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SAMMANFATTNING
Bakgrund Flera studier har visat att lagidrottares kolhydratintag är lågt i jämförelse med de
näringsrekommendationer som ges för idrottare. Ett högre intag av kolhydrater, speciellt i
samband med träning och match skulle sannolikt främja spelarnas prestation. En orsak till det låga
intaget kolhydrater kan vara brist på kunskap om idrottsnutrition och betydelsen av kolhydrater i
samband med fysisk aktivitet. Det är många faktorer som påverkar idrottares matvanor. Det är
därför intressant att undersöka ifall det finns ett samband mellan kunskap och intag när det gäller
kolhydrater bland lagidrottare.
Syfte Att undersöka om kunskap om kolhydrater korrelerar med intag av kolhydrater bland
manliga lagidrottare.
Metod I studien deltog 63 manliga lagidrottare från fem olika lag inom fotboll, handboll och
ishockey. Inklusionskriterier var träning minst tre gånger per vecka samt ålder på 16 år eller
äldre. Kunskap om kost undersöktes med hjälp av en kunskapsenkät om kolhydrater och
spelarnas matvanor undersöktes med ett frekvensformulär om kolhydrater som utvecklades för
studien. Sambandet mellan kunskap om kolhydrater och kolhydratsintag testades med
Spearmans rangkorrelationstest.
Resultat Medelvärdet i kunskapsenkäten bland deltagarna var 12,6 poäng av 20 möjliga. I snitt
svarade deltagarna rätt på 63 % av kunskapsenkätens påståenden . Enligt frekvensformuläret var det
genomsnittliga dagliga kolhydratintaget 270 gram. Femtio procent av deltagarna hade ett intag
mellan 250-320 gram per dag. Resultatet av Spearmans rangkorrelationstest blev r =0,103 (p =
0,424).
Slutsats Resultatet i denna studie visar ingen signifikant korrelation mellan kunskap om
kolhydrater och intag av kolhydrater bland manliga lagidrottare.
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ABSTRACT
Background Many studies have shown that carbohydrate intake among athletes in team sports is
lower than the recommended intake for athletes. A higher intake of carbohydrates, especially in
conjunction with training or matches would probably have a positive influence on the athletes’
performance. One cause of the low intake might be a lack of knowledge when it comes to sports
nutrition and the effects of carbohydrates on physical activity. Many factors influence the eating
habits of athletes. Therefore it is of interest to study if there is a link between knowledge and
intake when it comes to carbohydrates and team sports athletes.
Objective The aim of the study was to investigate if there is a correlation between knowledge
about carbohydrates and carbohydrate intake among male team sports athletes.
Methods Sixty-three male football-, handball- and ice hockey players from five different teams
participated in the study. Criteria for inclusion was training at least three times a week and an
age of 16 or more. Knowledge about carbohydrates was tested with a knowledge questionnaire
and intake was tested with a food frequency questionnaire developed for this study. The
correlation between knowledge about carbohydrates and carbohydrate intake was tested with
Spearman’s rank order correlation test.
Results The mean score in the knowledge questionnaire among the participants was 12,6 points out
of 20 possible. On average, participants answered correctly on 63% of the knowledge questionnaire
claims. According to the food frequency questionnaire the daily average intake of carbohydrates
wad 270 grams. Fifty percent of the participants had an intake between 250-320 grams per day.
The result of Spearman’s rank order correlation test was r =0,103 (p = 0,424).
Conclusion The result of this study does not show a significant correlation between knowledge
about carbohydrates and carbohydrate intake among male team sports athletes.
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“Good food choices will not make a mediocre athlete into a champion, but poor food choices may
prevent the potential champion from realizing his/her potential.” Maughan & Shirreffs (2012)

Inledning
Flera studier har visat att lagidrottares kolhydratintag är lågt i jämförelse med de
näringsrekommendationer som ges för idrottare (Burke, Cox, Cummings & Desbrow 2001; Parnell,
Wiens & Erdman 2015) . Protein- och fettbehovet uppfylls vanligtvis om energibehovet nås (ibid.).
Ett högre intag av kolhydrater, speciellt i samband med träning och match skulle sannolikt främja
spelarnas prestation (ibid.). Kolhydrater är musklernas främsta bränsle under match och intag av
kolhydrater innan, under och efter match är viktigt för optimal prestation och återhämtning (Burke
et al. 2001).
Anledningen till att lagidrottare ofta rapporterar ett relativt lågt intag av kolhydrater kan vara flera.
Ett skäl kan vara att fokus ofta ligger på proteinintag (Holway & Spriet 2011; Parnell, Wiens &
Erdman 2015). Ett annat kan vara att de inte vet tillräckligt om idrottsnutrition och betydelsen av
kolhydrater i samband med fysisk aktivitet (ibid.). Det kan också bero på felaktiga uppfattningar om
kolhydrater och brist på kunskap om hälsosamma källor av kolhydrater (ibid.). Lagidrottare får ofta
sin kunskap om nutrition av andra i laget eller sin tränare (Hoogenboom, Morris, Morris & Schaefer
2009; Sedek & Yun Yih 2014). Om spelarna inte får kostinformation av någon annan än tränaren är
det viktigt att informationen som tränaren sprider är korrekt (ibid.). Flera studier har gjorts där man
funnit ett samband mellan matvanor och kunskap om nutrition (Dallongeville, Marécaux, Cottel,
Bingham & Amouyel 2001; Paugh 2005; Spronk 2014). Mer kunskap korrelerar vanligtvis positivt
med ett mer hälsosamt ätande (ibid.).
Människans matvanor är komplexa och svåra att studera (Contento 2008; Magkos & Yannakoulia
2003; Smart & Bisogni 2001). Det är många faktorer som påverkar dem (ibid.). Idrottares matvanor
är något som man studerat utförligt, och att idrottarnas matvanor påverkar prestation finns det
rikligt med evidens om (Burke & Deakin 2015; Sedek & Yun Yih 2014; Spendlove, Heaney,
Gifford, Prvan, Denyer & O’Connor 2011). På grund av detta samband mellan prestation och
matvanor är det av stort intresse att studera vad det är som påverkar idrottares matvanor. Ett antal
studier har undersökt detta, och kunskap anses vara en av de påverkande faktorerna som bestämmer
idrottarnas livsmedelsval (Holway & Spriet 2011; Smart & Bisogni 2001).
Det är därför intressant att undersöka ifall det finns ett samband mellan kunskap och intag när det
gäller kolhydrater bland lagidrottare. Det finns sedan tidigare mer studier på uthållighetsidrottare
eftersom det är enklare att studera individuella idrottare än lagidrottare (Mujika & Burke 2010).
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Syfte
Att undersöka om kunskap om kolhydrater korrelerar med mängden konsumerade kolhydrater bland
manliga lagidrottare.
Hypotes: kunskap om kolhydrater korrelerar positivt med intag av kolhydrater.

