gjordes under våren 2017 med hjälp av 

Google formulär som fylldes i via webben.  

 

Anledningen till att studien gjordes på personer i gymnasieåldern var för att säkerställa att de 
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gått ut grundskolan, och således enligt läroplanen borde ha med sig kunskaper som berör 

ämnet näringslära från flera olika skolämnen. 

2.1 Pilotstudie 

En pilotstudie gjordes på två gymnasieklasser på samma skola. Båda klasserna innehöll 30 

elever vardera. Den ena klassen hade inriktning ekonomi och den andra samhällskunskap. Det 

fanns ingen bakomliggande tanke i valet av klasser utan det var helt och hållet ett 

bekvämlighetsurval, vilket inte känns som något problem då syftet endast var att se till att det 

inte var några konstigheter eller oklarheter med enkäten. Efter pilotstudien gjordes ett fåtal 

korrigeringar i formuleringarna på några frågor för att förtydliga vad som eftersöktes. 

2.2 Urval 

Studien gjordes på medlemmar i en Facebook-grupp för personer som spelar datorspelet 

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Gruppen har närmare 50 000 medlemmar, och 

varje vecka postas hundratals inlägg. För att locka till fler enkätsvar och mer publicitet av 

inlägget i gruppen utlystes därför i samband med enkäten en utlottning av ett inom spelet 

användbart föremål. För att inte enkäten skulle kännas exkluderande så var den öppen för alla 

i gruppen, dock sorterades alla enkätsvar från personer som inte föll inom åldersspannet 16-20 

år bort. Eftersom studien ämnar se vad ungdomar som gått ut grundskolan har för kunskaper, 

användes intervallet 16-20 år som är den officiella gymnasieåldern. I studien antas att dessa 

ungdomar har gått ut grundskolan. Det kan även antas att aktiva i gruppen som ser och läser 

inläggen och har svarat på enkäten även är aktiva datorspelare. Spridningen är troligen inte 

helt slumpmässig bland medlemmar i gruppen, eftersom Facebook premierar till exempel att 

visa inlägg som vänner har interagerat med. Det är långt ifrån alla medlemmar i gruppen som 

nås av alla inlägg, utan det beror på flera olika faktorer som till exempel hur aktiv personen 

varit i gruppen. 

 

Eftersom enkäten gått ut till en väldigt stor mängd människor har det troligen skett ett 

intresseurval, då vissa personer säkerligen valt att fylla i enkäten antingen för att de är 

intresserade av kost, eller för att de är intresserade av att vara med i utlottningen. 
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2.3 Bortfall 

259 inmatade svar. Tre inmatningar från personer som skickat in dubbla svar raderades. 29 

svar från personer under 16 år raderades. 77 inmatningar från personer som var 21 år eller 

äldre raderades. Kvar var då 150 inmatningar varav 140 stycken angett att de var män och 10 

stycken att de var kvinnor.  

 

Det går inte att få fram en exakt siffra på hur många personer som inläggen i 

Facebookgruppen faktiskt nått ut till, men det är inte sannolikt att det är fler än 2000 personer. 

2.4 Etiska aspekter 

Undersökningen är gjord i enlighet med Vetenskapsrådets fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet 

2002, s. 6 ff). Studiens syfte förklarades i Facebookinlägget. Det fanns ingen möjlighet att 

påverka någon att delta som inte ville det, så det var definitivt frivilligt. Inga av deltagarnas 

uppgifter offentliggjordes eller används till någonting annat än för studien, vilket de även blev 

informerade om. Anonymiteten stärktes även av att de inte behövde fylla i några personliga 

uppgifter utom kön och ungefärlig ålder.  

 

Många som äter en vegetabilisk kost gör det på grund av andra anledningar än hälsoskäl, till 

exempel djurrättsliga aspekter. Det är ett medvetet val att inte nämna någonting om dessa 

aspekter, utan enbart fokusera på hälso- och nutritionsperspektivet eftersom det är det enda 

som är relevant för den här studien.  

