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Förord  

Ett stort intresse för kost, framförallt dess betydelse för idrottsliga prestationer skapade idén 

för denna studie. Utifrån våra egna erfarenheter och upplevelser anser vi att det talas för lite 

om kostens betydelse för prestation trots att det finns starka samband mellan dessa. Då vi 

båda spelat fotboll sedan barnsben var det självfallet att genomföra studien med inriktning på 

fotbollsspelare. Intresset av att arbeta med hälsofrämjande insatser för idrottande ungdomar i 

framtiden gjorde att målgruppen begränsades till unga kvinnor och män som går sista året på 

idrottsgymnasium med inriktning fotboll.  

Det har varit en utmaning men samtidigt lärorikt och vi vill tacka vår handledare Jimmy 

Ingemansson, alla kontaktpersoner och deltagare och sist men inte minst varandra. 

 



Abstrakt  
Idrottande ungdomar gör inte alltid hälsosamma matval och rätt näring är en förutsättning för 

att orka de fysiska kraven som ställs på fotbollsspelare. Syftet med studien var att kartlägga 

kostvanor hos ungdomar på fotbollsgymnasium och jämföra resultaten med Svenska 

Olympiska Kommitténs kostrekommendationer. Studien var kvantitativ och en webbenkät 

användes som datainsamlingsmetod. Enkäten omfattade kostvanor, livsmedelsval samt kost i 

samband med prestation och besvarades av 132 deltagare varav 100 svar analyserades. Data 

analyserades med deskriptiv statistik. Studiens resultat visade att majoriteten av ungdomarna 

har en regelbunden måltidsordning avseende frukost, lunch, middag och mellanmål, däremot 

har de mindre kännedom om måltidsplanering och vad som bör intas efter träning. Resultatet 

visar också att mättat fett är det dominerande intaget av fettkälla hos deltagarna och en stor 

önskan om minskat intag av mättat fett, sötsaker och snabbmat finns. Resultatet av denna 

studie utgör ett underlag av råd och riktlinjer kring kost för unga fotbollsspelare och kan vara 

ett användbart verktyg och stöd för hälsovägledare, lärare, tränare och föräldrar.   
 

Nyckelord: Hälsopromotion, teori om planerat beteende, kostvanor, Svenska Olympiska 

Kommitténs kostrekommendationer, unga fotbollsspelare. 

 



Abstract  
Athletes do not always make healthy food choices meanwhile the right nutrition is 

prerequisite to meet the physiological commands of a soccer player. The purpose of the study 

was to investigate dietary habits of young people at soccer gymnasiums and compare the 

results with the Swedish Olympic Committee's dietary recommendations. The study was 

quantitative and a web survey was used as a data collection method. The questionnaire was 

made to collect information regarding the respondents' dietary habits, food choices, and diet 

in connection with performance and was answered by 132 participants, of whom 100 

responses could be analyzed. Data was analyzed with descriptive statistics. The results of the 

study show that the majority of young people have a regular meal arrangement for breakfast, 

lunch, dinner and snacks. However, they have less control over timing and what should be 

taken after training. In addition, the study also showed that saturated fat is popular among the 

participants and that they have a great desire for reduced intake of saturated fat, sweets and 

fast food. In conclusion, the result of this study is a basis for advice and guidelines on diet for 

soccer youths and can be a useful tool and support for health counselors, teachers, trainers, 

and parents.  
 

Keywords: Health promotion, Theory of planned behavior, eating habits, Swedish Olympic 

Committee's diet recommendations, young soccer players.  
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Introduktion  

Världshälsoorganisationen (WHO, 1986) via Ottawa Charter, definierar hälsopromotion som 

en process där individer kan öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den. För att nå ett 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande bör individer eller grupper tillgodose behov eller 

förändra deras miljö (WHO, 1986). Antonovsky (1996) skapade begreppet salutogenes som 

per definition betyder hälsans ursprung och är en riktlinje för hälsofrämjande insatser. Det 

innebär att undersöka styrkor och svagheter i främjande, förebyggande, botande och 

rehabiliterande insatser (Antonovsky, 1996). Turcotte, Carrier, Desrosier och Levasseur 

(2015) menar att hälsopromotion studerar vilka faktorer och situationer som bidrar till ökad 

hälsa och genom hälsofrämjande samt förebyggande åtgärder kan det bidra till en förbättring 

av folkhälsan och välbefinnandet. Val av livsmedel är en faktor som bestämmer 

befolkningens hälsotillstånd (Macovei, Tufan & Vulpe, 2014). 

Enligt Theory of Planned Behavior (TPB) går beteenden att förutsäga via tre 

framställningssätt: attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll (Ajzen, 1991). 

Attityden ligger till grund för vad beteendeförändringen kan medföra för konsekvenser om 

den utförs. Beroende på hur en individ värderar ett beteende blir attityden positiv eller 

negativ, är den positiv är sannolikheten större att det utförs och uppnås. Subjektiv norm 

handlar om att individens tro många gånger styrs av vad andra anser är ett positivt och 

relevant beteende. Genom att viktiga människor i omgivningen förväntar sig ett visst beteende 

upplever individen en social påverkan (Ajzen, 1991). Upplevd beteendekontroll innebär en 

individs förståelse att resultatet av beteendet ligger inom sin kontroll och förtroende till att 

kunna utföra ett visst beteende. Teorin förklarar och förutsäger människors avsikter och 

beteenden och bygger på att förstå hur man kan förändra en individs handlingssätt (Ajzen, 

2015). Ett beteende är ett resultat av olika faktorer som attityd och individens egna upplevda 

förmåga att genomföra en viss handling (Ajzen, 2015). En stor faktor som påverkar matvalen 

hos fotbollsspelande ungdomar är familjens attityder mot hälsa och näring, matkostnad, samt 

tid till förberedelse av maten (García-Rovés, García-Zapico, Patterson & Iglesias-Gutiérrez, 

2014). Kunskap om kost är avgörande för individers matval (Sedek & Yun Yih, 2014). 

Idrottare får ofta kunskap om kost av tränare, dietister, läkare eller fysioterapeuter men också 

via föreläsningar eller lektioner, massmedia och internet (Sedek & Yun Yih 2014). Tränare är 

ofta den främsta källan till kostinformation hos idrottare (Heaney, O´Connor, Naughton & 

Gifford, 2008), men kunskapen hos tränaren kan vara bristfällig (Shifflet, Timm & Kahanov, 

2002).  
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Idrottsnutriton  

Fysisk aktivitet av hög intensitet kräver tillräckligt intag av energi och näring för att möta 

näringsrekommendationerna (Rodriguez, DiMarco & Langley, 2009). En viktig förutsättning 

är att äta mat med rätt sammansättning vid rätt tidpunkt eftersom det påverkar prestationen 

(Rodriguez et al., 2009). Sveriges Olympiska Kommitté (SOK, 2016) och Rodriguez et al. 

(2009) hävdar att energiförbrukningen påverkas av kön, ålder, vikt, kroppssammansättning, 

träningsfrekvens och träningstyp. Alla individer har olika behov av näring beroende på vilken 

sport man utför (Egan, 2006). Idrottare bör sträva efter att vara i energibalans, det vill säga att 

energiintaget motsvarar energiförbrukningen (Rodriguez et al., 2009; SOK, 2016). Ett för lågt 

eller för högt energiintag kan påverka prestationen till det sämre (SOK, 2016). 

