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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund Probiotika definieras som levande mikroorganismer som när de intas i tillräckliga 

mängder ger hälsosamma fördelar. Livsmedel med probiotika får bära ett produktspecifikt 

hälsopåstående, om produkten har visat sig ha en signifikant effekt jämfört med traditionella 

livsmedel. Få studier är gjorda på människors attityder kring dessa livsmedel. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka varför personer valde att köpa livsmedel med 

probiotika. 

Metod En enkätstudie genomfördes där 103 personer, varav 63 kvinnor och 40 män i åldrarna 

19-77, som köpte eller hade testat produkter innehållande probiotika svarade på enkäten. 

Dessa söktes upp på två stormarknader, ICA Maxi och Willys, i Umeå samt på Umeå 

Universitet. Insamlad data analyserades i SPSS Statistics 17,0 för att göra hypotesprövning 

med hjälp av Chi
2
-test och ett p-värde <0,05 ansågs visa en statistisk säkerställd skillnad 

mellan grupperna. 

Resultat Flera anledningar fanns till varför man köpte produkterna, varav den vanligaste var 

för magfunktionens skull (35 %). Även smak och utseende spelade roll för valet av produkt. 

Personer med laktoskänslighet angav att de köpte produkterna främst för deras laktosfria 

egenskaper. Av 99 deltagare var 81 % positivt inställda till priset på produkterna, gentemot 19 

% som var mer negativt inställda. Resultaten visade att ProViva var den produkt som köptes 

mest regelbundet (n=38) och därefter kom Verum (n=35). ProViva var även den produkt 

informanterna angav att de köpte oftast vid sjukdom (n=16).  

Slutsats Personer i Umeå köpte probiotiska produkter av olika anledningar, där den största 

anledningen var för att ha en väl fungerande mage. Även produkternas utseende, smak och 

deras hälsopåståenden var något som bidrog till konsumtion. I den utsträckning informanterna 

köpte produkterna ansåg majoriteten att produkterna var prisvärda men hade probiotiska 

produkter haft ett lägre pris är det inte helt osannolikt att fler personer hade köpt dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT  

Background Probiotics is defined as live microorganisms which when administered in 

adequate amounts confer a health benefit on the host. Foods with probiotics are allowed to 

bear a specific health claim if the product has shown to have a significant effect compared to 

traditional foods. Few studies have been made on attitudes regarding these foods.  

Objective The aim of this study was to investigate why people chose to buy foods that 

contain probiotics.  

Method A questionnaire study was conducted where 103 individuals, 63 women and 40 men 

between 19 and 77 years of age, who bought or had tested products containing probiotics 

answered the questionnaire. These were sought at two supermarkets, ICA Maxi and Willys, in 

Umeå and at Umeå University. Collected data were analyzed in SPSS Statistics 17.0 for doing 

hypothesis testing with Chi
2
-test and a p-value <0.05 was considered to show a statistically 

significant difference between groups. 

Results Several reasons were given as to why people bought the products. The most common 

reason was for stomach functions (35%). Taste and appearance also played a role in product 

selection (24 %). People with lactose sensitivity indicated that they bought the products 

mainly because of their lactose-free qualities. Of the 99 participants 81 % were in favor of the 

price of products, while 19 % were more negative towards the price. The results showed that 

ProViva was the product that was most frequently purchased (n=38) and second place came 

Verum (n=35). ProViva was also the product the informants indicated that they purchased 

most often during sickness (n=16). 

Conclusion People in Umeå bought probiotics for different reasons. The primary reason 

appeared to be to have a well functioning stomach. The products appearance, taste and “health 

claims” also contributed to consumption. To the extent the informants purchased the products, 

the majority considered them to be affordable, but if probiotic products had a lower price, it is 

likely that more people would have bought them. 
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1. BAKGRUND 

 
Food and Agriculture Organization samt World Health Organization (FAO/WHO) definierar 

probiotika som levande mikroorganismer som när de intas i tillräckliga mängder ger 

hälsosamma fördelar (1). Probiotiska livsmedel kan verka lindrande på smittsamma sjukdomar 

hos barn, till exempel rotaviruset som är en vanlig orsak till magsjuka, samt vid vissa 

inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohn’s sjukdom och Irritable Bowel Syndrome (IBS). 

