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Sammanfattning 

I min studie har jag undersökt vilka uppfattningar idrottande ungdomar har om kost och dess påverkan 

på prestation. De frågeställningar studien sökt svar på är: vilken målsättning har ungdomarna med sitt 

idrottande? Hur beskriver de sin måltidsplanering inför träning och tävling? Hur och från vilka tar de 

till sig råd och information om kost och kostråd? Resultatet bygger på kvalitativa intervjuer med åtta 

stycken idrottande ungdomar i åldern 17 – 18 år, fyra flickor och fyra pojkar. Alla data har behandlats 

utifrån ett genusperspektiv och då främst genom begrepp som genusordningen och principerna 

isärhållande och hierarkisering. Resultatet visade att det finns ett samband mellan vilka mål 

ungdomarna har med sitt idrottande och hur mycket de tränar. Ett antal av informanterna hade klara 

mål med sitt idrottande medan några andra hade visioner. Majoriteten av informanterna uppfattade 

själva att de hade en bra kosthållning, måltidsplanering och sund syn på kost. Samtliga informanter 

hade en klar och bra uppfattning om vad bra kost innebär. De hade en uppfattning om att de själva åt 

bra och att deras sätt var det optimalaste för just dem och för nivån på deras idrottande. Dessutom 

framkom det att de inte åt ”skräpmat” eller sötsaker i samma utsträckning som sina inaktiva 

klasskamrater gjorde. Det framkom i studien att det fanns olika ”rådgivare” om kost som 

informanterna fick kostråd av men några la in sin egen värdering i rådet innan de beslutade att följa 

kostråden eller att avstå. Vad som också framkom tydligt var att samtliga informanter åt en 

kolhydratrik måltid 2 – 4 timmar innan träning eller match men varför de gjorde det visste de inte 

riktigt. Endast ett fåtal av informanterna kunde dock beskriva exempelvis kolhydraternas funktion för 

kroppen och dess påverkan på prestationen. 
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Inledning 

Det råder inga som helst tvivel om att kost påverkar hälsan och den fysiska och psykiska 

prestationsförmågan. För att kunna och orka prestera på topp på träning och tävling krävs det att man 

äter en näringsrik, väl sammansatt och allsidig kost. Varje måltid under dagen är lika viktig och det är 

också viktigt att äta ett uppladdnings- och återhämtningsmål i samband med träning eller tävling och 

att alltid försöka se till att kroppen är i vätskebalans. 

Jag anser att jag har en bra och god förförståelse i frågor som berör idrottande ungdomar, kost och 

prestation, detta med hänseende till att jag har varit idrottsledare i många år främst inom ishockey
1
 

men även inom fotboll, landsvägscykling och volleyboll. Jag har också idrottat och tävlat inom olika 

idrotter sedan barnsben och har egna barn som spelar handboll, fotboll och innebandy. Jag är dessutom 

utbildad kock och har ett gediget intresse för mat och matlagning. 

I de lagen och föreningarna som jag varit verksam fick vi väldigt sällan information om vad våra 

adepter skulle äta, när de skulle äta och hur mycket de skulle äta och varför de skulle äta. Det är en av 

anledningarna till att jag var intresserad av att undersöka idrottande ungdomars uppfattningar om kost 

och dess påverkan på prestationen så att jag eller någon annan i framtida forskningsarbeten eller på 

något annat vis kan hjälpa dessa atleter, deras föräldrar, ledare och föreningar med kost och kostråd 

som de anser som tillförlitliga och vetenskapligt grundade. 

Vad äter de och vad äter de inte? När äter de? Äter de något innan träning och vad äter de då? Vad äter 

de efter matchen och hur nära inpå äter de något? Vilken kost tror de påverkar prestationen, positivt 

eller negativt? Vad har de för uppfattningar om allmänna kostråd och vem ger dem kostråd som de har 

förtroende för? Vilken målsättning har de med sitt idrottande? Det är några av de frågorna som jag 

ville ha svar på med min kvalitativa intervjustudie. 

Idrottare behöver ha kunskap om hur kosten ska vara sammansatt samt följa de rekommendationer 

som finns för att de ska kunna prestera sitt bästa på träningar och tävlingar. I och med att idrottande 

ungdomars aktivitetsnivå skiljer sig från de normalaktiva ungdomarnas så skiljer sig naturligtvis 

rekommendationerna något gällande kost och återhämtning. I och med att de idrottande ungdomars 

tillvaro kretsar mycket kring prestation är det viktigt att de har energibalans och att de har tillfredsställt 

näringsbehovet för att få maximalt utbyte av sin träning och för att kunna prestera på topp på träning, 

match eller tävling. 

Min uppfattning är att de idrottande ungdomarna inte har tillräcklig kunskap om vilken kost som 

påverkar deras idrottsprestation positivt samt vilka kostråd de ska följa, eftersom så många olika 

personer och kanaler ger olika råd och tips. Jag tror heller inte att ledare och tränare har tillräcklig 

kunskap om kost och kostråd men ändå ger de råd till sina adepter som de tycker att de ska följa utan 

egentlig kunskap i ämnet. 

Jag tycker att det ska vara en självklarhet att det ska finnas någon form av kostrådgivare inom varje 

förening precis som det i stort sett i varje förening numera finns exempelvis fys- och målvaktstränare. 

Detta för att samtliga idrottare ska kunna ges så optimala förutsättningar som möjligt att nå sina och 

föreningens oftast högt uppsatta mål. 

                                                      
1 Jag har varit hockeyledare under 15 år i tre olika föreningar. 
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Bakgrund 

Jag har i bakgrunden definierat vad som menas med ungdomar och vad fysisk aktivitet är och de 

rekommendationer som finns samt hur prestationsförmåga kan beskrivas. Jag har också beskrivit 

näringsämnena och hur dessa påverkar kroppen och prestationen samt varför det är viktigt att ha en bra 

måltidsplanering och måltidordning för att kunna prestera på träningar och matcher. Jag har skrivit ett 

stycke om ätstörningar inom idrotten, som uppmärksammades mycket i media under vintern 2011 då 

en norsk skidåkerska stängdes av från att delta i tävling på grund av sina ätstörningar
2
. Med 

anknytning till forskning har jag avslutningsvis resumerat delar av tidigare forskning om kost, 

näringslära, fysisk aktivitet och idrott för ungdomar. 

Det finns väldigt få avhandlingar som berör exakt samma område som jag har behandlat, idrottande 

ungdomar, kost och prestation. 

 

Ungdomar och fysisk aktivitet 

Riksidrottsförbundets definition på ungdomsidrott är idrott som bedrivs för pojkar och flickor mellan 

13 och 20 år och är uppdelad i två kategorier, motionsidrott och elitidrott för ungdom. De anser att 

idrott är fysisk aktivitet som man utför för att ha roligt, må bra och prestera bättre och ska bestå av 

träning, lek, tävling och uppvisning (www.rf.se). 

För att bevara en god hälsa rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO) 30 minuters fysisk 

aktivitet per dag och de rekommenderar ytterligare 20 minuter hård fysisk aktivitet tre gånger per 

vecka för barn och ungdomar. Inom EU når bara en tredjedel av barn och ungdomar upp till dessa 

rekommendationer. Pojkar är mer aktiva än flickor men pojkarna spenderar ändå mer tid framför teven 

och datorn. En amerikansk rekommendation om fysisk aktivitet för barn upp till puberteten ligger på 

60 minuter per dag. Aktiviteterna ska präglas av lek och rörelseglädje (Jacobson, 2006, s. 5). 

Regelbunden fysisk aktivitet är en mycket viktig faktor för att förbättra och bevara hälsan för många 

människor, detta finns det många vetenskapliga belägg för (Ekblom & Nilsson, 2000, s. 10). De 

effekterna man får genom regelbunden fysisk aktivitet, motion och träning omfattar många områden, 

både medicinska och fysiologiska. Det kan exempelvis vara att förbättra eller bevara, 

cirkulationssystemets kapacitet och funktion, muskulaturens uthållighet, balans och koordination och 

allmän rörlighet/smidighet (Ekblom & Nilsson, 2000, s. 26).  

 

Prestationsförmåga 

Det är flera komponenter/faktorer som bedömer vilken prestationsförmåga som vi människor har. 

Dessa komponenter/faktorer är styrka, teknik, rörlighet, psykisk-, aerob- och anaerobkapacitet. 

Aerobkapacitet brukar man i vardagligt tal benämna som kondition. Anaerobkapacitet betyder 

musklernas mjölksyretålighet. Både arv och miljö kan vara ett resultat på vilken prestationsförmåga 

man har och skiljer sig naturligtvis mellan tävlingsinriktade individer och motionärer (Ekblom & 

Nilsson, 2000, s. 157). Prestationsförmågan är inte bara resultatet av de fysiologiska och mentala 

faktorerna utan är också beroende på av genetiska faktorer, sjuklighet, ålder, träning och kost. Den 

aktuella fysiska prestationsförmågan kan variera ganska mycket från dag till dag och skilja sig mellan 

människor trots likvärdiga förutsättningar (Ekblom & Nilsson, 2000, s. 31).  

 

                                                      
2 http://www.dn.se/sport/norska-stoppad-efter-atstorningar 
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Allmän näringslära 

Näringslära eller nutrition som det även kallas, ska definieras som hela kroppens process av intag av 

mat, matsmältning, upptag av kosten i kroppen och ämnesomsättningen samt den påföljande 

upptagningen av näringsämnen av vävnaderna i kroppen. Mat tillhör näringsämnen, vilka alla har en 

eller flera funktioner för kroppen och dessa näringsämnen delas upp i sex olika kategorier; proteiner, 

kolhydrater, fetter, vitaminer, mineralämnen och vatten. Dessa delas sedan upp i tre olika 

huvudkategorier, ämnen som påverkar kroppens tillväxt och utveckling (protein), ämnen som ger 

kroppen energi (kolhydrater och fett) och ämnen som reglerar ämnesomsättningen (vitaminer, 

mineralämnen och protein). Varje dag behöver kroppen tillförsel av olika näringsämnen, vissa i stora 

mängder och andra i mindre mängder. De näringsämnen som man behöver mycket av benämns som 

makronäringsämnen och till den gruppen hör kolhydrater, protein, fett och vatten och de man behöver 

mindre av benämns som mikronäringsämnen så som vitaminer, mineral- och spårämnen (Jeukendrup 

& Gleeson, 2007, s. 12). 

Vad man äter har stor betydelse för vilka tränings- och tävlingsresultat man vill uppnå (Ericsson & 

Porsman-Reimhult, 2011, s. 8). Desto aktivare man är desto mer energi behöver kroppen och det är 

extra viktigt att man får i sig tillräckligt med energi när man tränar, tävlar eller spelar match. Det gäller 

att hamna i energibalans och det gör man genom att man äter flera mål mat om dagen så som frukost, 

lunch, middag och mellanmål (Hellmén, 2011, s. 6). Äter man en varierande, nyttig och välbalanserad 

kost så får man i sig tillräckligt med kolhydrater, protein, fett, vitaminer och mineralämnen under 

dagen så kan man tillgodo göra sig dessa inför, under och efter träning. Fördelningen av kolhydrater, 

protein och fett kan vara fördelad enligt tallriksmodellen (www.slv.se) för att kunna prestera på hög 

nivå träning efter träning och inte råka ut för en negativ energibalans under en längre tid vilket kan i 

värsta fall resultera i någon form av ätstörning (SOK, 2009, s. 19). Det förekommer att idrottare har ett 

lägre energiintag än vad som de ska ha och detta är främst inom idrotter där kroppsvikten är av 

betydelse för prestationen exempelvis inom gymnastik och långdistanslöpning (Sundin, 2009, s. 245). 

Om det dagliga energiintaget är mindre än det dagliga behovet kommer musklerna brytas ner och den 

idrottsliga prestationen kommer att försämras (Sundin, 2009, s. 223). 

Många idrottare tror att de måste använda kosttillskott för att få i sig alla näringsämnen men detta är 

inte nödvändigt. Äter man en varierande, nyttig och välbalanserad kost så får man i sig tillräckligt med 

exempelvis vitaminer och mineralämnen (Ericsson & Porsman-Reimhult, 2011, s. 8). 

 

Näringsämnen och kosttillskott 

Protein 

Protein används till att bygga upp och reparera kroppen (Hellmén, 2011, s. 6) och kroppen använder 

främst proteinet som byggstenar för muskler, blod och hormoner (Sundin, 2009, s. 229). Det är därför 

viktigt att den som tränar dagligen får i sig tillräckligt med protein (Hellmén, 2011, s. 6). Kroppen har 

ingen möjlighet att lagra protein som den kan med kolhydrater eller fett men musklerna utgör ett slags 

reservlager som kroppen sedan använder om man inte får i sig tillräckligt med protein till förhållande 

till behovet. Proteinet byggs upp av så kallade aminosyror, essentiella och icke-essentiella. Essentiella 

aminosyror kommer från kosten man äter och de icke-essentiella producerar kroppen själv (Sundin, 

2009, s. 229). Det är de animaliska livsmedlen som är den bästa proteinkällan eftersom de är 

effektivare för muskeluppbyggnaden jämfört med protein från vegetabiliska källor. Det animaliska 

proteinet får man främst från kött, fisk, fågel, ägg och mejeriprodukter och de vegetabiliska får man 

bland annat från baljväxter, nötter och frön. (Ericsson & Porsman-Reimhult, 2011, s. 21). Eftersom 

både nybildning och nedbrytning av muskelmassa ökar till följd av både styrketräning och 

uthållighetsträning så är proteinbehovet högre för idrottare än för ”medelsvensson” (Sundin, 2009, s. 

230). Det bedöms som om barn och ungdomar har ett större behov av proteiner än vuxna på grund av 

att de ska tillgodose deras möjlighet till en god tillväxt men om man behöver öka proteinbehovet till 

följd av fysisk aktivitet är oklart (Sundin, 2009, s. 245). 
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Kolhydrater 

Den viktigaste energikällan för kroppen och musklerna är kolhydraterna men de finns bara till en 

begränsad mängd av det i kroppen eftersom den inte kan lagras i kroppen riktigt på samma sätt som 

exempelvis fett (Ericsson & Porsman-Reimhult, 2011, s. 24). Kolhydrater lagras i kroppen i form av 

glykogen i musklerna och i levern (Sundin, 2009, s. 226). Kolhydrater delas in i långsamma och 

snabba och det optimala är att det största dagliga intaget kommer från de långsamma. Långsamma 

kolhydrater innehåller i regel mer andra näringsämnen jämfört med de snabba men efter avslutad 

träning eller match är det lämpligare att fylla på med snabba eftersom de fortare fyller på 

kolhydratdepån och gör att återhämtning sker snabbare. Näringsrika och långsamma kolhydrater finns 

bland annat i potatis, ris, pasta, gryn, nötter, grönsaker, frukt och bär (Hellmén, 2011, s. 10). 50 – 65 

energiprocent av det dagliga intaget ska vara kolhydrater och ska alltså utgöra den största delen av 

kosten (Blomstrand & Apró, 2009, s. 14). Ligger träningen på mer än 70 – 75 procent av maximal 

syreupptagning, hög intensiv träning, är det kolhydratlagret som kommer att begränsa 

prestationsförmågan (Sundin, 2009, s. 226). Bristen på kolhydrater är ofta kopplat till trötthet under 

och efter långvarig träning och tävling (Sundin, 2009, s. 226) eftersom musklernas glykogenlager 

begränsar prestationsförmågan (Blomstrand & Apró, 2009, s. 10). Före och efter träningar är det 

viktigt att man äter mat som innehåller rikligt med kolhydrater för att fylla på och återställa 

kolhydratdepån (Hellmén, 2011, s. 10).  

