
 
 

 
 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund Det är av intresse att undersöka hur blivande kostexperter ser på växtbaserad kost 

samt undersöka om utbildningen haft påverkat inställningen till dieten som förebyggande- 

samt kompletterande behandling av sjukdom.  

Syfte Syftet är att undersöka dietiststudenters syn på växtbaserad kost. Mer specifikt hur deras 

inställning är till växtbaserade alternativ som ett hälsoval, samt huruvida det finns några 

skillnader i synen på växtbaserad kost bland dietiststudenter, beroende på hur många terminer 

man studerat och kosthållning.  

Metod Undersökningen genomfördes kvantitativt via en webbenkät tillgänglig via Facebook 

gruppen ”Alla Sveriges dietiststudenter” under hösten 2018. Analys av data gjordes via IBM 

SPSS statistics 24. Mann-Whitney U test och Kruskal Wallis test användes som analysmetod 

med en signifikansnivå på <0,05.                                                                       

Resultat 58 studenter besvarade enkäten. Ingen signifikant skillnad gällande syn på 

växtbaserad kost upptäcktes, oavsett hur många avverkade terminer man avverkat, egen 

kosthållning eller inställning till kosten. Majoriteten konsumerade blandkost eller var 

Flexitarianer. Studenterna hade generellt en positiv inställning till växtbaserad kosthållning,  

Slutsats Studenterna var inte ense om att växtbaserad kost skulle behövas som en 

sjukdomsförebyggande åtgärd, men den övervägande delen studenter hade en nyanserad bild 

av kosten, med både relevant information om positiva och negativa aspekter av denna.  
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ABSTRACT 

Background It is of considerable importance to investigate how our prospective dietary 

experts look at a plant-based diet, as well as examine whether their education had an effect on 

attitude towards a herbivorous diet for prevention and complementary treatment of diseases. 

Purpose The aim was to study dietetic students’ views on a plant-based diet. More 

specifically, how is their attitude towards plant-based options from a health perspective. In 

addition, are there any differences in opinion towards the plant-based diet for dietetic students 

having reached different levels of their studies and is there any difference in view from the 

perspectives of their own different dietary patterns. 

Method The survey was conducted quantitatively via a web survey available through the 

Facebook group "All Sweden's Dieticians" of autumn 2018. Analysis of data was done 

through IBM SPSS statistics 24. Mann whitney U and Kruskal Wallis was used for analytical 

purposes with a significance level of p <0.05.  

Result 58 students answered the questionnaire voluntarily. No significant difference was 

found when comparing different data, such as the length of studies or diet preferences and 

their opinions regarding a plant-based diet. The majority of students were mainly omnivores 

and flexitarians. The students were primarily positive to a plant-based diet.  

Conclusion The students did not agree upon whether a plant-based diet was necessary as a 

disease prevention measure, but predominantly students had a nuanced image of the diet, 

however relevant information on both positive and negative aspects of the diet, however, due 

to low response rates, optimum conditions were not achieved for generalizable results. 
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1 BAKGRUND 
Under de senaste årtiondena har artiklar publicerats som pekar på hälsofördelarna som följer 

en varierad växtbaserad kost. Fördelar man kunnat se med kosten är bland annat lägre risk för 

utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar, inflammation och högt blodtryck (1-4). 

Konsekvenserna associerade med förtäring av rött kött samt processade köttprodukter har 

inom forskningen visat att det finns en positiv korrelation mellan intag av stora mängder rött 

kött (>500 g/v) och risken att utveckla cancer (5). Riksmaten 2011 konstaterade i en 

undersökning att svenskar äter mer frukt och grönt än tidigare, detta värde ligger dock 20 

procent under det rekommenderade intaget på >500 g/vecka (6), och enligt uppskattningar 

gjorda av ”The National Academy of Science” skulle en övergång till en mer växtbaserad diet 

inom närmaste åren reducera den globala mortaliteten med 6–10 % jämfört med ett 

referensscenario för året 2050 (7).   

Problem som kan uppkomma efter en lång tids intag av endast växtbaserad kost är brist på B-

12, kalcium, omega-3 samt vitamin D (8). Detta kan förebyggas med vitaminkosttillskott samt 

berikade produkter, så som växtbaserade mjölkersättningar, färdiga sojaprodukter och så 

vidare.  

Det är svårt att avgöra ifall det är kosten hos veganerna som är ansvarig för deras 

välbefinnande eller deras tendens att göra andra hälsosamma livsval. Att ta i beaktning är att 

våra kroppar är ganska anmärkningsvärda i deras förmåga att ta hand om mat, överleva och 

frodas, vilket vi kan göra på en mängd av dieter. De samhällen i historien med längst 

medellivslängd så som Hunzas i Centralasien och Okinawas i Japan åt alla mycket små 

mängder animaliska produkter och var inte uteslutande veganer (9,10). Om de hälsosammaste 

befolkningarna i historien huvudsakligen har ätit växtbaserat med inslag av kött, kan det då 

vara så, att kroppen visserligen är otrolig på att utnyttja sig av vegetabilisk föda, men att vi 

inte kan leva utan vissa animaliska komponenter? 