Parallellt med detta har antalet probiotiska livsmedel och drycker som är tillgängliga för 

konsumenterna, ökat avsevärt (2). På den svenska marknaden finns sedan början av 1990-talet 

”probiotiska” mikroorganismer som ingredienser i fruktdrycker och fermenterade 

mjölkprodukter från en handfull svenska företag. En bra probiotika har flera önskvärda 

egenskaper (3). Den utövar en gynnsam effekt på konsumenten och innehåller ett effektivt antal 

livskraftiga mikroorganismer med kapacitet att överleva och metabolisera i tarmen. Det är även 

viktigt att probiotiska livsmedel har goda sensoriska egenskaper. 

 

Under det senaste årtiondet har det forskats mycket kring probiotiska livsmedel och deras 

effekt på människors hälsa (4). Sammanlagt har över 700 randomiserade, kontrollerade studier 

på människor genomförts, med resultat som ger stort stöd för användning av probiotika i 

preventionssyfte samt behandling av sjukdomar i det gastrointestinala (GI) området (2). I 

Europa finns ett mycket stort antal livsmedel och produkter med probiotika på marknaden (2). 

Livsmedel med probiotika får bära ett produktspecifikt hälsopåstående, om produkten har visat 

sig ha en signifikant effekt jämfört med traditionella livsmedel (5). Företag som marknadsför 

sina produkter med specifika hälsopåståenden kan få en större genomslagskraft hos 

konsumenterna och är på så vis konkurrensfördelaktiga.  Den gemensamma europeiska 

lagstiftningen om hälsopåståenden säger att det måste finnas vetenskaplig dokumentation 

bakom de hälsopåståenden som används samt att de måste ha bevisad effekt i studier på 

människor (8). Dessa granskas av den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa. 

 

De probiotiska bakterierna delas in i olika grupper beroende på släkte, art och stam (5).  

Lactobacillus casei DN-114 001, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus LB21 samt 

Lactobacillus plantarum 299v är alla probiotiska bakteriestammar som i studier har visat sig 

bidra med positiva hälsoeffekter (9-12). I Sverige är tillverkarna Danone, Norrmejerier och 

Skånemejerier, med varumärkena Actimel, Activia, Verum och ProViva, kända företag som 

marknadsför produkter med dessa probiotiska bakteriestammar. En studie har visat att 

Lactobacillus plantarum 299v kan överleva passagen från magsäck till ändtarm och kan fästa 

till ändtarmsväggen även hos kritiskt sjuka antibiotikabehandlade patienter (12). Lactobacillus 

casei DN 114 001 överlever bra genom GI passagen och denna bakteriestam har visat sig kunna 

reducera frekvens samt duration av episoder med akut diarré hos små barn (14). Probiotika kan 

ge direkta hälsoeffekter såsom minskad gasbildning, hjälpa till med laktosnedbrytning, 

motverka förstoppning, illamående och diarré, öka motståndet mot infektioner och minska 

inflammatoriska förhållanden i tarmen (3,5,15,16). En studie visade att intag av probiotika även 

kan reducera respiratoriska och gastrointestinala infektioner (17). 

Probiotiska bakteriestammar är alltså kända för att vara inblandade i många kliniska uttalanden, 

men deras exakta roll är inte klar och ytterligare forskning behövs för att avgöra om de har ett 

orsakssamband eller associativ relation (3). Detta innebär att man i dagens läge ej ger 

rekommendationer gällande dos, duration av behandling samt vilka bakteriestammar som är 

mest effektiva. En studie från 2010 undersökte gastroenterologläkares åsikter kring probiotika 

och de var alla eniga om att probiotika anses vara säkert (18). Dock framkom det att viss oro 

fanns gällande att ge probiotika till intensivvårdspatienter, personer med nedsatt immunförsvar 
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samt patienter med svår pankreatit. Det finns lite forskning gjord på människors attityder kring 

produkter med hälsopåståenden (5,6,7) och därför är det intressant att undersöka varför 

personer väljer att köpa produkter med probiotika. Är det på grund av produkternas påstådda 

positiva hälsoeffekter eller en nyttighetstrend i dagens samhälle?  