Fotboll är en sport som kännetecknar kontinuerlig rörelse med återkommande sprinter av hög 

intensitet där spelarna springer mellan 9–12 km under en match (Rodrigues Dos Santos, 

2017). Rätt näring är en förutsättning för att orka de fysiska kraven som ställs på 

fotbollsspelare och att välja bra livsmedel är en förutsättning för att bibehålla och förbättra 

prestationen (Rodrigues Dos Santos, 2017). De primära faktorerna som ligger till grund för 

den stigande förekomsten av ohälsosamma ungdomar under de senaste årtiondena är 

näringsfattig kost som kännetecknas av överdriven mängd fett och raffinerade sockerarter 

samt otillräckligt intag av frukt, grönsaker och hela korn (Florence, Asbridge & Veugelers, 

2008). För prestationens skull är det extra viktigt för ungdomar att inta rätt typ av kost 

eftersom de lätt tilltalas av den beroendeframkallande snabbmaten som innehåller mycket fett 

och lite näring (Florence et al., 2008). Få studier har undersökt val av livsmedel hos 

fotbollsspelare (García-Rovés et al., 2014). Idrottande ungdomar gör inte alltid hälsosamma 

kostval eller har de bästa livsmedlen tillgängliga vid sportevenemang (Manore, Patton-Lopez, 

Meng & Wong, 2017). Generellt har idrottare brist på kunskap om kost i förhållande till 

optimal prestation (Cotugna, Vickery & McBee, 2005). Birkenhead och Slater (2015) hävdar 

att kunskap om kost påverkar idrottares matval till skillnad från Heaney, O’Connor, Michael, 

Gifford och Naughton (2011) som påstår att det endast finns svaga bevis när det handlar om 

kunskap om kost och hälsosamma matval. Ytterligare forskning behövs för att utforska 

idrottares matval (Birkenhead & Slater, 2015). En studie som undersökt sambandet mellan 

ålder och kostkunskap hos idrottare och normalbefolkningen har visat att yngre ofta har sämre 

kostkunskap än medelålders deltagare (Spendlove, Heaney, Gifford, Prvan, Denyer & 

O’Connor, 2011). 
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Kostrekommendationer  

De Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR, 2012) är kostrekommendationer för den 

allmänna befolkningen. Rekommendationerna gäller inte individer eller grupper som har 

sjukdomar eller andra tillstånd som påverkar näringsbehovet, för dem behöver kosten 

anpassas (NNR, 2012). SOK (2016) har skapat en sammanfattning av kostrekommendationer 

för idrottare med olika träningsbelastning. Den är till för att skapa de bästa förutsättningarna 

för svenska idrottare som tävlar på internationell nivå och innehåller information om energi- 

och näringsbehov, kostens sammansättning, vätskebehov, kosttillskott och strategier för 

viktförändring. Näringsrekommendationer omfattar protein, kolhydrater och fett, men 

vitaminer, mineraler och vätska har också en betydande roll (SOK, 2016).  

Protein har flera funktioner i kroppen, bland annat att främja muskeltillväxt och reparera 

skadade celler (Kreider & Campbell, 2009; Rodrigues Dos Santos, 2017). Det finns olika 

typer av kvalitet på protein och de proteinkällor som anses vara av hög kvalitet är soja, ägg, 

mjölk, vassle och nötter. Proteiner av måttlig kvalitet är kött och fisk och de som är av låg 

kvalitet är gelatin och veteproteiner (Kreider & Campbell, 2009). I motsats till Kreider och 

Campbell (2009) anser SOK (2016) att kött, fisk, fågel, ägg, ost, mjölk och yoghurt är protein 

av hög kvalitet. Proteiner har en viktig roll när tillgängligheten av kolhydrater är begränsad, 

det vill säga att glykogendepåerna är tömda (Rodriguez et al., 2009). Då blir protein en 

betydelsefull energikälla för muskelarbete eftersom det går långsammare för musklerna att ta 

upp och använda fett som energikälla (Rodriguez et al., 2009). Unga fotbollsspelare uppfyller 

det rekommenderade intaget av protein (Naughton et al., 2016; Bettonviel, Brinkmans, 

Russcher, Wardenaar & Witard, 2016). 

Cotugna et al. (2005) hävdar att kolhydrater bör täcka den största delen av energiintaget för 

individer som är fysiskt aktiva, därför är det viktigt att inta tillräckligt med kolhydrater när 

man tränar eftersom en stor del av muskelns glykogenförråd förbrukas under träningspassen. 

Naughton et al. (2016) anser att unga fotbollsspelare intar för lite kolhydrater än vad som 

rekommenderas. En viktig faktor för att optimera prestanda och främja återhämtningen är att 

inta tillräckligt med kolhydrater (García-Rovés et al., 2014). Burke, Loucks och Broad (2006) 

rekommenderar fotbollsspelare att välja livsmedel som har låg energitäthet eller högt 

mättnadsvärde, det vill säga livsmedel med lågt glykemiskt index. Återhämtningsmålet bör 

innehålla kolhydratrika livsmedel med måttligt till högt glykemiskt index (Burke et al., 2006; 

SOK, 2016). Idrottare bör äta livsmedel såsom pasta, ris och bröd samt komplettera det med 

lätta kolhydratkällor, till exempel torkad frukt eller juice (SOK, 2016). Alkohol som 

livsmedel bidrar med 7 kcal/ g jämfört med kolhydrater och proteiner (4 kcal/ g) eller fetter (9 
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kcal/ g) (Rodrigues Dos Santos, 2017; SOK, 2016). Alkoholintag för idrottare bör alltid vara 

restriktivt (SOK, 2016). Oavsett om studier visar att ett glas vin om dagen är bra för hälsan 

finns det inga skäl för idrottare att konsumera alkoholhaltiga drycker (Rodrigues Dos Santos, 

2017). Alkohol har en negativ verkan på hälsa och prestation och alkoholintaget är ofta 

relaterat till undernäring som påverkar återhämtningsprocessen (Rodrigues Dos Santos, 2017; 

SOK, 2016).  

När det gäller fettintaget hos fotbollsspelare bör mättat fett anpassas (Burke et al., 2006). 

Fotbollsspelare äter mer fett än vad som rekommenderas (Ruiz, Irazusta, Gil, Irazusta, Casis 

& Gil, 2005). Rodriguez et al. (2009) menar att idrottare generellt bör följa de allmänna 

rekommendationerna som finns för fettintag vilket ger goda möjligheter för ett tillräckligt 

intag av fettlösliga vitaminer och essentiella fettsyror, samtidigt som det ger utrymme för ett 

lämpligt protein- och kolhydratintag. SOK (2016) och Manore (2005) anvisar att fettintaget 

endast bör täcka upp den energi som återstår för att täcka dagens totala energibehov efter att 

kolhydrat- och proteinbehoven är tillfredsställda. Fett fördröjer magsäckstömningen och kan 

därför öka risken för mag- och tarmproblem vid träning eller tävling (SOK, 2016). Fet fisk 

som lax, makrill eller sill bör intag två till tre gånger i veckan samt vegetabiliska livsmedel 

som oljor, nötter eller avokado (SOK, 2016), även produkter med mindre fett som lättmjölk 

istället för vanlig mjölk rekommenderas (Rodrigues Dos Santos, 2017). 

Sobal och Marquart (1994) hävdar att vissa idrottare använder vitamin- och mineraltillskott 

med syftet att förbättra prestationen. Få studier visar en prestationshöjning när kosttillskott 

används, istället bör vitaminer och mineraler intas via kosten (Maughan, King & Lea, 2004). 

Om man äter en varierad kost så tillgodoser man det dagliga energibehovet av vitaminer och 

mineraler (SOK, 2016; Maughan & Shirreffs, 2007), därför behövs inga vitamin- och 

mineraltillskott om en idrottare konsumerar tillräckligt med energi från en mängd olika 

livsmedel (Rodriguez et al., 2009). Vitamin- och mineraltillskott kan vara ett bra komplement 

för individer som utesluter vissa livsmedel i sin kost, till exempel om man äter vegansk kost 

eller är allergisk mot vissa livsmedel (SOK, 2016).  

Måltidsplanering  

Ungefär tre till fyra timmar innan träning bör en måltid med rätt sammansättning intas (SOK, 

2016). Måltiden bör ha högt innehåll av kolhydrater, måttligt proteininnehåll och låg andel 

fett (SOK, 2016; Rodriguez et al., 2009). Vid högintensivt muskelarbete är kolhydrater 

(glykogen) det primära bränslet (Costill, 1991). Intag av protein före träning har visat sig 

minska nedbrytning av muskler (Kreider & Campbell, 2009; SOK, 2016). 30–90 minuter före 
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träning kan ett mindre mål mat eller dryck som är kolhydratrik konsumeras (Rodrigues Dos 

Santos, 2017). De första timmarna efter avslutad träning är den känsligaste perioden för 

glykogensyntes, därför är det viktigt att snabbt påbörja sin återhämtning och uppbyggnad för 

att återställa glykogenförråden (Costill, 1991). Återhämtningsmålet hindrar nedbrytningen av 

musklerna (Hawley & Burke, 1997). För att påbörja uppbyggnaden av musklerna samt 

återställa glykogenförråden bör återhämtningsmålet bestå av kolhydrater och protein (Cotugna 

et al., 2005; SOK, 2016). Kroppen kan lagra in en större mängd glykogen i muskeln ju 

tidigare inpå avslutad träning jämfört med om det har gått några timmar (Hawley & Burke, 

1997). Vid lågt intag av kolhydrater efter träning återställs bara en del av muskelglykogenet 

(Costill,1991). 