 

Fett 

Det är livsnödvändigt för kroppen med intag av fett för att hålla sig frisk och kunna prestera bra 

(Hellmén, 2011, s. 13). Det går åt mycket energi när man tränar och tävlar och fett är det ämnet som 

ger mest energi jämfört med protein eller kolhydrater. Den kosten man äter ska innehålla fett annars är 

det svårt att komma upp till sitt dagliga energibehov. Ett otillräckligt intag av fett kan leda till 

näringsbrist (Ericsson & Porsman-Reimhult, 2011, s. 22). Fettet fungerar som en kolhydratsparare för 

kroppen, för när vi tränar använder kroppen en blandning av kolhydrater och fett men eftersom 

kolhydratdepån endast är begränsad använder kroppen därför fett som extra energi (Sundin, 2009, s. 

246). Aktiva idrottare ska inte begränsa sitt fettintag till under 15 energiprocent eftersom det kan leda 

till ökad risk för energibrist samt brist av andra nödvändiga näringsämnen som exempelvis vitaminer 

och mineralämnen (Sundin, 2009, s. 233). Barn och ungdomar har samma rekommendationer på 

dagligt fettintag som vuxna människor (Sundin, 2009, s. 246). Fett är uppbyggt av olika fettsyror, 

mättade, enkelmättade och fleromättade (Sundin, 2009, s. 233). Några exempel på bra näringsrika 

livsmedel som innehåller bra fett är fet fisk, exempelvis makrill, nötter, avokado, ägg och 

mejeriprodukter (Hellmén, 2011, s. 13). Härdat fett och transfetter som förekommer ibland annat hel- 

och halvfabrikat ska man undvika i möjligaste mån (Ericsson & Porsman-Reimhult, 2011, s. 22). 

 

Vitaminer, Mineralämnen och Antioxidanter 

Vitaminer och mineralämnen ger ingen energi men de är nödvändiga för ämnesomsättningen och för 

att utvinna energi ur den intagna kosten (Sundin, 2009, s. 242). Vitaminer behövs för att cellerna ska 

kunna göra energi av kolhydrater och fett samtidigt som andra vitaminer fungerar tillsammans med 

mineralämnena. Exempelvis så underlättas upptagandet av järn av vitamin C och vitamin D hjälper 

kroppen att ta upp kalcium och fosfor (Ericsson & Porsman-Reimhult, 2011, s. 26). Vitaminer delas in 

i två kategorier, fettlösliga och vattenlösliga (Hellmén, 2011, s. 14). Kroppen kan lagra de fettlösliga 

men inte de vattenlösliga och det är därför viktigt att man dagligen tillför kroppen dessa vitaminer i 

tillräcklig mängd (Hellmén, 2011, s. 14). För att de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K ska kunna 

tas upp i kroppen behövs ett dagligt intag av fett (Ericsson & Porsman-Reimhult, 2011, s. 22). Dessa 

vitaminer finns bland annat i fisk, lever, mjölkprodukter, ägg, fullkornsspannmål och i vissa oljor 

(Jeukendrup & Gleeson, 2007, s. 214). Om man äter en väl sammansatt och varierande kost är risken 

för vitamin- och mineralbrist minimal (Hellmén, 2011, s. 14). 

För att kroppen ska kunna transportera syre och för att musklerna och nerverna ska fungera optimalt 

behöver kroppen mineralämnen (Hellmén, 2011, s. 16). Mineralämnena medverkar bland annat till 
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skelettets styrka, den påverkar också till bra vätskebalans i blodet och vävnaderna. Man ska vara extra 

noga med att man får i sig tillräckligt med kalcium och järn när man tränar (Ericsson & Porsman-

Reimhult, 2011, s. 27). Att behovet av vitaminer och mineralämnen skulle öka för barn som är fysiskt 

aktiva finns de inget som stödjer (Sundin, 2009, s. 246). 

För att motverka oxidation av andra ämnen har det kemiska ämnet antioxidant en förmåga att 

motverka detta. Risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar ökar när oxidativ stress sker i kroppen 

och de fria radikalerna ökar i kroppen. Mängden av fria radikaler ökar i samband med träning och 

tävling men antioxidanterna från mat skyddar oss mot detta. Att äta tillräckligt med frukt, bär, 

grönsaker och rotsaker är bästa sättet att få i sig antioxidanter (Ericsson & Porsman-Reimhult, 2011, s. 

26). 

 

Vatten och vätskebalans 

I vatten finns ingen energi men är helt livsnödvändigt för att kroppen ska fungera optimalt med 

hänseende till bland annat blodtrycket, blodvolymen och för att reglera kroppstemperaturen. För att 

kroppen optimalt ska kunna utsöndra diverse biprodukter via urin och avföring är vatten livsviktigt 

(Sundin, 2009, s. 235). Man förlorar både vätska och salt när man svettas under fysiska aktiviteter och 

vätskebrist kan göra att hjärtat måste arbeta snabbare för att transportera ut blod till de yttre blodkärlen 

och denna pulsökning kan resultera i en prestationsförsämring. Det är därför viktigt att ta hänsyn till 

vätskeintag före, under och efter träning och match (Sundin, 2009, s. 236). När vätskeförlusten blir 

över 3 procent av den totala kroppsvikten minskar blodvolymen och resulterar i försämrad 

prestationsförmåga (Jeukendrup & Gleeson, 2007, s. 41). För barn börjar prestationen påverkas redan 

vid en vätskeförlust på 1 procent. Alltså är det ännu viktigare för barn än för vuxna människor att de 

dricker i samband med fysiska aktiviteter (Blomstrand & Apró, 2009, s. 31). 

 

Kosttillskott 

De som tränar har ett större behov av vitaminer och mineralämnen än de inaktiva men det är ändå inte 

nödvändigt med ett extra intag i form av olika tillskott (Ericsson & Porsman-Reimhult, 2011, s. 26). 

Det pågår forskning och diskussioner kring om man behöver äta kosttillskott när man idrottar (Sundin, 

2009, s. 238). Så länge som man äter en allsidig kost och ser till att man täcker sitt energibehov så 

behöver man inte använda sig av vitamin-, mineral- eller proteintillskott (SOK, 2009, s. 29). Det finns 

dock ett stort antal olika ämnen så påstås ha en positiv effekt på prestationsförmågan, exempelvis 

ginseng. Några enstaka djurstudier har genomförts, på bland annat simmande råttor, som pekade på en 

ökad prestationsförmåga men likvärdiga studier på människor har inte kunnat visa på liknande positiva 

effekter (Ekblom & Nilsson, 2000, s. 147). Svenska Olympiska Kommittén (SOK) tar generellt 

avstånd från alla tillskotten bland annat på grund av bristfällig vetenskaplig dokumentation (SOK, 

2009, s. 29). 

 

Måltidsplanering 

Det gäller att idrottare, oavsett ålder, har en balans mellan mat och träning för att kunna orka träna och 

tävla ordentligt och slippa obehag, exempelvis om man kanske ätit för nära träningen eller att man inte 

ätit alls före eller efter träning och match (Hellmén, 2011, s. 20). På många idrottsanläggningar är 

utbudet av lämplig mat att köpa begränsad och då är det extra viktigt att man tar med sig mellanmål, 

eventuellt lunch samt återhämtningsmål att äta vid matchtillfällena (Hellmén, 2011, s. 25). Tre till fyra 

timmar före träning eller match bör man äta sitt huvudmål och efter träningen eller tävlingen är 

avslutad ska en måltid, återhämtningsmål, intas så snabbt som möjligt (SOK, 2009, s. 20).  

 

Måltider 

Frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål, så beskrivs en lämplig måltidsordning 

för att man ska få en energibalans under dagen. Måltiderna ska naturligtvis vara väl sammansatta och 
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varierade så att man dagligen får i sig alla de nödvändiga näringsämnena (Hellmén, 2011, s. 32). 

Frukosten är viktigt för att man ska fylla på kolhydratdepån och för att höja blodsockret. Många börjar 

dagen med att äta en frukost bestående av exempelvis rostat bröd med marmelad och drickchoklad. En 

sådan frukost innehåller mycket socker, snabba kolhydrater, och leder bara till att blodsockret höjs 

snabbt och man känner sig pigg för stunden men blodsockret sjunker snabbt vilket leder till trötthet, 

koncentrationssvårigheter, irritation och försämrad prestationsförmåga. En bra frukost kan exempelvis 

bestå av gröt, sylt, mjölk och grovt fiberrikt bröd med pålägg, paprika, ägg och frukt (Hellmén, 2011, 

s. 32). Dagens huvudrätter är lunch och middag och ska därför vara energirikare än frukosten och 

mellanmål. Det viktigaste är att lunchen och middagen innehåller alla näringsämnena, protein, 

kolhydrater, fett, vatten, vitaminer och mineralämnen, och det får man om man äter en varierad kost 

bestående av exempelvis kött, kyckling eller fisk och potatis, pasta eller ris och olika grönsaker 

och/eller rotsaker och gärna frukt eller bär till efterrätt (Hellmén, 2011, s. 33). För att få en jämn 

energibalans ska man äta mellanmål och när dessa ska intas beror bland annat på när träningar eller 

tävlingar äger rum (Hellmén, 2011, s. 34). Efter träning eller match som skett under dagen behöver 

musklernas glykogen lager fyllas på, för att vara redo för morgondagens träning och detta göra man 

genom att fylla på med lite kolhydrater som kvällsmål. Kvällsmålen kan vara något lättlagat eller en 

enklare variant av frukost (Hellmén, 2011, s. 35). 

 

Tallriksmodellen 

Livsmedelverkets (2012) rekommendation är att dela upp tallriken för lunch och middag i tre delar. 

Den första delen, ska bestå av grönsaker, rotsaker och frukt. Den andra delen, och minsta delen, ska 

innehålla kött, fisk, kyckling, ägg eller baljväxter. Den tredje delen, energi delen, ska bestå av potatis, 

pasta, ris och bröd och gärna då fullkornsvarianterna, denna del kan vara lika stor som den första 

delen. Tallriksmodellen visar propositioner mellan delarna och inte mängden livsmedel, mängden 

styrs av individernas dagliga energibehov (Livsmedelsverket, 2012, www.slv.se). 

 

Figur 1 Tallriksmodellen enligt Livsmedelsverket 

För att få i sig energi-, vitamin- och proteinrika livsmedel kan man äta enligt tallriksmodellen men det 

är viktigt att man inte bara tänker på energiinnehållet utan också innehållet av näring. Ju mer energi 

man gör av med i sitt idrottsutövande desto större bör energi delen på tallriken vara (Hellmén, 2011, s. 

18). Tallriken kan skilja sig åt beroende på hur liten eller stor energiförbrukare man är men fungerar 

bra som ett pedagogiskt hjälpmedel (Sundin, 2009, s. 43). Enligt Svenska näringsrekommendationer 

bör det dagliga intaget av kolhydrater vara 50 – 60 procent, intaget av protein bör ligga på 10 – 20 

procent och intaget av fett bör vara 25 – 35 procent av det dagliga energiintaget (Blomstrand & Apró, 

2009, s. 9, 14, 20). 
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Mat och dryck före, under och efter träning och match 

Före träning och match 

Det gäller att man äter i lagom tid innan träning eller match så man slipper vara hungrig eller känna sig 

för mätt när den börjar (Hellmén, 2011, s. 20). Att äta en kolhydratrik måltid 2 – 4 timmar innan 

träning eller match är bästa uppladdningen men det bör inte vara mer än 4 timmar eftersom det då 

finns risk att man får låg blodsockernivå med trötthet och prestationsförsämring som följd (Hellmén, 

2011, s. 23). Exempel på lämplig mat att äta före kan vara exempelvis pasta med skinksås eller ris- 

eller bulgursallad med kassler. Andra maträtter som kan vara lämpliga är exempelvis fil, flingor, banan 

och ett halvgrovt bröd med pålägg eller gröt med mjölk och äppelmos, halvgrovt bröd med pålägg. 

(SOK, 2009, s.23). 

30 – 90 minuter innan matchen ska man äta ett kolhydratrikt mellanmål, uppladdningsmål, men detta 

kan vara individuellt och var och en bör undersöka vad som passar dem bäst (Hellmén, 2011, s. 23). 

Syftet med intag innan träningen eller match är att fylla på kroppens förråd med kolhydrater och 

lämplig mängd är 150 – 200 gram kolhydrater i någon form (Blomstrand & Apró, 2009, s. 9). Ett 

sådant uppladdningsmål kan vara en banan, smörgås och ett glas mjölk (SOK, 2009, s.23). Att inta ett 

uppladdningsmål innan har också andra syften, bland annat för att optimerar koncentrationen genom 

att man har blodsockret i balans och att den ökar förutsättningarna till en snabbare återhämtning (SOK, 

2009, s. 22). Innan match är det lämpligast att äta livsmedel som är lättsmält och bekant för kroppen så 

inga överraskningar händer exempelvis en orolig mage (Hellmén, 2011, s. 23). 

För att säkerställa att man är i vätskebalans innan träning och match ska man dricka 4 – 6 deciliter 2 – 

3 timmar innan träning eller tävling vid normalt klimat, vid varmare klimat ska naturligtvis 

vätskemängden ökas eftersom svettningen ökar då (SOK, 2009, s. 22). 

 

Under träning och match 

Om man tränar eller tävlar ungefär en timme så räcker det med att dricka vanligt vatten förutsett att 

man har intagit rätt mängd kolhydrater före (Sundin, 2009, s. 237). Man bör dricka lite och ofta, 

ungefär 1 – 2 deciliter var 10:e till 20:e minut under den fysiska aktiviteten (Hellmén, 2011, s. 21). 

Om dessa tillfällen varar längre än en timme bör man också tillföra kroppen 30 – 60 gram kolhydrater 

för att kroppen ska kunna balansera upp musklernas möjlighet att ta upp glykogen (Sundin, 2009, s. 

237) och en fingervisning om mängden kolhydrater är att 100 gram banan innehåller 22 gram 

kolhydrater (www.100gram.se). Det finns inga egentliga rekommendationer i vilken form 

kolhydraterna ska intas (Blomstrand & Apró, 2009, s. 9). Sportdryck innehållande rätt mängd med 

kolhydrater och natrium är att rekommendera. För att underlätta det spontana drickandet kan 

sportdrycken innehålla lite salt eftersom det stimulerar törsten ytterligare vilket medför att man dricker 

mer och det gör att man minskar risken för vätskebrist (Sundin, 2009, s. 237). Barn har sämre förmåga 

att reglera sin kroppstemperatur än vuxna och det är därför extra viktigt att de dricker rikligt under all 

fysisk aktivitet. Barnens dryck får gärna vara smaksatt och innehålla kolhydrater och salt för att 

stimulera dem att dricka ännu mer så de inte får vätskebrist (Sundin, 2009, s. 246). 

 

Efter träning och match 

Det är viktigt att återställa balansen av vätska och glykogen för att vända proteinnedbrytningen till 

uppbyggnad så snabbt som möjligt efter avslutad träning eller match för att optimera återhämtningen 

samt minska infektionsrisken. Omedelbart efter avslutad aktivitet är muskelns förmåga som störst att 

lagra in ny glykogen (SOK, 2009, s. 24) Efter träning eller match är det viktigt att få i sig snabba 

kolhydrater från exempelvis vitt bröd. De snabba kolhydraterna producerar också lite extra insulin som 

förenklar inlagringen av glykogen och stimulerar muskeluppbyggnaden (Sundin, 2009, s. 227). För att 

kroppen ska återhämta sig är det lämpligt att man äter eller dricker något som innehåller både 

kolhydrater och protein som exempelvis ett glas mjölk med en banan eller en drickyoghurt. Efter 

träning eller match kan man redan i omklädningsrummet äta ett återhämtningsmål för att inom två 

timmar äta en riktig måltid och då gärna innehållande långsamma kolhydrater (Hellmén, 2011, s. 26). 
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Tillförsel av högkvalitativa proteiner från exempelvis ägg och mjölk har vistats stimulera 

muskeluppbyggnaden om detta tillförs kroppen i direkt anslutning till träningen (Blomstrand & Apró, 

2009, s. 11). Det finns ingen skillnad på vilken nivå träningen bedrivs, motions- eller elitnivå, så är det 

lika viktigt att snabbt tillföra kolhydrater efter träning men det är längden och intensiteten på passet 

som avgör hur stor mängd det ska vara (Sundin, 2009, s. 227). Ett lämpligt återhämtningsmål som 

innehåller 100 gram kolhydrater och 10 gram protein är exempelvis 2 bananer, 2 glas apelsinjuice och 

2 deciliter lättmjölk eller 4 deciliter lättfruktyoghurt med 3 deciliter cornflakes. Att inta mycket fettrik 

kost efter träningen eller match är olämpligt eftersom detta kan påverka magen negativt (SOK, 2009, 

s. 24-25). 