2.5 Genomförande 

För att få tillåtelse att publicera utlottningar i denna specifika Facebook-grupp så krävdes 

kontakt och godkännande av någon av gruppens administratörer, efter att ha svarat på följande 

frågor: 

 
- Vilken sak samt värde? (Minst 5€) 

- Bildbevis på att du har saken i fråga. 

- Vad är kraven för deltagande (t.ex gilla/kommentera)? 

- Mellan vilka datum kommer denna giveaway att pågå? (max 1 vecka) 

 

10 



 

(CS:GO Sverige - Support 2016-03-07) 

 

Första steget till att presentera enkäten gjordes med ett inlägg i Facebookgruppen med en 

lockande bild och text. Personerna som fyllde i enkäten ombads gilla inlägget för att det 

skulle få större publicitet. Datumet för utlottningen var satt till en vecka för att enkäten skulle 

få ligga uppe så länge som möjligt. Den 25/4-17 publicerades första inlägget och i Figur 1 kan 

man avläsa hur många svar som kom in varje dag tills det att webbenkäten stängdes den 

1/5-17. Eftersom inte tillräckligt många svar hade kommit in och det verkade som att det inte 

skulle komma så många fler, gjordes ett nytt inlägg den 29/4. Denna gång som en inspelad 

videopresentation av enkäten och utlottningen för att locka fler att svara. 

 

För att säkerställa att samma person inte matat in flera svar för att öka sina chanser i 

utlottningen söktes svarsdokumentet igenom efter ID och därefter kunde tre svar med samma 

ID som ett tidigare svar raderas. Det fanns ett fåtal användare som inte ville vara med i 

utlottningen men ändå svarade på enkäten. Där går det inte att säkerställa att inte samma 

person matat in flera svar, men man kan konstatera att det heller inte finns någon anledning 

för att göra detta. 
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Figur 1 visar hur många som har svarat varje dag som enkäten var öppen. Den 1/5 gjordes 

utlottningen genom att slumpa fram ett radnummer i dokumentet med hjälp av en 

onlinegenerator (www.random.org). Vinnaren av utlottningen kontaktades genom spelet. 

2.6 Reliabilitet  

Att upprepa studien skulle inte vara några problem sett till enkäten. Däremot finns det inte så 

mycket kontroll över vilka det är som faktiskt svarar när man gör på detta sätt. Enkäten fylls i 

“okontrollerat”, och det går inte att säkerställa att personerna som svarar är ärliga om till 

exempel kön och ålder. Dock finns det ingen anledning att ljuga heller, då enkäten är helt 

anonym. Deltagarna uppmanades att svara så som de tyckte själva på de olika påståendena, 

men det går inte heller här att säkerställa att deltagarna inte söker upp “rätt” svar. 

 

Enkäten skrevs på ett så tydligt och lättförstått sätt som möjligt för att undvika missförstånd 

från personer med språksvårigheter. Påståendena delades in i tre olika sektioner beroende på 

vilka begrepp som användes och varje sektion inleddes med en kort begreppsförklaring för att 

se till så att deltagarna bättre förstod påståendena. 

 

Studiens trovärdighet är ganska låg. Inte på grund av vad det handlar om, utan snarare för att 

upplägget med enkäter öppnar upp för risken att det inte alltid tas så seriöst, utan att vissa 

deltagare svarar lite vad som helst utan att bry sig om att läsa eller förstå frågorna ordentligt. 

2.7 Validitet 

För påståendena har det inte funnits några “vet ej”-svar i enkäten, men det har funnits 

möjlighet att hoppa över påståenden som man inte vill ta ställning till och ändå lämna in 

enkäten. Två respondenter har valt att hoppa över en fråga (ej samma) men utöver det så har 

alla svarat på allt.  

 

I och med att pilotstudien var ganska omfattande stärks validiteten. Enligt eleverna i 

pilotstudien var enkäten tydlig och lätt att förstå. 