Rationale  

Kost har stor betydelse för prestation och återhämtning. Idrottande ungdomar gör inte alltid 

hälsosamma matval och rätt näring är en förutsättning för att orka de fysiska kraven som ställs 

på fotbollsspelare, att välja bra livsmedel krävs för att bibehålla och förbättra prestationen. 

Hälsovägledare kan arbeta med hälsa i tidig ålder, genom att uppmärksamma idrottande 

ungdomar om kostens betydelse för prestation, kan det bidra till att de blir medvetna om deras 

kostvanor och därmed gör bättre matval. 
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Syfte  

Syftet med studien var att kartlägga kostvanor hos ungdomar på fotbollsgymnasium och 

jämföra resultaten med Sveriges Olympiska Kommittés kostrekommendationer.  
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Metod  

Denna studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptivt förhållningssätt där en 

egenkonstruerad webbenkät har utformats i datorprogrammet Google Forms (se bilaga 2). 

Kvantitativ metod är en typ av undersökning där numeriska data framställs (Morgan, 2018), 

en tvärsnittsstudie undersöker något vid en viss tidpunkt (Meadows, 2003a). Webbenkäter är 

ett kostnadseffektivt sätt att samla in information (Couper, 2000). Sepp, Ekelund och Becker 

(2004) har skapat ett food frequency questionnaire (FFQ) som har inspirerat utformandet av 

enkäten. Studien har också utgått från SOK´s (2016) kostrekommendationer. Enligt Cade, 

Burley, Warm, Thompson och Margetts (2004) är FFQ ett användbart verktyg för att 

undersöka kostvanor hos individer och det finns inget standardformulär utan varje formulär 

ska innehålla information den är avsedd. Studiens resultat jämfördes med SOK´s (2016) 

kostrekommendationer för att NNR (2012) inte lämpar sig till studiens urval. Frågeställningar 

som ”hur många”, “hur ofta” och “hur mycket” är vad som oftast blir besvarat i en kvantitativ 

enkätstudie (Morgan, 2018). Enkäten bestod av totalt 25 frågor där flervalsfrågor samt frågor 

med stigande frekvens förekom. Den innehöll även svarsalternativ där deltagarna kunde fylla i 

annat svar än det förskrivna. Innehållet var av hälsopromotiv karaktär och berör individens 

bakgrund som ålder och kön, kostvanor, livsmedelsval samt kost i samband med prestation. 

En grundregel är att alla frågor har samma ordningsföljd på svarsalternativen (Williams, 

2003). Detta kriterium har tillämpats vid utformning av enkäten. En pilotstudie utfördes på tio 

testpersoner. Testpersonerna var ur målgruppen och ombads ge synpunkter på enkäten (Jones, 

Baxter & Khanduja, 2013). Enkäten reviderades utifrån testpersonernas synpunkter och målet 

för denna studie var att totalt 100 deltagare som går sista året på fotbollsgymnasium i Sverige 

skulle delta. 

Deltagare  

Studien har använt totalundersökning som studerar en hel population (Trost & Hultåker, 

2016). Den har tillämpats på 100 fotbollsgymnasielever över 18 år. Kvantitativ 

forskningsmetod innefattar ett större urval (Rehman, 2017). Ju större urval, desto större 

sannolikhet att det är representativt för populationen (Trost & Hultåker, 2016).  

Inklusionskriterierna för denna studie var unga kvinnor och män över 18 år som går årskurs 

tre på fotbollsgymnasium i Sverige. Individer under 18 år exkluderades eftersom det ur etiskt 

perspektiv kan vara problematiskt att utföra forskning på minderåriga då det krävs samtycke 

från föräldrar (SFS 2003:460, 18§). Totalt deltog 132 individer varav 32 stycken exkluderades 

eftersom dem inte uppfyllde kriterierna åldersmässigt. För att detaljredovisa var det 54 unga 
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män och 46 unga kvinnor i åldrarna 18–20 år. 72 % av deltagarna var 18 år, 27 % 19 år och 1 

% 20 år. Totalt deltog 14 fotbollsgymnasieskolor i Sverige. 9 % spelade i allsvenskan, 31 % 

U19/F19 allsvenskan, 25 % division ett, 12 % division två, 11 % division tre, 8 % division 

fyra, 1 % division fem, och 3 % division sex. 85 % tränade fotboll fem eller fler gånger i 

veckan. Resterande svarade att de tränade tre till fyra (6 %), två till tre (5 %) och en eller två 

(4%) gånger i veckan. Hälften av deltagarna tränade utöver fotboll bland annat gym, 

styrketräning, innebandy, konditionsträning och crossfit.  

Datainsamling    

Inledningsvis kontaktades rektorer, lärare eller tränare via mejl eller telefonsamtal. Liten 

respons resulterade i träffar på några fotbollsgymnasium. Studien använde sig av de  

certifierade NIU-fotbollsgymnasier som stod på Svenska Fotbollsförbundets hemsida.  

Informationsbrevet (se bilaga 1) mejlades eller gavs ut till kontaktpersonerna, därefter  

bestämdes när enkäten skulle genomföras, sedan skickades enkätens  

länk till kontaktpersonerna som förmedlade den vidare till deltagarna. Deltagarna gjorde  

enkäten på utsatt tid eller själva på deras rast eller fritid. 

Dataanalys    

Data från undersökningen sammanställdes automatiskt av datorprogrammet Google Forms 

och bearbetades sedan i Google kalkylark. Svarsfrekvensen analyserades och resulterade i   

cirkel- och stapeldiagram (Meadows, 2003b), där numerisk data framställdes (Morgan, 2018).  

Etik    

Studien följde forskningsetikens fyra krav som ställs på humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). I informationsbrevet (se bilaga 1) meddelades 

kontaktpersonerna om studien. Information gällande publicering, frivilligt och anonymt 

deltagande samt att medverkan kunde avbrytas när som helst framkom i brevet. Enkäten 

inleddes med liknande information samt information om konfidentialitet och en fråga där 

deltagaren gav sitt samtycke.  

Resultat  

Procenttalen som beskriver resultatet har avrundats till närmaste heltal.  
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Figur 1. Visar vilken typ av kost deltagarna äter. 

81 % åt blandkost på frågan “vilken typ av kost äter du vanligen?”. 16 % svarade 

husmanskost, 2 % vegetarisk kost och 1 % som angav “det som finns hemma, mest kött”. (Se 

figur 1). 

 

 
 

Figur 2. Visar vilka måltider deltagarna intar en vanlig vardag.  

På frågan “Vad brukar du äta en vanlig vardag?” svarade 95 % att de äter frukost, 100 % äter 

lunch och 99 % äter middag. 41 % angav att de äter ett mellanmål om dagen. 55 % av 

deltagarna äter två mellanmål per dag och 9 % äter tre mellanmål. (Se figur 2). 

 

 

 

Frågan “Om du äter mellanmål, vad brukar du då äta?” var en frisvarsfråga. Resultatet 

visade att de övervägande mellanmålen bestod av: yoghurt, bröd och frukt. (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Visar vilka mellanmål deltagarna äter.  
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Om du äter mellanmål, vad brukar du då äta? Antal som åt det livsmedlet 

Yoghurt/kvarg/fil med flingor eller müsli 75 

Bröd 54 

Frukt 51 

Dryck 13 

Proteinbar 7 

Fett som avokado eller nötter 6 

Riskaka 5 

Keso 4 

Ägg 4 

Gröt 3 

En extra middag 1 

 

 
 

Figur 3. Visar vilken sorts fett deltagarna äter mest av.  