Hur mycket vätska man förlorar under träning eller match är väldigt individuellt men för att räkna ut 

förlusten kan man väga sig innan och jämföra den vikten med den man har efter träningen eller 

matchen och efter man urinerat (Sundin, 2009, s. 236). Vätskebalansen återställs med 1,5 gånger den 

mängd man förlorat, man ska dricka 5 deciliter omedelbart efter avslutad aktivitet och sedan fylla på 

med 1,5 deciliter var 15:e minut (SOK, 2009, s. 24). 

 

Ätstörning 

De flesta idrottare har en energibalans, alltså har ett energiintag som är lika stort som 

energiförbrukningen, men de som har en negativ energibalans under en längre tid kan drabbas av eller 

kan ha någon form av ätstörning. 

De flesta ätstörningar förknippas med ett onormalt lågt energiintag jämfört med energiförbrukningen 

men också hetsätning som avslutas med kräkning förekommer. Om inte detta diagnostiseras och 

behandlas kan detta leda till negativa effekter på prestationsförmågan och kan ge negativa kroniska 

effekter på personens hälsa. Ätstörningar indelas i anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätning och 

ätstörning utan närmare specifikation (Jeukendrup & Gleeson, 2007, s. 272). Personer med anorexia 

nervosa har en skev bild på sin egen kropp och upplever sig själv som tjocka och överviktiga och är 

livrädda för att gå upp i vikt. Tydliga tecken på anorexi är bland annat viktreduktion med 15 procent 

under förväntad vikt, låg kroppstemperatur, låg vilopuls, störningar av kroppskänsla och ett kvinnligt 

tecken är frånvaro av minst tre på varandra följande menstruationer (Jeukendrup & Gleeson, 2007, s. 

272). Hård träning och litet energiintag kan ge menstruationsrubbningar, låg bentäthet och låg 

energitillgänglighet hos kvinnor och flickor, dessa tre tillstånd kallas för den kvinnliga triaden 

(Sundin, 2009, s. 247). Bulimia nervosa kännetecknas av konsumtion av stora mängder mat som följs 

upp av självmant framkallade kräkningar. Idrottare med bulimi är vanligtvis normalviktiga till skillnad 

för dem som har anorexia. Tecken på bulimi är bland annat håravfall, frätskador på tänderna, svullna 

spottkörtlar, rytmrubbningar på hjärtat och uttänjd magsäck vilket resulterar i magsmärtor (Jeukendrup 

& Gleeson, 2007, s. 273). 

Carlsson beskriver i, Riksidrottsförbundets FoU-rapport 2004:1 Ätstörningar – en kunskapsöversikt 

(2004), om en studie som genomfördes på norska idrottare och denna visar att ätstörningar är vanligare 

bland idrottare än människor i övrigt, de nämns siffror på att 10 procent av elitidrottarna kan ha 

diagnosen ätstörning jämfört med 3,2 procent bland övriga medborgare. Bland dessa norska kvinnliga 

idrottare hamnade siffran på 20 procent och på 8 procent för de idrottande männen (Carlsson, 2004, s. 

8). En annan studie med en urvalsgrupp av junior- och seniorgymnaster visade att många fick 

kommentarer på sin vikt av sina tränare och vanligast var rekommendationer till viktreduktion men 

även rekommendationer till viktökning förekom (Carlsson, 2004, s. 10). 

Det är av stor vikt att ledarna, tränarna och idrottarna utbildas i näringslära för att öka medvetenheten 

om ätstörningar inom idrotten samt att ledarna och tränarna kan ge rätta signaler och stöttning till sina 

idrottare. Det är ofta kroppsfixering och prestationskrav som gör att idrottare råkar ut för någon form 

av ätstörning (Carlsson, 2004, s. 10) 

Några idrottsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF) har handlingsplaner och policyn kring arbetet 

med att motverka anorexi och bulimi, vilka dessa förbund är nämns inte i Carlsson studie (2004, s. 

10). 
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Tidigare forskning 

Fysisk aktivitet och idrott 

Magdalena Jacobsons kunskapsunderlag, ”Fysisk aktivitet – Barn och Ungdomar” (2006), visar att 86 

procent av alla i Sverige i 13 – 20 årsåldern har någon gång varit medlem i en idrottsförening under 

sin livstid. Om barn och ungdomar är fysiskt aktiva under sin uppväxt medför detta positiva effekter, 

till exempel en hälsosam tillväxt och utveckling. Studie gjorda på flickor och pojkar i åldern 14 till 31 

år visade att det fanns ett samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och bra betyg i skolan och 

minskad risk för inaktivitet i vuxenålder. Det är därför viktigt att uppmuntra barn och ungdomar till att 

vara fysiskt aktiva då detta ger positiva effekter för nuvarande och framtida hälsa och välbefinnande 

(Jacobson, 2006, s. 3). Fysisk aktivitet under barndomen, speciellt innan puberteten, som belastar 

skelettet stärker benvävnaden, vilket individen sedan har nytta av hela livet. Löpning, tennis och 

gymnastik är några idrotter som stärker skelettet. En stärkt benvävnad minskar risken för benskörhet 

senare i livet. Det fanns ett samband mellan psykisk hälsa och regelbunden fysisk aktivitet hos barn 

och ungdomar. En studie visar att de som är fysiskt aktiva har en högre självkänsla, de är mer 

involverade i sociala nätverk och lider mindre av psykosomatiska besvär (Jacobson, 2006, s. 4). 

Vad är det som avgör om man vill fortsätta och börja bli mer fysiskt aktiv? Jenny Isberg (2009) har i 

sin avhandling, ”Viljan till fysisk aktivitet”, undersökt hur man motiverar ungdomar i åldern 12 – 16 år 

att bli fysiskt aktiva. Detta efter att hon noterat att den fysiska aktiviteten minskade med stigande 

ålder. De som var fysiskt aktiva som barn och ungdomar förblev fysiskt aktiva i vuxen ålder. 

Forskning visar tydligt att fysisk aktivitet minskar riskerna att få exempelvis övervikt, hjärt- och 

kärlsjukdomar senare i livet. Det är mycket viktigt att unga människor blir motiverade och stimulerade 

till att utöva någon fysisk aktivitet regelbundet som de sedan behåller senare i livet. För att 

ungdomarna ska fortsätta att vara fysiskt aktiva behövs en miljö där ungdomar kan nås och träffas, en 

kompetent person som kan förmedla vikten med fysisk aktivitet. Det var också viktigt att det skapades 

möjligheter till fysisk aktivitet för ungdomarna samt att det skapades upplevelser som motiverade dem 

till fortsatt deltagande. Isbergs uppföljning 4,5 år efter avslutad intervention visade att de som tidigare 

hamnade i kategorierna fysiskt inaktiva och motionärer i mycket större utsträckning var mer 

regelbundet fysiskt aktiva jämfört med kontrollgruppen. Detta tyder på att det är viktigt att motivera 

och stimulera personer till fysisk aktivitet samt ge dem en bred och varierande upplevelse av olika 

idrottsaktiviteter oavsett på vilken aktivitetsgrad de har i ung ålder och själva målet var att de skulle 

fortsätta vara fysiskt aktiva i vuxen ålder. Studien visade att det var bättre att ägna sig åt varierande 

aktiviteter i unga år jämfört med att lägga fokus på en aktivitet. Varje fysisk aktivitet som ungdomarna 

genomförde i denna undersökning genererade i en feedback från idrottsläraren. Detta motiverade 

många av dem att fortsätta med någon fysisk aktivitet (Isberg, 2009). 

Laakso, Telama, Nupponen, Rimpelä & Pere (2008) kom fram till i sin studie ”Trends in leisure time 

physical activity among young people in Finland, 1977 – 2007” att ungdomar i åldern 12 – 19 år har 

minskat sin fysiska aktivitet på fritiden och då främst inom de aktiviteter som bedrevs inom föreningar 

jämfört med de fysiska aktiviteter som inte var organiserade. Noterbart kanske är att denna studie 

genomfördes i Finland men jag tror personligen inte att den skulle skiljt sig märkbart om den hade 

genomförts på svenska ungdomar. 

 

Kost och näringslära 

Eva Blomstrand & William Apró skriver i sin forskningsrapport ”Kunskapsöversikt: Kost och 

näringslära inom idrott” (2009), för att ha en god hälsa och kunna göra idrottsliga prestationer har 

kosten en stor betydelse oavsett kategori av människor. För att idrottare ska kunna träna och tävla hårt, 

minimera riskerna för skador och sjukdom är en välbalanserad kost av stor betydelse. För barn och 

ungdomar är energiintaget viktigt eftersom den ska täcka behovet för normal tillväxt och fysisk 

aktivitet. Dåligt energiintag resulterar i energibrist och detta kan få konsekvenser för hälsan och 

prestationen. Trötthet under långvarig träning eller tävling är ofta relaterat till brist på kolhydrater 

eftersom musklernas glykogen lager begränsar prestationsförmågan. Träning ökar insulinkänsligheten 
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men genom tillförsel av kolhydrater bidrar man till en gynnsam effekt på glukostransport och 

förnyelse av muskelglykogen, kolhydratdepån i musklerna. Vätskebrist försämrar prestationen och det 

är därför viktigt att ta hänsyn till vätskeintag före, under och efter träning och tävling. En vätskeförlust 

på 2 procent för vuxna börjar hämma prestationen och för barn börjar prestationen påverkas redan vid 

en vätskeförlust på 1 procent. Alltså är det ytterst viktigt för barn att de dricker i samband med träning 

och tävling (Blomstrand & Apró, 2009).  

Emma Pattersons doktorsavhandling ”Dietary Intakes of Swedish Children and Adolescents” (2010), 

hade som syfte att undersöka om det gick att upptäcka tidiga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar 

och andra risker som kan påverka hälsan i framtiden. Hon samlade in data från barn och ungdomar, 9 

och 15 åringar från skolor i Stockholm och Örebro. Dessa fick berätta vad de ätit dagen innan genom 

en 24-timmars studie, de bar rörelsedetektorer för att registrera deras fysiska aktivitet och de fyllde i 

en enkät om deras livsstil. Den första studien gjordes 1998 – 1999 och en uppföljning genomfördes 

sex år senare, 2004 – 2005. Studien kom fram till att barn och ungdomar oftast åt för mycket mat som 

innehöll för mycket energi (socker) och för lite näring och att ett ökat intag av exempelvis frukt, 

grönsaker och andra hälsosammare livsmedel skulle vara att rekommendera för dem. Studien kom 

också fram till att kostens energiinnehåll skulle kunna vara en lämplig indikator för att mäta hur 

lämplig kosten är att äta och ett bra stöd som kostvägledning. Barnen och ungdomarna kostvanor 

behövde förändras för att de senare i livet inte skulle drabbas av hälsoproblem så som hjärt- och 

kärlsjukdomar. Barnen och ungdomarnas livsstilsbeteende undersöktes och de kom fram till att de 

förekommer stora variationer mellan barn, ungdom, pojkar och flickor. Studien kom också fram till att 

de kostvanor man hade som liten förändras marginellt när man blev äldre, så om man hade goda 

matvanor som barn så hade man det även som ungdom och vuxen. Uppmuntran och stöd till att 

konsumera en hälsosammare kost måste vara konstant och konsekvent från en ung ålder (Patterson, 

2010). 

Ida Josefsson och Malin Sahlström kandidatuppsats ”Ladda, återhämta och prestera” (2010) hade 

som syfte att undersöka unga idrottares vanor kring uppladdnings- och återhämtningsmål i förhållande 

till Svenska Olympiska Kommitténs (SOK) rekommendationer. Deltagarna i denna enkätstudie var 

elever i årskurs 1 på två olika idrottsgymnasier. I resultatet framkom det att 92 procent att de 

tillfrågade någon gång ätit ett uppladdningsmål innan träning eller tävling men bara 40 procent gjorde 

det regelbundet. De vanligast förekommande livsmedlen i detta mål var smörgåsar, yoghurt, 

kexchoklad och frukt. Majoriteten av eleverna hade någon gång blivit informerade om vikten med 

uppladdningsmål men 7 procent hade aldrig fått någon information. Ett likvärdigt resultat fick de 

angående återhämtningsmålet. Resultatet om återhämtningsmål visar att det fanns små skillnader hur 

ofta pojkar och flickor intog detta målet. Det kunde utläsas att det bland tjejerna var vanligare att äta 

måltiden efter hälften av träningarna eller tävlingarna än vad det var bland killarna, då 20 procent 

respektive 5 procent valt detta alternativ. Hos killarna var det istället mer vanligt att alltid, eller aldrig 

inta måltiden efter träningarna/tävlingarna. Då båda måltiderna är viktiga, så det var mycket positivt 

att en så stor del av eleverna åt dessa mål så pass regelbundet som de gjorde. Anledningen till att 

ungdomarna som inte åt uppladdnings- och återhämtningsmål regelbundet, kunde bero på ett flertal 

faktorer, såsom exempelvis kunskaps- och tidsbrist (Josefsson & Sahlström, 2010). 

”Inom idrott finns en övertro på att en diet, kosttillskott eller någon annan produkt är nyckeln till 

framgång” så inleder Petra Lundström (Svensk Idrott, 2012) sin artikel. I regel behöver man träna 

mycket men lite talang hjälper naturligtvis till om man vill bli framgångsrik inom idrott. Lundström 

skriver att det inte finns några magiska piller eller dunderdieter som hjälper till att vinna 

guldmedaljerna. Det enda som hjälper är att äta en välsammansatt kost eftersom den innehåller 

mängder av ämnen som samverkar med varandra och påverkar i stort sett alla processer som är 

involverade i energiproduktion och återhämtning. Äter vi en ”rätt” sammansatt kost vid ”rätt” tidpunkt 

påverkas hjärnans belöningssystem på ett positivt sätt. Denna belöning uteblir om man ersätter maten 

med kosttillskott eller måltidsersättningar och aktiveras inte belöningssystemet infinner sig inte 

känslan av mättnad och tillfredställelse. Då är det väldigt lätt att man börja småäta godis eller andra 

livsmedel innehållande snabba kolhydrater (socker), kroppen får massor av energi men ingen näring. 

Kombinationen bra mat och andra faktorer som träning är enda vägen till framgång (Lundström, 2012, 

s. 8) 
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Sammanfattning av bakgrunden 

Vad man äter har stor betydelse för vilka tränings- och tävlingsresultat man vill uppnå. Äter man en 

varierande, näringsrik och välbalanserad kost, så får man i sig tillräckligt med kolhydrater, protein, 

fett, vitaminer och mineralämnen under dagen kan man tillgodo göra sig dessa inför, under och efter 

träning. Om det dagliga energiintaget är mindre än det dagliga förbrukningen kommer musklerna 

brytas ner och prestationen under träningar och tävlingar kommer att försämras. En lämplig 

måltidsordning är frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål, för att man ska ha en 

energibalans under dagen. Måltiderna ska naturligtvis vara väl sammansatta så att man får i sig alla 

nödvändiga näringsämnena som kroppen behöver. Individernas fysiska prestationsförmåga kan variera 

mycket från dag till dag och skilja sig men kosten man äter under dagen kan då bli helt avgörande hur 

hög prestationsförmågan man kan få. 