2. SYFTE 

 
Syftet med studien var att undersöka konsumtion av livsmedel med probiotika samt varför 

konsumenter väljer att köpa dessa livsmedel. Ytterligare ett syfte var att undersöka 

konsumenters inställning till probiotiska produkters pris. 

3. METOD 

 
Genom en enkätstudie undersöktes varför personer valde att köpa livsmedel med probiotika. I 

enkäten (Bilaga 1) valdes att förenkla ordet ”probiotika” till ”aktiv bakteriekultur” då vi ansåg 

att probiotika för vissa är ett okänt begrepp. I undersökningen ingick livsmedel från 

varumärkena Actimel, Activia, ProViva och Verum samt att det fanns tre blanka rader för att 

själv ange andra produkter. Utformandet av enkäten gjordes med hjälp av Enkäten i praktiken 

av Göran Ejlertsson (19) samt en avhandling om funktionella livsmedel av Landström (5). 

Majoriteten av frågorna utgjordes av slutna kryssfrågor medan två frågor lämnades helt öppna 

för att fånga informanternas egna tankar, funderingar och få en bred variation av svar. 

Enkäten utformades och mejlades till handledare för synpunkter och därefter revidering. Tre 

stycken oberoende personer fick även möjlighet att läsa igenom enkäten för att undersöka om 

frågorna var tydligt formulerade. 

3.1 Urval 

 

Vi strävade efter att hitta informanter av varierad ålder och en jämn fördelning mellan könen. 

Endast personer som talade svenska och som vid tillfrågning svarade jakande på frågan om de 

köpte eller hade testat produkter med probiotika, fick möjligheten att delta i enkätstudien. 

Personer som såg ut att vara under 18 år tillfrågades ej, då vi ansåg att deras livsmedelsval till 

stor del styrs av föräldrarna.  

3.2 Tillvägagångssätt 

 

Informanter söktes upp på stormarknaderna Willys och ICA Maxi i Umeå samt på Umeå 

Universitet. Butikscheferna på stormarknaderna kontaktades via telefon och gav sitt 

medgivande till enkätutdelning i respektive butik. Enkäterna delades ut av författarna under 

en veckas tid vid olika tidpunkter över dagen för att få en så bred spridning av deltagare som 

möjligt. Första rekryteringstillfället av informanter var måndagen då deltagare rekryterades 

vid kyldisken inne på Willys. Personer som plockat probiotiska livsmedel och lagt i sin 

kundkorg tillfrågades om de ville delta i studien. Andra rekryteringstillfället var torsdagen då 

enkäten delades ut i foajén på ICA Maxi, då vi inte hade tillåtelse att stå i själva butiken. 

Personer som passerade in och ut ur butiken blev tillfrågade om de köpte eller hade testat 

probiotiska livsmedel. Vid ett jakande svar fick de frågan om de kunde tänka sig att fylla i 

enkäten. Efter andra rekryteringstillfället beslutades att byta utdelningsplats till Umeå 

Universitet. Beslutet baserades på att det var för tidskrävande att samla in enkäter på 

stormarknaderna där det var bristfälligt deltagande. Platser där informanter tillfrågades på 

Umeå Universitet var Naturvetarhuset, MIT-huset, Lindellhallen, Samhällsvetarhuset samt 
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Universum. Till skillnad från de två första rekryteringsställena fanns här informanter som i 

större utsträckning hade intresse och möjlighet att fylla i enkäten. De som ville delta mottog 

en enkät som besvarades på plats i butiken eller på Campusområdet. Alla enkäterna 

återlämnades till författarna direkt efter ifyllandet. 

3.3 Bortfall 

 

Av de tillfrågade 132 personerna blev det externa bortfallet 29 personer som uppgav att de 

köpte eller någon gång hade testat produkter med aktiv bakteriekultur. Dessa tackade nej till 

att delta med motiveringar som tidsbrist eller saknat intresse. Det interna bortfallet bestod av 

åtta personer som endast fyllde i enkäten till viss del, då de ej besvarade vissa frågor eller 

missade hela baksidan av enkäten. Frågorna som dessa personer besvarade är dock 

inkluderade i analysen. 