På frågan “Vilket sorts fett äter du mest av?” svarade 77 % mättat fett (smör, grädde, fet 

mjölk/fil,ost). 15 % Enkelomättat fett (olivolja, rapsolja, avokado, mandel-, hassel- och 

cashewnötter. 6 % Fleromättat fett (lax, makrill, sill, valnötter, sesamfrö, solrosolja). 1% 

svarade en blandning mellan alla fetter. (Se figur 3). 

Svarsfördelning på frågan “Hur många gånger i veckan äter du nedanstående fettkällor?” 

visade att 31 % intar feta mjölkprodukter fem gånger eller fler i veckan, 13 % intar inga feta 

mjölkprodukter. 27 % intar lätta mjölkprodukter två gånger veckan, 26 % fem gånger eller 

fler och 7 % intar inte lätta mjölkprodukter. 35 % intar nötter en gång i veckan, 28 % noll och 

5 % fem gånger eller fler. Lax intog 54 % en gång i veckan, 28 % äter inte lax och 1 % intar 
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lax fem gånger eller fler per vecka. 44 % äter inte avokado, 29 % äter avokado en gång i 

veckan och 2 % fem gånger eller fler per vecka. (Se tabell 2).   

 

Tabell 2. Visar hur många gånger deltagarna äter olika sorters fettkällor per vecka.  

Hur  många  gånger  i  veckan  äter  du  
nedanstående  fettkällor?  

0   1   2   3   4  

5  
gånger  
eller  
fler  

Feta  mjölkprodukter  
13  %   18  %   15  %   14  %   9%   31  %  

Lätta  mjölkprodukter  
7  %   13  %   27  %   13  %  

14  

%  
26  %  

Nötter  
28  %   35  %   15  %   11  %   6  %     5  %  

Lax  
28  %   54  %   10  %   6  %   1  %   1  %  

Avokado  
44  %   29  %   16  %   5  %   4  %   2  %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarsfördelning på frågan: “Hur många gånger i veckan äter du nedanstående 

proteinkällor?” visar att 53 % äter kött eller kyckling fem gånger eller fler per vecka, 1 % 

äter inte kött eller kyckling. 47 % intar fisk två gånger i veckan, 35 % intar fisk en gång i 

veckan. 52 % intar inga sojaprodukter, 30 % intar sojaprodukter en gång i veckan. 28 % äter 

ägg två gånger i veckan, 5 % äter inte ägg. Mjölkprodukter som mjölk, yoghurt, kvarg, keso 
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och ost intar 63 % fem gånger eller fler per vecka. 5 % äter inte ägg och 28 % intar ägg två 

gånger per vecka. 57 % åt inte bönor men 23 % intog bönor en gång i veckan och 1 % intog 

de fem gånger i veckan eller fler. Linser intog 18 % en gång i veckan, ingen fem gånger eller 

fler och 72 % äter inte linser. Proteinshakes och bars var det 19 % som intog en eller två 

gånger i veckan, 7 % fem gånger eller fler och 31 % noll gånger i veckan. (Se tabell 3). 

 

Tabell 3. Visar hur många gånger deltagarna äter olika proteinrika livsmedel per vecka. 

Hur  många  gånger  i  veckan  äter  du  nedanstående  
proteinkällor? 

0 1 2 3 4 

5  
gånger  
eller  
fler 

Kött/kyckling 1  % 1  % 9  % 19  % 17  % 53  % 

Fisk 6  % 35  % 47  % 9  % 2  % 1  % 

Sojaprodukter 52  % 30  % 12  % 2  % 3  % 1  % 

Ägg 5  % 21  % 28  % 26  % 10  % 10  % 

Mjölkprodukter  (mjölk,  yoghurt,  kvarg,  keso,  ost) 0  % 4  % 8  % 11  % 14  % 63  % 

Bönor 57  % 23  % 11  % 8  % 0  % 1  % 

Linser 72  % 18  % 6  % 4  % 0  % 0  % 

Proteinshake/bars 31  % 19  % 19  % 15  % 9  % 7  % 

 

Svarsfördelning på frågan “Hur många gånger i veckan äter du nedanstående 

kolhydratskällor?” visade att 57 % intar snabbmat som hamburgare, pizza eller falafel en 

gång i veckan, ingen intar det fem gånger eller fler men 2 % äter det tre gånger i veckan och 

27 % äter inget av de. 47 % intar sötsaker som godis, glass och kakor en gång i veckan, 13 % 

äter inget av de och 2 % äter det fem gånger eller fler per vecka. Popcorn intar 46 % en gång i 

veckan, 1 % fem gånger eller fler och 35 % noll gånger i veckan. 45 % dricker inte sockrade 

drycker, 25 % dricker en gång i veckan och 1 % dricker sockrade drycker 5 gånger eller fler i 

veckan. 5 % intar lightdrycker som cola zero eller funlight fem gånger eller fler per vecka, 34 

% intar inga lightdrycker och 27 % dricker de en gång per vecka. Energidrycker som redbull, 

celcius, nocco eller monster intar 5 % fem gånger eller fler per vecka, 28 % intar de en gång 

per vecka och 36 % intar inga energidrycker. Resultatet visar att 80 % dricker inte alkohol, 18 

% dricker en gång i veckan, 1 % två gånger i veckan och 1 % dricker alkohol tre gånger i 

veckan. Ingen dricker alkohol fem gånger eller fler i veckan. Vitt bröd äter 25 % tre gånger i 
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veckan, 8 % fem gånger eller fler och 15 % äter inte vitt bröd. Fullkorn-/rågbröd åt 26 % två 

gånger i veckan, 11 % fem gånger eller fler och 14 % åt inte fullkorn-/rågbröd. 66 % intar 

pasta eller potatis, ris, bulgur, quinoa eller matvete fem gånger eller fler per vecka, 13 % intar 

de fyra gånger och 1 % äter inte dessa livsmedel. (Se tabell 4). 

 

Tabell 4. Visar hur många gånger per vecka deltagarna äter olika sorters kolhydratskällor.  

Hur  många  gånger  i  veckan  äter  du  
nedanstående  kolhydratskällor? 0 1 2 3 4 

5  
gånger  
eller  fler 

Snabbmat  (hamburgare,  pizza,  falafel) 27  % 57  % 14  % 2  % 0  % 0  % 

Sötsaker  (godis,  glass,  kakor) 13  % 47  % 25  % 11  % 2  % 2% 

Popcorn,  chips 35  % 46  % 15  % 3  % 0  % 1  % 

Sockrade  drycker 45  % 25  % 16  % 8  % 5  % 1  % 

Lightdrycker  (cola  zero,  funlight) 34  % 27  % 23  % 10  % 1  % 5  % 

Energidryck  (redbull,  nocco,  celcius,  
monster) 

36  % 28  % 12  % 11  % 8  % 5  % 

Alkohol 80  % 18  % 1  % 1  % 0  % 0  % 

Vittbröd 15  % 21  % 23  % 25  % 8  % 8  % 

Fullkornsbröd,  rågbröd 14  % 21  % 26  % 20  % 8  % 11% 

Pasta,  potatis,  ris,  bulgur,  quinoa,  matvete 1  % 9  % 1  % 10  % 13  % 66  % 

 

 

 

 

På frågan “Hur många gånger äter du grönsaker och frukt per dag?” åt 42 % grönsaker och 

rotfrukter två gånger per dag, 14 % fem gånger eller fler och 1 % åt inga grönsaker eller 

rotfrukter. 32 % intar frukt och bär en gång per dag, 22 % två gånger per dag, 19 % fem 

gånger eller fler per dag och 5 % intar inte frukt och bär. (Se tabell 5). 

 

Tabell 5. Visar hur många gånger deltagarna äter grönsaker, rotfrukter samt frukt och bär per 

dag.  
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Hur  många  gånger  äter  du  grönsaker  och  frukt  per  
dag? 

0 1 2 3 4 
5  gånger  eller  

fler 

Grönsaker  och  rotfrukter 
1  

% 
17  

% 
42  

% 
18  

% 
8  

% 
14  % 

Frukt  och  bär 
5  

% 
32  

% 
22  

% 
14  

% 
8  

% 
19  % 

 

 

 

 
 

Figur 4. Visar procentsatsen av intag när det gäller vitamintillskott.  