Medvetenheten att göra mer eftertänksamma hälsoval verkar öka och där har säkert media 

spelat en betydande roll. Det förekommer allt oftare växtbaserade alternativ både i butiker och 

restauranger, vilket beror på en växande efterfrågan av denna typ av livsmedel (11). 

Vegotrenden har alltså blivit vanligare på senare år och dietister kommer stöta på allt fler 

klienter/patienter med denna typ av kosthållning med frågeställningar och ökat behov av 

kunskap. T.ex hur barn och ungdomar klarar sådan kost, bena ut fördomar, brister, 

uppbyggnadskost. Det är viktigt att kostexperter hänger med i nya trender och är förberedda 

på möjliga frågor. Det är också relevant som framtida dietist att vara öppen för olika 

kosthållningar och individanpassa råd. Utbildningen har ett stort ansvar i att ge studenterna de 

verktyg som kommer krävas senare i arbetslivet. Ett öppet synsätt till olika kosthållningar 

bidrar till en trygg miljö för de patienter/klienter som valt att äta en växtbaserad kost och 

möjlighet att ge korrekt vägledning för dom med kunskapsbrist gällande kosten. Det är därför 

av stort intresse att undersöka hur blivande dietister ser på växtbaserad föda samt undersöka 

utifall utbildningen haft en inverkan på inställning till dieten som en potentiellt förebyggande- 

och kompletterande behandling av sjukdom.  
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2 SYFTE 
Syftet är att undersöka dietiststudenters syn på växtbaserad kost. Mer specifikt är syftet att 

undersöka hur dietiststudenters inställning är till växtbaserade alternativ samt om det finns det 

några skillnader i syn på växtbaserad kost hos dietiststudenter vid lägre respektive högre 

terminer och utifrån kosthållning.  

3 METOD 

3.1 Metodval 
Kvantitativ metod ansågs relevant då man ville kunna kvantifiera data, men även då man ville 

kunna jämföra gruppers inställningar till växtbaserad kost (12). Därför var det fördelaktigt att 

få svar på frågorna via enkäter.  

 

3.2 Urval och rekrytering 
De inklusionskriterier som sattes upp vid uppstart av studien var att deltagarna skulle vara 

dietiststudenter som befann sig i olika terminer och på olika studieorter. Då enkäten var 

tillgänglig via facebookgruppen ”Alla Sveriges dietiststudenter” och totalt antal 

dietiststudenter i Sverige är ca 296 kunde externt bortfall beräknas. Ca 50% föll bort eftersom 

facebookgruppen endast inkluderade 150 studenter. Av dessa besvarade 60 studenter enkäten 

vilket gör att totala externa bortfallet blev ca 80% (236/296). 

Ett internt bortfall på n=2 (3 %) uppstod då två personer inte hade svarat på alla frågor i 

enkäten och fick därav exkluderas ur studien.   

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Enkäten var tillgänglig via facebookgruppen ”Alla Sveriges dietiststudenter” under 1 veckas 

tid med 150 dietiststudenter som medlemmar. Detta då sannolikheten att får svar på enkäten 

ansågs störst via detta distributionssätt. Metoden ansågs även lämplig utifrån den budget och 

den tid som fanns tillgänglig för studien.  

 

Innan enkäten laddades upp på sidan ”Alla Sveriges Dietiststudenter” utfördes en pilotstudie 

där fyra personer genomförde enkäten. Därefter diskuterades svarsalternativ och 

formuleringar utav frågorna så det bäst skulle passa målgruppen. Detta gjordes genom en 

gemensam chatt på facebook där pilotpersonerna fick kommentera specifika 

frågeformuleringar som ledande/icke ledande, ordningsföljden på frågorna, språkmässiga fel, 

tiden det tog att svara på enkäten samt allmänna frågor som uppstod under besvarande av 

enkäten och därefter gjordes korrigeringar.  

 

3.4 Databearbetning och analys 
Den information som togs tillvara genom studenternas svar samlades ihop via google GApps 

enkäters egna program. Enkäten var snabb att genomföra för studenterna med inte allt för 

omfattande text eller frågor. Detta gjordes för att sannolikheten till svar på formuläret skulle 

bli större. Data som samlades in vid enkätundersökningen bearbetades i IBM SPSS statistics 

24. SPSS användes för skapande av tabeller och figurer.  

 

Studien följde nya Dataskyddslagen GDPR (The General Data Protection Regulation) för 

hantering av persondata. Tydlig information om samtycke fanns i enkäten. Syfte beskrevs i 

början av frågeformuläret för att studenterna skulle veta syftet med studien samt var resultaten 
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hamnar. Detta för att följa de etiska principerna och informationskraven angivna av nya 

GDPR lagen.  

 

Vid variabler med Likert-skalor, dvs. där deltagarna får ange i vilken utsträckning dom 

instämmer i ett påstående samt där man önskade jämföra fler än två grupper användes Kruskal 

Wallis test. Frågor som utfördes via likertskalor presenterades via boxplot där median samt 25 

till 75 percentilen var markerad. Kruskal Wallis användes en signifikansnivå på p < 0,05 som 

statistiskt signifikant. 