3.4 Databerarbetning/analys  
 

Sammanlagt besvarades 103 stycken enkäter. Svaren från de ifyllda enkäterna matades in i ett 

Exceldokument för att senare analyseras med hjälp av programmet. För Chi
2
-testen användes 

programmet SPSS Statistics 17.0 för att göra hypotesprövning och ett p-värde <0,05 ansågs 

visa en statistisk säkerställd skillnad mellan grupperna. De öppna frågorna i enkäten 

analyserades först genom att de grupperades efter innehåll med meningsuppbyggnader som, 

”yttre påverkan”, ”laktosfritt”, ”hälsa”, ”sjukdom”, ”magfunktion” och ”estetik”. Efter det 

utfördes signifikanstest i SPSS. Svaren till påståendet ”Jag tycker att dessa produkter är 

prisvärda” delades in i två olika grupper vid analys, där svaren ”stämmer väl ”samt ”stämmer 

till viss del” ansågs vara positivt inställd och ”stämmer mindre bra” samt ”stämmer dåligt” 

ansågs vara negativt inställd.  

3.5 Etiska aspekter 

 

Etiska problem kunde undvikas till viss del genom att inte allt för unga personer tillfrågades 

samt att studien besvarades anonymt. På enkäten stod det att deltagandet var frivilligt och att 

informanterna när som helst kunde avbryta ifyllandet. Enkäterna behandlades enbart av 

författarna och inga svar kunde spåras tillbaka till någon informant. 

4. RESULTAT 
 
Fler kvinnor (n=63) än män (n=40) deltog i enkätstudien och en majoritet av informanter var 

35 år eller yngre (n=69; Tabell 1). 

Tabell 1; Ålder och plats för ifyllande uppdelat på kön (n=103), Umeå, ht-2011. 

   
Kön 

  

 

 

Kvinna 
 

Man 

 

  
Antal % Antal % 

Ålder 19-35 39 62 30 75 

 
36 och uppåt 21 33 10 25 

 
Ej angivit ålder 3 5 0 0 

Plats Stormarknader 27 43 16 40 

 
Campus 36 57 24 60 
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Fler personer deltog från Umeå universitet (n=60) än från stormarknaderna Willys (n=16) och 

ICA Maxi (n=27). 

4.1 Val av produkter 

ProViva var den mest regelbundet köpta probiotiska produkten (n=38) och Verum 

konsumerades också regelbundet av många (n=35). Actimel och Activia var de minst köpta, 

då 63 % angav ”köper inte produkten” (Figur 1). Informanterna angav även att de köpte 

andra produkter med probiotika, där svar som ”A-fil”, ”Valio”, ”filmjölk”, ”yoghurt”, ”Sana 

Sol” och”Gefilus” förekom.   

 

Figur 1. Sammanställning av hur ofta deltagarna köpte probiotiska produkter i Umeå där 

siffror står för antal svar på den angivna produkten (n=103), ht-2011. 

 

4.2 Anledningar till att äta produkterna 

 

Majoriteten av informanterna angav att de köpte probiotiska produkter för magfunktionens 

skull (n=48). Att produkterna köptes av hälsoskäl var också ett vanligt svar (n=28). Flera 

informanter angav mer än ett svarsalternativ till varför de köpte produkterna, vilket 

resulterade i 138 stycken svar. Dessa delades sedan in i sex olika kategorier (Tabell 2). Några 

kommentarer som stod ut från de övriga till varför man köpte produkterna var ”För att väga 

upp att man äter så mycket annat dåligt”(kvinna, 23), ”Bakfylla, för att återställa magen för 

mer alkoholintag”(man, 25) och ”Söndagssjuka” (man, 22). 
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Tabell 2. Anledningar till varför personer i Umeå äter probiotiska livsmedel (n=99, multipla 

svar tillåtna), ht-2011 . 