På frågan “Intar du något vitamintillskott?” var det 74 % som svarade nej och 26 % som 

svarade ja. (Se figur 4). 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Visar hur många timmar deltagarna äter ett större mål innan träning/match.  
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Resultatet på frågan “hur många timmar innan träning eller match äter du ett större mål?”, 

visade att 72 % åt två till tre timmar innan, 22 % en till två timmar innan och 6 % fyra timmar 

innan. (Se figur 5). 

 

 
 

Figur 6. Visar vad deltagarnas måltid innan träning består mest av.  

66 % svarade att de äter mest kolhydrater på frågan “Om ovanstående större måltid innehöll 

något som det består mest av?”. 22 % svarade mest protein och 12 % Nej, vet inte. Ingen 

svarade att måltiden innehöll mest fett. (Se figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Figur 7. Visar vad deltagarna brukar äta eller dricka något innan träning. 

Ja, mat/dryck som 
innehåller kolhydrater 
(ex bröd, pasta, potatis, 
ris, grönsaker, frukt) 

Ja mat/dryck som 
innehåller protein (ex ägg, 
kött/kyckling, kvarg, 
proteinshake, 
sojaprodukter, linser) 

Ja mat/dryck som 
innehåller fett (ex 
nötter, avokado) 

Nej, jag äter inte 
något specifikt innan 
träningen 
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På frågan “Om man brukar äta eller dricka något speciellt 1–1,5 timme innan träning?” där 

fler svarsalternativ var tillgänglig att svara på, visade det att 56 % intar något som innehåller 

kolhydrater, 20 % intar protein, 5 % intar fett och 35 % äter inte något speciellt så tätt inpå 

träning. (Se figur 7).  

 

 
  

Figur 8. Visar vad deltagarna äter inom 1 timme efter avslutad träning.  

Resultatet på frågan “Om man brukar äta eller dricka något speciellt inom 1 timme efter 

avslutad träning” svarade 34 % att de intar något som innehåller kolhydrater, 58 % intar 

protein, 6 % intar fett och 27 % äter inte något särskilt efter träning. (Se figur 8). 

 

 
 

Figur 9. Visar vad deltagarna anser angående kostens betydelse i samband med deras resultat.  

På frågan “Vad anser du om kostens betydelse i samband med dina träningsresultat?” 

svarade 62 % att kostens betydelse i samband med träningsresultat är mycket viktig och 38 % 

att den är viktig. Ingen svarade “inte alls viktig”. (Se figur 9). 

Ja, mat/dryck som 
innehåller kolhydrater 
(ex bröd, pasta, potatis, 
ris, grönsaker, frukt) 

Ja mat/dryck som 
innehåller protein (ex ägg, 
kött/kyckling, kvarg, 
proteinshake, 
sojaprodukter, linser) 

Ja mat/dryck som 
innehåller fett (ex nötter, 
avokado) 

Nej, jag äter inte något 
specifikt efter träningen 
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. 

  
 

Figur 10. Visar var deltagarna har lärt sig om kostens betydelse för prestation.  

På frågan om “Var har du lärt dig om kostens betydelse för prestation?” var det 70% som 

svarade i skolan, 62 % av tränare, 31 % av dietist/kostrådgivare, 27% av kompisar, 47% av 

föräldrar, 40 % via internet, 32 % via sociala medier och 1 % som angav övrigt och skrev 

“mig själv”. (Se figur 10).  

 

 

  
 

Figur 11. Visar hur deltagarna anser att deras kostvanor är i dagens läge.  

Svarsfördelningen på frågan om “Hur anser du att dina kostvanor är i dagens läge?” 

resulterade i att 67 % tycker att de har bra kostvanor, 16 % svarade mycket bra, 15 % mindre 

bra och 2 % svarade dåliga. (Se figur 11).  
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Figur 12. Visar hur deltagarna önskar att sina kostvanor såg ut. 

Resultatet på frågan om “Hur man önskade att sina kostvanor såg ut?” visade att 50 % vill 

äta mindre godis, kakor, läsk, och chips, 47 % vill äta mer fleromättat/enkelomättat fett. 45 % 

vill äta mindre mättat fett, 42 % mer protein, 32 % vill äta mer kolhydrater av bra sort, 31 % 

vill äta mindre snabbmat. Det visade också att 6 % vill äta mindre kolhydrater av bra sort och 

3 % vill äta mindre protein. (Se figur 12). 

 

Sista frågan var en frisvarsfråga. 11 deltagare svarade att de inte hade något att tillägga och tre 

deltagare hade något att tillägga. (Se tabell 6). 

 

Tabell 6. Visar vad en del deltagare ville tillägga. 

Slutligen, är det något du vill tillägga? 

Antal som 

svarade 

Nej 11 

Äter en stor måltid 1–2 timmar innan match pga att jag är målvakt. Om det är 

något dör jag ska springa eller röra mig mer så ca 3 timmar innan. 1 

Extremt viktigt för idrottsmän/kvinnor att få veta HUR maten påverkar ens 

prestation. Inte bara att det är viktigt för hälsan 1 

Vara mer hungrig också 1 

 

 

Äta mer kolhydrater (potatis, 
ris, grönsaker, frukt) 
 Äta mindre kolhydrater 
(potatis, ris, grönsaker, frukt) 

Äta mer protein 

Äta mindre protein 

Äta mer 
fleromättat/enkelomättat fett 
(olivolja, rapsolja, avokado, 
mandel, hassel-/ cashewnötter) 

Äta mindre mättat fett (smör, 
grädde, fet mjölk/fil, ost) 

Äta mindre snabbmat 

Ät mindre godis, kakor, läsk 
och chips 
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Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att kartlägga kostvanor hos ungdomar på fotbollsgymnasium och 

jämföra resultaten med Svenska Olympiska Kommitténs kostrekommendationer (SOK, 2016). 

För att undersöka detta ställdes frågor om kostvanor, livsmedelsval samt kost i samband med 

prestation i en enkät. Få studier har undersökt val av livsmedel hos fotbollsspelare (García-

Rovés et al., 2014). Ytterligare forskning behövs för att utforska idrottares matval 

(Birkenhead & Slater, 2015).  

Theory of Planned Behaviour (TPB) är en teori som förklarar och förutsäger människors 

avsikter och beteenden och bygger på att förstå hur man kan förändra en individs 

handlingssätt (Ajzen, 2015). Enligt teorin går beteenden att förutsäga via tre 

framställningssätt: attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll (Ajzen, 1991). Det 

krävs att individen har en positiv attityd till ett beteende, att viktiga personer i omgivningen 

ser på det positivt, upplevelse av kontroll över beteendet och känslan av att kunna utföra det. 

Individen bör också ha ett ändamål till att utföra beteendet (Ajzen, 1991). Teorin kan kopplas 

till resultatet som visar att deltagarna får information om kost via olika professioner som 

påverkar deras matval. Utifrån de tre framställningssätten kan teorin kopplas till denna studie 

om en individ tror att förbättrade kostvanor leder till förbättrad prestation och hälsa har 

individen en positiv attityd till beteendet. Om individen samtidigt tror att betydelsefulla 

personer i omgivningen vill att dem ska förändra sina kostvanor för att uppnå bättre prestation 

är det större chans att det utförs. Det kan vara personer som går i samma klass, fotbollslag 

eller familjen. Om individen ytterligare har tilltro till sin egen förmåga att klara av 

beteendeförändringen kommer också upplevd beteendekontroll uppfyllas. Utifrån studiens 

resultat kan deltagarna dra lärdom av resultatet och ändra handlingssätt rörande kostvanor 

eller förbise det. För att tillämpa detta sker återkoppling då uppsatsen är godkänd och 

publicerad. Ett beteende är ett resultat av olika faktorer som attityd och individens egna 

upplevda förmåga att genomföra en viss handling (Ajzen, 2015). Beroende hur en individ 

värderar ett beteende blir attityden positiv eller negativ, är den positiv är sannolikheten större 

att det utförs och uppnås (Ajzen, 1991). Oavsett om deltagarna har en positiv attityd till 

förändring när det gäller kostvanor kan det förekomma andra faktorer som influerar. En stor 

faktor som påverkar matvalen hos fotbollsspelande ungdomar är familjens attityder mot hälsa 

och näring, matkostnad, samt tid till förberedelse av maten (García-Rovés et al., 2014). Fler 

faktorer som kan påverka är smak och matpreferens samt kulturella och religiösa övertygelser 