 

För att kunna uppfylla kriterium för Mann-Whitney U test delades studenterna in i två grupper 

utefter hur många terminer dom gått på dietistprogrammet. Termin 2–4 (n=27) och 5,6, ≥7 

(n=31).  

 

Trots vetskapen om att man bör undvika att ange resultaten i procent när antalet svarande är 

under 100 valdes detta att göras ändå, då det blir lättare att jämföra resultaten med andra 

studier.  

 

3.5 Förförståelse 
Vid studiens början var grundförståelsen baserad i fem terminer inom dietistprogrammet och 

två och ett halvt år av egen växtbaserad kosthållning. Jag har gjort en hel del egen 

efterforskning om växtbaserad kost sedan tidigare och jag håller även en sådan kost själv, så 

jag förhåller mig mycket positiv till kosten vilket är en faktor att ta i beaktning när man läser 

texten eftersom detta sannolikt har påverkat rapporten till stor del. För att minimera risken för 

att detta skulle påverkat mitt arbete har jag försökt kritiskt granska mina egna formuleringar 

och idéer samt tagit råd från handledare inom utbildningen. Frågor i den ursprungliga enkäten 

utformades utefter denna förförståelse där positiv inställning kunde reflekteras i 

frågeställningarna. Detta korrigerades med hjälp av piloten där andra studenter på 

dietistutbildningen kritiskt granskade ordval och formuleringar.  

 

3.6 Etiska aspekter 
Studiens deltagare fick själva välja utifall de önskade att utföra studien. Enkätens inledning 

bestod utav ett informationsbrev (bilaga 1) där studenterna kunde läsa om syftet med studien, 

den nya GDPR lagen och kontaktinformation. Innan påbörjan av enkäten krävdes samtycke 

från varje student samt en personlig kod på sju siffror och en bokstav för personlig 

igenkänning av varje deltagare. Frågorna formulerades med ambition om att dom inte skulle 

bedömas vara utav etiskt känslig karaktär. Inga frågor angående deltagarnas hälsa 

efterfrågades.  

 

 

4 RESULTAT 

4.1 Studiens deltagare och deras kosthållning 
Under enkätundersökningen som genomfördes deltog totalt 58 dietiststudenter, varav 93% 

(n=54) kvinnor och 7% (n=4) män. Av deltagande var majoriteten inne på sina sista terminer, 

det vill säga termin fem, sex och senare terminer (n= 30), medan en mindre andel gick i 

termin två, tre och fyra (totalt 28 st.). Fördelningen mellan kvinnor och män för respektive 

termin kan ses i tabell 1. Största andelen deltagare var blandkostare (38 %), flexitarianer (29 
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%), Pescetarianer (21 %), veganer (9 %) och bland dom övriga vegetariska alternativen var 

resultatet relativt jämnt, vilket kan ses i tabell 2.  

Dietiststudenterna indelade i de två terminsgrupperna jämfördes utifrån deras egna 

kosthållning. Det fanns ingen signifikant skillnad (p=0,266) mellan lägre terminer och högre 

terminer. 

Tabell 1. Deltagarnas bakgrund visad i antal (N), procent (%) och termin. Antal deltagare (n=58). Webbaserad 
enkät via Facebookgruppen "Alla Sveriges dietiststudenter", Sverige, hösten 2018. 

 Antal (N) Procent (%) 

Kvinna  54 93 

Man 4 7 

Annat 0 0 

Termin   
1 0 0 

2 8 14 

3 13 22 

4 7 12 

5 12 21 

6 17 30 

≥7 1 2 

 

Tabell 2. Val av kosthållning presenterat i antal (N) samt procent (%) hos dietiststudenter (n=58) i en 
internetbaserad enkätundersökning, Sverige, Hösten 2018. 

 Antal (N)                                  Procent (%) 

Blandkost 22 38 

Flexitarian 17 29 

Pescetrian 12 21 

Vegansk 5 9 

Lacto-ovo 2 3 

 

 

4.2 Avverkade terminers inverkan på inställning  
 

Huruvida dietistutbildningen har påverkat studenternas syn på växtbaserad kost jämfördes 

med dietiststudenterna indelade i dom två termingrupperna. Det fanns ingen signifikant 

skillnad (p=0.745) mellan lägre och högre terminer. Majoriteten (57 %) angav att dom har 

utvecklat kännedom både om positiva och negativa aspekter utav kosten. Härnäst kom ”ja, jag 

ser mer positivt på växtbaserad kost” (26 %), ”Nej, min syn är densamma som innan” (14 %) 

och ”Ja, jag ser mer negativt på växtbaserad kost (3%).  En kommentar som gavs i samband 

med enkäten var ”Dietistutbildningen har verkligen förändrat min syn på veganism. Jag 

förstår det fortfarande ur ett etiskt perspektiv men uppfattar det inte längre som ett givet 

hälsoval.” 

Avverkade terminer och om man aktivt väljer växtbaserade alternativ testades utan någon 

signifikant skillnad (p=0,315) och utav dom som valde växtbaserat angavs att detta valdes 

främst utifrån miljö, hälsa och etiska aspekter.  