Kategori Exempel på svar 

Yttre påverkan (7 %) Nyfikenhet på produkten, reklampåverkan, vanor, placeboeffekt 

Laktosfritt (4,5 %) Produkten är laktosfri 

Hälsa (20 %) 
Vid träning, mår bättre, bra vitaminkälla, nyttigt, bra mellanmål, 
kompensation för mindre bra livsmedelsval 

Sjukdom (9,5 %) 
Lindra IBS-besvär, stärka immunförsvaret, fått läkarrekommendation, 
motverka bakfylla 

Magfunktion (25 %) 
Hålla magen i balans, snäll mot magen, magen mindre spänd, återställa 
magfunktion 

Estetik (24 %) Utseende, smak 

 

Det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor i orsakerna till varför man åt produkterna 

(p=0,986). Det fanns inte heller någon skillnad i orsaker mellan informanterna från 

stormarknaderna jämfört med Campusinformanterna (p=0,200) eller mellan personerna i 

åldersgruppen 19- 35 år jämfört med personerna >35 år. (p=0,296). 4,5 % angav laktosfritt 

som anledning att köpa produkter med probiotika. Samtliga produkter namngivna i enkäten 

(Bilaga 1) uppgav personerna verkade lindrande vid laktosintolerans. Även smak och 

utseende var avgörande faktorer för att köpa dessa produkter.  

4.3 Prisvärdhet 

 

Tabell 3. Informanternas svar på ansedd prisvärdhet på produkterna uppdelat på kön (n=98), 

Umeå, ht-11. 

 

Majoriteten av informanterna var positivt inställda till priset på de probiotiska produkterna 

(81 %). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män gällande åsikter om 

produkternas prisvärdhet (p=0,388). I detta test jämfördes två grupper där variablerna 

”stämmer bra” och ”stämmer till viss del” sammanfogades och ställdes mot variablerna 

”stämmer mindre bra” och ”stämmer dåligt”. Några kommentarer som framkom hos dem som 

ansåg att produkterna var prisvärda var; ”Jag tittar inte på priset på sådana produkter, är det 

sådana vi vill ha så köper vi dem”(kvinna, 21), ”Det hjälper. Inget annat fyller den 

funktionen”(man, 26),”Har jag ont i magen köper jag oavsett. Då är det värt priset”(kvinna, 

55). De som däremot ansåg att produkterna inte var prisvärda svarade bland annat med: 

”Media som förstorar upp det… Upp till var och en för att testa om produkten 

fungerar”(man, 26), ”Har inte märkt någon speciell effekt”(kvinna, 21), ”Har inte gjort så 

pass stor skillnad att det är värt priset”(man, 23). Vissa personer höll till viss del med att 

   
Kön 

  

 

 

Kvinna 
 

Man 

 
 

 

Antal % Antal % 

"Jag anser att dessa produkter är prisvärda" Stämmer bra 11 18 11 30 

 
Stämmer till viss del 36 59 21 57 

 
Stämmer mindre bra 11 18 3 8 

 
Stämmer dåligt 3 5 2 5 
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produkterna var prisvärda, men på grund av deras ekonomiska situation kunde de ej köpa 

dessa produkter i den utsträckning de hade önskat. Några kommentarer som framkom var 

”Lite grejer är aningens för dyra för att köpa jämt. För en familj blir det dyrt” (man 54), 

”Hade de varit billigare hade jag säkert köpt fler och mer av dessa produkter” (man, 25), 

”Priset gör att jag köper mer sällan” (kvinna, 25), ”Lite för dyrt för att köpa mer 

regelbundet” (kvinna, 23). Oavsett åldersgrupp sågs ingen skillnad i åsikt om prisvärdhet på 

produkterna (p=0,422) eller mellan Campusinformanterna och informanterna från 

stormarknaderna (p=0,143). Påståendet ”Jag tycker att dessa produkter är prisvärda” ställdes 

mot hur ofta informanterna inhandlade de olika produkterna. Det fanns dock inga signifikanta 

samband mellan konsumtionsfrekvens och inställning till priset för någon av produkterna 

(p=0,179-0,849).  