Bakgrund
Faktorer som styr vårt ätande
Vad som styr vårt ätande är en komplex fråga (Contento 2008; Smart & Bisogni 2001). Det finns
många faktorer som påverkar och dessa faktorer varierar beroende på var i världen man befinner sig
ibid.). Några av dessa faktorer är pris, kunskap, miljö, socioekonomisk status och tillgänglighet av
mat och livsmedel, men personliga åsikter, attityder och religion påverkar också (Dallongeville et
al. 2001; Smart & Bisogni 2001). För att man ska kunna påverka matval och matvanor är det viktigt
att man förstår vad valen och vanorna grundar sig på (ibid.).
Ett sätt att se på vad som påverkar våra matvanor är indelningen i fyra faktorer: 1. biologiska
beteendeanlag, som innefattar människans medfödda preferens för sött och avsmak för bittert och
surt samt hunger och mättnadskänslor, 2. erfarenhet; vi äter det vi serveras som barn, de livsmedel
och maträtter vi är vana vid; 3. personliga faktorer så som religion, sociala normer, familj, sociala
nätverk och kunskap; och 4. miljöfaktorer så som tillgänglighet, social miljö, marknadsföring av
mat och livsmedel (Contento 2008). Alla dessa fyra ramfaktorer interagerar med varandra och
påverkar våra matvanor (ibid.). Kunskap om mat är alltså bara en liten del i helheten.
Kunskap är nödvändigt men inte tillräckligt för att leda till kostförändring (Dallongeville et al.
2001; Hendrie, Coveney & Cox 2007). Enligt den sociala kognitiva teorin är kunskap en
förutsättning för beteendeförändring i allmänhet (ibid.). Grundat på detta kan en hypotes vara att
ökad kunskap om kost leder till beteendeförändring när det gäller matval och matvanor. De flesta
studier som sökt efter ett samband mellan kunskap om kost och matval och matvanor har funnit ett
positivt men svagt samband (Axelson, Federline & Brinberg 1985; Dallongeville et al., 2001;
Hendrie, Coveney & Cox 2007). En metaanalys gjord av Axelson, Federline & Brinberg (1985)
inkluderade nio studier och stöder sambandet mellan ökad kostkunskap och hälsosammare
matvanor. Studier publicerade senare år visar också på att kostkunskap är en påverkande faktor när
det gäller kostrelaterat beteende (Hendrie, Coveney & Cox 2007). Att sambandet mellan kunskap
och kost och matval har visat sig svagt kan delvis bero på att det är en mångfald av faktorer som
påverkar matval (Hendrie, Coveney & Cox 2007; Smart & Bisogni 2001). Dessutom kan
svårigheter med att hitta tillräckligt noggrann mätmetodik spela roll (Wardle, Parmenter & Waller
2000). I utvecklandet av strategier med syfte att ändra på människors matval och matvanor är det en
fördel att förstå kunskap och vad som påverkar kunskap inom samhället (Hendrie, Coveney & Cox
2007).
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Ett flertal studier har identifierat olika faktorer som påverkar kostkunskap (Spendlove et al. 2011;
Wardle, Parmenter & Waller 2000). Till de vanliga hör ålder, kön, sociodemografisk status och
utbildningsnivå (ibid.). Hendrie, Coveney & Cox (2007) kom fram till att kvinnor generellt har en
högre nivå av kostkunskap än män, att kostkunskap ökar med åldern och med utbildningsnivån samt
att det finns samband mellan kostkunskap och socioekonomisk status (ibid.).
Kunskap kan läras ut, men hur konsumenter tolkar och använder sig av informationen kan vara
svårt att fånga eftersom den beteendemässiga förändringen också kan komma senare, ibland långt
efter utbildningsinsatsen (Abood, Black & Birnbaum 2004; Wardle, Parmenter & Waller 2000).
Evidens för att kunskap har påverkan på våra matvanor har framtagits genom utvärderingar av
individers kostkunskap (ibid.).
Studier som undersökt samband mellan ålder och kostkunskap har visat att yngre vuxna oftast haft
lägre kostkunskap än medelålders deltagare, både i studier på idrottare och när man studerat
normalbefolkning (Spendlove et al. 2011). Wardle, Parmenter & Waller (2000) fann att individer
med högre kostkunskap mer sannolikt åt rekommenderad mängd frukt och grönsaker än de som
hade lägre kostkunskap. Spendlove et al. (2011) konstaterade att individer med högre kostkunskap
uppnådde rekommendationer gällande frukt-, grönsaks- och fettintag med 25 procents högre
sannolikhet än de med låg kostkunskap.
Contento (2008) skriver om sambandet mellan ökningen av livsstilssjukdomar och ökat behov av
kostutbildning. Enligt honom är ökningen av livsstilssjukdomar ett bevis på hur det komplexa
sambandet mellan biologiska-, beteendemässiga- och miljöfaktorer påverkar vår hälsa (ibid.). I sin
metastudie visar Contento (2008) att en kostutbildning är mest effektiv när den fokuserar på
beteendeförändring istället för enbart på kunskapsökning. Att ha teoretisk kunskap betyder inte att
man kan tillämpa kunskapen i praktiken (Spendlove et al. 2011). Kostkunskap kan inte alltid
omvandlas till hälsosamma matvanor, men det verkar ändå vara en viktig del i antagandet av nya
hälsosammare matvanor och matval (Spendlove et al. 2011; Wardle, Parmenter & Waller 2000).

Sambandet mellan kunskap och intag av kolhydrater bland idrottare
Många faktorer bidrar till ifall en idrottare blir framgångsrik eller inte. Gener spelar självklart en
stor roll, men när träning och alla övriga förutsättningar är jämlika kan matvanor vara det som
skiljer den bästa åt från resten (Maughan & Shirreffs 2012).
Spendlove et al. (2011) ville utvärdera kunskapsnivån av generell nutritionskunskap bland
australiensiska elitidrottare och jämföra denna med kunskapen hos två andra grupper varav den ena
hade fått utbildning inom kost. Deltagarna fyllde i en kunskapsenkät med frågor om
kostrekommendationer, näringsinnehåll i livsmedel, vardagliga matval och sambandet mellan kost
och hälsa (ibid.). Resultaten de fick visade att gruppen som hade fått utbildning inom kost fick
högre poäng än de övriga grupperna, att ålder och kön påverkade resultaten samt att elitidrottarna
generellt hade lägre poäng än kontrollgruppen (ibid.).
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Den primära strategin för att hjälpa främja hälsosamma matvanor hos idrottare är utbildning och
informationsspridning (Spendlove et al. 2011). Målet med denna utbildning är att hjälpa idrottarna
göra bra livsmedelsval och tillaga livsmedel på ett bra sätt för att ha en hälsosam och mångsidig
kost (Spendlove et al. 2011). Den underliggande teorin är att tillräcklig kunskap om kost, lämpliga
livsmedelsval och matlagningsfärdigheter är essentiella för ett bättre näringsintag och att utbildning
i dessa områden leder till beteendeförändringar (Spendlove et al. 2011).
Det finns i nuläget begränsad information om kostkunskap bland idrottare och den påverkan som
denna kunskap har på matintaget (Spendlove et al. 2011). En reviewartikel beskrev ett svagt positivt
samband mellan kostkunskap och bättre matintag i 5 av 9 artiklar som undersökte sambandet
(Heaney, O´Connor, Michael, Gifford & Naughton 2011). Metodologiska begränsningar med
mätinstrumenten för kostkunskap kan till en del förklara varför sambandet mellan kunskap och
intag i den generella befolkningen också är svagt (ibid.). Wardle, Parmenter & Waller (2000) ansåg
att detta komplexa samband trots allt kunde hittas ifall mätinstrumentet noggrant kunde mäta både
kostkunskap och kostintag. Sedek & Yun Yih (2014) har undersökt sambandet mellan matvanor och
kostkunskap mellan idrottare och icke-idrottare på ett universitet i Malaysia. De fann också ett
positivt signifikant samband mellan kostkunskap och matvanor bland idrottare men inte bland ickeidrottare (Sedek & Yun Yih 2014).
Heaney et al. (2011) gjorde en systematisk genomgång av kostkunskapsnivån bland idrottare och
jämförde den med en kontrollgrupp som bestod av icke-idrottare med syftet att fastställa påverkan
av kostkunskap på kostintag. De gjorde en extensiv litteratursökning där 29 studier inkluderades
(Heaney et al. 2011). Slutsatsen var att idrottare hade lika bra eller bättre kunskap än icke-idrottare,
men sämre än jämförelsegrupper som bestod av nutritioniststudenter (ibid.). Ett svagt, positivt
samband mellan kunskap och kostintag rapporterades i 55 procent av studierna som undersökt detta
(ibid). Slutsatsen som Heaney et al. (2011) drog var att påverkan av kostkunskap hos idrottare på
deras matvanor är tvetydigt. Det behövs mer studier med moderna, validerade metoder för att mäta
kostkunskap och dess påverkan på matintag (ibid.). Spronk (2014) har också sammanställt studier
som utvärderat både kostkunskap och kostintag och deras statistiska samband. Majoriteten av
studierna rapporterade ett signifikant positivt, men svagt samband mellan högre kostkunskap och
bättre matvanor, oftast ett högre intag av frukt och grönt (ibid.). Razalee & Yih (2014) hittade också
ett positivt signifikant samband mellan kostkunskap och matvanor hos idrottare. Ozdoğan &
Ozcelik (2011) påstår att individer som har kunskap om hur viktigt det är med idrottsnutrition
reflekterar denna kunskap i sina matvanor och är mer framgångsrika i sin idrott. Wardle, Parmenter
& Waller (2000) konstaterar att kunskap om kost är associerad med intag av hälsosam mat.
Däremot har Hoogenboom et al. (2009) undersökt samband med kostkunskap och matvanor hos
simmare och kommit fram till att även om idrottarna kunde svara på frågorna och hade tidigare
information om nutrition applicerade de inte kunskapen på sina matvanor.
Kostutbildningar baseras ofta på antagandet att mer kunskap om kost leder till bättre matvanor
(Wardle, Parmenter & Waller 2000). Denna föreställning stöds av ett antal studier, men sambandet
mellan kostkunskap och matintag verkar vara inkonsekvent och det är troligt att ett flertal faktorer
påverkar sambandet (ibid.).
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Att optimera sitt näringsintag har stora fördelar för elitidrottare (Burke & Deakin 2015; Mujika &
Burke 2010). Rätt näring leder till snabbare återhämtning och bättre prestation, medan en bristfällig
kost kan leda till skador och försämrad prestation (Cockburn, Fortune, Briggs & Rumbold 2014).
Idrottare kan med hjälp av kosten nå optimal kroppssammansättning för den specifika idrotten och
därmed optimera sin prestationsförmåga (Cockburn et al. 2014; Maughan, King & Lea 2004;
Mujika & Burke 2010). Idrottare kan som alla andra ha svårigheter med att tillämpa kostkunskap
och rekommendationer i praktiken (Wardle, Parmenter & Waller 2000; Spronk 2014). Det finns
också flera orsaker till att näringsrekommendationer inte följs (Ozdoğan & Ozcelik 2011). Dessa
orsaker kan vara brist på kunskap eller information, ointresse av att ändra på befintliga matvanor,
brist på pengar eller tid, eller personliga smakpreferenser (ibid.). Kostkunskap påverkas också av
personliga uppfattningar och attityder om mat och nutrition (Smart & Bisogni 2001). Dessa behöver
inte vara evidensbaserade utan kan grunda sig på allmänna kulturella åsikter eller vänners åsikter
(Spendlove et al. 2011). Motstridiga forskningsresultat, marknadsföring av livsmedel och stor
mediebevakning av kostfrågor kan försvåra framförandet av tydliga näringsrekommendationer på
populationsnivå (ibid.). Den hårda konkurrensen inom de flesta idrotter leder till att idrottare är
mottagliga till nya trender inom kost och kosttillskott och är villiga att ändra på sina matvanor i
hopp om att prestera bättre (Contento 2008; Parnell, Wiens & Erdman 2015). Ohälsosamma
matvanor leder inte bara till sämre prestation utan också till sämre hälsa på lång sikt (ibid.).
Smart & Bisogni (2001) fann att ishockeyspelare i ett universitetslag i USA gjorde matval på olika
grunder beroende på om de var i försäsong eller matchsäsong. Spelarnas matval grundades på
exempelvis kroppsutseende, energinivå och smakpreferenser (Smart & Bisogni 2001). Syftet med
studien var att förbättra förståelsen för processerna som är inblandade i matval och kostförändringar
genom att undersöka hur spelarna i ett ishockeylag upplevde faktorerna som påverkade deras
matval (ibid.).
Kostinformation för idrottare strävar oftast efter att informera om hälsofrämjande och
prestationshöjande matvanor och rätta till eventuella missuppfattningar som idrottarna har gällande
kost (Wardle, Parmenter & Waller 2000). När kostutbildningar ska planeras för idrottare är det
viktigt med förståelse för hur idrottare tar till sig kunskap om kost och hur denna kunskap påverkar
deras matvanor (Heaney et al. 2011). Kostutbildningsprogram för idrottare är huvudsakligen
tränardrivna, även på elitnivå, och hur ofta och hur djupgående dessa utbildningar är påverkas oftast
av lagets eller idrottsföreningens finansiella möjligheter (Cockburn et al. 2014). När kostscheman
ska implementeras hos lagidrottare är det nödvändigt att kombinera kunskap från vetenskapliga
undersökningar med sociala färdigheter hos tränare och annan personal (inom lagidrotten) (Holway
& Spriet 2011). Den övergripande åsikten är att en individuell approach behövs för att möta varje
enskild idrottares näringsbehov (Holway & Spriet 2011). Kostutbildningsstrategier kan användas på
flera nivåer, från individuell rådgivning till föreläsningar, utdelning av skriftlig information
exempelvis i form av faktablad, besök i mataffär och att närvara vid måltider med idrottarna
(Holway & Spriet 2011).
Det är en utmaning att rekommendera en optimal kost för lagidrottare eftersom olika kulturella,
ekonomiska och psykologiska faktorer påverkar processen (Holway & Spriet 2011). Tränare eller
annan kostansvarig måste överväga vad som är bästa sättet att framföra information för idrottarna
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(Cockburn et al. 2014). Idrottare får oftast kunskap om kost genom en rad olika källor så som
tränare, dietister, idrottsnutritionister, idrottsmedicinare och läkare samt fysioterapeuter (Sedek &
Yun Yih 2014). De samlar också in information från föreläsningar och lektioner via skolan eller
idrottsföreningar, böcker, tidningar, massmedia och i en allt högre grad internet (ibid.). Tyvärr är
denna information ofta felaktig (Hoogenboom et al. 2009).
Det är av stor nytta att ta fram rutiner för kost inför och efter match och träning, vätskeintag och
kosttillskott för lagen (Parnell, Wiens & Erdman 2015). Dessa rutiner ska kunna implementeras i
idrottarens vardag och är ofta kritiska för att en kostintervention ska fungera eftersom det handlar
om att få in nya vanor hos upp till 30-40 lagidrottare samtidigt (Holway & Spriet 2011).