På frågan om huruvida studenternas anser att den växtbaserade kosten kan användas för att 

bevara hälsa på populationsnivå jämfördes med dietiststudenterna indelade i två 
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termingrupper. Det fanns ingen signifikant skillnad (p=0,982) mellan lägre och högre 

terminer som man kan se i figur 1. Majoriteten svarade åt det positiva hållet (alternativ 1 och 

2). Totalt sett ansåg 34 % att det var väldigt positivt, 47 % svarade positivt, 10 % svarade 

neutralt, och 9 % negativt. I samband med denna fråga skrev en student att växtbaserat 

nödvändigtvis inte betyder att man äter hälsosamt. Socker och vissa fetter är vegetabiliska 

livsmedel och kan överkonsumeras och därav vara ohälsosamma.  

 

 

Figur 1. Jämförelse mellan dietiststudenter i lägre termin 2–4 (n=27) och högre termin 5,6, ≥7 (n=31) och deras 
svar på frågan ”Anser du att en  växtbaserad kost är positiv för att bevara hälsa på populationsnivå?” där 
1=väldigt positiv och 5=väldigt negativ. Internetbaserad enkätundersökning via Facebookgruppen "Alla Sveriges 
dietiststudenter", Sverige, hösten 2018. 58 deltagare svarade på enkäten. 

Synen på den växtbaserade trenden som tillkommit på senare år jämfördes med 

dietiststudenterna indelade i de två termingrupperna. Det fanns ingen signifikant skillnad 

(p=0,718) mellan lägre och högre terminer. Majoriteten svarade mot det positiva hållet, 

alternativ 1 (62 %) och alternativ 2 (29,3 %) som man kan se i figur 2.  
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Figur 2. Jämförelse mellan dietiststudenter i lägre termin 2–4 (n=27) och högre termin 5,6, ≥7 (n=31) och deras 
svar på frågan ”Från en skala 1–5, hur upplever du den växtbaserade trenden som tillkommit på senare år?” där 
1=väldigt positiv och 5=väldigt negativ. Internetbaserad enkätundersökning,  Sverige, hösten 2018. 

Hur ofta studenterna konsumerar animaliska produkter jämfördes mellan dietiststudenter på 

lägre respektive högre terminer. Det fanns ingen signifikant skillnad (p=0,952) mellan dessa 

grupper. Majoriteten angav sig konsumera animaliska produkter ”1 eller fler gånger per dag” 

samt ”några gånger i veckan” som man kan se i Figur 3.  

 

 
Figur 3. Jämförelse mellan dietiststudenter i lägre termin 2–4 (n=27) och högre termin 5,6, ≥7 (n=31) och deras 
svar på frågan ”Hur ofta äter du animaliska produkter?". Internetbaserad enkätundersökning , Sverige, hösten 
2018. 
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4.3 Kosthållningens inverkan på inställning till växtbaserad kost 
 

Utifrån dietiststudenternas respektive kosthållning jämfördes deras inställning till huruvida 

dom ansåg växtbaserad kost vara bra för att bevara hälsa på populationsnivå. Det fanns  

signifikant skillnad mellan kosthållningarna och inställningen till frågan, vilket antyder att val 

av kosthållning påverkade studenternas svar på frågan (p=0,016), figur 4.   

  

Figur 4.  Dietiststudenter med olika kosthållningar; Blandkost(n=22), Flexitarian(n=17), Pescetarian(n=12), 
Vegan(n=5), Vegetarian(n=2) svarade på frågan ”Anser du att växtbaserad kost är positiv för att uppnå och 
bevara hälsa på populationsnivå?” där 1=anser att det är väldigt positiv, 5=anser att det är väldigt negativt. 
Alternativ 1-5 indelade i olika färger syns som separata staplar på x-axeln. Internetbaserad enkätundersökning, 
Sverige, hösten 2018. 

 

Dietiststudenternas kosthållning jämfördes med deras upplevelse av den växtbaserade trenden. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kosthållningarna (p=0,155) vilket man kan se i figur 

5.  
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Figur 5. Dietiststudenter med olika kosthållningar; Blandkost(n=22), Flexitarian(n=17), Pescetarian(n=12), 
Vegan(n=5), Vegetarian(n=2) svarade på frågan ” Från en skala 1–5, hur upplever du den växtbaserade trenden 
som tillkommit på senare år” där 1=anser att den är väldigt positiv, 5=anser att den är väldigt negativt. Alternativ 
1-5 indelade i olika färger syns som separata staplar på x-axeln. Internetbaserad enkätundersökning, Sverige, 
hösten 2018. 

 
 

4.4 Övriga enkätresultat 
På frågan ”hur upplever du den svenska befolkningens konsumtion av animaliska livsmedel?” 

svarade den övervägande majoriteten (97%) att befolkningen äter för mycket kött.  

Till studenterna ställdes frågan ”Anser du att det finns några nackdelar med växtbaserad kost? 

(fler alternativ tillåtna)” där majoriteten (81 %) svarade ”svårt att få i sig näringsämnen (b12, 

omega 3)”, härnäst kom ” svårt att få i sig adekvat proteinintag” (26 %), och ”Får inte ta del 

av mat med andra” (29 %). 