(Heaney et al., 2011). 
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För att få en uppfattning om hur ofta deltagarna tränade fotboll, ställdes en fråga om 

träningsfrekvens där mer än hälften tränade fem eller fler gånger i veckan. Förutom 

fotbollsträningarna utförde ungefär hälften av deltagarna aktiviteter utöver och flertalet 

utförde det tre eller fler gånger i veckan. Rätt näring är en förutsättning för att orka de fysiska 

kraven som ställs på fotbollsspelare och att välja bra livsmedel krävs för att bibehålla och 

förbättra prestationen (Rodrigues Dos Santos, 2017). Idrottare bör sträva efter att vara i 

energibalans, det vill säga att energiintaget motsvarar energiförbrukningen (Rodriguez et al., 

2009; SOK, 2016). Ett för lågt eller för högt energiintag kan påverka prestationen till det 

sämre (SOK, 2016). Fynden visar att deltagarna utövar fysisk aktivitet flera gånger i veckan 

vilket betyder att energiförbrukningen kan vara hög och att energiintaget behöver vara i 

energibalans. För att ta reda på deltagarnas totala energibehov och energiintag hade fler 

privata uppgifter behövts samt en kostdagbok, detta var inte relevant för syftet. 

Studiens resultat visade att mer än hälften åt blandkost kost vilket är positivt eftersom 

idrottare som äter en varierad kost tillgodoser det dagliga energibehovet av vitaminer och 

mineraler (SOK, 2016; Maughan & Shirreffs, 2007). 

Idrottare bör äta fyra till sex måltider per dag för att täcka energibehovet och optimera 

träningen (SOK, 2016) vilket går i linje med denna studie. Majoriteten av deltagarna åt de mål 

om dagen som rekommenderas enligt SOK (2016).  

En frisvarsfråga om mellanmål ställdes och visade att yoghurt, bröd och frukt var de 

vanligaste mellanmålen. Återhämtningsmålet bör innehålla kolhydratrika livsmedel med 

måttligt till högt glykemiskt index (Burke et al., 2006; SOK, 2016). I enighet med SOK 

(2016) intar flertal deltagare flingor eller müsli och knäckebröd. De flesta åt bröd som 

mellanmål men svarade inte vilket sorts bröd som intogs. Sockerrika produkter ger ett 

snabbare blodsocker- och insulinsvar vilket är en fördel när snabb glykogeninlagring direkt 

efter träningspass eftersträvas (SOK, 2016).  

När det gäller intag av fett hos fotbollsspelare, bör mättat fett anpassas (Burke et al., 2006). I 

motsats till Burke et al. (2006) visade resultatet att en hög procent åt mest av mättat fett som 

finns i smör, grädde, fet mjölk/fil och ost. Resultatet visar en likartad uppfattning med Ruiz et 

al. (2005) som hävdar att fotbollsspelare äter mer fett än vad som rekommenderas. Tvärtom 

det SOK (2016) rekommenderar åt mer än hälften varken lax eller avokado mer än en gång 

veckan. Fler deltagare intog feta mjölkprodukter jämfört med lätta mjölkprodukter vilket går 

emot Rodrigues Dos Santos (2017) studie som rekommenderar produkter med mindre fett 

som lättmjölk istället för vanlig mjölk för idrottare. SOK (2016) rekommenderar idrottare att 

begränsa intaget av mättade fettsyror som feta mejeri- och charkprodukter.  
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Unga fotbollsspelare uppfyller det rekommenderade intaget av protein (Naughton et al., 2016; 

Bettonviel et al., 2016). I enighet med Kreider och Campbell (2009) samt SOK (2016) ger 

studiens resultat en indikation på att deltagarna intar proteiner av hög kvalitet eftersom 

majoriteten intog kött, mjölkprodukter och ägg flera gånger i veckan. En slutsats om de 

uppfyller det rekommenderade intaget av protein kan inte säkerställas men var inte heller 

relevant för syftet. 

Cotugna et al. (2005) hävdar att kolhydrater bör täcka den största delen av energiintaget för 

individer som är fysiskt aktiva. Naughton et al. (2016) hävdar att unga fotbollsspelare intar för 

lite kolhydrater än vad som rekommenderas. Mer än hälften av deltagarna intog pasta, potatis, 

ris, bulgur, quinoa och matvete fem eller fler gånger per vecka. 44 % angav fyra gånger eller 

mindre vilket innebär att livsmedlen inte intas varje dag. En viktig faktor för att optimera 

prestanda och främja återhämtningen är att inta tillräckligt med kolhydrater (García-Rovés et 

al., 2014). I kategorin snabbmat visade sig att majoriteten intog snabbmat och sötsaker en 

eller fler gånger i veckan. Enligt vad som framgår av resultatet skulle det kunna innebära att 

fotbollsspelarna får i sig energi med för lite näring, det vill säga tomma kalorier som inte 

mättar. Resultatet visar en motsats till Burke et al. (2006) som hävdar att fotbollsspelare bör 

välja livsmedel som har låg energitäthet eller högt mättnadsvärde, det vill säga livsmedel med 

lågt glykemiskt index. Majoriteten av deltagarna uppgav att ingen alkohol konsumerades 

vilket indikerar på att ungdomarnas alkoholintag är restriktivt vilket går i enighet med SOK´s 

(2016) rekommendationer.  

Studiens resultat visar att över hälften intog bär eller frukt samt grönsaker eller rotfrukter en 

eller fler gånger per dag. Om detta indikerar att deltagarna inte når upp till rekommenderat 

intag av frukt och grönt kan diskuteras. Det är svårt att avgöra eftersom information saknas 

om vilka mängder eller typ av frukt och grönsaker de intar, men frukt förekom som 

återkommande svar vid den öppna frågan om vad dem äter till mellanmål. Goda källor till 

kostfibrer är bland annat frukt, grönsaker, nötter och fullkornsbröd (Rodrigues Dos Santos, 

2017). För att få i sig tillräckligt med kostfiber per dag kan man inta: en skiva fullkornsbröd, 

en banan, ett äpple, två portioner bönor, en portion ris, en apelsin och en rå morot (Rodrigues 

Dos Santos, 2017). En slutsats om deltagarna får i sig tillräckligt med fibrer kan inte 

diskuteras eftersom ingen data finns på vilka livsmedel och mängd som intas.  

26 % av deltagarna intog vitamintillskott. Detta förklaras av Sobal och Marquart (1994) som 

beskriver att vissa idrottare använder vitamin- och mineraltillskott i syfte att förbättra 

prestationen. Få studier visar en prestationshöjning när kosttillskott används, istället bör 

vitaminer och mineraler intas via kosten (Maughan et al., 2004). Om man äter en varierad 
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kost så tillgodoser man det dagliga energibehovet av vitaminer och mineraler (SOK, 2016; 

Maughan & Shirreffs, 2007; Rodriguez et al., 2009). Vitamin- och mineraltillskott kan dock 

vara ett bra komplement för individer som utesluter vissa livsmedel i sin kost, till exempel om 

man äter vegankost eller är allergisk mot vissa livsmedel (SOK, 2016). I studien åt 2 % 

vegetarisk kost men ingen av dem intog vitamintillskott. Anledningen till varför de som äter 

annan kost intar vitamintillskott är inte undersökt. 

Ungefär tre till fyra timmar innan träning bör en måltid med rätt sammansättning intas (SOK, 

2016). På frågan om hur många timmar innan träning eller match man äter en större måltid 

svarade endast 6 % fyra timmar innan. 72 % svarade två till tre timmar innan och 22 % 

svarade en till två timmar innan. Anledningen till att måltiden ska intas cirka fyra timmar 

innan, är för att kolhydrater som ska lagras in som glykogen tar lång tid (SOK, 2016). I 

enighet med SOK (2016) innehöll den större måltiden mest kolhydrater och protein. 

Resultatet visar att flertalet deltagare har kunskap om att måltiden bör innehålla mest 

kolhydrater och minst fett, däremot bör måltiden intas vid tidigare tidpunkt för att optimera 

kolhydratinlagringen. 