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

 

En enkätstudie valdes för att få ett större antal deltagare och på så vis kunna få en bättre 

generaliserbarhet. Med denna metod har även samband och skillnader kunnat undersökas 

mellan olika åldersgrupper, kön och platser där informanterna fanns. Enkäten gav 

informanterna möjligheten att besvara frågorna i sin egen takt samt att varje informant fick 

frågorna ställda på samma sätt.  Från början var det tänkt att informanterna skulle sökas upp 

på olika stormarknader runt om i Umeå stad. Då deltagandet på de två stormarknaderna visade 

sig vara lågt och enkätinsamlingen resulterade i informanter som till största del befann sig 

mellan 40-70 års ålder beslutades att även personer vid Umeå Universitet skulle tillfrågas. Vi 

valde att rekrytera informanter på olika platser på Campus för att få en spridning av studenter 

från olika utbildningar. Vi är medvetna om att val av rekryteringsställe kan ha påverkat 

generaliserbarheten då de som ställde upp från Campus mestadels var studenter, med en 

begränsad ekonomi. Campusområdet gav annars en bra spridning av båda könen, men 

genomsnittsåldern var förhållandevis låg då majoriteten var under 30 år. Detta resulterade i att 

deltagarna delades upp i två åldersgrupper, 19-35 år (n=69) och >35 år (n=31), för att kunna 

göra eventuella jämförelser. Att tre personer missade att fylla i sin ålder kan bero på stress vid 

ifyllandet av enkäten, men även att åldersrutan var placerad precis bredvid rutorna där 

informanten skulle kryssa i ”man” respektive ”kvinna”, vilket gjorde att den missades. Vi 

anser inte att de 103 enkäterna som inkluderades i studien ger en tillräckligt bra bild av 

populationen i Umeå stad, då det blev en del bortfall på flertalet av frågorna. Hade ett större 

antal personer deltagit hade urvalet blivit mer representativt och eventuellt hade fler statistiska 

signifikanta skillnader kunnat erhållas.  I efterhand har vi insett att enkäten kunde varit mer 

omfattande samt att en del frågor kan ha varit otydliga. Brist på svarsalternativ kan också ha 

spelat roll för resultatet då en del informanter lämnade vissa svarsrutor tomma. På frågan 

”Vilka produkter med aktiv bakteriekultur brukar personen/personerna köpa?” skulle det 

kunna finnas ytterligare ett alternativ för dem som endast köper produkterna periodvis. Då ett 

sådant alternativ saknades kan en del ha svarat på det angivna alternativ som stämde bäst in 

på hur deras inköp av produkten såg ut just då. De kan även ha lämnat blankt på grund av att 

deras alternativ saknades vilket kan ha gett missvisande resultat. En del informanter missade 

även att fylla i baksidan, vilket hade kunnat undvikas om det funnits direktiv på enkäten om 

att frågorna fortsatte på baksidan. Det var ett stort problem att få tillstånd av butiksägarna att 

stå i deras butiker. Det tog lång tid att få tag på dessa via telefon och när författarna väl talade 

med dem var de negativt inställda. Detta kan bero på att Umeå är en universitetsstad, där 

många uppsatsskrivare söker sina studiedeltagare på platser som stormarknader. Ska 

rekrytering ske på dessa platser bör därför butiksägare kontaktas i god tid. Vi lärde oss att en 
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vecka är för kort tid och var därför tvungna att använda oss av ytterligare ett rekryteringsställe 

för att hitta ett tillräckligt stort antal informanter. 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Studien visade att den vanligaste anledningen till varför man köpte probiotiska produkter var 

för magfunktionens skull, där flertalet studier stöder informanternas utlåtanden om att 

produkterna verkar lindrande på problem i det gastrointestinala området (1,15,16). Dessa 

personer anser vi vara rätt målgrupp för att köpa produkterna, då produkternas syfte främst är 

att hjälpa till att hålla magen i balans. Det hade varit intressant att undersöka mer specifikt för 

vilka magproblem produkterna köptes. ”För hälsans skull” var en vanlig anledning till att äta 

produkterna och detta går i linje med WHO/FAO:s ”Health and nutritional properties and 

guidelines for evaluation” (4) där det nämns att många probiotiska produkter används av 

konsumenter som anser sig vara förhållandevis friska. De äter dessa med förhoppningen att 

probiotika kan behålla deras hälsa och välbefinnande och även reducera risken för sjukdomar 