Kolhydraters betydelse för lagidrottare
De generella näringsrekommendationerna gäller också för idrottare som hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande rekommendationer, men idrottare är en speciell grupp med speciella
näringsbehov (Spendlove et al. 2011). Att idrottare kan prestera bättre genom att optimera sin kost
finns det stark evidens för, men trots detta finns bevis på att idrottare inte uppnår
rekommendationer, både när det gäller allmänna näringsrekommendationer och idrottsspecifika
rekommendationer (Wardle, Parmenter & Waller 2000; Parnell, Wiens & Erdman 2015).
Kolhydratrekommendationerna för idrottare baseras på stark vetenskaplig grund (Burke et al. 2001;
Hargreaves, Hawley & Jeukendrup 2004). För idrottare har 5-10 gram kolhydrater per kg
kroppsvikt rekommenderats, vilket motsvarar 375-750 gram kolhydrater för en man som väger 75
kg (Burke et al. 2001; Meyer, Manore & Helle 2011; Mujika & Burke 2010). Dessa
kolhydratsrekommendationer baseras på den rikliga evidensen om att hög kolhydratstillgänglighet
ökar uthållighet och prestation under enskilda träningstillfällen (ibid.).
Generellt uppfyller inte idrottare dessa rekommendationer, och detta har lett till ett antal studier om
orsaken till varför kolhydratsrekommendationerna inte uppfylls (Burke et al. 2001; Parnell, Wiens
& Erdman 2015; Van Erp-Baart, Saris, Binkhorts, Vos & Elvers 2005). Holway & Spriet (2011)
och Burke et al. (2001) skriver om att det är ett problem att kolhydratsrekommendationerna är så
höga eftersom det blir svårt att planera en kost som fungerar i vardagen där största delen av
energibehovet täcks av kolhydrater. Burke et al. (2001) medger också att det är svårt för idrottare att
nå de högra kolhydratsrekommendationerna, men att detta inte innebär att de inte skulle ha nytta av
att nå dem.
Lagidrottare behöver nödvändigtvis inte på daglig basis inta samma mängd kolhydrater som de
behöver under matchdagar, eller som uthållighetsidrottare behöver (Holway & Spriet 2011). Ett
högre kolhydratsintag kan med fördel sparas till dagen innan match, och då måste man kompensera
med ett aningen lägre intag av protein och speciellt fett för att inte överstiga energibehovet (ibid.).
Holway & Spriet (2011) föreslår att kolhydratsrekommendationerna skulle sänkas för lagidrottare
under tävlingssäsong för att lösa detta dilemma inom idrottsnutrition. Under försäsong kan
energiintaget öka eftersom träningsmängden ökar, och under matchdagar och eventuellt dagen
innan match kan ett högre kolhydratsintag rekommenderas (Holway & Spriet 2011).
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Erfarenhet och studier på manliga lagidrottare har visat att de föredrar att äta en proteinrik kost,
men höga proteinmängder gör det omöjligt att uppnå ett högt kolhydratintag samtidigt som
energibehovet inte överskrids (Holway & Spriet 2011; Mujika & Burke 2010; Parnell, Wiens &
Erdman 2015). Bara ett fåtal studier rapporterar kolhydratsintag som överskrider
kolhydratsrekommendationerna och endast bland fotbollsspelare (ibid.). En studie gjord i USA
undersökte med en tredagars kostregistrering hur ishockeyspelare åt (Ferguson 1999). Resultaten
visade att de flesta inte nådde upp till den rekommenderade energimängden eller till det
rekommenderade dagliga intaget av kolhydrater (ibid.). Orsaker till otillräckligt intag av kolhydrater
har konstaterats kunna bero på brist på kostkunskap och kostrelaterade missuppfattningar
(Hoogenboom et al. 2009).
Kroppens totala lager av kolhydrater är begränsade, och ofta mycket lägre än det dagliga behovet
för idrottare (Burke et al. 2001; Hargreaves, Hawley & Jeukendrup 2004; Mujika & Burke 2010;
Parnell, Wiens & Erdman 2015). Kolhydratsintag innan, under och efter träning eller match ökar
kolhydratstillgängligheten på kort sikt, kan dröja på utmattning och därmed förbättra på
prestationen i intermittent och långvarig uthållighetsträning (ibid.).
Unikt för lagidrott är att inga spel är exakt likadana (Burke et al. 2001; Holway & Spriet 2011;
Mujika & Burke 2010). Detta är problematiskt för forskare som försöker mäta koststrategier för att
öka prestationen, eftersom standardisering av den fysiska aktiviteten i undersökningssituationer är
viktigt (ibid.). Lagidrotter så som ishockey, fotboll, innebandy och basket är intermittenta idrotter
vilket ställer annorlunda fysiologiska krav på kroppen än vad uthållighetssport och styrkeidrott gör
(Holway & Spriet 2011). Den intermittenta karaktären av dessa idrotter med alla stopp, starter och
riktningsändringar resulterar i ett mer ojämnt energiutnyttjande och spelarna ska vara mångsidiga
eftersom idrotten kräver aerob och anaerob uthållighet, snabbhet, styrka, kraft och rörlighet (Meyer,
Manore & Helle 2011; Mujika & Burke 2010). Spelarna ska kunna göra många intensiva moment
med kort återhämtningstid i mellan (ibid.).
Näringsbehoven för träning och tävling varierar mellan olika lagsporter och avgörs av sportens
regler, storlek på spelplan, tidsåtgång för match, längd av säsong, träningsfas, antal spelare och
bytesspelare som tillåts (Holway & Spriet 2011; Mujika & Burke 2010). Spelposition, väder och
nivå av spel samt kön och ålder påverkar också näringsbehoven (ibid.). Generellt gäller dock att
lagidrottare är beroende av kolhydrater från kosten för att behålla och återfylla sina glykogenförråd
(ibid.). Kostplaneringen måste alltså inkludera tillräckligt med kolhydrater medan proteinbehovet
också blir mött och energibehovet inte överskrids (Holway & Spriet 2011). Energi- och
kolhydratsbehov på matchdagar är ofta högre än under övriga träningsdagar under tävlingssäsong,
men enligt Holway och Spriet (2011) äter idrottare mindre mängder under dessa dagar p.g.a. stress
inför match och eller resande samt att matchtiderna ofta krockar med normala måltidsrutiner (ibid.).
I idrotter där flera matcher spelas på varandra följande dagar är det viktigt med tillräckligt
kolhydratintag. Detta brukar inte vara svårt att uppnå om man äter normala mångsidig kost som
innehåller spannmål, rotfrukter, frukt och grönsaker (Holway & Spriet 2011). Många idrottare äter
alldeles för lite under återhämtningsdagar eller unnar sig fettrik mat, sover mer och vill få en
psykisk paus från ”idrottskosten” (Holway & Spriet 2011). Om kolhydratsbehov och intag inte
stämmer överens kan prestationen bli lidande (Mujika & Burke 2010).
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Beroende på idrott har spelarna olika möjlighet till återhämtning mellan matcher (Holway & Spriet
2011; Mujika & Burke 2010). Spelare som äter mer kolhydrater fyller sina glykogenförråd snabbare
till nästa match (Mujika & Burke 2010). Inom vissa idrotter spelas en match per vecka medan inom
andra är det vanligt med turneringar där flera matcher spelas under 2-3 dagar (ibid.). Dessutom
spelas matcher och turneringar ofta på andra orter och ibland också utomlands. Utmaningar på resor
är att urvalet av restauranger och mataffärer kan vara begränsat vilket kan leda till icke-optimala
måltider och livsmedelsval (ibid.). Mellanmål och ett tillräckligt vätskeintag blir också viktiga
faktorer på resor (ibid.). En bra strategi behövs då för att säkerställa ett adekvat kolhydratintag
(ibid.). I ishockeyturneringar kan lagen spela matcher på varandra följande dagar och då är spelarna
kanske inte fullt återhämtade efter den senaste matchen (Smart & Bisogni 2001).
Enligt Holway & Spriet (2011) har erfarenhet visat att en kost med låg andel fett uppmuntrar till
smygätande av skräpmat och att en kost med hög andel frukt och fiber kan leda till magbesvär på
träningsläger (ibid.). Idrottare verkar föredra en mer repetitiv matsedel med bekanta maträtter
istället för riklig mångfald (ibid.). Återhämtningen efter match kan börja genast i
omklädningsrummen med exempelvis sportdryck, energibars eller frukt, och följs sedan ett par
timmar senare med en måltid rik på kolhydrater (Holway & Spriet 2011; Mujika & Burke 2010).
Oftast har spelarna en ledig dag efter en matchdag vilket främjar återhämtning. Ett lågt intag av
kolhydrater kan vara en begränsande faktor för prestation och återhämtning (Burke et al. 2001;
Hargreaves, Hawley & Jeukendrup 2004; Mujika & Burke 2010; Tegelman, Åberg, Eklöf, Pousette,
Carlström & Berglund 1996). Flera studier har visat vikten av att inta riklig mängd kolhydrater
innan match (Hargreaves, Hawley & Jeukendrup 2004; Meyer, Manore & Helle 2011; Mujika &
Burke 2010). Intag av en kolhydratrik frukost efter nattfastan och 2-4 h innan träning är också
associerat med förbättrad prestation (ibid.). Vad idrottare väljer att äta innan match är högst
individuellt. Vissa behöver en lättare, kanske flytande måltid som är lättsmält medan vissa spelare
väljer att inte alls äta något (ibid). Generellt är en lättsmält måltid med kolhydrater, 2-4 h innan
match det bästa alternativet (ibid.). Vissa lag föredrar att lägga till en proteinkälla med låg fetthalt
för att bidra till mättnad men fiber- och fettrika livsmedel undviks för att undvika magbesvär under
match (Holway & Spriet 2011).
Under de senaste åren har nyttan med att träna med tomma glykogenförråd studerats (Burke 2012;
Mujika & Burke 2010). Strategier som går ut på att idrottare tränar med tomma glykogenförråd för
att sedan fylla på dem inför tävling eller match har provats, men ännu finns inget tydligt bevis för
att dessa strategier skulle bidra till bättre prestation (ibid.).
Unga idrottare måste förutom att äta för prestation och återhämtning också stödja utveckling och
tillväxt (Parnell, Wiens & Erdman 2015). Detta kan vara svårt i sporter som uppmuntrar till låg
kroppsvikt eller låg nivå av kroppsfett (ibid.). Dessutom är övervikt och fetma ett växande problem
bland hela befolkningen i västvärlden men också bland unga idrottare. Ironiskt nog kan orsaken till
övervikt vara ett högt intag av stärkelse och socker. Därför måste rekommendationen om högt
kolhydratsintag bland unga idrottare ställas i relation till individens aktivitetsgrad (Holway & Spriet
2011).
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Kosttillskott som kolhydratskälla i lagidrott
Motiven som idrottare har för användning av kosttillskott har varit fokus i ett antal studier (Parnell,
Wiens & Erdman 2015). Idrottare använder ofta kosttillskott i en tro om att de hjälper dem
maximera prestationen och bibehålla hälsa (Maughan, King & Lea 2004). De vanligaste
kosttillskotten bland unga idrottare är sportdrycker (kolhydrat- elektrolytdrycker), energidrycker
med koffein, så kallade vitaminvatten, vitamin- och eller mineraltillskott, sportbars och
proteinpulver (Mujika & Burke 2010). De mest fördelaktiga kosttillskotten bland lagidrott är
sportdrycker och koffein, men en studie bland unga idrottare rapporterade ett samband mellan
energidrycksintag och ökad upplevd uthållighet (Holway & Spriet 2011; Maughan, King & Lea
2004; Parnell, Wiens & Erdman 2015). Unga idrottare konsumerar tillskott för hälsoorsaker,
prestation och för att andra rekommenderar det (ibid.). Även om det ibland finns vetenskaplig grund
för användning av kosttillskott är det oftast inte fallet (ibid). Vetenskapsgrundad information
behövs för idrottare och tränare för att säkerställa säker kosttillskottsanvändning (Parnell, Wiens &
Erdman 2015). Rekommendation och användning av kosttillskott för unga idrottare ska övervägas
noggrant och anpassas till tidsåtgång och intensitet av träning eller match eftersom vissa
kosttillskott trots allt också bidrar med mycket kalorier i form av tillsatt socker (ibid.).
Studier som undersökt användning av kosttillskott bland lagidrottare har konstaterat att sportdrycker
och koffeintillskott är de vanligaste kosttillskotten (Holway & Spriet 2011; Mujika & Burke 2010).
Bland ishockeyspelare är dessutom kreatintillskott vanliga (och generellt använder idrottare inom
amerikansk fotboll, ishockey och brottning mest kosttillskott (Meyer, Manore & Helle 2011;
Ziegenfuss, Rogers, Lowery, Mullins, Mendel, Antonio & Lemon 2002). Kosttillskott som kan vara
till nytta bland lagidrottare är sportdryck som används för återhämtning under längre
träningstillfällen och matcher och sportgel som används i samband med vatten för samma syfte som
sportdryck (Mujika & Burke 2010).
Under match kan sportdryck och andra tillskott så som kolhydratrika energigels eller energibars
användas för att ersätta vätskeförluster och bibehålla prestationsnivå (Garth & Burke 2013;
Maughan, King & Lea 2004; Mujika & Burke 2010). Dessa produkter kan framför allt öka
prestationen i slutskedet av matchen (ibid.). I vissa sporter kan dock spelets regler påverka
möjligheten för intag av dryck eller annan energi under match (ibid.).
Att enbart skölja munnen med sportdryck eller dylikt som innehåller kolhydrater tycks ha en
prestationshöjande effekt jämfört med att enbart inta vatten under en 1 timmes träning (Carter,
Jeukendrup & Jones 2004). Mekanismen bakom detta är ännu oklar men troligtvis handlar det
om att kolhydratsreceptorer i munhålan signalerar reaktionsvägar som påverkar motivationen
(ibid.).