 

Det är alltid ett problem i enkätstudier att respondenterna svarar som de tror att de förväntas 
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svara. Genom att respondenterna är anonyma och tydlighet kring att de förväntas svara så som 

de tror, har denna risk minimerats. 

 

En betydande risk med att ha en kunskapsbaserad undersökning över internet är att det inte 

går att kontrollera att respondenterna inte sökt upp svaren, frågat någon annan eller dylikt. 

Respondenterna har dock uppmanats till att inte göra detta. 

2.8 Databearbetning 

Datan har analyserats för hand inuti Google kalkylark. För att lättare summativt kunna 

analysera svaren på påståendena har vissa värden inverterats så att 1 alltid är “fel” och 6 alltid 

är “rätt” svar enligt tidigare forskning (se Tabell 1). När de inverterade värdena har använts 

kallas resultatet för poäng. 

 

För beräkning av standardavvikelse har funktionen “STDEV” i Google kalkylark använts. 
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3 Resultat 
Av de totalt nio påståendena i enkäten var det tre påståenden på varje tema; “protein”, “fett 

och energi” och “hälsa”. Kolhydrater har valts bort dels för att det oftast finns tillräckligt i 

både blandkost och vegetabilisk kost och dels för att smalna av studien.  

 

Tabell 2 visar vilka koder som används för varje påstående för att undvika att skriva ut hela 

påståendet varje gång det nämns. De påståenden som under kolumnen “Inverterad” är 

markerade med “x” är inverterade i de summativa diagrammen så att “rätt” alternativ alltid 

ger högst poäng.  

Ordning Påstående Kod 
Invertera

d 
1 Animalier innehåller mycket hälsosamma fetter F1 x 

2 Protein finns bara i animalier P1 x 

3 Vissa sjukdomar kan förebyggas genom att äta mindre animalier H1  

4 Helvegetarisk kost är alltid proteinfattig P2 x 

5 Äter man en helvegetarisk kost måste man ta kosttillskott H2  

6 Helvegetarisk kost har ofta färre kalorier per kilo än blandkost F2  

7 Man går ner i vikt om man inte äter kött F3 x 

8 Kött och bönor innehåller ungefär lika mycket protein P3  

9 Mat som inte innehåller kött är alltid hälsosam H3 x 
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Figur 2 visar medelvärde för respektive påstående (horisontella streck) och hur stor 

standardavvikelsen var. Standardavvikelsen var som minst 1,2 (P1) och som störst 1,7 (H2). 

En stor standardavvikelse och lågt medelvärde kan tolkas som att påståendet var svårt att ta 

ställning till.  
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Figur 3 visar respondenternas andel rätta svar där 100 % motsvarar alla rätt. Om man 

förenklar enkäten, så att påståendena antingen är rätt eller fel, tycks svarsfördelningen gå efter 

en normalfördelningskurva där medelvärdet ligger på 62,2 % andel rätta svar. De som svarat 

mest rätt har haft 88,9% rätt och de som svarat mest fel har haft 33,3 % rätt. 
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Figur 4 visar skillnaden mellan de 15 respondenter som haft högst poäng jämfört med de 15 

som haft lägst poäng. För att se om det fanns några skillnader i var kunskaperna kommer från 

mellan de som fått högst respektive lägst poäng ställdes de mot varandra i detta diagram. På 

flervalsfrågan var de fått kunskaper om näringslära från, ser vi att de som haft högst poäng till 

störst del uppger “Internet” och “Familj & vänner” medan de som haft lägst poäng istället 

uppger “Grundskolan” och “Gymnasiet” som främsta källa till sina kunskaper. De största 

skillnaderna är alternativen “Internet” och “Gymnasiet” som skiljer sig åt med 40 respektive 

20 %. Anledningen till att de 15 med högst respektive lägst poäng valdes var att de motsvarar 

10 % av det totala antalet respondenter vilket kändes som en rimlig andel. 
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3.1 Protein 

 

 

 

Figur 5 visar svarsfördelningen på påståendet “Protein finns bara i animalier”. Trendlinjen 

visar på att det flesta inte håller med om detta påstående. 
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Figur 6 visar svarsfördelningen på påståendet “Helvegetarisk kost är alltid proteinfattig”. 