på lång sikt. Några av informanterna uppgav att de åt produkterna specifikt för att lindra IBS-

symtom, vilket går i hand med rådande forskning (4,18). De personer som uppgav att de köpte 

produkterna för att de var laktosfria nämnde att det var den främsta anledningen och då inte 

för att de innehöll probiotika. I FAO/WHO:s riktlinjer kan läsas att enzymet β-galaktosidas i 

probiotika kan adderas i livsmedel för att förbättra laktosnedbrytning och på så vis hjälpa 

laktosintoleranta (4). Det är intressant att personerna väljer att köpa dessa produkter med 

probiotika då det finns andra laktosfria alternativ i butikerna. Dessa alternativ har dock ett 

något högre pris och därför kan man tänka att personerna väljer produkter som både är 

laktosfria och innehåller probiotika för deras lägre pris. En bidragande faktor skulle även 

kunna vara smaken på dessa produkter. Det fanns inga skillnader mellan varken 

åldersgrupperna, könen eller informanterna på stormarknaderna Willys och ICA Maxi jämfört 

med Campusinformanterna avseende varför man valde att köpa produkter med probiotika. 

Detta kan bero på att det är väldigt individuellt varför man väljer att köpa vissa sorters 

livsmedel, vilket resulterade i en stor spridning av svar hos de 103 deltagarna.  

 

Majoriteten av deltagarna ansåg att produkterna var prisvärda. Informanterna som deltog hade 

visserligen gjort valet att köpa dessa produkter trots att de har ett högre pris och om de hade 

ansett att produkterna var alldeles för dyra är det troligt att de inte hade köpt dem alls. Ingen 

skillnad kunde dock ses mellan olika åldersgrupper vad gällde prisvärdhet på produkterna. 

Detta kan bero på att det var för få som köpte alla angivna probiotiska produkter regelbundet. 

De flesta hade testat produkten/produkterna några gånger eller angav att de inte köpte 

produkterna. Man skulle kunna anta att personerna >35 år har en annan ekonomi, vilket 

möjliggör mer regelbunden konsumtion. I Landströms avhandling (5) nämns att ekonomiska 

faktorer spelar en stor roll när det kommer till livsmedelsval. Studenterna i vår studie utgjorde 

största delen av gruppen personer under 35 år och då produkter innehållande probiotika är 

något dyrare än traditionella livsmedel, kan man tänka att dessa har en begränsad ekonomi 

och prioriterar annorlunda. Ett undantag skulle kunna vara de med laktosintolerans där 

laktosfria alternativ redan är dyrare än traditionella livsmedel. Utifrån kommentarerna vi fick 

från enkätinsamlingen verkar det som att det finns personer som skulle köpa produkterna i 

större utsträckning om priserna hade varit något lägre. Samtidigt visade det sig att det även 

fanns åsikter om att produkternas effekt förstoras upp i media. Det kan enligt vår åsikt vara så 

att personer faller för denna marknadsföring och köper dessa produkter i tron om att de 

kompenserar upp för en mindre hälsosam livsstil. Detta diskuteras i Landströms avhandling 

(5) där man kan läsa att konsumenterna som deltog var oroliga för att dessa produkter används 

som en kompensation för ett ohälsosamt leverne. Även vid intervjuer med läkare framkom att 

dessa kände oro inför detta. 
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ProVivas produkter var de som informanterna köpte mest regelbundet och även vid sjukdom. 

Vi tror att detta skulle kunna bero på marknads- och reklamföringen kring produkter från 

ProViva har ökat i media under 2010-talet. Produkterna har även funnits länge på marknaden 

och de har ett slagkraftigt hälsopåstående, ”Magens bästa vän” (20). Detta skulle kunna vara 

anledningen till att dessa är de mest köpta produkterna. Actimel och Activia var mer 

regelbundet köpta hos personer över 35 år. Landström (5) skriver i sin avhandling att smak 

och produktförpackning påverkar våra livsmedelsval, vilket även sågs i denna studie då 

många angav att smak och utseende var viktigt. Detta bekräftas ytterligare i en studie av 

Ampuero (21) där resultaten lutar åt att utseende på produkt spelar roll för livsmedelval. 