Kunskapens påverkan
Definitionen av kunskap är att det kan konceptualiseras som faktakunskap och att det kan anses
vara rätt eller fel inom aktuell vetenskap (Wardle, Parmenter & Waller 2000). Skillnaden mellan
kunskap och attityder är att de senare inte behöver vara sanna (ibid.).
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Studier där man undersökt kunskapsläget om idrottsnutrition eller kost i allmänhet har oftast använt
sig av enkäter av varierande design (Cockburn et al. 2014; Torres-McGehee, Pritchett, Zippel,
Minton, Cellamare & Sibilia 2012; Hoogenboom et al. 2009; Ozdoğan, Y. & Ozcelik, 2011;
Rastmanesh, Taleban, Kimiagar, Mehrabi & Salehi 2007; Spronk, Heaney, Prvan & O'Connor
2015; Zawila, Steib & Hoogenboom 2003; Zinn, Schofield & Wall 2005). Kunskapsenkäter för
idrottare och studenter har utvecklats av Ozdoğan & Ozcelik (2011), Zinn, Schofield & Wall (2005)
Torres-McGehee (2012) och Spronk et al. (2015). Dessa enkäter hade 30-46 frågor om kost
indelade i olika teman (ibid.). Frågorna kunde svaras med ”rätt eller fel”, eller med en Likert-skala
(ibid.).
Det är svårt att mäta hur stor påverkan kunskap har på vad vi väljer att köpa och äta (Hendrie,
Coveney & Cox 2007; Spendlove et al. 2011). Studier som undersökt detta har haft bristfälliga
metoder för mätning av kunskap vilket har lett till att resultaten inte är användbara (Sedek & Yun
Yih 2014; Wardle, Parmenter & Waller 2000). Studier som mäter kostkunskap fokuserar oftast på
en viss population eller på ett visst livsmedel eller näringsämne (ibid.). Därför är dessa
mätinstrument ofta begränsade till det området (ibid.).
Idrottare har ofta bristfällig kunskap om idrottsnutrition och den kunskap de har kan ibland vara
felaktig (Cockburn et al. 2014; Hoogenboom et al. 2009; Kunkel, Bell & Luccia 2001). Att ta fram
ett validerat verktyg för att mäta kunskap inom idrottsnutrition har varit målet för flera studier
(Abood, Black & Birnbaum 2004, Rastmanesh et al. 2007; Zinn, Schofield & Wall 2005). En bättre
förståelse om idrottarnas kunskapsläge hjälper när man ska planera hur idrottsnutrition ska läras ut
till idrottare (Devlin & Belski 2014).
Eftersom lagidrottare skulle ha nytta av ett ökat kolhydratsintag och speciellt ett större intag
kolhydrater i form av vätska under match och träning är det intressant att undersöka vad det beror
på att spelarna oftast äter för lite kolhydrater, och ifall deras kunskap om kolhydrater påverkar
intaget. Den typen av kunskap som ska mätas i denna uppsats är faktakunskap.