På frågan ”Livsmedelsverket rekommenderar att begränsa konsumtionen av rött kött och 

chark till <500 g/v. Anser du att det skulle vara rimligt om det fanns rekommenderade 

begränsningar på andra animaliska produkter?” ansåg strax under hälften av deltagarna (41 

%) att det inte fanns en anledning till detta medan 34 % svarade ”Kanske” och 21 % svarade 

”Ja”. I samband med denna fråga angav en student vid övriga kommentarer att hen ansåg att 

det finns ett starkare samband mellan restriktionen om 500 g rött kött/d än vad det finns för 

andra animaliska produkter och sjukdomsförekomst. Hade det funnits ett sådant samband så 

hade hen dock svarat ja på frågan.  

På frågan ”Upplever du att det är accepterat att konsumera växtbaserad kost bland 

dietiststudenter?” svarade 93,1 %  ”ja väldigt accepterat” och resterande (7 %) ”till viss del 

accepterat”. En kommentar gavs i samband med denna fråga där en kort berättelse om en 

måltidssituation återberättades varvid dietiststudenterna hade varit skämtsamma och negativt 

inställda till att äta ”gasmat”. 
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Vid frågan om prioritering vid val av livsmedel med möjligheten att ange tre svarsalternativ 

uppgav dom flesta att hälsa (49 %), smak (34 %) och ekonomi (27 %) var viktigast. Därefter 

kom miljö (21 %), kvalitet (20 %), och att det skulle vara enkelt (13 %). 

5 DISKUSSION: 

5.1 Metoddiskussion 
Till skillnad från kvalitativa studier är det möjligt att visa mätbara skillnader mellan grupper 

via kvantitativa studier (12). Vid webbaserade enkätstudier har deltagarna möjlighet att i lugn 

och ro ge en respons från valfri plats, vilket kan leda till mer sanningsenliga svar hos 

deltagarna. Jämfört med intervjuer kan detta även leda till misstolkningar av frågor, då 

deltagarna inte kan fråga om saker de inte förstår.  

Den webbaserade enkäten användes för att nå ut till studenterna på ett effektivt sätt, men 

möjligtvis hade fler svarat ifall man hade pappersenkäter och besökte varje klass personligen. 

Då deltagande var frivilligt och enkäten laddades upp på facebooksidan ”Alla Sveriges 

dietiststudenter ” var det stor sannolikhet att de från den egna klassen svarat, då de visste 

vikten av att få in så många svar som möjligt. Då dessa deltagare kände mig och visste om att 

jag som studieutförare var vegan kunde det ändra hur de valde att svara på enkätfrågorna. Det 

skulle kunna bidra till att de medvetet eller omedvetet valde att svara på ett sätt som kunde 

upplevas mer positivt mot växtbaserad kost. Det fanns även en risk att större responsantal 

kom från de som var intresserade av ämnet ”växtbaserad kost”, vilket vidare kunde resultera i 

en övervägande positiv inställning i enkätsvaren. Det fanns även en möjlighet att deltagare av 

enkäten inte förstod alla frågor, vilket kan ha bidragit till felaktiga eller uteblivna svar.  

Den låga svarsfrekvensen bidrog till en lägre validitet (om det som var mätt var väsentligt för 

sammanhanget) och reliabilitet (om det var mätt på ett trovärdigt sätt) och var alltså inte 

generaliserbart för alla Sveriges dietiststudenter. Skulle svarsfrekvensen varit högre var det 

möjligt att resultatet hade blivit mer intressant och även annorlunda, då ett större stickprov 

hade givit en mer trovärdig bild av populationen som studeras, i detta fall dietiststudenter. 

Man hade då även kunnat se ifall det fanns någon skillnad i syn hos män och kvinnor, vilket 

inte gick då endast fyra män svarade på enkäten. Detta hade även bidragit till en större andel 

svar att arbeta med vad gäller kosthållning och inställning.  

Svarsalternativen var inte alltid öppna för egna formuleringar, vilket tvingade deltagarna att 

kryssa i alternativ de kanske inte kände var helt i fas med deras egna åsikter. Misstanke för 

detta ligger främst i frågor där deltagaren kan ha haft en egen bild av vad t ex ”hälsa” är. 

Dock framfördes sådana indikationer inte i övriga kommentarer. Google docs som 

enkätplattform gav även möjligheten att göra samma enkät mer än en gång. Det fanns alltså 

en möjlighet, om än liten, att samma respondent svarat mer än en gång.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Studenternas konsumtion av växtbaserad föda 
Vid frågan ”brukar du aktivt välja växtbaserade istället för animaliska produkter” angav en 

stor del av studenterna att de valde växtbaserade livsmedel istället för animaliska (71 %). 