Fysisk aktivitet under barndomen, speciellt innan puberteten, som belastar skelettet stärker 

benvävnaden, vilket man sedan har nytta av resten av livet. En stärkt benvävnad minskar risken för 

benskörhet senare i livet. Det är viktigt att uppmuntra barn och ungdomar till att vara fysiskt aktiva då 

detta ger positiva effekter för nuvarande och framtida hälsa och välbefinnande. 

 

Teoretisk ram 

Jag valde att utifrån mitt syfte och min frågeställning använda mig av genusperspektivet som teoretiskt 

perspektiv för min studie. Att genomföra en studie och använda sig av genusperspektivet innebär att 

man vill studera hur skillnader konstrueras, förändras och vidmakthålls mellan män/pojkar och 

kvinnor/flickor. När man undersöker något med stöd av genusperspektiv så gäller de att se saker och 

ting ur flera olika synvinklar och försöka kasta av sig gamla fördomar, föreställningar och invanda 

tänkesätt. 

 

Genusperspektivet 

Genusperspektivet behandlar föreställningen om att individen utifrån kulturella aspekter antingen 

tillhör det manliga eller kvinnliga könet och att dessa två skiljer sig radikalt från varandra. Det 

innefattas även av hur vi människor förhåller oss till varandra och skapar vår identitet utifrån detta. 

Perspektivet belyser även hur de två könskategorierna rangordnas i förhållande till varandra 

(Magnusson, 2003, s. 24). Att genomföra en studie och använda sig av genusperspektivet innebär att 

man vill studera hur skillnaderna mellan könen konstrueras, vidmakthålls och förändras. Det är främst 

inom humaniora och samhällsvetenskap som genusperspektivet har använts men numera används den 

också inom en rad andra discipliner. Genusperspektivet har ifrågasatts på grund av att det bortser från 

de skillnaderna som kan finnas mellan gruppen män och gruppen kvinnor, när det gäller bland annat 

klass, etnicitet, sexualitet (www.pu.uu.se).  

Ett teoretiskt begrepp som används är genusordningen och den används för att benämna den sociala 

struktur som skapar och upprätthåller maktrelationer mellan kvinnor och män. Den stereotypa synen 

på könen har gjort att pojkar ska lära sig att framstå som hårda och dominanta, vare sig de vill eller 

inte, och genom grupptryck alltid ska framstå som tuffa och hårda. Synen på flickor är att de ska visa 

upp sig som åtråvärda och attraktiva, sittande på en sidenkudde och invänta sin drömprins (Connell, 

2009, s. 13). I min studie skulle den kunna framställas som att “riktiga” män inte äter grönsaker och 

ska bli serverad mat av kvinnan samt att kvinnor ständigt strävar efter den perfekta idrottskroppen och 

ska laga mat till mannen. Genusordning bygger på två principer, isärhållande och hierarkisering. 

Hirdman (2007) menar med isärhållande, det mönster som placerar oss i respektive kvinno- och 

mansfålla. Detta innebär att kvinnor och män hålls isär genom att genusordningen tvingar dem att 

agera på skilda sätt, det vill säga de sätt som är förenliga med respektive genus. Isärhållandet 
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upprätthålls genom att den som överträder gränserna för hur man bör agera som man respektive kvinna 

sanktioneras av omgivningen. En kvinna som tar sig an ett stereotypt manligt kroppsspråk eller sätt att 

tala och har ett traditionellt manligt yrke framstår som avvikande. Hon upplevs som okvinnlig och 

därmed också som annorlunda. Män ges möjlighet att tillträda utrymmen och arenor till vilka kvinnor 

inte ges tillträde. Dessa manliga utrymmen och arenor värderas högt i samhället jämfört med de arenor 

kvinnor har tillträde till, detta leder därför till en underordning för det kvinnliga könet. Dessa 

utrymmen och arenor har länge setts som männens värld och resulterat till en enda stor homosocial 

värld dit kvinnor inte getts tillträde. Exempel på dessa arenor är bland annat ledningsgrupper för större 

företag etc. Hierarkisering innebär att det är mannen som är normen, prototypen av människan. 

Kvinnan är undantagen och jämförs alltid mot den manliga förebilden (Hirdman, 2007, s. 12-14). Den 

manliga normen är en kulturell självklarhet som finns överallt, den är invävd i tankar, språk och kultur 

(Hirdman, 2001, s. 60) 

Ordet genus är latin och betyder härkomst, släkt, stam, kön och är den grammatiska termen för 

femininum och maskulinum (Hirdman, 2001, s. 11). Vanligtvis förklaras genus som det socialt och 

kulturellt skapade könet medan man med kön menar det biologiska könet. Det finns alltså inga fasta 

kategorier för manligt respektive kvinnligt utan tvärtom olika begrepp som ständigt förändras och 

skiftar. I genus begreppet ligger en föreställning om att det manliga är överordnat det kvinnliga och 

rymmer därför en stor del maktaspekter. Åtskillnaden mellan kön och genus är dock omtvistad 

(www.pu.uu.se). Att man genom hela livet, från omgivningen, ges uttryck för hur man ska uppföra sig 

utifrån könstillhörigheten är främsta orsaken till att genusskillnaderna bevaras och bidrar till att skapa 

uppfattningar om skillnaderna. Genom dessa uppfattningar letar människan sin tillhörighet som 

antingen man eller kvinna. Connell menar dock att individen inte är helt passiv i sitt blivande till man 

eller kvinna utifrån de genusskillnader som finns i samhället, utan själv är en aktiv del i detta blivande, 

då individen anpassar sig efter genusordningen (Connell, 2009, s. 18-19). Män och kvinnor betraktas 

olika både sett ur vilken maktstatus och vilka egenskaper man innehar. Connell (2009) belyser 

maktaspekten i förhållande till kön och menar att den ojämnställda genusordningen i allmänhet gynnar 

främst män men att den kan också innebära negativa konsekvenser för många män (Connell, 2009, s. 

21). 

Många anser att män och kvinnor är olika men det finns fler likheter än vad det finns skillnader mellan 

könen. Man kan ju fråga sig varför man inte kan acceptera likheterna och svaret på den frågan ligger i 

den kulturella bakgrunden. Den dikotomiska genussymboliken är starkt förankrad i vår västerländska 

kultur och detta är en av anledningarna till att många bara ”ser” skillnader mellan kön och genus 

(Connell, 2009, s. 61). Många har den uppfattning om att genusforskning står för forskning som 

behandlar specifika kvinnliga problemområden när det egentligen betecknar problemområden som rör 

relationer mellan kvinnor och män (Larsson, 2003, s. 2). 

Resultatet i mitt arbete bygger jag på ett av genusperspektivets teoretiska begrepp, genusordningen 

och principerna isärhållandet och hierarkisering. Jag har sökt efter ”utrymmen” och ”arenor” som 

endast pojkarna hade tillträde till samt undersökt om pojkarna var normen för vilken uppfattning 

ungdomarna hade till kost och dess påverkan på prestation. 
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Syfte 

Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka idrottande ungdomars uppfattningar om kost och dess påverkan 

på prestationen. 

 

Frågeställningar 

Frågeställningar som jag önskar få svar på är följande:  

 Vilken målsättning har ungdomarna med sitt idrottande? 

 Hur beskriver de sin måltidsplanering inför träning och tävling? 

 Hur och från vem/vilka tar de till sig råd och information om kost och kostråd? 

 

Metod 

Det finns olika slags datainsamlingsmetoder som kan tillämpas för att ta reda på vilken uppfattning 

någon har till ett specifikt tema. Jag valde att använda mig av kvalitativ semistrukturerad 

forskningsintervju. 

 

Val av metod 

Jag var intresserad av att se något ur någon annans synvinkel i min studie, de idrottande ungdomarnas. 

Syftet med min studie var att undersöka vilken uppfattning dessa hade till kost och dess påverkan till 

prestation. Därför ansåg jag att en kvalitativ semistrukturerad intervju var lämpligast för insamling av 

data till min studie. Eftersom jag har en god kunskap och erfarenhet i ämnet, idrottande ungdomar och 

kost, kunde jag inta ett empatiskt förhållningssätt som är nödvändig vid genomförande av kvalitativa 

intervjuer (Bryman, 2011, s. 362). 

För insamling av kvalitativ data till en undersökning så är intervjuer det bäst lämpade alternativet att 

använda sig av eftersom man med stöd av frågorna och med hjälp av följdfrågorna kan få utförliga 

svar (Bryman, 2011, s. 412). De svaren som man vill få fram under kvalitativ forskning blir oftast mer 

generella men tyngdpunkten ligger på informanternas egna uppfattningar och synsätt på 

frågeställningarna. Under kvalitativa intervjuer är det eftertraktat att låta informanterna röra sig i olika 

riktningar för att få kunskap om vad de upplever som relevant och viktigt. Man behöver inte följa 

intervjuguiden slaviskt utan kan variera ordningsföljden på frågorna samt ställa relevanta följdfrågor. 

Detta tenderar att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer mer flexibla och anpassade efter 

informantens svar på frågorna och eventuella följdfrågor för det är detaljerade och fylliga svar som 

intervjuaren vill ha på sina frågor (Bryman, 2011, s. 413). 

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att man vill få informanter att beskriva sin uppfattning 

till ett specifikt tema, i mitt fall om kost och vad, när, hur och varför de äter viss mat vid vissa 

tidpunkter. Jag hade i min intervjuguide, se bilaga 2, specifika teman/frågeställningar som jag önskade 

beröra och informanten gavs friheten att utforma svaren på sitt eget sätt. Det är okej att låta 

informanterna att röra sig i olika riktningar eftersom detta ger kunskap om vad de upplever som viktigt 

och relevant. Viktigt är att informanten uppfattar frågeställningen på samma sätt som intervjuaren 

ställt frågan men intervjuaren kan med följdfrågor be informanten utveckla eller förtydliga sitt svar 

(Bryman, 2011, s. 415). 
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Det är studiens syfte och frågeställning som avgör om man gör en kvalitativ eller kvantitativ studie. 

(Trost, 2010, s. 25). Om man vill ha reda på hur ofta, hur många, är det en kvantitativ studie man ska 

göra men vill man förstå eller hitta mönster i handlingar eller uppfattningar är en kvalitativ studie bäst 

lämpad (Trost, 2010, s. 32).  

Valet av att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer för insamling av data till min studie 

kändes självklart eftersom jag önskade fylliga, detaljerade och intressanta svar från de jag intervjuade 

och jag vill ha reda på vilken uppfattning ungdomarna hade till kost. 

 

Urval 

Jag valde att intervjua åtta stycken personer som befinner sig i kategorin idrottande ungdomar enligt 

Riksidrottsförbundets definition, som finns beskriven i bakgrunden i detta arbete. Mina informanter 

var i åldern 17 eller 18 år och var jämnt fördelade mellan flickor och pojkar. Orsaken till att just dessa 

valdes ut berodde främst på att det inom de lag som jag kontaktade, inte fanns andra i den åldern som 

jag efterfrågade. I de fallen där flertalet i laget var i den åldern jag efterfrågade, så var det slumpen 

som avgjorde att jag just valde ut dem. Två av informanterna kontaktade jag efter tips från tränare i 

andra lag och det enda jag efterfrågade var 17 eller 18 åringar. Hälften av mina informanter var aktiva 

inom mindre föreningar i en mindre ort och de övriga var aktiva i stora föreningar i en medelstor stad. 

Med stora föreningar menar jag föreningar som har lag som spelar i de högsta nationella serierna. Jag 

hade som önskemål att intervju två personer per idrottsgren, handboll, fotboll, ishockey och innebandy 

och detta lyckades jag med. Att valet föll på just dessa idrotter berodde på att jag har erfarenhet och 

kunskap om dessa idrotter, själva spelet, upplägget av och genomförande av träning. 

 

Genomförande 

Jag tog kontakt med idrottsledare som jag lärt känna genom åren och frågade dessa om det var möjligt 

att kunna få använda någon av deras adepter i min intervjustudie. Ledarna såg inga som helt problem 

med att låta deras spelare delta och jag gavs möjlighet att välja fritt bland spelarna i truppen i 

respektive lag. Vid de fallen som den jag tänkte intervjua var under 18 år så kontaktade jag föräldrarna 

innan jag tog kontakt med de tilltänkta informanterna. Efter genomgång av åldern på spelarna i 

respektive lag, valde jag ut att fråga de som var i den åldern som jag efterfrågade och samtliga svarade 

omgående jakande när de fick frågan om de kunde tänka sig att ställa upp. Vid två tillfällen tog jag 

kontakt direkt med de tilltänkta informanter och deras föräldrar utan att kontakta ledare eller förening 

för att jag skulle få med aspekter som kön och idrottsgren. Jag använde mig av ett brev till 

informanterna, se bilaga 1, för att förtydliga och förklara min avsikt och mitt syfte med studien. Jag 

förklarade också hur intervjun skulle gå till och hur lång tid den skulle ta, all den här informationen 

fanns även att läsa i brevet. De som jag valde ut fick detta brevet med sig hem som de sedan hade med 

sig till intervjun där jag kontrollerade att de var undertecknade av informanterna och av föräldrarna om 

informanten var under 18 år. 

När jag slutligen började med intervjuerna så intervjuade jag en person åt gången och endast vid ett 

tillfälle genomförde jag två intervjuer på samma dag. Intervjulängden varade mellan 39 och 52 

minuter och jag spelade in samtliga intervjuer med hjälp av en diktafon. Vid fyra av tillfällena 

genomfördes intervjuerna hemma hos mig vid mitt köksbord eller i mitt arbetsrum och två av tillfällen 

hemma hos informantens köks- eller vardagsrumsbord. Två av intervjuerna skedde på en neutral plats 

för oss båda, på ett kontor i en sporthall och på en pizzeria. Under genomförandet av intervjun befann 

sig endast den intervjuade och jag som genomförde intervjun i rummet, förutom på pizzerian, men där 

satt vi avskilt så att ingen hade möjlighet att höra vårt samtal och inte heller störa oss under intervjun. 

Platserna valdes i samråd med informanterna, det enda kravet var att jag ville sitta ostörd under hela 

samtalet. Vid de tillfällen intervjuerna genomfördes hemma hos mig så önskade informanterna själva 

att komma till mig och genomföra intervjuerna. 

Jag placerade oss, mig och informanten, avsiktligt vid samtliga intervjuer på stolar som stod i en nittio 

graders vinkel i förhållande till varandra (Høigaard & Jørgensen. 2006, s. 37) med ett bord i vår närhet 
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där jag placerade min diktafon. I och med denna möblering hade vi möjlighet att ha ögonkontakt eller 

att titta bort. Just denna placering av stolarna har vid tidigare samtal som jag hållit skapat ett bra 

samtalsklimat och det gjorde det även dessa gånger för jag kände mig bekväm under samtalet och 

uppfattade att de som blev intervjuade också kände sig bekväma. Under intervjuerna använde jag mig 

av en intervjuguide, se bilaga 2 och de intervjuade fick svara på samma frågor. Jag hade läst min 

intervjuguide så många gånger att jag kunde den utantill och behövde inte läsa innantill hela tiden. 

Ibland kastade jag om frågorna och ibland ställde jag de på förväg valda följdfrågorna som jag hade 

med i min intervjuguide och ibland behövdes inte följfrågorna eftersom informanten svarade utförligt 

på min ”huvudfrågeställning”. Vid några tillfällen valde jag att ställa ytterligare följfrågor eftersom jag 

ville att informanterna skulle utveckla sina svar ytterligare eller förtydliga vad de egentligen menade. 

Detta är vanligt förekommande när man använder sig av en semistrukturerad intervju i studiesyfte. 

Direkt efter intervjuerna gjorde jag några anteckningar om mina upplevelser som jag sedan hade som 

stöd för att hitta tillbaka känslan från intervjutillfället vid transkriberingen och analysen. 