Sammanfattningsvis visade vår studie att det var fler faktorer som samspelade och det fanns 

individuella variationer till varför man konsumerade produkter innehållande probiotika. 

6. SLUTSATS 

 
Personer i Umeå köpte probiotiska produkter av olika anledningar, där den största 

anledningen var för att ha en väl fungerande mage. Även produkternas utseende, smak och 

deras hälsopåståenden var något som bidrog till konsumtion. I den utsträckning informanterna 

köpte produkterna ansåg majoriteten att produkterna var prisvärda men hade probiotiska 

produkter haft ett lägre pris är det inte helt osannolikt att fler personer hade köpt dessa. 

 

7. FÖFATTARNAS BIDRAG 
 

Camilla Lundberg och Sofia Johansson har tillsammans planerat undersökningen och 

utformat enkäten. De har tillsammans genomfört datainsamlingen, bearbetat och analyserat 

data samt författat uppsatsen.  

 

8. TACK 
 

Vi vill ge ett stort tack till de 103 personer som ställde upp i enkätstudien, till butikscheferna 

på Willys och ICA Maxi, till Emelie Danielsson som varit till stor hjälp när problem uppstått 

med analys i Excel och SPSS, samt hjälp med korrekturläsning. Även stort tack till Olov 

Steinwall för tips vid analys av enkätsvar i Excel samt för korrekturläsning av 

sammanfattning och abstract. 
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Bilaga 1 (1/3) 
 
 

 
 

En liten bakterie som gör stor skillnad?  
I vårt examensarbete vill vi ta reda på varför människor väljer att köpa livsmedel med aktiv 

bakteriekultur och vi hoppas att du kan hjälpa oss med det genom att fylla i denna enkät. Vi 

uppskattar om du besvarar ALLA frågor i enkäten.  Ditt deltagande är frivilligt och du kan när 

som helst avbryta ifyllandet av enkäten. Inlämnad enkät återfås ej då vi inte kan urskilja just 

din enkät. Alla enkäter behandlas konfidentiellt. 

 

Fyll i om du är: 

Kvinna Man Ålder  

_________ 

 

 Antal personer i ditt hushåll: 

Vuxna  Barn (<18 år) 

_________st  ___________st 

 

Vilken skolutbildning har du? Kryssa för den högsta helt genomförda utbildningen. 

Folkskola/grundskola eller liknande  

Realskola/folkhögskola/2-årigt gymnasium eller liknande  

Minst 3-årigt gymnasium eller gymnasieskola 

Universitet/högskola upp till tre år 

Universitet/högskola längre än tre år 

 

Vilka produkter med aktiv bakteriekultur brukar du köpa, och hur ofta köper du dem? (Kryssa 

i det alternativ som passar dig bäst efter varje produkt. Om annan, skriv namnet och kryssa i 

det alternativ som passar dig bäst). 
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Jag själv Min respektive Mitt/mina barn Annan  

_____________________ 

Varför äter personen/personerna dessa produkter? (motivera gärna) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Hur länge har du/ni/personen ätit produkten/produkterna? (endast ett svarsalternativ) 

 

Har endast testat några gånger   

Äter i perioder  

Några veckors tid  

Några månaders tid  

Ca 1 år   

2 år eller längre 

 Har testat 

någon 

gång 

Köper 

regelbundet 

1-3ggr/vecka 

Köper 

regelbundet  

1-3ggr/månad 

Köper 

produkten 

när jag är 

sjuk 

Köper 

inte 

produkten 

Actimel      

Activia      

ProViva      

Verum      

Annan: 

 

     

Annan: 

 

     

Annan: 
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Hur väl stämmer detta påstående in på dig? 

Jag tycker att dessa produkter är prisvärda 

  Stämmer bra 

  Stämmer till viss del 

  Stämmer mindre bra 

  Stämmer dåligt 

             

    

Kommentar till föregående påstående: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för ditt deltagande! 

Vänligen lämna enkäten åter till oss efter ifyllande. 

Camilla Lundberg och Sofia Johansson 

Dietiststudenter termin 6 

Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet 

 