Även här syns en stark trend av respondenter som inte håller med. 
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Figur 7 visar svarsfördelningen på påståendet “Kött och bönor innehåller ungefär lika mycket 

protein”. I detta påstående har det blivit en betydligt större spridning på svaren. Trendlinjen är 

nästintill vågrät vilket går att tolka som att det är ungefär lika många som inte håller med om 

påståendet som det är som gör det. 
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Figur 8 visar skillnaden mellan hur de män som har personer i sin närhet som är vegetarianer, 

och de som inte har det, har svarat på P3 “Kött och bönor innehåller ungefär lika mycket 

protein”. Resultatet jämnar ut sig när vi ser till helheten, trendlinjerna i stort sett parallella. 

Detta tyder på att det inte är några generella kunskapsskillnader mellan ja-svararna och 

nej-svararna.  

 

Kvinnorna (10 stycken) har valts bort i diagrammet för att de var så få och för att minska 

spridningen i urvalet mellan de två grupperna. Notera att de respondenter som valt alternativet 

“vet ej” (två stycken) inte heller illustreras i diagrammet. 
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3.2 Fett och energi 

 

 

 

Figur 9 visar svarsfördelningen på påståendet “Animalier innehåller mycket hälsosamma 

fetter”. Trendlinjen visar på att de finns en tendens till att hålla med om detta påstående. Värt 

att notera är dock att det är många respondenter som har svarat med svaga mot- och medhåll. 

 

 

22 



 

 

 

Figur 10 visar skillnaden mellan hur de män som har personer i sin närhet som är 

vegetarianer, och de som inte har det, har svarat på F1 “Animalier innehåller mycket 

hälsosamma fetter”. Skillnaden mellan ja- och nej-svararna är nästintill obefintlig, men det är 

en svag skillnad i lutning på trendlinjen. 

 

Kvinnorna (10 stycken) har valts bort i diagrammet för att de var så få och för att minska 

spridningen i urvalet mellan de två grupperna. Notera att de respondenter som valt alternativet 

“vet ej” (två stycken) inte heller illustreras i diagrammet. 
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Figur 11 visar svarsfördelningen på påståendet “Helvegetarisk kost har ofta färre kalorier per 

kilo än blandkost”. Här har många valt att kryssa i de närmast neutrala alternativen 3 och 4, 

men trendlinjen visar att det ändå finns en stark tendens att hålla med om detta påstående. 
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Figur 12 visar svarsfördelningen på påståendet “Man går ner i vikt om man inte äter kött”. 

Det är tydligt att de flesta inte håller med om detta. 
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3.3 Hälsa 

 

 

 

Figur 13 visar svarsfördelningen på påståendet “Vissa sjukdomar kan förebyggas genom att 

äta mindre animalier”. Detta påstående har respondenterna haft väldigt spridda åsikter om. 

Störst mängd svar ligger i de närmast neutrala svaren 3 och 4, men trendlinjen lutar ändå 

svagt mot att respondenterna som grupp håller med om påståendet. En respondent svarade 

inte på detta påstående. 
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Figur 14 visar skillnaden mellan hur de 15 respondenter som haft högst poäng jämfört med de 

15 som haft lägst poäng har svarat på påståendet “Vissa sjukdomar kan förebyggas genom att 