Inspelningarna transkriberade jag senast två dygn efter genomförd intervju. Jag upplevde att de 

intervjuade upplevde situationen som positiv och intervjuerna kändes som den flöt på som ett vanligt 

samtal kring ett specifikt tema, trots att samtalen spelades in. Diktafonen distraherade eller hämmade 

inte samtalet. Jag upplevde mig själv som avslappnad och fokuserad och detta fick jag även bekräftat 

under transkriberingen när jag hörde mig själv ställa frågor och hörde mig aktivt lyssna på deras svar 

med exempelvis ett “hm-ande” som bekräftelse på deras svar. 

 

Databearbetning 

Jag har valt att presentera mitt resultat med följande rubriker; Ungdomarnas målsättning med idrotten, 

Ungdomarnas uppfattningar om kost, Ungdomarnas uppfattningar om kostens påverkan på prestation, 

Kostråd och Mat och dryck i samband med träning och match. 

Efter att alla intervjuer var gjorda och transkriberade, skrev jag ut dessa. Jag läste igenom dem och vid 

ett tillfälle valde jag att lyssna på ett stycke i intervjun från en av informanterna igen, för att förstå vad 

denne verkligen menade med ett av sina svar och att jag verkligen hade skrivit som denne svarade och 

förstått vad den menade. Jag hängde upp samtliga utskrifter på en vägg hemma för att få det så 

överskådligt som möjligt. 

Jag använde mig av tematisk analysmetod för att hitta gemensamma teman som motsvarade 

frågeställningarna jag hade till syftet för min studie (Bryman, 2011, s. 528). Jag började arbetet med 

att hitta likheter, skillnader, grupperingar och olika mönster i utsagorna. Jag läste återigen genom 

intervjuerna för att skaffa mig utförligare intryck för varje informant samt lägga märke till mönster, 

teman och rimligheter i utsagorna. Jag markerade med överstrykningspennor i olika färger de olika 

teman som jag uppfattade i utskrifterna som motsvarade de frågeställningar jag hade. Detta gjorde att 

jag mycket lättare kunde påvisa de teman som jag eftersökte till resultatet. Jag fick skriva ut nya 

transkriberingar några extra gånger, eftersom jag vid några tillfällen markerade ett tema och sedan 

ändrade uppfattning och ”bytte” färg på specifika utsagor från informanterna. Ibland gick jag ifrån 

arbetet för att efter en stund återuppta arbetet och då ”hittade” jag återigen ”tråden”. Jag tyckte att jag 

stirrade mig blind på svaren och en kort vilostund gjorde att jag såg på arbetet med piggare ögon vilket 

resulterade i nya infallsvinklar på svaren. 

Jag har valt att lyfta fram många citat för att visa olika nyanser på svaren på mina frågor. Sedan ville 

jag ge läsaren en bra bild av olika aspekter som framkommit från intervjuerna som jag sedan 

åskådliggjort med citat från informanterna. Jag valde att redovisa mitt resultat utifrån de teman som 

jag ”fångade” upp ifrån intervjuerna och valde att använda mig av genusperspektivet för att kunna 

analysera och tolka studiens empiri. 

Jag avstod från att söka efter sanningar och fasta innebörder i mina intervjuer utan la den största vikten 

på att hitta skillnader, likheter och nyanser i intervjuerna. Alltså kan man säga att jag intog ett 

postmodernt förhållningssätt i mitt tolkande av intervjuerna (Bryman, 2011, s. 636). 
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Tillförlitlighetsfrågor 

En analys är aldrig helt objektiv, utan den kan färgas av vem det är som gör analysen och vad denna 

person har för tidigare erfarenhet, kunskap och uppfattning. Eftersom jag har erfarenhet och kunskap i 

ämnet idrott, ungdomar och kost valde jag idrottande ungdomar, kost & prestation som tema för min 

studie. Poängteras bör att jag inte har lagt mina egna värderingar i informanternas svar och därför 

anser jag att jag har varit så objektiv som möjligt i min studie. 

Jag använde mig av en väl genomarbetad intervjuguide, se bilaga 2, till mina kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer vilket gjorde att mina intervjuer blev likartade och därigenom blir 

trovärdigheten i studien större och rimligheten att man tar reda på det man önskar enligt studiens syfte 

bättre (Bryman, 2011, s. 419). Jag upplevde att jag och mina informanter hade en bra och personlig 

kontakt under intervjun och detta bör ha resulterat att mina informanter svarade tillförlitligt och 

trovärdigt på mina frågeställningar. Trots att situationen för informanterna säkert var ovanlig och 

kanske till och med var ny för många av dem samt att samtalet spelades in och kanske hade platsen 

som intervjun genomfördes på betydelse så upplevde jag intervjuerna som behagliga, givande och 

intressanta. Någon obalans i maktförhållandet upplevde jag aldrig. En viktig aspekt i detta kan vara 

min trovärdighet och skicklighet att hålla intervjuer som gjort att informanterna kände sig bekväma i 

situationen. Min erfarenhet av att hålla intervjuer och kunskapen i ämnet och trovärdigheten under 

intervjuerna gjorde att resultatet blev så trovärdiga och tillförlitliga som möjligt.  

 

Etiska aspekter 

Jag anser att jag har hållit mig till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet rekommenderar. 

De säger att man som forskare ska hålla sig till informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (www.codex.vr.se). Jag informerade redan vid förfrågan de jag skulle intervjua om 

tystnadsplikten (Trost, 2010, s. 61) och att all information som delgavs mig skulle behandlas 

konfidentiellt. Jag informerade om att sekretess skulle gälla så att inte personens identitet kan tydas i 

det färdiga arbetet (konfidentialitetskravet). Detta framkom också i det brevet, se bilaga 1, som 

informanterna fick med sig vid vår första kontakt (informationskravet) som de sedan tog med sig 

undertecknad till intervjun och jag informerade om att de när som helst under intervju kunde avbryta 

dem om de så önskade. Jag upprepade detta för dem även i inledningen av intervjuerna. De intervjuade 

personerna som var under 18 år frågade jag naturligtvis om tillstånd från deras föräldrar (Trost. 2010, 

s. 83) och deras föräldrar hade också tagit del av mitt brev eftersom de också fick undertecknat den 

(informationskravet). Eftersom de undertecknat brevet har samtycke till deltagande i min studie givits 

(samtyckeskravet). Dessa informationsbrev finns nu arkiverade hos mig och finns endast tillgängliga 

för mig och min handledare. All insamlad information om enskilda personer kommer endast kommer 

att användas till just detta forskningsändamål om idrottande ungdomars uppfattning om kost 

(nyttjandekravet) (www.codex.vr.se). Allt insamlat material kring intervjuerna, ljudfilerna och 

transkriberingarna, finns förvarade säkert och oåtkomligt för obehöriga och finns endast tillgängligt 

för mig och min handledare. När studien är klar och godkänd kommer allt material att raderas och 

förstöras. Samtliga namn som presenteras under Resultatet är påhittade av mig och är inte 

informanternas rätta namn. 
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Resultat 

Resultatet bygger på mitt syfte och frågeställning att undersöka idrottande ungdomars uppfattning om 

kost och dess påverkan på prestation. Resultatet är uppdelat på följande huvudrubriker; Ungdomarnas 

målsättning med idrotten, Ungdomarnas uppfattningar om kost, Ungdomarnas uppfattningar om 

kostens påverkan på prestation, Kostråd och Mat och dryck i samband med träning och match. Under 

några huvudrubriker finns underrubriker och citat från mina informanter. Namnen som nämns till 

citaten är påhittade av undertecknad och kan därför inte kopplas till den verkliga informanten. 

 

Ungdomarnas målsättning med idrotten 

Det framkom av intervjuerna att variationen var stor mellan hur mycket informanterna tränade, allt 

från två gånger i veckan till 10 – 14 gånger per vecka. Flera av informanterna tränade inte bara med 

sitt lag, de tränade även på egen hand och då var det i de flesta fallen styrke- eller konditionsträning. 

Jag observerade att träningsmängden hängde samman med målet de hade i sitt idrottsutövande. 

 

Jag tränar väl en och en halv timme per träning och totalt blir det ju tre timmar per vecka (Ebba) 

Med träning på morgonen blir det nog sju till åtta pass i veckan och varje pass brukar vara en timme 

och tjugo minuter och i regel två matcher per vecka men det kan ibland även bli tre matcher men då 

tränar vi inte lika mycket (Per) 

Två gånger i veckan med laget och så blir det gymmet en gång i veckan och ett box-pass på fredagar 

(Sofia) 

 

De informanter som idrottade endast för att de ville ha roligt, umgås med sina vänner och för att ha 

och få god hälsa tränade betydligt mindre är de ungdomarna som hade högt uppsatta personliga 

idrottsliga mål och ville spela i framtida landslag och i de högsta nationella serierna. 

 

Att ha roligt, jag satsar inte på att bli någon elitidrottare utan jag vill komma i form och att ha roligt 

främst (Sofia) 

Att ta en plats i A-laget, nu i division fyra men jag hoppas att det blir spel i trean eller tvåan, kanske, i 

framtiden (Kalle) 

Man vill ju alltid bli bäst, det vill ju alla men målet är väl att komma till elitserien, i år hade jag som 

mål att överhuvudtaget få spela i laget och det fick jag (Johanna) 

 

Några enstaka hade till och med som mål att de skulle kunna livnära sig på sitt idrottande i framtiden. 

 

Målet är väl att jag kan leva på idrotten, det är ett långsiktigt mål (Stefan) 

 

Flera av informanterna som hade höga målsättningar spelade också i flera lag inom sin förening, vilket 

medförde att de spelade flera matcher per vecka, ibland upp till tre stycken. 

 

Ungdomarnas uppfattningar om kost 

Att informanterna hade en klar uppfattning om vad som var en bra kost framkom av intervjuerna. De 

hade också en klar uppfattning om vilken kost som är mindre bra exempelvis mat från Mac Donalds 
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och pizza medan pasta, potatis och kött uppfattades som bra mat inför träning. Från intervjuerna kunde 

jag dock utläsa att informanterna ansåg att det var viktigare att maten var god än att den var näringsrik. 

 

Kost är viktigt för att orka träna och spela mycket, man brukar säga att om man inte har ätit presterar 

man inte lika bra (Stefan) 

Kost innebär för mig att äta bra mat och inte äta på Mac Donalds, för det gör jag aldrig, nästan. Må 

bra av det man äter är viktigt (Sofia)  

Det ska alltid vara pasta eller potatis och älgkött är bra och gott och köttfärssås gillar jag också 

(Joakim) 

Det är viktigt att man får i sig riktigt mat typ potatis och kött och inte typ pizza, för då blir jag bara 

seg, det går liksom inte. Det ska vara husmanskost (Ebba) 

 

Majoriteten av informanterna uppfattade själva att de hade en bra kosthållning och sund syn på kost. 

De hade inga specifika önskemål om förändringar de skulle vilja göra. De hade en uppfattning om att 

de åt bra och att deras sätt var det optimalaste för just dem och nivån på deras idrottande. Jag kunde 

observera att några av informanterna åt för lite grönsaker men dessa var själva medvetna om detta. 

 

Jag äter dock inte så mycket sallad och grönsaker om det inte finns framdukat (Anna) 

Jag äter nog för lite grönsaker jämfört med dom andra i laget, mängden mat är nog lika stor men jag 

äter mindre med grönsaker, ibland får vi morötter till och det käkar jag och ärtor käkar jag. Jag är 

sjuk ganska ofta och det kan bero på att jag äter för lite grönsaker (Stefan) 

 

Jag ställde frågor om specifika maträtter vid ett specifikt tillfälle och där hade samtliga samma positiv 

syn till att en banan och ett glas mjölk är bra kost att förtära i direkt anslutning till träningen men det 

var väldigt få som åt detta. Informanternas uppfattning varierade mycket angående Risi-Frutti som 

mellanmål. Några reserverade sig i svaret och påpekade att; 

 

Det måste ju vara bättre att äta det än ingenting alls och bättre att ta det än ingenting för annars så går 

man runt och småäter kanske (Anna) 

Risi-Frutti innehåller allt för mycket socker (Sofia) 

 

Variationerna på svaren angående om kalops, potatis och sallad tre timmar innan match var en lämplig 

måltid var stora, några ansåg den måltiden som högst och direkt olämplig medan några ansåg detta 

som lämpligt och rekommenderbar. I stort sett samtliga tyckte att de åt på likvärdigt sätt som sina 

lagkamrater. Det var främst storleken på portionerna som skiljde idrottarnas portion från deras 

klasskamraters som var inaktiva och inte deltog i någon form av sportslig verksamhet.  

 

Jag äter mycket mer, det ser jag på lunchen och klasskamraterna brukar klaga på att jag äter så 

mycket (Kalle) 

Jag äter mycket mer mat och sallad än mina klasskamrater och dom äter mindre av allt (Johanna) 

Det finns en del som petar i maten och verkar tro att det är tufft att inte äta ordentligt. Jag äter mycket 

faktiskt men jag behöver det eftersom jag tränar så mycket och då måste jag ha mycket mat (Joakim) 

 

Dessutom åt inte de idrottarna ungdomarna i min studie ”skräpmat” eller sötsaker i samma mängd, 

eller i många fall inte alls, som deras inaktiva klasskamrater gjorde. 
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Jag tänker inte på att äta godis fem dar i veckan och inte äter jag pizza varje helg. Många gör det, jag 

vet många som gör det (Sofia) 

Jag springer ju inte ner till ICA på rasterna och köper godis som mina klasskamrater gör (Anna) 

 

Samtal om kost inom laget, med familjen eller övriga förekom inte i så stor utsträckning, endast ett 

fåtal av informanterna hade dagliga diskussioner om kost och dess betydelse inom familjen. Detta 

förekom i de familjer där informanten hade syskon som också ägnade sig åt någon sport och föräldrar 

som varit aktiva inom idrotten. 

 

Eftersom alla i familjen sportar så blir det ju diskussioner om olika maträtter och sånt (Joakim) 

 

Intervjusvaren tyder på att informanterna har stora möjligheter att påverka vad som skulle ätas hemma 

med familjen exempelvis till middag och de hade också stor inverkan på inköpen av maten som 

familjen gjorde. 

 

Jag tycker om att laga mat men jag är antagligen för lat att göra det, jag vill att pappa lagar mat åt mig 

(Anna) 

De frågar vad jag vill ha och då blir det så och jag säger till om det är något jag behöver så får jag det 

också (Stefan) 

 

Hälften av informanterna blev serverade mat medan de övriga fick laga maten själva eller åtminstone 

var “tvungna” att vara delaktiga i lagandet av maten. 

 

Vi hjälps åt att laga middag, det är lite roligt (Ebba) 

Två timmar efter matchen blev det middag som syrran lagade, pasta med kasslersås (Joakim) 

 

Måltidsordning 

Samtliga av de intervjuade åt sin frukost hemma innan de gick till skolan, några åt den tillsammans 

med övrig familj och några åt den ensamma och då fick de duka fram den själva. Vad de åt till frukost 

varierade mycket, det förekom både ”bra” och ”dåliga” frukostar men det positiva var att samtliga åt 

frukost på morgonen. 

 

Jag äter frukost hemma och det brukar bli havregrynsgröt, mörkt bröd med ost, ett glas mjölk och en 

kopp kaffe och då är klockan runt nio (Per) 

Det blev en polarkaka med leverpastej och ett glas jos, det brukar se ut så varje morgon men på 

helgerna ser det annorlunda ut, speciellt om jag har match, då brukar det bli ägg och bacon (Anna) 

 

Lunchen åt de på sina respektive skolor och överlag hade de en positiv uppfattning till maten på 

skolan och ansåg att den var både näringsrik och varierande. 

 

Det finns alltid tre rätter att välja på till lunch på skolan och ett stort salladsbord (Kalle) 

 



24 

Middagarna samt kvällsmålen åts i allmänhet hemma med familjen. Ätande av mellanmål däremot 

varierade mycket, många av informanterna åt inga mellanmål under dagen men många av dem var 

dock mycket medvetna om att de borde göra detta. Några av informanterna såg verkligen till att få i sig 

något eller några mellanmål mellan huvudmåltiderna, frukost, lunch och middag. Det vanligast 

förekommande mellanmålet var banan, smörgås och drickyoghurt.  