Metod och material
Urval och datainsamlingsmetod
I studien inkluderades manliga lagidrottare i åldern 16 år och uppåt som aktivt spelade i en klubb i
Uppsala. Detta innebar att de tränade minst tre gånger per vecka. Seniorlag, kvinnliga lagidrottare
och lag som endast tränade två dagar per vecka eller mer sällan exkluderades. Denna undersökning
fokuserade endast på manliga idrottare eftersom endast ett fåtal lag inkluderades och målet var att
deltagarna skulle vara en så homogen grupp som möjligt inom inklusionskriterier. Ifall fler lag hade
rekryterats hade möjligen både kvinnliga och manliga lagidrottare inkluderats och sedan jämförts.
Samtliga lag som kontaktades och var intresserade av att delta inkluderades i studien.
Datainsamlingen gjordes med hjälp av två stycken enkäter, en så kallad kunskapsenkät och ett
livsmedelsfrekvensformulär. Inför insamlingen av data gjordes ett icke-slumpmässigt
bekvämlighetsurval för att hitta idrottslag i Uppsala (Gibson 2005). En sökning på internet på olika
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idrottsklubbar och föreningar i Uppsala gjordes och olika tränare kontaktades via e-post och via
telefon. I figur 1 redovisas urvalsprocessen.
Ju större urvalet är, desto större är sannolikheten att urvalet är representativt för populationen
(Gibson 2005). I denna studie begränsades urvalet av tid och kostnader. Målet var 100 stycken
deltagare och detta hade uppnåtts ifall alla lag som först angav intresse hade deltagit. Men eftersom
ett par lag ändrade sig angående deltagande blev antalet deltagare 73 stycken idrottare.

Leta fram
idrottslag i
Uppsala

Utformning av ett
informationsbrev
till tränare

E-post
/telefonsamtal till
16 st lag
7 st lag anmäler
intresse
(n~110)
2 st lag hoppar
av (n~30)

5 st lag (n=73)
idrottare deltar

Bortfall = 14 %
(n=10)

Besvarade
enkäter (n= 73)
86 % fullständigt
besvarade (n=63)
Figur 1. Urvalsprocessen.