Deltagarna är medvetna om vad som ska intas nära inpå träning. I likhet med Rodrigues Dos 

Santos (2017) och SOK (2016) intar hälften av deltagarna kolhydrater 1–1 ½ timme innan 

träning. 20 % av deltagarna intog protein vilket har visat sig minska nedbrytning av muskler 

(Kreider & Campbell, 2009; SOK, 2016). Det mindre mellanmålet har bland annat syfte att ge 

en lagom känsla av mättnad, optimera vätskedepåerna, undvika blodsockerfall, minska 

nedbrytning av kroppen samt öka förutsättningarna för snabb återhämtning (SOK, 2016).  

De första timmarna efter avslutad träning är den känsligaste perioden för glykogensyntes, 

därför är det viktigt att snabbt påbörja sin återhämtning och uppbyggnad för att återställa 

glykogenförråden (Costill, 1991). I motsats till Cotugna et al. (2005) och SOK (2016) intog 6 

% mat/dryck som innehöll fett och 27% åt inte något specifikt inom en timme efter avslutad 

träning. 34 % av deltagarna intog dock mat/dryck som innehåller kolhydrater och 58 % angav 

att de åt mat/dryck som innehåller protein. Återhämtningsmålet hindrar nedbrytningen av 

musklerna (Hawley & Burke, 1997). Vid lågt intag av kolhydrater efter träning återställs bara 

en del av muskelglykogenet (Costill, 1991). Deltagarna är medvetna om hur viktigt det är att 

inta mat efter avslutad träning, men det är möjligt att de saknar kunskap om vad och varför 

eftersom återhämtningsmålen inte verkar vara helt optimala för återhämtning. Resultatet 

skulle kunna innebära att mer än hälften av deltagarna inte återställer glykogenförråden efter 

avslutad träning.  
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Deltagarna är väl medvetna om kostens betydelse i samband med deras träningsresultat. Över 

hälften anser att det är mycket viktigt. Det finns många faktorer som påverkar prestationen. 

Mat med rätt sammansättning vid rätt tidpunkt är en viktig faktor (Rodriguez et al., 2009). 

Resultatet visar att deltagarna har lärt sig om kostens betydelse för prestation från flera håll på 

samma sätt som i studien av Sedek och Yun Yih (2014). Mer än hälften lär sig om kostens 

betydelse för prestation av tränare vilket stämmer överens med studien av Heaney et al. 

(2008). Shifflet et al. (2002) hävdar att kunskapen hos tränaren kan vara ofullständig. 

På frågan om hur man anser att sina kostvanor är i dagens läge svarade majoriteten mycket 

bra eller bra men en del ansåg deras kostvanor som mindre bra. Idrottande ungdomar gör inte 

alltid hälsosamma matval eller har de bästa livsmedlen tillgängliga vid sportevenemang 

(Manore et al., 2017). Frågan därefter handlade om hur man önskar att sina kostvanor såg ut. 

32 % ville äta mer kolhydrater som ris, pasta, potatis med mera och 6 % ville äta mindre av 

dessa sorter kolhydrater. 42 % ville äta mer protein och 3 % mindre protein. 47 % ville äta 

mer fleromättat och enkelomättat fett och 45 % ville äta mindre av mättat fett. 31 % svarade 

att de ville äta mindre snabbmat och hälften av deltagarna ville äta mindre sötsaker som godis, 

chips med mera. För prestationens skull är det extra viktigt för ungdomar att inta rätt typ av 

kost eftersom de lätt tilltalas av den beroendeframkallande snabbmaten som innehåller mycket 

fett och lite näring (Florence et al., 2008).  

Denna kartläggning har åstadkommit underlag vad gäller fotbollsgymnasieelevers kostvanor. 

Resultatet visar att deltagarna äter de måltider man ska äta per dag samt vilka livsmedel som 

bör intas när det gäller mellanmål och proteiner av hög kvalitet om man jämför med SOK´s 

(2016) kostrekommendationer. 83 % har uppgett att deras kostvanor är mycket bra eller bra 

men jämfört med diskussionen ovan är det resultatet bristfälligt. Deltagarna har mindre 

kännedom om när en större måltid innan träning ska intas samt val av livsmedel som 

innehåller de bättre fetterna. Det intas mycket sötsaker och snabbmat men det finns också en 

medvetenhet att både intag av mättat fett och sötsaker bör minskas. Studiens resultat visar att 

förbättringsmöjligheter finns när det gäller kostvanor hos denna population. Utifrån resultatet 

kan deltagarna dra lärdom av resultatet och därmed ändra handlingssätt rörande kostvanor 

eller bortse från det. Hälsovägledare samt andra professioner som lärare, tränare, dietister och 

föräldrar kan förmedla kunskap om kost utifrån studiens resultat samt möta individen för att 

hitta bästa lösningen för att skapa energibalans. Kunskap om kost är avgörande för individers 

matval (Sedek & Yun Yih, 2014). 
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Tidigare forskning går i linje med studien, då Cotugna et al. (2005) visar att idrottare generellt 

har brist på kunskap om kost i förhållande till optimal prestation. Studien involverar inget 

konkret om att deltagarna har otillräcklig kunskap om kost, endast hur och vad de väljer att 

inta för typ av kost och livsmedel. Oavsett om de har kunskap eller inte så visar studien att 

deltagarna inte äter mat med rätt sammansättning vid rätt tidpunkt enligt SOK (2016) för 

optimal prestation. Oberoende av om kunskap finns kan det förekomma faktorer till att välja 

bättre livsmedel och andra tidpunkter än vad som hade varit bäst för dem. En stor faktor som 

påverkar matvalen hos fotbollsspelande ungdomar är familjens attityder mot hälsa och näring, 

matkostnad, samt tid till förberedelse av maten (García-Rovés et al., 2014). Fler faktorer som 

kan påverka är smak och matpreferens samt kulturella och religiösa övertygelser (Heaney et 

al., 2011). Framtida forskning där bakomliggande faktorer till unga fotbollsspelares kostvanor 

samt attityd till förändring skulle vara av nytta, eftersom resultatet av denna studie visar 

ofullständiga livsmedelsval samt dålig måltidsplanering av måltider i samband med träning 

hos ungdomarna. Framtida forskning skulle också kunna undersöka det totala energiintaget 

och energibehovet hos unga svenska fotbollsspelare för att se om det går i linje med tidigare 

studier. 
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Metoddiskussion  

En kvantitativ studie är en typ av undersökning där numerisk data framställs (Morgan, 2018), 

en tvärsnittsstudie innebär att man undersöker vid en viss tidpunkt (Meadows, 2003a). En 

webbenkät valdes som metod. Metoden passade studiens syfte eftersom undersökningen var 

fokuserad på att kartlägga individens kostvanor i jämförelse med SOK´s (2016) 

kostrekommendationer. 

 

Webbenkäter är ett kostnadseffektivt sätt att samla information på (Couper, 2000). Metoden 

användes eftersom deltagarna var utspridda i Sverige vilket skulle skapa kostnader om postala 

enkäter användes. Webbenkäter har ett större bortfall jämfört med postala enkäter och 

svarsfrekvensen blir ofta lägre på grund av att mejlet glöms bort eller att påminnelserna 

upplevs tjatiga (Trost & Hultåker, 2016). Rekryteringen av deltagare var besvärligt då 

inbjudan till studien skickades till kontaktpersoner via mejl, genom att träffa 

kontaktpersonerna ökade antalet deltagare. Det krävdes påminnelser till kontaktpersonerna för 

att få deltagarna att genomföra enkäten. För att se vilka certifierade fotbollsgymnasium som 

fanns i Sverige användes mejladresser från Svenska Fotbollsförbundets webbsida. Studien 

valde att involvera alla för att få ett så stort urval som möjligt. Urvalet var enkelt att hitta 

enligt de inklusionskriterier som studien hade. Studien använde totalundersökning och 132 

deltagare svarade på enkäten. Totalundersökningar är möjliga då populationen inte är så stor, 

ju större urval desto större sannolikhet att det är representativt för populationen (Trost & 

Hultåker, 2016). Det är osäkert hur många individer enkäten gått ut till eftersom den 

skickades via kontaktpersonerna, dock deltog 14 skolor. 