 

Mellanmål vet jag knappt om det blir någonting (Johanna) 

Det äter jag alltid, banan eller äpple eller smörgås, annars blir jag hungrig (Joakim) 

Får jag inte mellanmål i skolan så tänker jag inte på det att nu ska jag ta en frukt (Anna) 

 

Vid en fråga om hur informanterna definierar vad ett mellanmål är så fick jag följande intressanta svar 

från en av informanterna. 

 

Det äter jag hemma när jag kommer hem från skolan, det brukar finnas rester kvar från gårdagens 

middag (Sofia) 

 

I några fall förekom det att idrottsföreningen såg till att det fanns mellanmål till idrottarna i samband 

med träning och det förekom också att det serverades lunch och middag i samband med matcher. 

 

I hallen blir vi bjudna på smörgåsar, limpa med skinka och juice innan vi börjar träna och jag brukar 

äta två mackor och ta två glas äppeljuice (Stefan) 

Vi blir aldrig bjudna på mat efter bortamatcherna så vi får ta med oss vad vill äta, det brukar bli 

pastasallad och sånt (Anna) 

 

Om man ser på Livsmedelsverkets tallriksmodell kunde man observera att informanternas andel av 

exempelvis potatis, ris eller pasta var lika stor som de rekommendationer som finns men andelen av 

grönsaker var betydligt mindre hos informanterna. Överlag var avvikelserna inte så stora sinsemellan 

informanterna men just andelen grönsaker är det som skiljde sig påtagligast mellan dem. 

Kosttillskott 

På mitt påstående att proteintillskott är bra när man bygger muskler erhöll jag följande svar från en av 

informanterna: 

 

Men banan och ett glas mjölk är väl inte så dåligt det heller (Stefan) 

 

Det var några stycken som kommit i kontakt med olika kosttillskott och då framför allt proteintillskott. 

En av informanterna hade fått råd av sin tränare att han skulle börja dricka proteinpulver i samband 

med träning, eftersom tränaren ansåg att han behövde gå upp i vikt och bygga muskelmassa och i det 

andra fallet fick informanten rådet från sin mamma med samma anledning. 

 

Att äta rätt och träna mycket, om jag vill gå upp i vikt, så det är mycket styrketräning och även bra 

med proteinpulver och allt sånt där. Det är vissa spelare som tränaren anser behöver bli större (Per) 

Det var min syster som ville ha det och då sa mamma att jag också skulle testa det. Jag läste 

innehållsförteckningen och sen frågade jag mamma om det inte var sådana där dopinggrejer i och jag 

vet att det är någon annan i laget som använder detta när hon tränar (Anna) 
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Jag blev så förvånad över Pers svar att tränaren gett honom kostråd att äta proteinpulver så jag glömde 

att fråga vad han menade med “och allt sånt där”. Det hade varit intressant att reda ut. 

Båda hade läst innehållsförteckningen men gjorde sedan inga ytterligare efterforskningar om något i 

pulvret kunde innehålla någon substans som ingår i Riksidrottsförbundets dopinglista
3
 utan litade fullt 

på ”rådgivaren” att pulvret var okej att använda. 

 

Kompisar som spelar hockey tar ju proteinpulver och dricker fett för att gå upp i vikt och få muskler 

men det är bättre med riktig mat än kosttillskott (Joakim) 

 

Ätstörningar 

En av informanterna var själv medveten om att han hade en negativ energibalans. Detta hade han blivit 

uppmärksamma på efter ifyllande av en kostrapport på sin skola. Det dagliga energiintaget var mycket 

mindre än den dagliga förbrukningen men personen i fråga var dock inte själv ännu medveten om de 

konsekvenser som detta kan leda till om detta fortlöper under en längre tid. 

 

Enligt kostrapporten jag fyllde i käkade jag 4000 men skulle egentligen ligga på 8000, jag vet inte om 

det var kalorier (Stefan) 

Det är svårt att få i sig mer mat när man tränar så mycket och ofta, när man ska äta så tränar man så 

det gäller ju att få i sig så mycket mellanmål och sånt (Stefan) 

 

Ungdomarnas uppfattningar om kostens påverkan på prestation 

Informanterna var alla eniga om att den mat de valde att äta påverkade hur de presterade under sitt 

idrottande, de uttryckte därför att det var viktigt att äta så bra som möjligt inför träning och tävling. 
 

Det är viktigt att äta rätt om man vill bli bra, jag vet inte riktigt varför men det är väl sånt man fått lärt 

sig att man ska äta mycket kolhydrater innan man ska spela match och träna för den delen (Per) 

Jag märker stor skillnad om jag ätit frukost samma dag och ordentlig lunch till exempel mos eller 

makaroner, så ofta försöker jag äta det, då märker jag stor skillnad (Johanna) 

 

Samtliga informanter ansåg att mat innehållande rikligt med kolhydrater höjde prestationsförmågan 

mest men kunskapen om varför den gjorde det varierade mycket. Några svarade bara att det är väl 

allmänt känt och det är så jag blivit upplärd. Favoritmåltiden bland informanterna tycks vara pasta och 

köttfärssås. 

 

Pasta, det äter jag alltid innan, det är inte så mäktigt liksom och man blir inte så tung i magen, pasta 

och köttfärssås är bäst (Sofia) 

 

Den maten som informanterna undvek mest och ansåg hämma prestationen negativt var pizza, 

hamburgare och övrig snabbmat. Överlag ansåg de att fet mat hämmar prestationen negativt. De 

förekom även uppfattningar om att potatis och kött hämmar prestationen men de som svarade detta, 

hade inga större belägg för varför de tyckte att den maten var hämmande. 

 

                                                      
3 http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Antidoping2/Dopinglistor/ 
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Skulle jag äta typ pizza innan skulle jag nog bara vara pigg för stunden och sedan åker man ner, inte 

alls bra (Ebba) 

Jag tror inte potatis och kött är bra mat före match, det måste finnas bättre alternativ, varför jag tycker 

så vet jag inte, jag tycker att jag har känt det när jag ätit det (Stefan) 

 

Kostråd 

Informanterna fick kostråd från idrottslärare, tränare och sina föräldrar. Flera av dem litade fullt på 

dessa råd och följde dem utan minsta tvekan. Några var själva intresserade av kost och hälsa och sökte 

själva efter råd på diverse håll. 

 

Kostråd, jag frågar aldrig efter kostråd men det är väl från mamma jag får dem, eftersom hon lagar 

nästan all mat hemma (Ebba) 

Jag får råd av min tränare, han kan sånt här (Per) 

Mina tränare är väldigt duktiga på kost och de ger råd som jag följer (Joakim) 

 

Varje informant hade av sin förening fått någon slags föreläsning om kost och kostråd och i samband 

med dessa föreläsningar förekom diskussioner inom laget om kost men dessa diskussioner avtog dock 

med tiden. 

 

Efter föreläsningar brukar vi prata om kost men inte sen. Ibland blir det prat om att vi inte ska äta 

ordentligt men det är oftast tränaren som säger det med ordentligt, jag vet inte om han menar mycket 

mat eller (Kalle) 

Jag är intresserad av kost och hälsa och sånt och jag har alltid frågat mycket, så jag vågar fråga min 

idrottslärare (Johanna) 

Det avtar eftersom ingen tycker att det är viktigt, kanske (Ebba) 

 

På frågan som berör när informanterna anser att det är lämpligt att börja ge kostråd till idrottare 

varierade uppfattningarna något mellan dem. De flesta ansåg att det var bra att börja ge råd när 

idrottarna börjar på högstadiet och de tyckte mestadels att tränarna skulle ge dessa råd.  

 

Ganska tidigt skulle jag vilja säga, vid 13 – 14 års ålder (Per) 

Det är väl direkt man börjar idrotta, tycker jag, råden kan man få från föräldrarna om de kan eller 

tränaren (Anna) 

Beror lite på vilken nivå man tränar på, man behöver inte ge kostråd till dem som tränar två gånger i 

veckan, det känns ju inte jätteviktigt (Stefan) 

 

Kost och dryck i samband med träning och match 

För att kunna och orka prestera på topp på träning och tävling krävs det att man äter en näringsrik, 

välsammansatt och allsidig kost. Varje måltid under dagen är lika viktig och det är också viktigt att äta 

ett uppladdnings- och återhämtningsmål i samband med träning eller tävling och att alltid försöka se 

till att kroppen är i vätskebalans. 
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Före träning/match 

I min studie framkom det tydligt att samtliga informanter åt en kolhydratrik måltid 2 – 4 timmar innan 

träning eller match men varför de gjorde det visste de inte riktigt. Endast ett fåtal av informanterna 

kunde beskriva kolhydraternas funktion för kroppen och dess påverkan på prestationen.  

 

Kolhydrater är bra för kroppen när man idrottar (Joakim) 

Det ger energi, skulle jag äta pizza skulle jag nog bara vara pigg för stunden och känna mig tung i 

magen (Ebba) 

 

Flertalet av informanterna tränade på sådana tider att de tyckte att de hade svårigheter att äta en riktig 

middag innan träningarna på vardagarna och detta gjorde att de valde att äta “enklare” middagar som 

de ibland fick laga själva och då uteblev ofta grönsakerna från tallrikarna. 

 

Tre och en halv timme innan matchen lagade jag mos och korv men ingen sallad men jag åt en banan 

cirka en timme innan matchen (Johanna) 

 

Vid bortamatcher ansåg informanterna att det var lite “krångligt” med maten, oftast förekom någon 

form av pastasallad som de åt på resan till matchen eller vid ankomst till arenan/sporthallen. Många 

ansåg att de gärna skulle ha ätit något mer, riktig mat, innan matchstarten men tid för det finns inte, 

ansåg de. 

 

Det kan ibland vara en lång tid mellan frukosten och middagen eftersom jag spelar match där i 

mellan, så någon lunch blir det inte ibland (Kalle) 

 

Endast en av informanterna åt regelbundet ett uppladdningsmål innan träning eller match, majoriteten 

av informanterna såg frågande ut när jag frågade om de åt ett uppladdningsmål, det hade inte kommit i 

kontakt med det ordet tidigare. Att några åt något som kanske skulle kunna betecknas som ett 

uppladdningsmål berodde på att de inte hade ätit en ordentlig måltid i lagom tid, 3 – 4 timmar, innan 

träningen. Detta gjorde att de istället åt någonting i nära anslutning till träningarna. Få informanter såg 

till att kroppen var i vätskebalans innan träningen eller matchen genom att de intagit vatten i lagom 

dos och i rätta intervaller före. 

 

Under träning/match 

Under träningarna åt majoriteten av informanterna ingenting och de flesta drack endast vatten och 

mängden de drack varierade mycket. 

 

Vi hade som mått att alltid dricka 2,5 deciliter varje kvart, det var ett bra mått sa de och det var bra att 

äta Djungelvrål under matchen sa de, för då drack man mer vatten (Joakim) 

 

En av informanterna spelade i ett lag där föreningen serverade sportdryck som de skulle dricka under 

träning och match. 

Det framkom i intervjuerna att de under matcherna åt en banan vid lämpligt tillfälle, om de hade 

kommit ihåg att ta med sig en banan till matchen. 
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Efter träning/match 

En av informanterna drack någon form av återhämtningsdryck regelbundet efter varje träning eller 

match och åt en banan. Några åt en banan och/eller en kexchoklad i direkt anslutning till match men 

detta gjorde de inte i samband med träningarna. Orsaken till det var i de flesta fallen att de var alltför 

hungriga eftersom det gått för lång tid sedan de åt senast och inte att det var tänkt som ett 

återhämtningsmål. Väldigt få av informanterna kände till ordet återhämtningsmål överhuvudtaget. 

 

De sa att vi alltid skulle ha med oss något snabbt att äta efter träningen eller matchen (Joakim) 

 

Samtliga av informanterna åt något när de kom hem från träningarna. De flesta såg träningstiden som 

ett stort problem för ätandet. Oftast började träningarna vid 19-tiden på kvällarna och detta gjorde att 

middagen/kvällsmålet åts väldigt sent på kvällarna, mellan klockan 21:30 och 22:30, och de upplevde 

det svårt att gå och lägga sig med mätt mage vilket resulterade i att de ofta gick och la sig för att sova 

senare än vad de själva och deras föräldrar önskade. 

Flertalet av informanterna beskrev efter om de varit och spelat en bortamatch att det oftast var snabba 

ryck för att åka hem och detta gjorde att de fick göra ett besök i kiosken i hallen för att köpa det som 

fanns där. I dessa kiosker erbjöds inte så speciellt mycket mer än korv med bröd, godis och dricka och 

det var också detta det flesta åt i direkt anslutning till bortamatcherna.  

Några av informanterna blev dock bjudna på medhavda matlådor eller på mat på någon vägkrog på 

hemvägen från bortamatcherna men då var också dessa bortamatcher relativt långt borta, 2 – 3 

timmars enkel resa med buss. 

 

Mat äter vi efter matchen som klubben bjuder på, det är alltid matlådor från restaurangen (Per) 

Äter pastasallad som vi får av klubben och då är klockan 10 och vi är framme i Göteborg klockan 11 

och matchen börjar 13 och efter matchen får vi matlådor (Stefan) 

 

Resultatanalys 

Syften med min studie var att undersöka vilken uppfattning idrottande ungdomar har till kost och dess 

påverkan till prestation. Jag valde att analysera resultatet genom att använda mig av genusperspektivet 

och ett av genusperspektivets teoretiska begrepp, genusordningen och principerna isärhållandet och 

hierarkisering (Hirdman, 2007, s. 12). Jag sökte efter ”utrymmen” och ”arenor” som endast pojkarna 

hade tillträde till samt ville undersöka om pojkarna var normen för vilken uppfattning ungdomarna 

hade till kost och dess påverkan på prestation. 

Redan innan jag påbörjade arbetet med denna studie visste jag att själva idrottsvärlden är en mycket 

manlig ”arena”, detta eftersom jag har varit aktiv inom idrotten i så många år. Kvinnor har inte getts 

tillträde till denna ”arenan” med jubelrop från de manliga idrottarna och de manliga 

idrottsentusiasterna. På 1900-talets första hälft ansåg ledarna inom Riksidrottsförbundet att 

tävlingsidrott var skadligt för kvinnor, detta gjorde att de ställde sig kallsinnigt till att organisera, stötta 

och marknadsföra kvinnoidrott (Larsson, 2003, s. 3). ”Bevisningen” på detta visar bland annat en 

undersökning som gjorts om vilket kön och idrott som syns mest i media. Under två veckor 

genomfördes en undersökning på två svenska större morgontidningar och 90 respektive 80 procent av 

artiklarna handlade om herridrott och då främst om herrfotboll och herrishockey. Artiklar om 

kvinnliga idrottare som publicerades i tidningarna handlade i många fall om individuella grenar och 

idrottare. Nils Larsson (2010) som skrivit inlägget tycker sig uppfatta att kvinnliga idrottare värderas 

utifrån sina egna prestationer och de kvinnliga lagidrotterna betraktas i många fall som herrarnas B-lag 

(www.rf.se/Arbetsrum/Tidningen_Svensk_Idrott/Debatt/). Därför vill jag påstå att idrotten i sig självt 
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är en manlig ”arena” som bevakas av media som mestadels är manlig. Idrottsvärlden är uppbyggd 

utifrån manliga normer om kroppsideal och prestation. Detta gör att många gånger att flickorna måste 

socialiseras in för att förstå kostens betydelse för prestation och hur idrottande kroppar bör ses. 