äta mindre animalier”. Ett intressant fynd är att svaren hos de med högst och lägst totalpoäng 

har störst avvikelse i detta påstående. Nästan alla som hamnat bland de 15 respondenter med 

högst totalpoäng har svarat att de håller helt med om påståendet medan de 15 med lägst 

totalpoäng finns utspridda främst på den sidan som inte håller med om påståendet. 
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Figur 15 visar svarsfördelningen på påståendet “Äter man en helvegetarisk kost måste man ta 

kosttillskott”. Här kan man se att det finns en relativt stor spridning på svaren. De flesta håller 

dock inte med om detta påstående. En respondent lämnade inget svar. 
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Figur 16 visar skillnaden mellan hur män och kvinnor har svarat på påståendet “Äter man en 

helvegetarisk kost måste man ta kosttillskott”. H2 var det påstående som kvinnor och mäns 

svar skilde mest. Männen höll mestadels med om påståendet medan kvinnorna var mer 

splittrade i sina svar. Det låga antalet kvinnor som deltog i studien gör att spridningen är 

mindre utjämnad, men om man tittar på trendlinjerna så ser man att de lutar åt distinkt olika 

håll och att kvinnornas går mer åt att hålla med. 

 

 

29 



 

 

 

Figur 17 visar svarsfördelningen på påståendet “Mat som inte innehåller kött är alltid 

hälsosam”. Detta påstående är det väldigt många som inte håller med om. 

4 Diskussion 
Syftet med studien är att se vad de tillfrågade personerna vet om vegetabilisk kost ur ett 

nutritionsperspektiv samt om hur kunskaperna stämmer överens med den forskning som finns 

i ämnet. 

4.1 Resultatdiskussion 

Vad har de tillfrågade ungdomarna för kunskaper om vegetabilisk kost?  

I resultatet syns att på de flesta frågor är det en klar majoritet som har svarat med medhåll åt 

det som stämmer överens med forskningen, men det finns vissa påståenden som det känns 

som att respondenterna inte har kunskaper om. 

 

Mättat fett är någonting som bör undvikas/begränsas och är en känd riskfaktor för hjärt- och 

kärlsjukdomar (Livsmedelsverket 2017-06-21; Friel et al. 2009). Respondenterna verkar inte i 
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så stor utsträckning vara medvetna om detta. Tittar man på hur de har svarat på F1 är det 

många som tror att kött innehåller mycket hälsosamma fetter. Som många andra frågor i 

enkäten blir det problem när man gör olika tolkningar av frågorna. Tolkar respondenterna fisk 

som kött så innehåller en del fiskar höga halter av omega-3 vilket ändå ses som hälsosam. 

Men är de medvetna om att animalier innehåller mycket mättade fetter och att mättade fetter 

är kopplat till kardiovaskulära sjukdomar så borde de ha svarat någonstans på den sidan av 

skalan som inte håller med om påståendet. Den största mängd respondenter ligger på rätt sida, 

men det är väldigt få som inte alls håller med om påståendet. De respondenter som haft familj, 

vänner eller bekanta som är någon typ av vegetarian har svarat på samma sätt som de som inte 

har det i detta påstående.  

 

Överlag så har det varit för få kvinnor som deltagit för att diskutera skillnader mellan könen, 

men ett påstående som ändå blir intressant att lyfta här är H2 “Äter man en helvegetarisk kost 

måste man ta kosttillskott” eftersom kvinnorna tycks ha bättre koll. Kvinnorna håller till störst 

del med om att man behöver ta kosttillskott vilket stämmer överens med forskningen. 

Vegetabilisk kost innehåller främst för lite vitamin D3 och vitamin B12, som är nödvändiga 

att få i sig (Watanabe et al. 2014). Männen har till störst del svarat tvärt om. 

 

Att kött och bönor innehåller lika mycket protein är svårt att ta ställning till på grund av 

otydlighet och att det beror på hur man tolkar frågan. Det man kan se i resultatet är att detta 

även är det påstående som har fått störst spridning mellan de olika svarsalternativen. 

 

Det är även ett ganska litet medhåll av påstående H1 “Vissa sjukdomar kan förebyggas genom 

att äta mindre animalier”. Kostråden i Sverige, men även från Världshälsoorganisationen är 

tydliga med att rött och processat kött är någonting som bör begränsas, och att det är kopplat 

till olika sjukdomar, främst kolorektalcancer (WHO 2016; Livsmedelsverket 2017-06-21).  