Lagen kontaktades via e-post eller telefon. Ett brev (Bilaga 1) med information om enkäterna
skickades ut per e-post till tränarna. De som kontaktades per e-post men inte svarade kontaktades
senare per telefon. Deltagarna erbjöds ta del av resultaten i form av en uppsats när den var klar.
Enkäterna delades ut av studenten till spelarna i samband med ett träningspass. Deltagarna fick fylla
i båda enkäterna under samma tillfälle. De fick muntliga och skriftliga instruktioner av studenten
om hur enkäterna skulle fyllas i vid datainsamlingstillfället. De blev också tillsagda att inte hjälpa
varandra och informerade om att enkäterna var anonyma och att de inte skulle skriva upp sina namn
på dem. Enkäterna samlades in direkt efter att spelarna fyllt i dem. Studenten var på plats under hela
datainsamlingstillfället för att svara på eventuella frågor angående enkäterna.
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Kunskapsenkät – kunskap om kolhydrater
För att mäta kunskap om idrottsnutrition bland spelarna användes en kunskapsenkät (Bilaga 2)
inspirerad av enkäter som använts av Abood, Black & Birnbaum (2004), Paugh (2005), Wardle,
Parmenter & Waller (2000), Zawila, Steib & Hoogenboom (2003) och Supriya (2013). Syftet med
kunskapsenkäten var att kartlägga kunskapsnivån bland idrottarna när det gäller kolhydrater.
Utformningen av kunskapsenkäten började med att tidigare kunskapsenkäter lästes igenom.
Frågeformuleringen gick till på följande sätt: alla aktuella problemområden skrevs ner, och genom
problemformuleringarna växte ett frågebatteri fram.
I planering av en kunskapsenkät är det viktigt att skilja på kunskap och attityder och viktigt att vara
tydlig med att det är kunskap som ska mätas (Wardle, Parmenter & Waller 2000). Det är viktigt att
vara noggrann i definitionen av kunskapsområdet som ska mätas och man ska kunna motivera
varför man inkluderat de områden man inkluderat (ibid.). Deltagare i en pilotstudie ska säga om de
tycker att det valda materialet är representativt för området som studeras (ibid.). Kunskapsenkätens
nivå i uppsatsen valdes genom noggrant övervägande av vilken typ av kostkunskap som spelar roll
för matvanor hos idrottare (ibid.).
Val av påståenden påverkades av vilken typ av kostinformation som fanns tillgänglig för
lagidrottare på internet, i böcker och övrigt skriftligt material (Parmenter & Wardle 2000). Nivån på
påståenden för kunskapsenkäten utformades enligt den kunskapsnivå som lagidrottarna antogs ha.
Kunskapsenkäten bestod av tjugo påståenden indelade i fyra kategorier enligt följande teman:
kolhydraters fysiologiska funktioner, kolhydrater i livsmedel, kolhydrater och prestation, och timing
av kolhydrater. Varje kategori bestod av fem påståenden. I slutet av enkäten fanns demografiska
frågor för att samla information om spelarnas ålder, tidigare utbildning om kost, informationskällor
om idrottsnutrition och matvanor. I formuleringen av frågorna användes operationalisering för att
bryta ner frågeområden till konkreta frågor (ibid.). Ett problemområde i taget valdes ut och
formulerades om till påståenden tills alla aspekter av problemområdet som skulle undersökas var
täckta (ibid.).
Innehållsvaliditeten av kunskapsenkäten testades med ett instrument som använts av Polit & Beck
(2006). Innehållsvaliditet och tydlighet av kunskapsenkäten testades av en expertpanel som bestod
av fem stycken dietister med expertis inom idrottsnutrition. De valdes eftersom de hade gått en kurs
i idrottsnutrition vid Umeå Universitet och eftersom samtliga personer arbetade som dietister i
Sverige. Personerna fick detaljerade skriftliga instruktioner över hur validiteten skulle skattas. Varje
person skulle enskilt läsa igenom kunskapsenkäten och värdera relevans och tydlighet på varje
påstående. Detta gjordes med att de markerade varje påstående med siffrorna 1-4 enligt till vilken
grad påståendet ansågs vara relevant vid testning av kunskap om kolhydrater. Siffran 1 stod för
”inte alls relevant” och siffran 4 för ”väldigt relevant”. Varje påstående skulle också märkas med 14 enligt hur tydligt påståendet ansågs vara. Siffran 1 stod för ”inte alls tydligt” och 4 stod för
”mycket tydligt”. En siffra på 3 eller 4 tolkades som ett godkännande på att påståendet var relevant
och tydligt. Ett innehållsvaliditetsindex och ett tydlighetsindex räknades ut baserat på
expertpanelens graderingar. Index räknades ut för hela enkäten och för varje enskilt påstående.
Testet resulterade i att två frågor omformulerades och en definition lades till. Inga frågor togs bort.
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Frågorna skulle inte kunna tolkas på flera sätt, inte kunna svaras med ”delvis sant” eller ”det beror
på”, utan bara med rätt eller fel (Parmenter & Wardle 2000). Språket skulle vara enkelt att förstå
och definitioner inkluderas där det ansågs nödvändigt (ibid.). Varje påstående skulle bidra med
något till enkäten (ibid.). Frågorna kunde svaras med rätt eller fel, och varje rätt svar gav en poäng
och varje fel svar gav noll poäng. Maximala antalet poäng var 20 och minimala 0.
Kunskapsenkäten bestod av klassifikationsfrågor samt strukturerade frågor med begränsade
svarsalternativ. Strukturerade frågor används när man vill testa kunskap eller mäta attityder
(Parmenter & Wardle 2000).

Frekvensformulär - om kolhydratrika livsmedel
För att utvärdera kolhydratsintag bland idrottarna valdes frekvensformulär som metod eftersom det
ansågs tidseffektivt och har visat sig ge representativ data på gruppnivå (Fogelholm & Lahti-Koski
1991; Gibson 2005). Syftet med frekvensformuläret (Bilaga 3) var att få en bild av lagidrottarnas
vardagliga kolhydratintag kring träning och matcher. För att utforma ett formulär som passade
målgruppen gjordes en litteratursökning på frekvensformulär för idrottare.
Frekvensformulär används som metod för att få en bild av matvanor på gruppnivå (Gibson 2005).
För att ta reda på hur spelarna åt gjordes ett för studien anpassat livsmedelsfrekvensformulär.
Eftersom syftet i första hand var att kunna rangordna deltagare utifrån deras vanliga intag av
kolhydrater ansågs denna metod lämplig (”hur ofta brukar du äta”). Frekvensformuläret skulle
kartlägga spelarnas livsmedelsval under de senaste sex månaderna. Tidsperioden sex månader
ansågs passande eftersom matvanor under matchsäsong skulle studeras. Formuläret hade fokus på
intag av kolhydrater för att svara på studiens frågeställningar.
Ett semikvantitativt frekvensformulär med 58 frågor formulerades. Efter en sökning på internet om
vilka kolhydrattabeller som fanns, valdes Livsmedelsverkets databas (Livsmedelsverket u.å.) samt
tryckta livsmedelstabell (Livsmedelsverket 2002) ut för framtagande av kolhydratmängder i
livsmedel. Eftersom det var kolhydratsintaget som studerades uteslöts livsmedel utan eller med små
mängder kolhydrater (mindre än 10 g per portion), så som kött, fisk, ägg, de flesta grönsaker och
naturella mejeriprodukter. Livsmedlen som inkluderades delades in i kategorierna: Frukter,
Grönsaker och baljväxter, Bröd, Pasta, gryn etc., Maträtter, Mjölkprodukter, Drycker,
Sportprodukter, Snacks och sötsaker samt Desserter. Samtliga kategorier (förutom kategorin
Grönsaker) hade två tomma rader för livsmedel som inte fanns med i alternativen. På dessa rader
kunde deltagarna fylla i livsmedel inom respektive kategori som de brukade inta men som inte
fanns med bland alternativen i formuläret.
Kolhydratsmängder räknades ut från frekvensformuläret med kvoter/medeltal som motsvarade
respektive svarsalternativ (Bountziouka, Bathrellou, Giotopoulou, Katsagoni, Bonou, Vallianou,
Barbetseas, Avgerinos & Panagiotakos 2012). Kvoterna lades till en mall i Microsoft Excel och
räknades ut med hjälp av dem (tabell 1).
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Tabell 1: Uträkningsmodell av kvoter för resultaträkning av mängd kolhydrater av frekvensformulär.

mindre än
aldrig

0

1 gång per
vecka
0,5 / 7 dagar
= 0,07

mer än 4
1-3 gånger per
vecka
2 / 7 dagar
= 0,29

4-6 gånger per
vecka

1 gång
per dag

5 / 7 dagar
= 0,71

1

2-3 gånger
per dag
2,5 / 1 dag
= 2,50

gånger per
dag
4/ 1 dag
= 4,00

Vilka kolhydratkällor som inkluderades påverkades av vilka livsmedel som ansågs var relevanta
för idrottare och i vilka portionsstorlekar dessa livsmedel konsumerades. Hjälp togs också av
tabeller över vanliga kolhydratskällor som fanns i idrottsnutritionslitteratur eftersom det ansågs
ge en bra bild över vilka livsmedel som var aktuella för idrottare samt vara en informationskälla
som idrottare använder sig av när de söker kostinformation (Burke & Deakin 2015).
Standardiserade portionsstorlekar användes ur Livsmedelsverkets Portionsguide (2009).
Kolhydratskvoterna för livsmedlen och maträtterna räknades ut genom att räkna fram ett
medeltal av alla livsmedel inom samma kategori, till exempel ett medeltal för kolhydratsinnehåll
i olika frukostflingor (Tabell 2).
Tabell 2. Räkneexempel för hur kolhydratskvoterna räknades ut för livsmedel som det fanns många av. I detta
exempel uträkning av sju olika alternativ av frukostflingor enligt Livsmedelsdatabasen (Livsmedelsverket u.å.).