Enligt genusordningens princip isärhållande ska man undersöka om det finns ”arenor” och 

”utrymmen” som endast pojkar har tillträde till. En typisk manlig idrott är ishockey trots att spelet och 

reglerna inte skiljer sig åt mellan när herrar eller damer spelar. Varje lag har en målvakt och fem 

utespelare ute på isen och slår du någon med klubban över benen så renderar detta till en utvisning på 

två minuter. Matcherna spelas 3 * 20 minuter oavsett om det är herrar eller damer som spelar. Två av 

mina informanter spelade ishockey och var pojkar. Båda dessa beskrev att de blev bjudna på matlådor 

eller mat på en vägkrog när de var på långa bortamatcher. Dessa pojkar spelade relativt högt upp i 

seriesystemet och hade ett antal långa resor till bortamatcherna, till bland annat Gävle och Göteborg. 

Likvärdiga resor gjorde några av flickorna med sina lag men de blev aldrig bjudna på mat av 

klubbarna. Detta är ett tecken på att flickorna fortfarande inte blivit accepterade i pojkarnas ”arena” 

inom idrotten eftersom skillnaden på vilken nivå pojkarna och flickorna spelade på inte skilde sig åt. 

Helt klart kan man urskilja en kulturell skillnad, det har säkert alltid varit som så att pojkarna och 

herrarna blivit bjudna på mat och ingen inom flick- eller damlagen har ifrågasatt varför de inte blir 

bjudna på mat, kanske beror det på att de inte vet att pojk- och herrlagen blir bjudna på mat.  

Det är manligt att sträva efter högt uppsatta mål om man är pojke och detta ses inte med samma 

entusiasm om man är flicka. Vilket mål de hade med idrottandet varierade mellan pojkar och flickor 

och samtliga av pojkarna i denna studie hade betydligt högre mål än vad flickorna hade. Samtliga 

pojkar ”drömde” om landslaget och proffslivet medan flickorna var mer nöjda att de fick vara med i 

laget de spelade i för tillfället. Några av flickorna nämnde dock landslaget men de talade om det på ett 

helt annat sätt än vad pojkarna gjorde. Sammanfattningsvis angående målsättningen med idrotten så 

skulle jag vilja påstå med stöd av min studie att pojkarna hade satt upp tydligare målbilder för vad de 

önskade att uppnå för framgångar inom idrotten än vad flickorna hade gjort. Flickorna hade mer 

visioner och önskemål om framgång.  

Enligt genusordningens princip hierarkisering ska pojkarna ses som normen vilket i min studie skulle 

innebära att vad, hur och när de äter skulle enligt principen vara det normala och “rätta”. Ett tydligt 

tecken som jag kunde utläsa av resultatet var att pojkarna i större utsträckning blev serverade maten de 

vill äta hemma medan flickor fick laga eller åtminstone skulle hjälpa till att laga maten de skulle äta. 

Detta är ju också kulturellt, alla vet ju att kvinnan ska laga och servera mat till mannen men 

förhoppningsvis kommer denna urgamla kultur att ”glömmas” bort relativt snart. Man kunde inte se 

några skillnader på var någonstans informanterna åt sina frukostar, luncher och middagar, samtliga 

hade likvärdiga rutiner, däremot märktes det skillnader på mellanmålen. Majoriteten av pojkarna åt 

dagligen en eller två mellanmål mellan huvudmåltiderna medan detta inte var så vedertaget bland 

flickorna. Informanternas uppfattning om sina egna kostvanor är liktydigt och skiljde sig inte alls åt, 

pojkar och flickor ansåg att de hade en bra och sund syn på sin kosthållning. Jag ställde frågor under 

mina intervjuer om deras middagstallrik och svaren visade på skillnader mellan pojkarnas och 

flickornas tallrikar. Pojkarnas andel av potatis, pasta eller ris var mycket större än flickornas men 

däremot var andelen grönsaker betydligt mindre än flickornas. Andelen med kött, fisk eller kyckling 

var likvärdig mellan dem. Noterbart var att endast några av pojkarna åt bröd och frukt i samband med 

middagen och ingen av flickorna gjorde detta. Att energidelen med potatis, ris eller pasta var större 

hos pojkarna kan bero på att de blivit ”lärda” av sina tränare att de ska äta mycket kolhydrater. Jag 

uppfattade inte att anledningen till att deras del av grönsaker var mindre på grund av att ”riktiga” män 

inte äter grönsaker. Det framkom tydligt under intervjuerna med pojkarna att anledningen till den stora 

energidelen på tallriken enbart berodde på att de ”lyder” sin tränare med att fylla på tillräckligt med 

kolhydrater och denne har inte nämnt andelen grönsaker. Att tränaren hade en syn att ”riktiga” män 

inte äter grönsaker vore ju sorgligt, men så kan det kanske vara. Valet av dryck till måltiden visade på 

likvärdiga val, samtliga drack mestadels vatten eller mjölk till måltiderna men måltidsdrycker och saft 

förekom också. 

Jag var helt övertygad innan genomförandet av min studie att majoriteten av flickorna i åldern 17 – 20 

år, någon gång medveten försökt att gå ner i vikt men detta fick jag ingen som helst bekräftelse för i 

min studie. Varför jag trodde detta berodde antagligen på att jag hade en stereotyp uppfattning om 
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viktreduktion. Jag har numera ändrat uppfattning och ser könen som jämbördiga och utan inbördes 

tävlan. Det finns en allmän uppfattning hur en idrottares kropp ska se ut och det är många gånger 

omöjligt för dagens idrottande ungdomar att jämföra sig själva med dessa atleter. Majoriteten av 

ungdomarna hade försökt att gå upp i vikt genom att bygga muskler oavsett om de var pojkar eller 

flickor. Studier har visat att ätstörningar var vanligare bland flickor än hos pojkar men det fanns det 

inget som tydde på i min studie eftersom jag endast kunde uttyda detta mönster/beteende hos en av 

informanterna. Det var en av pojkarna som visade tecken som kunde tyda på ätstörningar eller obalans 

i den dagliga energibalansen, som jag vill benämna det, eftersom ingen diagnos är satt på honom. 

Informanterna hade uppfattningar, beteenden och tillvägagångssätt kring kost och dess påverkan på 

prestation som kunde anses som normen men det finns ungefär lika många flickor som har samma 

norm och inom vissa delar är bättre än normen om man nu vill se pojkarnas sätt som ett föredöme. 

Pojkarnas syn och uppfattning kring sin måltidsplanering är likvärdig med flickornas, det framkom i 

min studie och skillnaderna mellan den, var endast synen och intagandet av mellanmålet och där ansåg 

jag att pojkarna hade en bättre syn och intagande på detta än vad flickorna hade och pojkarnas 

uppfattning och tillvägagångssätt kan därför anses som ett bra riktvärde och som en bra norm. Det 

fanns skillnader på vem pojkarna och flickorna fick kostråd från och som de hade förtroende för. Det 

framkom i intervjuerna att pojkarna fick sina kostråd från sin tränare medan flickorna aktivare sökte 

och hade flera kanaler att få råd ifrån. Flickorna la in sina egna värderingar i råden innan de beslutade 

om de skulle följa råden, detta gjorde inte pojkarna, de följde de råden som deras omnipotenta tränare 

gav dem. Att jag benämner pojkarnas tränare som omnipotenta beror på att pojkarna beskrev dem så 

under intervjuerna. 

Variationerna på uppfattning kring kost och dess påverkan på prestation var relativt jämbördig mellan 

könen. Därför kunde jag inte konstatera att pojkarna var normen eftersom på lika många delar var 

flickorna normen eller hade likvärdiga uppfattningar om kosten. Med stöd från principen 

hierarkisering i genusordningen kunde jag konstatera att pojkarna inte behöver vara “förebilden” i alla 

avseenden kring kost och dess påverkan på prestation. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer i min studie för att samla in data. De fördelar jag såg i 

detta val var att jag med stöd från en väl genomarbetad intervjuguide med öppna frågor kunde välja att 

ställa följdfrågor för att få ytterligare och mer precisa svar från dem som jag intervjuade. De fördelar 

med mitt val var att jag kunde variera ordningsföljden på frågorna efter vad den intervjuade svarade, 

det hände att jag fick svar på kommande frågor redan i ett tidigare skede under intervjun. 

”Som man frågar får man svar” (Høigaard & Jørgensen. 2006, s.15) 

Nackdelarna med att välja intervjumetoden kan vara att den som intervjuar måste ha en förförståelse i 

frågeställningen. Jag anser att jag har en bra förförståelse i frågor som berör idrottande ungdomar, kost 

och prestation, eftersom jag har varit idrottsledare i många år och är utbildad kock samt idrottat och 

tävlat sedan barnsben och har egna barn som idrottar. 

Jag skulle med stor sannolikhet kunnat välja enkätmetoden utan att syfte och frågeställning skulle 

påverkas nämnvärt. Jag anser dock att nackdelen med enkäter med slutna frågor är att det troligtvis 

skulle vara svårare att formulera frågorna samt tolka dessa senare. Skulle jag välja en enkät med öppna 

frågor skulle jag inte få med tonfall, ordval och tystnad som jag kan observera under intervjuer. 

Fördelen med enkäter är att datasammanställningen blir enklare än jämfört med intervjuer som bland 

annat ska transkriberas (Bryman. 2011, s. 228). Observation skulle inte alls fungera till mitt syfte och 

min frågeställning eftersom jag är intresserad av att tolka och beskriva ungdomarnas uppfattningar. 

Om jag skulle ha varit intresserad av hur ungdomarna äter och vad de äter så skulle observationer ha 

det varit en bra metod (Bryman. 2011, s. 280). 
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Intervjuer används i datainsamling när man vill veta hur någon beter sig, vilka attityder, normer, 

värderingar, åsikter och uppfattningar någon har (Bryman. 2011, s. 203). Metoden kan användas till 

både kvantitativa och kvalitativa studier. Intervjuer kan delas in i strukturerade, semistrukturerade eller 

ostrukturerade. I en strukturerad intervju ställer intervjuaren frågor till den som blir intervjuad och 

utgår från ett i förväg bestämt intervju- eller frågeschema, ungefär som en muntlig enkät. Syftet med 

denna form av intervjuer är att få varje intervju att se likadan ut eftersom samma frågor ställs på alla 

intervjuer. Frågorna som ställs är ofta specifika och slutna vilket ger den intervjuade fasta och färdiga 

svarsalternativ (Bryman. 2011, s. 203). Under semistrukturerade intervjuer används ofta också en 

intervjuguide men här kan intervjuaren variera ordningsföljden på frågorna samt så finns möjligheter 

att ställa följdfrågor. Ostrukturerade intervjuer betecknas av att intervjuaren använder sig av en 

intervjuguide innehållande teman eller mer allmänna frågeställningar. Frågorna ställs ofta på ett 

formellt sätt och ordningsföljden kan skiljas sig åt från intervju till intervju. Intervjuer kan ske enskilt 

eller så kan man genomföra fokusgruppsintervjuer i grupper bestående av 4 - 6 personer. Fördelen 

med fokusgruppsintervjuerna är att man kan få mycket information, alltså mycket data att bearbeta 

vilket kan vara till fördel vid vidare arbete. En nackdel med fokusgrupper är dock att någon i gruppen 

kan vara för tongivande vilket kan leda till att de andra blir tysta och kan därför inbringa mindre och 

otillräcklig information (Bryman. 2011, s. 206). Är man dåligt insatt i området man ska studera kan 

man få problem med att ställa följdfrågor vilket kan leda till att studien kan få brister eftersom svaren 

från informanterna kan bli ytliga och ointressanta och inte kan tolkas av intervjuaren. Är frågorna 

oklart formulerade blir svaren från den som intervjuas självklart också oklara, vilket blir ett problem 

vid sammanställningen (Bryman. 2011, s. 203). Intervjuer kräver mindre förarbete jämfört med 

enkäter men kräver desto mer efterarbete när man exempelvis ska transkribera intervjuerna för att 

kunna jämföra olika intervjuer. 

Jag upplevde valet av att genomföra intervjuer som det bästa alternativet till min studie, detta eftersom 

det var informanternas olika uppfattningar om kost och dess påverkan på prestation som jag var ute 

efter. Jag upplevde det som att jag fick utförliga, konkreta och innehållsrika svar från dem under 

intervjuerna. Eftersom jag var så påläst på min intervjuguide så kändes inte intervjuerna som 

frågestunder utan kändes mer som samtal som flöt på bra kring mitt specifika tema. Att genomföra 

intervjuer som jag gjorde tar tid, det går inte att förneka, och då främst alla transkriberingar som ska 

göras. Till analysdelen skulle jag kunnat ägna hur mycket tid som helst men jag följde min tidplan som 

jag gjorde innan arbetet började. Nu när arbetet börjar lida mot sitt slut kan jag bara rekommendera 

framtida uppsatsskrivare att ha en väl genomarbetad intervjuguide till hands och börja i god tid med 

intervjuerna. Tiden rusar fram som ett godståg och om man inte har en tydlig tidsplan att följa så kan 

resultatet av analyserna bli lidande och bristfällig. Deadlinen kommer fortare än vad man anar. Jag 

upplevde ingen tidspress under mitt arbete eftersom jag arbetade efter en väl genomtänkt tidsplan som 

jag följde och endast hade några små förseningar i den. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka idrottande ungdomars uppfattning om kost och dess 

påverkan på prestation. 

Jag trodde innan jag började med min studie att idrottande ungdomar inte hade tillräcklig kunskap om 

kost och dess påverkan på prestation men jag hade fel. Majoriteten av ungdomarna hade en god 

kunskap om detta. De idrottande ungdomarna anser själva att de har en bra uppfattning om kost och 

dess påverkan på prestationen och de har en klar uppfattning om vilken kost de bör äta innan, under 

och efter träning och match. De ansåg att de hade en bra måltidsplanering och måltidsordning. De 

önskade inte göra några större förändringar på kosthållningen eller planeringen de hade i dag, men ett 

fåtal påtalade att de behövde äta mer grönsaker samt inta mellanmål. De ansåg att de fick tillräckligt 

tillförlitliga kostråd från tränare, idrottslärare och föräldrar som de kunde lita på och följa. Majoriteten 

av pojkarna kanske lyssnade för mycket på sin tränare och kanske skulle de göra lite mer som 

flickorna och använda sig av flera kanaler samt lägga in sina egna värderingar innan de ”köper” alla 

råden. Kunskapsnivån hos ungdomarna i denna studie var relativt låg om exempelvis näringsämnenas 

funktion för kroppen och dess påverkan på den idrottsliga prestationen. Endast ett fåtal av 
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informanterna kände till att kolhydrater är kroppens viktigaste energikälla (Ericsson & Porsman-

Reimhult, 2011, s. 24). Några berättade att man skulle undvika fett i möjligaste mån och ansåg att den 

var oviktig för kroppen. Fett är livsnödvändigt för kroppen för att hålla sig frisk och för att kroppen 

ska kunna prestera bra (Hellmén, 2011, s. 13). Det viktigaste är enligt min uppfattning att de äter rätt 

och det kanske inte är så viktigt att de vet varför de bör göra det. 

En lämplig måltidsordning under dagen är frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag och 

kvällsmål (Hellmén, 2011, s. 32). Det var många av informanterna som inte åt mellanmål och det var 

främst flickorna som hoppade över just det målet. Det förekom stora variationer på frukostarna allt 

från en smörgås och ett glas juice till havregrynsgröt, smörgås och mjölk. Det var trots allt positivt att 

samtliga åt någon form av frukost på morgonen. Förutom frukostarna så ansåg jag att de åt varierade, 

allsidiga och i många fall näringsrika luncher och middagar. En kolhydratrik måltid åts i de flesta 

fallen 2 – 4 timmar innan träning eller match men endast några få av informanterna åt ett 

uppladdningsmål varje gång de tränade eller spelade match (Hellmén, 2011, s. 23). Detta “lilla” mål är 

viktigt för att man ska orka prestera på topp på träningarna eller matcherna genom att man fyller på 

kroppens förråd av kolhydrater. Lika få till antalet var de som fyllde på och optimerade sin 

vätskebalans inför träningarna eller matcherna. Om man tränar runt en timme så räcker det med att 

man fyller på med vatten under träningarna eller matcherna (Sundin, 2009, s. 237) men majoriteten av 

informanternas träning pågick över en timme. Endast en av informanterna drack sportdryck under 

dessa fysiska aktiviteter, men det kanske hade sett annorlunda ut om inte föreningen bjudit på detta. 