 

Sammanfattningsvis så verkar det vara just hälsoaspekterna där kunskaperna brister. Man kan 

fråga sig vad som är viktigast, att veta vad maten innehåller för näringsämnen eller att vara 

medveten om vilka hälsorisker som finns? Går man igenom vad som står i kursplanerna för de 

olika ämnen som är kopplade till näringslära kan man konstatera att inget av ämnena tar upp 
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någonting om sambandet mellan kost och sjukdomar vare sig i det centrala innehållet eller i 

kunskapskraven (Skolverket 2011). Detta gör att det är upp till lärarna om de överhuvudtaget 

vill undervisa om det eller inte. Många lärare i ämnet Idrott och hälsa tolkar hälsodelen i 

ämnet främst som att den tillgodoses i form av genomförandet av och kunskaper om olika 

fysiska aktiviteter (Thedin Jakobsson 2005, s. 35 ff.). Det verkar även finnas en tendens att 

hänvisa mycket av hälsodelarna till andra skolämnen enligt lärare i idrott och hälsa (Thedin 

Jakobsson 2004, s. 120). Tittar man däremot på Livsmedelsverkets näringsrekommendationer 

så innefattar dessa även hur mycket man behöver röra på sig för att må bra (Livsmedelsverket 

2017-06-21). Detta visar på att kopplingen hälsa och kost är relevant. Däremot hur skolans 

ansvar att lära ut dessa kunskaper, och hur det ska fördelas mellan ämnena, förblir oklart. 

 

Var kommer kunskaperna från? 

Överlag verkar kunskaperna komma från många olika håll och det är många respondenter 

som har kryssat i flera olika alternativ. När poängberäkningarna gjorts kunde man i Figur 4 se 

en skillnad mellan de som fått höga poäng gentemot de som fått låga poäng. Internet och 

familjen har fått störst vikt hos de som svarat mest rätt medan grundskolan och gymnasiet har 

fått störst vikt hos de som svarat minst rätt. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att de lär 

sig fel från skolan, men det skulle kunna peka på att undervisningen från skolan är bristfällig 

eller otillräcklig. Det kanske inte heller är så konstigt eftersom kursplanerna inte är 

heltäckande på detta ämne. Det enda ämne som behandlar sjukdomar i grundskolan är biologi 

(Skolverket 2011). Man kan därför dra slutsatsen att dessa kunskaper hör hemma i 

biologiundervisningen, om det överhuvudtaget är någonting som ska undervisas om. I de 

övergripande målen i läroplanen för grundskolan står det: (eleven) “har fått kunskaper om och 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället” (Skolverket 

2011, s. 14). Här kan man definitivt tolka in hur kosten påverkar hälsan. När det kommer till 

sambandet mellan kost och hälsa är det främst ämnet idrott och hälsa som i det centrala 

innehållet berör detta tema (Skolverket 2011, s. 50). 

 

Ett annat sätt att tolka resultatet i Figur 4 är att det skulle kunna vara så att de personer som 

har ett intresse för näringslära läser om det på internet, men att kunskaperna ändå kommer 

från grundskolan. Är man intresserad av någonting är man kanske mer mottaglig för att lära 
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sig om det. De som inte är intresserade kanske bara har “nöjt sig” med de kunskaper de fått 

via skolan och inte kommer ihåg så mycket. Det är trots allt en väldigt liten del av den totala 

undervisningen. 

 

Hypotes 
Hypotesen är att det mesta som ungdomarna vet om kost inte kommer från skolan, utan snarare 

idrottsföreningar, familjen och media. Det känns även troligt att de personer som kommer från en familj 

och vänskapskrets där alla äter blandkost kommer att ha väldigt svaga, om inte obefintliga, kunskaper 

om vegetabilisk kost. 

 

Hypotesen stämde till viss del då det visat sig att de som har bäst kunskaper uppgett att de till 

störst del fått kunskaperna från annat håll än skolan. Däremot kan man inte säga att 

ungdomarna har dåliga kunskaper överlag utan det som de främst brister i är hälsoaspekterna 

av en vegetabilisk kost. Studien går väldigt ytligt in på var kunskaperna kommer från vilket 

gör att man inte kan dra så stora slutsatser av detta resultat. 