Livsmedel

Gram kolhydrater
per 100 gram
livsmedel

1. Frukostflingor flingblandning fullkorn Basmüsli

67,60 g/100g

2. Frukostflingor flingblandning müsli fullkorn frukt nötter socker el honung 70,60 g/100g
3. Frukostflingor fullkorn flingblandning frukt olja familjemüsli

66,10 g/100g

4. Frukostflingor fullkorn frukt nötter kokos olja socker F-müsli tropical

67,60 g/100g

5. Frukostflingor fullkorn frukt olja F-müsli banan

65,20 g /100g

6. Frukostflingor fullkorn müsli Bär

68,90 g/100 g

7. Frukostflingor fullkorn müsli Plus

69,90 g/100g

Medeltal

= 67,98 g/100g

Portionsstorlek A för frukostflingor och müsli motsvarade 12 gram, portionsstorlek B
motsvarade 30 gram och portionsstorlek C motsvarade 40 gram livsmedel. Detta innebar att
portionsstorlek A innehöll 8 gram kolhydrater, portionsstorlek B innehöll 20 gram kolhydrater
och portionsstorlek C innehöll 28 gram kolhydrater.
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För livsmedel som det inte fanns portionsstorlekar för i livsmedelsfrekvensformuläret användes
standardportionsstorlekar från Livsmedelsdatabasen (Livsmedelverket u.å.). Detta gällde
exempelvis för majoriteten av frukter eftersom den vanliga portionsstorleken för exempelvis
banan och äpple ansågs vara en frukt. Bortfall av data fanns i 18 st av enkäterna då deltagarna
inte fyllt i portionsstorlek. Detta bortfall hanterades med att den mittersta portionsstorleken,
alternativ B valdes.
Frekvensformuläret gav data i form av kolhydrater. Kolhydratsmängderna för respektive
livsmedel räknades ut enligt följande exempel:
Tabell 3. Utdrag ur frekvensformulär.

Mängd

aldrig

mindre än 1
gång per vecka

1-3 gånger
per vecka

4-6 gånger
per vecka

1 gång
per dag

2-3 gånger
per dag

mer än 4
gånger per
dag

Livsmedel
Lasagne

1
portion

X

Ringa in den portionsstorlek som bäst motsvarar din normalportion av lasagne:

A

B

A

B

C

C

Mängden kolhydrater i lasagne var enligt Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas 14,4 gram per 100
gram livsmedel. Portion A motsvarade 150 gram, portion B motsvarade 250 gram och portion C
motsvarade 500 gram lasagne. Dessa mängder räknades om till kolhydrater så att portion A
motsvarade 22 gram kolhydrater, portion B 36 gram kolhydrater och portion C 72 gram kolhydrater.
Svarsalternativen i frekvensformuläret (bilaga 3) var: aldrig, mindre än 1 gång per vecka, 1-3
gånger per vecka, 4-6 gånger per vecka, 1 gång per dag, 2-3 gånger per dag och mer än 4 gånger
per dag. Varje svarsalternativ för respektive portionsstorlek och livsmedel tilldelades en kvot för att
räkna om deltagarens svar till gram kolhydrater. Kvoterna för respektiver svarsalternativ redovisas i
Tabell 1. I detta exempel (tabell 3) har deltagaren kryssat i alternativet 1-3 gånger per vecka och
ringat in portionsstorlek B som den portionsstorlek som bäst motsvarar deltagarens normalportion
av lasagne. Svarsalternativet 1-3 gånger per vecka gav kvoten 0,29 vilket multiplicerades med 36
gram kolhydrater av portionsstorlek B. Detta gav 10 gram kolhydrater av lasagne för deltagaren.
Denna process gjordes för varje livsmedel i frekvensformuläret och sedan räknades
kolhydratsmängderna från respektive livsmedel ihop vilket gav ett totalantal kolhydrater i gram per
dag för varje deltagare. Frekvensformuläret gav inte information om deltagarnas kolhydratsintag i
relation till kolhydratsrekommendationer eftersom deltagarnas individuella kolhydratsbehov inte
räknades ut. Innan pilotstudien testades enkäterna med påhittade svar hela vägen ut, alltså
sammanställdes som en resultatfil för att se att hela processen kunde utföras på planerat sätt.
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Pilotstudie
För att säkerställa att enkäterna skulle tolkas rätt gjordes en pilotstudie på tio stycken manliga
studenter som spelade fotboll i ett studentnationslag i Uppsala. Efter pilotstudien gallrades frågorna
och enkäterna ändrades. Deltagarna i pilotstudien fick ge muntlig feedback när de fyllde i enkäterna
så att de genast kunde berätta om eventuella tolkningssvårigheter eller dylikt som uppkom (Wardle,
Parmenter & Waller 2000).
Inklusionskriterier för deltagandet i pilotstudien var att spelarna var män och pratade svenska.
Studenterna fyllde i enkäterna innan sin träning.
Det som framkom av pilotstudien var att kunskapsenkäten upplevdes lång och väldigt svår att fylla
i. Enkätdesignen var bristfällig, en rad fattades. Enkäterna tog också mycket längre tid att fylla i än
vad som var tänkt.
Eftersom kunskapsenkäten upplevdes för svår och för lång reducerades antalet frågor till 20
stycken. De frågor som plockades bort var de som fått lägst validitetsindex i validitetstestningen.
Förändringar som gjordes till frekvensformuläret var att portionsstorlekar lades till till frågorna.
Detta gjordes med bilder från Livsmedelsverkets Portionsguide.
Efter pilotstudien ändrades informationen om enkäterna så att den uppskattade tiden för att fylla i
dem blev 30 minuter istället för ursprungliga 15 minuter.
Litteratursökning
I början av arbetet gjordes en litteratursökning för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Målet
med litteratursökningen var att hitta tidigare gjorda liknande studier och samla information om
matvanor och näringsrekommendationer i gruppen lagidrottare. Flera olika databaser användes för
litteratursökningen, bland dem PubMed, Scopus och Science Direct. Olika kombinationer av
sökorden: athletes, team sports, carbohydrates, nutrition knowledge, eating habits och intake
användes. Referenser av dessa artiklar användes för att hitta ytterligare relevanta artiklar.
Inklusionskriterier för artiklarna var att de fanns tillgängliga i fulltext på engelska. I första hand
valdes artiklar från år 2000 framåt, men ett par äldre artiklar inkluderades också eftersom de ansågs
bidra med viktig information. Trettionio artiklar valdes ut som relevanta för arbetet.

Databearbetning/analys
Data från kunskapsenkäten och från frekvensformuläret analyserades först enskilt och sedan
tillsammans. All data matades in i ett Microsoft Excel dokument. Först sammanställdes
demografisk data för att få en sammanfattning och överblick över deltagarnas ålder, idrott, tidigare
kunskap om idrottsnutrition samt generella matvanor. Medelvärden, medianer, standardavvikelser
och kvartiler räknades ut med hjälp av räkningsfunktioner i Microsoft Excel.
För att testa hypotesen om kunskap och intag av kolhydrater hade ett samband användes det
matematiska verktygsprogrammet Matlab2013a. Spearmans rangkorrelationskoefficient räknades
mellan variablerna kostkunskap och kolhydratsintag. Signifikansnivån 0.05 valdes.
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Kunskapsenkäten genererade nominaldata i form av rätt och fel svar och ett totalpoängsantal.
Frekvensformuläret genererade data i form av gram kolhydrater. Innan Spearmans rangkorrelation
kan räknas ut måste datan rangordnas (Ejlertsson 2012). Detta gjordes i Microsoft Excel. Själva
uträkningen av den rangordnade datan gjordes i Matlab 2013a.
Spearmans rangkorrelationskoefficient används då minst en av variablerna mäts enbart enligt
ordinalskalan (Ejlertsson 2012). I stället för att använda sig av de aktuella observationsvärdena
jämförs rangordningen mellan observationerna vid rangkorrelation. Resultaten från
kunskapsenkäten och livsmedelsfrekvensformuläret rangordnades först och sedan räknades
Spearmans rangkorrelation av dessa värden. Ett r-värde som är nära 1 eller -1 visar på ett starkt
samband medan ett värde som ligger nära 0 visar på ett svagt samband (Ejlertsson 2012).
Resultaten redovisas i diagram och tabeller gjorda med Microsoft Excel.