 

Sammanställningen av enkäten inleddes med att analysera och matcha data mot 

inklusionskriterierna. Av 132 deltagare föll 32 (24 %) bort på grund av för ung ålder. De 

matchade inte inklusionskriterierna för studien. Informationen kan ha varit otydlig angående 

inklusionskriterierna eftersom det var ett bortfall på 32 individer, däremot hade vi skrivit ut 

ålderskriterierna både i informationsbrevet och i början av enkäten. Bortfall kan även ha 

förekommit då individer kan ha fått tillgång till enkäten men valt att inte genomföra den. Det 

är större risk att man glömmer bort att svara på webbenkäter jämfört om personen får den i 

handen (Trost & Hultåker, 2016). En fördel med webbenkäter i jämförelse med postala 

enkäter är att resultatet registreras på webbplatsen och kan laddas ner vilket minskar 

tidsåtgången samt risk för transkriptionsfel (Greenlaw & Brown-Welty, 2009). Eftersom 

färdiga program finns att ta hjälp av till både datainsamling och analys till kvantitativ metod 

är detta tidseffektivt (Rehman, 2017). En annan fördel är att man kan kräva svar på alla frågor 
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i enkäten men det kan också minska svarsfrekvensen (Trost & Hultåker, 2016). Det är en 

förutsättning att ha tillgång till internet för att genomföra enkäter (Couper, 2000), däremot kan 

man ansluta till internet med olika enheter som mobil eller ipad vilket gör det mer bekvämt att 

delta i en onlineundersökning (Evans & Mathur, 2018). Resultatet kunde snabbt och enkelt 

analyseras och inga deltagare föll bort på grund av obesvarade frågor samt att enkäten var 

lättillgänglig via flera plattformar. 

 

En stor del av enkäten bestod av frågeställningar som ”hur många” “hur ofta” och “hur 

mycket” eftersom det oftast blir besvarat i en kvantitativ enkätstudie (Morgan, 2018). 

Upplevelsen av resultatet på enkäten var att somliga frågor inte var relevanta och att några 

frågor saknades. På en del frågor gavs exempel på livsmedel som kolhydrater (ex: ris, pasta, 

potatis, quinoa, matvete, grönsaker), protein (ex: ägg, kyckling, kött, fisk, sojaprodukter, 

linser), fett (ex: ost, mjölkprodukter, nötter). Problemet med detta är begränsningen eftersom 

det finns fler livsmedel som innehåller kolhydrater, protein och fett vilket kan ha påverkat 

deltagarna vid svaret. Två frågor från enkäten valdes att inte diskuteras i resultatdiskussionen. 

Data som samlats in är endast användbar om det förmedlar den information som syftet avser 

(Jones et al., 2013). Frågorna ”vilken gymnasieskola går du på?” och ”har du något att 

tillägga?” var inte väsentliga för studiens syfte och hade därmed kunnat uteslutas från 

enkäten. Frågor om vad som påverkar deras matval samt hur de upplever prestationsförmågan 

relaterad till kostvanor hade varit relevant att ställa.  

 

Forskningsetikens fyra krav som ställs på denna typ av forskning har följts under hela studien. 

Individer under 18 år exkluderades eftersom det ur etiskt perspektiv kan vara problematiskt att 

utföra forskning på minderåriga då det krävs samtycke från föräldrar (SFS 2003:460, 18§).  

 

För att skapa trovärdighet inom kvantitativ forskning används orden reliabilitet och validitet 

(Meadows, 2003b). För att mäta reliabilitet behöver undersökningen upprepas och få samma 

resultat som den första undersökningen (Meadows, 2003b; Trost & Hultåker, 2016). På grund 

av tidsbrist har detta inte kunnat mätas. För att öka förutsättningarna för reliabiliteten i denna 

studie har tillvägagångssättet beskrivits noggrant och utförligt i förhoppning om att andra 

enkelt ska kunna återskapa och genomföra studien på nytt. Frågorna i enkäten använder ett 

vardagligt språk utan komplexitet för att undvika missförstånd hos deltagarna vilket skapar 

hög reliabilitet enligt Trost och Hultåker (2016). Intern validitet undersöker om det sätt 

studien utformades, genomfördes och analyserades på, har möjliggjort tillförlitliga svar på 

forskningsfrågan i studien (Andrade, 2018). Detta är genomfört eftersom studiens syfte 
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uppfylldes och svar på forskningsfrågan inträffades. Extern validitet undersöker huruvida 

resultaten av en studie kan generaliseras till andra sammanhang (Juni, Altman & Egger, 

2001). Denna studie kan inte generaliseras till andra sammanhang på grund av att inget 

slumpmässigt urval användes samt att ingen bortfallsanalys har utförts. Eftersom 

datainsamlingen i studien använde en egenutformad enkät som inte är validerad så 

genomfördes en pilotstudie för att utveckla den och göra den mer reliabel och valid. Enligt 

Jones et al. (2013) och Meadows (2004) måste enkäten prövas för att upptäcka felaktigheter i 

formuläret, därför genomfördes en pilotstudie av tio testpersoner ur målgruppen för att testa 

om rätt frågor ställts i förhållande till syftet, samt om enkätfrågorna tolkades rätt och inte var 

tvetydiga. Enkäten reviderades utifrån testpersonernas synpunkter. Jones et al. (2013) och 

Meadows (2004) rekommenderar att använda ett validerat instrument men också att 

frågeformuläret endast ska innehålla det väsentliga för syftet. Ingen färdig enkät som täckte 

studiens syfte fanns, därför utformades en egen enkät som inspirerades av Sepp et al. (2016) 

samt SOK (2016). Medvetenhet fanns om att detta inte gav samma reliabilitet än att ta ett 

befintligt. Sepp et al. (2016) frågeformulär är validerat och Meadows (2004) rekommenderar 

att om det inte är möjligt att använda befintliga frågeformulär som är testade bör man skapa 

ett eget men inspireras av ett existerande frågeformulär. Syftet med att utforma en egen enkät 

var att undvika oväsentliga frågor som inte besvarade syftet. Enligt Cade et al. (2004) finns 

inget standardformulär för FFQ, utan varje formulär ska innehålla den information den är 

avsedd för.  
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Slutsats  

Denna kartläggning har åstadkommit underlag vad gäller fotbollsgymnasieelevers kostvanor. 

Resultaten i studien visar att det är få fotbollsspelare som anger att de äter enligt Sveriges 

Olympiska Kommittés kostrekommendationer trots att de flesta har uppgett att deras 

kostvanor i dagens läge är mycket bra eller bra. Studiens resultat visar att majoriteten av 

ungdomarna har en regelbunden måltidsordning avseende frukost, lunch, middag och 

mellanmål, däremot visar resultatet att deltagarna inte äter mat med rätt sammansättning, vid 

rätt tidpunkt. Studien visar också att mättat fett är det dominerande intaget av fettkälla hos 

deltagarna men en stor önskan om minskat intag av mättat fett, sötsaker och snabbmat finns.   

Trots att ungdomarna anser sig ha bra kostvanor visar resultatet att förbättringsmöjligheter 

finns hos denna population. Utifrån denna kartläggning kan populationen dra lärdom av 

resultatet och därmed ändra handlingssätt rörande kostvanor eller bortse från det. För att ta 

reda på specifika kostvanor är studiens material ofullständig och för att kunna ge ett sannolikt 

resultat krävs mer ingående studier inom området.  
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Vi är Malin och Mathilda som är två hälsovägledarstudenter på Luleå Tekniska Universitet 

och ska skriva vår kandidatuppsats inom ämnet hälsopromotion. 

Syftet med studien är att kartlägga kostvanor hos ungdomar på fotbollsgymnasium och 

jämföra resultaten med Svenska Olympiska Kommitténs kostrekommendationer. Vi söker 

unga kvinnor och män som är 18 år eller äldre och går sista året på fotbollsgymnasium. 

Resultatet kommer presenteras i en kandidatuppsats och deltagandet innebär att svara på 

frågor i en enkät som är helt anonym. Att fylla i enkäten tar uppskattningsvis 10–15 minuter 

och kommer att genomföras under veckorna 15–17 där ni själva kan bestämma datum och tid. 

Största delen av enkäten består av flervalsfrågor och endast ett fåtal frågor besvaras med ett 

kort textstycke. 
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