4.2 Metoddiskussion 

Påstående P3 “Kött och bönor innehåller ungefär lika mycket protein” är för ospecificerad. 

Det kan skilja ganska mycket beroende på vilket kött och vilka bönor, men störst betydelse är 

vilken form, till exempel torkade eller färska bönor. Påståendet blir därför svårt att ta ställning 

till. Det i sig behöver kanske inte vara ett problem egentligen, men att göra analyser på 

totalpoäng blir lite konstigt eftersom det utgår från att påståendena antingen är rätt eller fel. 

 

Förutom att det är svårt att tolka statistik på dessa påståenden som är vaga i sin entydighet är 

det lite få frågor för att kunna dra välgrundade slutsatser. 

 

Kosttillskott B12 och D rekommenderas för de som äter en vegetabilisk kost (Watanabe et al. 

2014). Däremot kan berikade produkter lösa detta vilket gör att påstående H2 “Äter man en 

helvegetarisk kost måste man ta kosttillskott” blir svårt att ta ställning till och tolka resultatet 

av eftersom det egentligen inte finns något “rätt” svar. 

 

Det är svårt att göra påståenden som gör att det blir intressant att titta på resultatet. För lätta 
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att ta ställning till hade inneburit att resultatet blivit intetsägande. För svåra hade inte kunnat 

härledas till skolundervisningen. 

 

Det står inte ordagrant vad elever ska kunna om näringslära i läroplanen (Skolverket 2011). 

Studien ämnade att ta reda på vilka kunskaper som finns och var de kommer från, men i 

efterhand så kan man konstatera att det blir svårt att dra några slutsatser från resultatet. En 

kvalitativ studie hade kanske passat bättre för att komma mer in på djupet. 

 

4.3 Fortsatt forskning 

Titta vidare på just hälsoaspekterna av kost överlag. Det vore intressant att göra en större 

studie på fler elever och titta på mer specifikt vad de har för kännedom om vilka hälsorisker 

det finns med kosten, och då framför allt animaliskt fett. LCHF (Low Carb High Fat) är en 

diet som blivit populär och går ut på att man undviker kolhydrater och får i sig den mesta av 

energin från fett (ofta animaliskt) istället, vilket alltså strider rakt emot Livsmedelsverkets 

kostråd och forskningen på vad som är hälsosamt att äta. Kanske kan man forska vidare på 

ungdomars inställning till LCHF i samband med deras kunskaper om mättade fetter! 

 

Det vore även intressant att göra en kvalitativ studie på hur det ser ut med undervisning om 

kostrelaterade sjukdomar eftersom detta område, trots att det känns relevant för varje individ 

att ha grundläggande kunskaper om, inte uttryckligen går att koppla till de kursplaner som 

behandlar kost eller sjukdomar. 
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Bilaga 1 - Käll- och litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: 

● Vad har de tillfrågade ungdomarna för kunskaper om vegetabilisk kost? 

● Går kunskaperna att härleda till skolundervisningen?  

 
Vilka sökord har du använt? 
Vegan/vegetarian/diet benefit/health/unhealthy/protein 
Datorspel/dataspel hälsa/övervikt/kost 
Ungdomar kost/hälsa/vegetarian 
Gaming diet/food/eat 
Disease “saturated fat” 
Vegetarian deficiency 
B12 plant 
 
Var har du sökt? 
Google scholar 
DiVA 
PubMed 
Cochrane 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
Vegetarian health 
Gaming food eat 
B12 plant 
Disease “saturated fat” 
Övervikt datorspel 
Ungdomar hälsa 
 
Kommentarer 
En del av litteraturen hittades utan att söka via sökmotor, bland annat genom att tidigare ha 
besökt dessa sidor eller behandlat litteraturen i tidigare arbeten. Flera referenser hittades via 
källförteckningar i liknande arbeten och undersökningar, men även hemsidor. 
 

 