Detta ligger i linje med att 29 % av deltagarna ansåg sig vara flexitarianer (en person som 

primärt håller en vegetarisk kosthållning, men äter kött eller fisk ibland) och totalt 62 % som 

inte ansåg sig vara blandkostare. Då det främst var kvinnor som svarat på enkäten kan man 

relatera detta till Sifo’s undersökning om svenska folkets gröna matvanor från år 2017 där 47 
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% av kvinnorna uppgav sig vara flexitarianer (13). Stämmer de resultaten förekommer det 

alltså en större andel flexitarianer bland den kvinnliga svenska befolkningen än bland 

dietiststudenter. Alternativt att studenterna via sina universitetsstudier anammat en annan 

definition på ordet Flexitarian, vilket därmed även resulterade i den lägre andelen 

flexitarianer. Annars är trenden ofta att en högre utbildningsnivå korrelerar med mer 

medvetna hälsoval med inslag av vegoalternativ (14).    

5.2.2 Studenternas konsumtion av animaliska produkter 
Drygt en tredjedel (38 %) av dietiststudenterna uppgav att de konsumerar en blandkost 

samtidigt som animaliska produkter konsumerades en eller flera gånger per dag till några 

gånger i veckan. Enligt Riksmaten 2011 åt 95 % av populationen blandkost och 3 % 

vegetariska koster (lakto-ovo-vegetariskt, laktovegetariskt, variant av laktovegetariskt eller 

vegankost (15). Blandkost antyder att man inte utesluter några särskilda livsmedel och vid 

övriga kommentarer uppgav en student att hen skulle kunna tänka sig att äta mindre 

animaliska produkter så som mjölk och ägg utifall det sågs som positivt för hälsa, men att hen 

i nuläget inte är medveten om att  studier påvisat någon stark evidens för detta och att det 

skulle vara hälsosamt med mindre animaliska produkter (se övriga kommentarer 4.4). Som 

nämnts tidigare kan man vara hälsosam med en mängd olika kosthållningar och ska man följa 

livsmedelsverkets rekommendationer äter man sannolikt en blandkost. Alla tidigare nämnda 

kosthållningar kan se olika ut från person till person. Möjligtvis väljer studenterna som håller 

en blandkost livsmedel mer omsorgsfullt än övriga populationen och därmed föreligger inte 

heller samma risk för sjukdom till följd av köttkonsumtion som hos övriga befolkningen (5). 

5.2.3 Studenternas syn på brister som kan uppkomma vid växtbaserad kost 
Utifrån svaren som dietiststudenterna uppgav var dom väl medvetna om att B12 och omega 3 

brist kan förekomma hos de som väljer att äta delvis till en helt växtbaserad kost och därmed 

även leda till hematologiska och neurologiska konsekvenser (16, 17). Att studenterna är väl 

medvetna om detta är av nytta senare i arbetslivet. Patienter och klienter de stöter på med 

vegetabilisk kosthållning kan vara i behov av råd gällande näringsämnen. 

5.2.4 Studenternas syn på proteinintag i samband med växtbaserad kost 
En fjärdedel av studenterna ansåg (26%) att det var svårt att få i sig adekvat mängd protein. 

Dock finns det få studier som backar upp sådana resonemang (16). Frågan kunde även tolkats 

som att problematiken ligger i möjligheten att inta fullvärdigt protein. Detta är dock sällan ett 

problem så länge man konsumerar en varierad kost, eller intar baljväxter samt spannmål 

oberoende av när man intar respektive livsmedel under en dag. Som NNR beskriver är det 

bara personer som lever på en mycket ensidig kost, eller som har ett mycket lågt energiintag, 

som löper risk för proteinbrist (18). När man studerat växtbaserade proteinkällor har man inte 

hittat någon nämnvärd risk för aminosyrabrister(19). Allergier, fobier, matpreferenser, samt 

andra psykiska och fysiska aspekter kan styra hur pass varierat vi konsumerar. Ensidiga och 

energifattiga kosthållningar förekommer hos befolkningen, vilket är relevant att ta i beaktning 

även gällande olika växtbaserade kosthållningar (18, 20-21).  

5.2.5 Hade avverkade terminer effekt på studenternas kost? 
Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan avverkade terminer med avseende på kosthållning 

(blandkost, flexitarian, pescetarian, vegetarisk, vegan) hos studenterna, vilket skulle kunna 

bero på den låga svarsfrekvensen som förekom i studien. Resultatet kan även härledas till 

svaren på frågan ”har dietistutbildningen påverkat din inställning till växtbaserad kost” där 

majoriteten av studenterna (57 %) hade svarat ”ja, jag har utvecklat kännedom både om 

positiva och negativa aspekter av kosten”. Härnäst hade 26% av studenterna svarat ”ja, jag ser 

mer positivt på växtbaserad kost”, 14 % ”Nej, min syn är densamma”, samt 3 % ”ja, jag ser 

mer negativt på kosten”. Då studenternas syn på kosten utifrån hur länge man läst 
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utbildningen upplevs vara relativt sett oförändrad hade en förändring i kosthållning baserad på 

termin varit osannolik. I en studie gjord på befolkningen i Tyskland kom dom fram till att 

personer med högre utbildningsnivå samt kvinnor till en högre utsträckning valde att hålla en 

vegetarisk kosthållning (22). 