Den rekommendationen jag skulle vilja ge till informanterna och andra intresserade är att dricka någon 

form av sportdryck innehållande kolhydrater, protein och salt under fysiska aktiviteter som håller på 

mer än en timme för att behålla vätskebalansen och för att balansera upp musklernas möjlighet att ta 

upp ny glykogen som man erhåller från kolhydrater (Sundin, 2009, s. 237). Sportdrycken kan man 

mycket enkelt göra själv, vilket är betydligt billigare än att köpa färdiga produkter i affären. Efter 

träningarna och matcherna var det bara några som åt det viktiga återhämtningsmålet. Efter träningarna 

och matcherna är det viktigt att bryta proteinnedbrytningen till uppbyggnad och det gör man genom 

intag av snabba kolhydrater. Detta gör man för att optimera återhämtningen och minska 

infektionsrisken (SOK, 2009, s. 24). Eftersom många av informanterna slutade sina träningar relativt 

sent på kvällarna ansåg de att de inte behövde detta målet eftersom de vid ankomst till hemmet ändå 

skulle äta middag/kvällsmål. Under mina intervjuer fick informanterna beskriva vad de åt för mat, 

klockslag för måltider och träning och från transkriberingarna kunde jag sedan utläsa att mer än 

hälften av informanterna åt middag/kvällsmål inom de rekommenderade två timmarna, vilket är bra 

men detta ska ändå inte vara en anledning till att utesluta återhämtningsmålet. 

Josefsson och Sahlström (2010) kom i sin studie fram till att majoriteten av dem som deltog i deras 

studie hade blivit informerade någon gång om vikten med både uppladdnings- och återhämtningsmål. 

Majoriteten av deltagarna i min studie hade inte kunskap om eller hade inte blivit informerade om 

betydelsen av dessa två viktiga mål. 

Det var ytterst få av informanterna som fortsatte att dricka vatten efter träningarna eller matcherna för 

att återställa vätskebalansen. Man kan räkna ut vätskeförlusten genom att man väger sig innan träning 

eller match och jämför den vikten med den man har efter och efter man gjort ett toalettbesök och 

urinerat. Vätskebalansen återställs sedan med 1,5 gånger den mängd man gått ner i vikt och man bör 

genast dricka 5 deciliter direkt efter avslutad aktivitet och sedan fylla på med 1,5 deciliter var 15:e 

minut (SOK, 2009, s. 24). 

Majoriteten av informanterna hade en energibalans, alltså hade ett energiintag som är lika stort eller 

större än energiförbrukningen. Endast en av dem visade och påtalade själva att han hade ett lägre intag 

än förbrukning. Noterbart är att andra studier (Carlsson, 2004) visade på att detta var vanligare bland 

flickor än hos pojkar men min studie visar på att en av åtta visade tecken på detta och denne var en 

pojke. 

Pattersons (2010) avhandling beskriver att man ska uppmuntra och stödja ungdomar att välja 

hälsosammare kost. Jag ser tydliga tecken på att de ungdomarna som ingick i min studie tydligt gör 

aktiva val och väljer hälsosammare kost jämfört med exempelvis sina inaktiva klasskamrater. 

Patterson (2010) beskriver också att de matvanor man har som liten bibehåller man som äldre. Om 
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detta stämmer så kommer de som ingick i min studie ha bra och goda matvanor som vuxna kan jag 

konstatera. 

Lundström (2012) skriver att det inte finns några genvägar till framgång inom idrott och att det finns 

en övertro till dieter, tillskott och andra produkter. En av informanterna sa under intervjun följande 

“Men banan och ett glas mjölk är väl inte så dåligt det heller”. Detta var en av de “bästa” svaren jag 

fick under intervjuerna och sammanfattar debatten om tillskott på ett bra sätt. 

Jag avslutar detta avsnittet med att skicka med några rekommendationer till de idrottande ungdomar 

som läser mitt arbete och som en sammanfattning av hur en dag kan se ut för en ungdom som idrottar 

med hänseende taget till kost och dess påverkan på prestation. Börja dagen med att äta en ordentlig 

frukost bestående av exempelvis gröt, grovt bröd med pålägg, ett glas mjölk och frukt. Mellan frukost 

och lunch ska man inta ett mellanmål, den kan bestå av en smörgås eller frukt. Lunchen ska dagligen 

vara energirik och allsidig och man ska alltid se till att man har grönsaker eller sallad på tallriken. På 

eftermiddagen är det återigen dags för ett mellanmål och det kan vara fil, flingor och en banan och det 

börjar bli god tid att börja fylla på vätskebalansen i kroppen innan kvällens träning. 4 – 6 deciliter bör 

intas 2 – 3 timmar innan träningen börjar. 30 – 90 minuter innan träningen så ska man äta ett 

uppladdningsmål och det kan vara en smörgås och ett glasmjölk. Under träningen dricker man den 

hemmagjorda sportdrycken cirka 1 – 2 deciliter var 10:e till 20:e minut, naturligtvis beroende på 

träningens intensitet. Direkt när träningen är slut dricker man omedelbart 5 deciliter vatten eller 

sportdryck och intar sitt återhämtningsmål bestående av två bananer och drickyoghurt eller mjölk. Har 

man tränat styrketräning kan man även äta ett ägg för det stimulerar muskeluppbyggnaden ytterligare 

(Blomstrand & Apró, 2009, s. 11). Vätska fortsätter man att fylla på med 1,5 deciliter var 15:e minut 

under kvällen. Två timmar efter träningen äter man en middag bestående av långsamma kolhydrater 

för att återställa kolhydratdepån för morgondagens träning eller match och även denna gången ska 

tallriken innehålla grönsaker eller sallad. Vatten eller mjölk är lämplig dryck till samtliga av dagens 

måltider. Om man efter ytterligare några timmar känner hunger kan man inta ett kvällsmål, som kan 

vara en enklare variant av frukost. 

Jag skriver i inledningen att jag anser att det bör vara en självklarhet för varje förening att ha någon 

form av kostrådgivare. Jag har med stöd av min studie ytterligare fått detta bekräftat att det bör finnas 

ett behov ute i idrotts-Sverige. Pojkarna “lyder” tränarnas råd utan minsta tvekan och den kunskapen 

dessa tränare har kan inte vara tillräcklig eftersom de ger råd till 17-åriga pojkar att börja äta 

proteintillskott istället för andra mer lämpliga alternativ, exempelvis vanlig allsidig och näringsrik 

kost. Flickorna har för många rådgivare som gör dem förvirrade och de vet inte riktigt vem de skulle 

tro på men att de värderade råden innan de valde att följa dem såg jag som mycket positivt. Tränarna i 

dag blir mer specialiserade på sina uppgifter och då anser jag att de inte ska “betungas” med ytterligare 

uppgifter, det är bättre att varje förening har någon som har specialkunskap om kost och kan arbeta 

med enbart de bitarna. De föreningarna som börjar aktivt arbeta med både kost, hälsa och träning 

kommer att ha idrottare som mår bra och presterar bättre och om föreningen har högt uppsatta mål så 

kommer detta arbete resultera i att deras idrottare kommer att synas i media och föreningens atleter 

kommer vinna de ädla medaljerna. Oavsett om det blir OS-guld eller inte så kommer belöningen att 

Sverige blir hälsosammare eftersom de får invånare som har en bra och sund kosthållning och är 

fysiskt aktiva livet ut. 

Om grundskolorna skulle börja arbeta med hälsocoacher/hälsopedagoger anser jag att mycket skulle 

bli vunnet. Samtliga idrottare har ju någon gång gått i skolan och genom en insats från hälsocoachen, 

och idrottsläraren för den delen, skulle man nå samtliga ungdomar och ge dessa tillförlitliga och 

vetenskapligt grundade kost- och hälsoråd och då skulle inte den idrottsgren de ägnar sig åt vara 

avgörande för vilka slags råd som skulle ges. Dessutom skulle de inaktiva kunna involveras för att få 

dessa att bli aktiva. Isberg (2009) beskriver att de behöver motiveras för att bli och förbli aktiva. Jag 

anser att tillvägagångssättet som skolan bedriver idag inte uppmuntrar de inaktiva till att bli aktivare. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Jag tycker att det skulle vara intressant att i en studie undersöka vilken uppfattning föräldrar och ledare 

inom ungdomsidrott har om kost och dess påverkan på idrottslig prestation samt undersöka vilken 

kunskapsnivå de har om kost, detta eftersom de ofta och gärna ger råd till sina idrottande ungdomar.  

Det skulle också vara intressant om man genomförde en landsomfattande studie på idrottande 

ungdomar i åldern 16-18 år, på exempelvis hög nationell nivå, för att se hur vanligt förekommande 

ätstörningar och negativa energibalanser är samt inom vilka idrottsgrenar detta förekommer och om 

det är vanligare hos flickor än hos pojkar. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Godkännande från informanterna 

TILL DELTAGARE I INTERVJUSTUDIEN 

 

Jag heter Jukka Karjalainen och jag studerar på Stockholms universitet. 

I studierna inom Hälsopedagogik III ingår ett examensarbete (C-uppsats). 

Inom ramen för detta genomför jag en intervjustudie. 

Syftet med min studie är att undersöka idrottande ungdomars uppfattningar om kost och dess påverkan 

på prestation. 

Intervjun, som beräknas ta ca 1 timme kommer att bandas för att sedan kunna skrivas ut och 

tillsammans med övriga intervjutexter ligga till grund för studien. All information som delges mig 

kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att framkomna data kommer att presenteras i 

studien på ett sätt så att de inte kan härledas till enskilda personer. De bandinspelningar som görs i 

denna studie kommer i sin helhet enbart att vara tillgängliga för mig och min handledare. Ditt 

deltagande i studien är frivilligt, vilket innebär att du när som helst har rätt att dra dig ur, även mitt 

under pågående intervju. 

Tack för ditt deltagande i studien!  

Vi träffas …………….. 

Har du ytterligare frågor och funderingar angående ditt deltagande eller studien så får du gärna 

kontakta mig eller min handledare. 

Ansvarig för studien    Handledare: 

Jukka Karjalainen   Helena Rehn  

tel.nr.     tel.nr. 

0734-148882    08-1207 6542 

e-post:    e-post: 

juka2811@student.su.se   helena.rehn@edu.su.se 

formidiablo@hotmail.com    

 

Jag har tagit del av ovanstående information:   (även förälder om du är under 18 år) 

 

       

Ort och datum   Ort och datum 

 

       

Namnteckning   Namnteckning 

 

       

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

mailto:juka2811@student.su.se
https://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3dhelena.rehn%40edu.su.se&ru=https%3a%2f%2fprofile.live.com%2fcid-216ea3f2becf2f88%2fdetails%2f%3fcontactId%3d071f9f24-0000-0000-0000-000000000000%26ru%3dhttps%253A%252F%252Fdub107.mail.live.com%252Fmail%252FContactMainLight.aspx%253Fn%253D739066831
mailto:formidiablo@hotmail.com
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Bilaga 2: Intervjuguiden 

Intervjuguiden till Jukka Karjalainens C-Uppsats om Idrottande ungdomar, Kost & Kostråd. 

Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka idrottande ungdomars uppfattningar om kost och kostråd.  

Frågeställning 

Frågeställningar som jag önskar få svar på är följande:  

 Vilken målsättning har ungdomarna med sitt idrottande? 

 Hur beskriver de sin måltidsplanering inför träning och tävling? 

 Hur och från vem/vilka tar de till sig råd och information om kost och kostråd? 

 

Förklaring på nedanstående frågeguide: 

(inom parantes har jag skrivit temat/frågeställningen) 

 Huvudfråga 

o Eventuell följdfråga 

(Bakgrundsfakta/Målsättning) 

 Vilken är din huvudidrottsgren? 

 Hur ofta tränar du inom din huvudidrott? 

o Hur många minuter/dag 

o Hur många pass/vecka? 

 Tränar du något annat? 

o Vad då? 

o Hur ofta? 

o Antal minuter/dag och antal pass/vecka? 

 Hur många matcher/tävlingar blir det under en normal vecka? 

 När börjar och slutar din säsong? 

o Hur lång ”semester” har du innan nästa säsong börjar? 

 Vad har du för målsättning med ditt idrottande? 

o Kortsiktiga mål? 

o Långsiktiga mål? 

 Hur många ingår i ditt hushåll? 

o Vilka då? 

 Vem i hushållet lagar maten hemma? 

o Vilka måltider? 

o Hur har du möjlighet att påverka vad som lagas? 

 Vem i hushållet handlar hem maten? 

o Hur har du möjlighet att påverka inköpen? 
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 Var äter du mestadels? 

o Frukost? 

o Lunch? 

o Mellanmål? 

o Middag? 

o Kvällsmål? 

(Vilken uppfattning har de idrottande ungdomarna till kost gentemot dess påverkan på 

prestation?) 

 Beskriv vad kost innebär för dig? 

 Beskriv hur en vanligt förekommande middagstallrik, exempelvis gårdagens, ser ut för dig och 

rita fördelningen mellan livsmedlen (Bilaga 1). 

 Vilken mat anser du höjer din prestation på träning, tävling eller match? 

o Varför påverkar dessa livsmedel din prestation? 

 Vilka maträtter och livsmedel undviker du innan träning eller tävling? 

o Varför undviker du dessa livsmedel? 

 Hur upplever du det du äter jämfört med andra i ditt lag? 

o Vilka skillnader ser du främst? 

 Hur upplever du det du äter jämfört med andra, ex. inaktiva? 

o Vilka skillnader ser du främst? 

 Vilken uppfattning har du till att äta följande maträtter vid specifikt tillfälle?  

o Risi-frutti som mellanmål 

o Kexchoklad efter träning eller match 

o En banan och ett glas mjölk direkt efter träning 

o Potatis, kalops och sallad, 3 timmar innan match 

o Vitt bröd (barkis) och hallonsylt, 30 – 90 minuter efter match 

o Pizza och coca-cola, 2 timmar efter match 

(Hur uppfattar de sin måltidsplanering inför träning och tävling?) 

 Beskriva hur en vanlig dag, ex. gårdagen, från att du vaknar till att du går och lägger dig, ser ut 

för dig när du har träning, med tidpunkter, måltider och livsmedel. 

o Inför träning? 

o Under träning? 

o Efter träning? 

 Beskriva hur en vanlig dag, ex. vid senaste matchen/tävlingen, från att du vaknar till att du går 

och lägger dig, ser ut för dig när du har match/tävling, med tidpunkter, måltider och livsmedel. 

o Inför match/tävling? 

o Under match/tävling? 

o Efter match/tävling? 

 En annan situation, bortamatch i ex. Örebro eller Göteborg, hur ser dagen ut med tidpunkter, 

måltider och livsmedel? 
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 Vad är anledning till att din måltidsplanering ser ut som den gör? 

 Hur ser din kost ut under ”semestern”? 

o Vad är anledningen till det? 

 Hur ser du på din egen kosthållning? 

o Vilka förändringar skulle du vilja göra 

o Varför? 

(Hur och från vem/vilka tar de till sig råd och information om kost och kostråd?) 

 Från vem eller vilka får du kostråd ifrån? 

o Vilket förtroende har du till dessa råd? 

 Kan du ge exempel på råd som du har fått? 

o Från vem fick du dessa råd? 

 Har du någon gång medveten försökt att gå upp eller ner i vikt? 

o På vems inrådan? 

o Beskriv tillvägagångssättet. 

o Vad blev resultatet? 

 Vilka slags samtal förekommer om kost med dina lagkamrater? 

 Vilka slags samtal förekommer om kost med ex. klasskamrater? 

 I vilken ålder tycker du att man ska börja ge kostråd till idrottare? 

o Vem ska ge dessa råd? 

 På vilken nivå anser du att du tränar och tävlar på? 

 

BILAGA 1 TILL INTERVJUGUIDEN 
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