Vid jämförelsen av termin och upplevelse av den växtbaserade trenden sågs inte heller någon 

nämnvärd differens. Studenterna såg framförallt den växtbaserade trenden som tillkommit på 

senare år som positiv på skalan vid besvarande av enkäten. Studenterna indelade i de två 

terminsgrupperna var relativt ense om att den växtbaserade trenden främst var positiv. Detta 

påminner om Sifo’s studie där liknande resultat framställdes (13). Då den växtbaserade 

trenden har en sammankoppling med fler aspekter än bara hälsa kan studenterna haft etik och 

miljö i åtanke vid respons (11). Då Sifo’s undersökning om svenska folkets gröna matvanor 

visade att hälften åt vegetariskt av miljö/klimatskäl skulle det inte vara helt otänkbart att även 

dietiststudenterna hade miljön till en viss mån i åtanke (13). 

Enligt en studie gjord i Canada var negativitet och fördomar mot veganer/vegetarianer ett 

brett förekommande fenomen hos befolkningen (23). Jämför man denna studie med 

studenterna på dietistutbildningen var det positivt att studenterna som till stor del även var 

blandkostare ansåg den vegetabiliska kosthållningen accepterad bland kurskamraterna (93 %). 

Utifrån enkätresultatet kan man anta att studenterna är öppna för olika typer av kosthållning, 

vilket är positivt. 

5.2.6 Vad prioriterade studenterna vid val av livsmedel? 
Vid frågan angående vad dietiststudenter främst prioriterar vid val av livsmedel svarade en 

övervägande majoritet att hälsa (49%) var en viktig aspekt i deras val av livsmedel, sedan 

kom smak (34%), ekonomi (27%), miljö (21%), kvalitet (20%), enkelt att tillaga (13 %), 

sociala aspekter (5%) och etik (1%). Sifo’s studie visade att den främsta anledningen enligt 

svenska befolkningen till att välja vegetariska alternativ var miljö, etik, samt hälsa (13, 11). 

De 20 % som svarade kvalitet kan ha tolkat svarsalternativet på en mängd olika sätt som till 

exempel tillagningsmetod, specifikt näringsinnehåll och därför kan det vara svårt att tolka 

innebörden i det resultatet. Etik som låg lägst på studenternas prioriteringslista är troligen en 

påverkande faktor hos många som anammar en växtbaserad kost. Då ett lågt antal veganer och 

vegetarianer medverkade i studien kan det förklara att få studenter ansåg etik som en viktig 

faktor i val av livsmedel.  

5.2.7 Ansåg studenterna att växtbaserad kost kan bevara hälsa på populationsnivå? 
Dietiststudenterna från lägre respektive högre terminer jämfördes gällande deras syn på en 

växtbaserad kost som den bästa kosten för att bevara hälsa på populationsnivå. Ingen 

signifikant skillnad fanns mellan grupperna, men majoriteten var positiva till kosten. Då ordet 

hälsa kan tolkas på olika sätt hade det möjligtvis varit fördelaktigt att nämna WHO:s 

definition av hälsa i samband med frågeställningen (24). Hälsa definieras enligt WHO:   

Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott 

frånvaron av sjukdom. 

För att uppnå hälsa utifrån WHO:s definition är samspelet mellan den omgivande miljön, 

kostvanor, relationer, arvsanlag och livsstil viktiga. Då detta kan åstadkommas på en mängd 

olika sätt är det möjligt att frågan var för brett formulerad. Trots att en reduktion av 

animaliska livsmedel och ökat fiberintag har kunnat kopplas till en lägre predisponering för 

depression och att veganer har statistiskt sett lägre BMI och allmän sjukdomsfrekvens är det 

som sagt många aspekter i en människas liv som kan påverka dess hälsa (3,7,25, 28). Att bara 

äta en växtbaserad kost är inte på egen hand en nyckel till god hälsa. 
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Det fanns en signifikant skillnad vid jämförelsen mellan inställning till växtbaserad kost för 

att bevara hälsa på populationsnivå och kosthållning. Tittar man närmare på resultaten kan 

man se att blandkostarna var något mindre positivt inställda till att en växtbaserad kost är den 

bästa kosten för att bevara hälsa på populationsnivå. Att kosthållningen kan påverka ens 

inställning är inte helt osannolikt. Studenterna med växtbaserade inslag i sin kost var något 

mer positivt inställda, vilket kan bero på att man förmodligen redan sett positiva aspekter med 

kosthållningen och därför valt att konsumera den själv (25). 

6 SAMHÄLLSRELEVANS 
Sveriges tre största statliga myndigheter för att sprida information kring 

sjukdomsförebyggande åtgärder; Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, och Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) baserar alla sina råd på vetenskapliga 

data. Råden hos dessa tre statliga myndigheter följer en röd tråd där konsumtion av animaliska 

livsmedel (förutom fisk), socker, och vetemjöl önskas reduceras, medan man förespråkar 

högre intag av växtbaserade livsmedel såsom grönsaker, frukt, fullkornsprodukter, nötter, 

frön, bär och baljväxter. Livsmedelsverket nämner att vegetarisk- samt vegansk kosthållning 

är fördelaktig för att förebygga sjukdomar och även att det inte är komplicerat, men att man 

även bör ta i beaktning att man med uteslutning av livsmedelsgrupper ökar behovet av 

kunskap och planering (17-18).  

 

Det finns för tillfället inte en enhetlig diet som kan bota alla sjukdomar och för närvarande är 

den ledande orsaken till dödsfall i Sverige hjärt- och kärlsjukdomar (4, 26). Denna statistik 

skulle kunna förebyggas med mer växtbaserade inslag i kosten, så som dietiststudenternas 

kursbok ”Krause’s food and the nutrition care process” beskriver (2,27). Dietiststudenterna i 

studien visade medvetenhet om både positiva och negativa aspekter av kosten vilket tyder på 

ett viktigt kritiskt tänkande som kan gynna både samhälle och patient som är beroende av 

deras kunskap för att kunna implementera vetenskapliga fakta kring mat och livsmedel i 

vardagen. 

 

Övervikt bland barn och vuxna ökar inom den svenska befolkningen och enligt 

folkhälsomyndighetens undersökning 2016 framgick det att 51 % av den vuxna befolkningen 

hade övervikt/fetma (26). Där man en gång arbetade hårt fysiskt för att överleva, har 

stillasittande blivit ett problem och matchar kanske inte längre så bra med den kulturellt ärvda 

högproteindieten uppe i Norden. Det är därför av intresse att titta på hur just dessa blivande 

professionella ser på växtbaserad kost som såväl förebyggande åtgärd som kompletterande 

behandling vid många hälsotillstånd. Vidare är studien ett försök att se om och i sånt fall hur 

utbildningen haft någon påverkan gällande inställning till en huvudsaklig vegetabilisk diet. 

Trots att studier har påvisat att vegetarianer och veganer har ett lägre BMI är det viktigt att 

kunna se en helhetsbild av kostens olika nyanser (25, 28-29). Studenterna som har utbildats i 

tre år gällande olika sjukdomstillstånd, kost och näring kan ses som experter med relevant 

information för att leda såväl samhälle som individ mot bättre hälsa. 

Studiedeltagarna svarade att något som styrde deras livsmedelsinköp var hälsa och miljö, två 

omdebatterade ämnen där vad som är rätt inte alltid är helt svart eller vitt. Att äta mer 

växtbaserat med dessa två teman i fokus är inte alltid lätt. Kosten influeras av många fler 

faktorer än det vi lär oss ska vara bra och rätt (25). En stor andel studenterna uppgav sig vara 

blandkostare, men som studien påvisat var dessa öppna och positiva till att välja växtbaserade 

livsmedel istället för animaliska. Deras öppna inställning till annan kost än den egna är 

fördelaktigt, då det svenska samhällets genomsnittliga köttkonsumtion förväntas minska med 
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25 % (30). Detta är något som livsmedelsbranschen verkar ha tagit i beaktning med allt fler 

tillgängliga vegetariska och veganska alternativ. 

De nackdelar som togs upp i samband med växtbaserad kost under studien hade till stor del att 

göra med näringsintag av både protein och mikronutrienter så som B12 och omega 3 (17). Då 

befolkningen saknar den spetskompetens dietiststudenterna besitter om kost och hälsa är detta 

en relevant synpunkt att ta i beaktning. Livsmedelsverket bedömer risken för dessa brister 

som låga hos den delen av befolkningen som konsumerar växtbaserat (18), men värd tillsyn, 

vilket studenterna visar sig medvetna om. 

Hur framtida dietister ser på kosten kommer att reflekteras i deras sätt att arbeta i framtiden. 

Kostråden som ges idag kommer att förändras med forskningsutvecklingen och det är upp till 

dietisten att hålla sig uppdaterad om nya upptäckter för att dessutom kunna erbjuda bästa 

möjliga vård på den framtida arbetsplatsen.  

I nuläget finns det en uppsjö av livsmedel att välja på. Den varierade kosten gör att det blir 

relevant som framtida dietist att kunna vara öppen för olika kosthållningar och individanpassa 

råd. Då vegotrenden blivit allt större på senare år kan man förvänta sig att allt fler dietister 

möter patienter/klienter med sådan kosthållning. 

Utbildningen har ett stort ansvar i att ge studenterna de verktyg som kommer krävas senare i 

arbetslivet. Ett öppet synsätt till olika kosthållningar bidrar till en trygg och miljö för de 

patienter/klienter som valt att äta en växtbaserad kost och möjlighet att ge korrekt vägledning 

för dom med kunskapsbrist gällande kosten.  

 

7 SLUTSATS 
Ingen skillnad upptäcktes vid jämförelse av dietiststudenternas syn på växtbaserad kost 

baserat på lägre och högre terminer, eller utifrån studenternas egen kosthållning. En stor del 

av studenterna höll inte en växtbaserad kost, men utifrån svaren upplevdes de främst vara 

positiva till dieten. Den övervägande delen studenter hade en nyanserad bild av kosten där 

relevant kunskap dominerade, vilket kan komma väl till hands i arbetslivet.  

8 TACK 
Ett stort tack till alla som valde att besvara enkäten.  
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