Etiska överväganden
Samtliga deltagare och tränare tilldelades muntlig och skriftlig information om undersökningen av
studenten. Ett informationsbrev (Bilaga 1) skickades ut per e-post till de deltagande lagens tränare
och delades ut vid datainsamlingstillfället. Deltagandet var frivilligt och anonymt eftersom inga
personuppgifter samlades in. Den yngsta deltagaren var 16 år, vårdnadshavarens samtycke
bedömdes inte nödvändigt eftersom tränaren och spelaren själv gått med på att delta och eftersom
inga personuppgifter samlades in. Deltagarna informerades också om att de när som helst kunde
avbryta deltagandet utan att behöva ange orsak till detta.
De
fyra
etiska
forskningsprinciperna
är
informationskravet,
samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Codex 2016). Instruktionsbladet formades med hjälp av
etikprövningslagens krav på information till deltagare. Samtyckeskravet uppfylldes eftersom
informerat samtycke krävdes av samtliga deltagare. Informerat samtycke innebär att personen vill
delta trots att han eller hon är medveten om eventuella risker med deltagandet (ibid.).
Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare ges största möjliga konfidentialitet och deras
personuppgifter förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till dem (ibid.). Detta
uppfylldes eftersom inga personuppgifter samlades in. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som
samlats in om enskilda personer endast används för forskningsändamål (ibid.). Uppgifterna som
samlades in användes endast för detta arbete och därmed togs alla fyra forskningsetiska
grundprinciperna i beaktande vid utförandet av detta arbete.
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Resultat
Bakgrundsdata
Det totala antalet deltagare var 73 stycken manliga lagidrottare som spelade i fem olika lag, ett
fotbollslag, ett handbollslag och tre ishockeylag i Uppsala. Totalt tio stycken enkäter uteslöts på
grund av missing values. Av det första laget var det bara fyra enkäter som kunde användas eftersom
sju stycken fick uteslutas på grund av bristfälligt ifyllda enkäter. Senare fick ytterligare tre uteslutas
av samma orsak. Bortfallet bestod av 7 st fotbollsspelare och 3 st ishockeyspelare. Totalt ingick
således 63 stycken deltagare i de slutliga analyserna. Av dessa 63 deltagare var 4 stycken
fotbollsspelare, 12 stycken handbollsspelare och 47 stycken ishockeyspelare.
Största delen (20%) av idrottarna var 18-åringar, följt av 16 procent 17-åringar och 11 procent 19åringar. Den äldsta deltagaren var 34 år och den yngsta 17 år (Figur 2). Medelåldern bland
deltagarna var 21 år (±13).
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Figur 2. Åldersfördelning bland deltagarna.

Den största delen, 50 stycken (79 %) av deltagarna angav gymnasieutbildning som högsta
utbildningsnivå. Resten hade grundskoleutbildning (17 %, 11 st) och högskoleutbildning på
grundnivå (kandidatexamen) (3 %, 2 st). Ingen av deltagarna hade en högskoleutbildning på
avancerad nivå (masterexamen) eller forskarutbildning/doktorsexamen.
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På fråga nummer 4 i kunskapsenkäten (bilaga 2) Har du deltagit i en kostutbildning/kurs om
idrottsnutrition? svarade största delen (39%, 25 st) att de hade lyssnat på en eller flera föreläsningar
om ämnet. De övriga svarade att de deltagit i kortare utbildning/kurs (21 %, 13 st), att de lyssnat på
en föreläsning om ämnet (16 %, 10 st) och att de inte deltagit i någon sådan utbildning/kurs (24 %,
15 st). Ingen av idrottarna svarade alternativet: Ja, jag har en högskoleutbildning (kurs/program)
inom området.
Nästan alla deltagare (95 %, 60 st) svarade att de åt blandkost på fråga nummer 6 i kunskapsenkäten
(bilaga 2) Vilket av följande alternativ beskriver bäst dina nuvarande matvanor/typ av kost? Tre
procent (2 st) svarade att de åt glutenfri kost och endast en av idrottarna (2%) åt vegankost.
Fråga nummer 5. Vilka huvudsakliga källor söker du information om kost ifrån? i kunskapsenkätens
(Bilaga 2) Del 5 uteslöts från analys eftersom deltagarna hade tolkat den på olika sätt.
Kunskapsenkät – kunskap om kolhydrater
Kunskapsenkäten om kolhydrater bestod vid test av innehållsvaliditet och tydlighetsindex av 32
påståenden. 28 av 32 påståenden fick 1(högsta poäng) i innehållsvaliditet. Tre påståenden fick 0,6
och ett påstående fick 0,8. I test av tydlighet fick 26 påståenden 1, 4 stycken 0,8, 1 st 0,6 och 1 st
0,4. Dessa påståenden som fick under 1 i innehållsvaliditets- eller tydlighetsindex uteslöts från den
slutliga kunskapsenkäten.
I Bilaga 2 redovisas de korrekta svaren på respektive fråga i kunskapsenkäten. Andelen deltagare
som svarade rätt på respektive fråga i kunskapsenkäten redovisas i tabell 4.

Tabell 4. Andelen deltagare i procent som svarat rätt på respektive påstående i kunskapsenkäten om kolhydrater.

Del 1. Kolhydraters fysiologiska funktioner

Andel som
svarat rätt (%)

1.1 Kolhydrater kan lagras i levern

24 %

1.2. Kolhydrater kan inte byggas om till fett i kroppen

70 %

1.3. Hjärnan utnyttjar enbart kolhydrater som bränsle vid normala
omständigheter.

41 %

1.4. Kolhydrater lagras i kroppen som glykogen.

75 %

1.5. Kroppens totala förråd av kolhydrater kan tömmas under en dag med flera
träningspass.

76 %
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Forts.Tabell 4. Andelen deltagare i procent som svarat rätt på respektive påstående i kunskapsenkäten om kolhydrater.

Del 2. Kolhydrater i livsmedel.

Andel som
svarat rätt (%)

2.1. Pasta, bröd, ris och gryn är exempel på kolhydratrika livsmedel.

100 %

2.2. Kolhydrater i vätskeform ger energi snabbare än kolhydrater i fast form.

40 %

2.3. Färska, frysta och konserverade grönsaker har liknande näringsinnehåll.

27 %

2.4. Även kolhydrater från godis (exempelvis geléhallon) kan användas som
energikälla av muskulaturen på ett likvärdigt sätt som kolhydrater från
sportdryck.

60 %

2.5. Kostfiber är en sorts kolhydrater som inte bryts ner i tunntarmen.

48 %

Del 3. Kolhydrater och prestation

Andel som
svarat rätt (%)

3.1. Fyllda glykogenförråd anses minska proteinnedbrytningen i kroppen.

49 %

3.2. Vid vila utnyttjar musklerna fett som bränsle.

44 %

3.3. Musklernas kolhydratlager minskar vid hårt fysiskt arbete.

79 %

3.4. Kolhydratsbehovet minskar när träningsmängden ökar.

84 %

3.5. Intag av kolhydrater påverkar den mentala prestationsförmågan.

76 %

Del 4. Timing av kolhydrater

Andel som
svarat rätt (%)

4.1. Vad man äter till middag kvällen innan match har betydelse för
prestationen under match.

94 %

4.2. Intag av sportdryck under en längre tids träning/match (över 60 min)
påverkar prestationen positivt.

49 %

4.3. Att äta protein tillsammans med kolhydrater i återhämtningsmålet är bättre
ur återhämtningssynpunkt än att enbart äta protein.

86 %

4.4. Kolhydrater som äts sent på kvällen innan sänggående omvandlas i större
utsträckning till fett än kolhydrater som äts tidigare under dagen.

35 %

4.5. Måltiden som man äter innan träning/match hindrar blodsockret från att
sjunka så lågt att det påverkar prestationsförmågan negativt.

84 %
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Kunskapsenkäten om kunskap om kolhydrater kunde maximalt ge 20 poäng om deltagaren hade
svarat rätt på alla 20 påståenden. Lägsta möjliga poäng var noll om deltagaren hade svarat fel på
varje påstående. I tabell 5 redovisas fördelningen av poäng bland deltagarna. I snitt hade deltagarna
63 % rätt på kunskapsenkätens frågor.
Tabell 5. Fördelning av poäng från kunskapsenkäten om kolhydrater bland deltagarna. Möjliga poäng 0-20p.

Medelvärde bland deltagarna
Median bland deltagarna

12,6 p
13 p

Maxpoäng bland deltagarna

17 p

Minpoäng bland deltagarna

9p

Frekvensformulär – kolhydratrika livsmedel
Frekvensformuläret gav resultat i form av gram kolhydrater. Dessa avrundades till närmaste tiotal.
Det maximala antalet kolhydrater var 560 gram och det minimala var 220 gram (Tabell 6).
Maxvärdet var ett avvikande värde vilket syns i figur 3 och figur 4. I de enkäter där
portionsstorlek ej var ifyllt räknades svarsalternativ B.

Tabell 6. Deltagarnas resultat ur frekvensformuläret om kolhydratrika livsmedel i gram kolhydrater per dag (avrundat
till närmaste tiotal). Maximala och minimala värdet, medelvärdet samt medianen.
Medelvärde

270 gram kolhydrater/dag

Median

250 gram kolhydrater/dag

Minvärde

220 gram kolhydrater/dag

Maxvärde

560 gram kolhydrater/dag
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Ett spridningsdiagram (figur 3) visar spridningen av deltagarnas resultat i gram kolhydrater per dag.

Figur 3. Spridningsdiagram av resultaten ur livsmedelsfrekvensformuläret om kolhydrater (bilaga 3).

En boxplot (figur 4) sammanfattar materialet med att visa medianen, minimum- och maximumvärden samt undre och övre kvartilen och avvikande värden, så kallade outliers. I den kan man se
att ett värde var avvikande högt, det var alltså en person som enligt frekvensformuläret
konsumerade avsevärt mer kolhydrater än medelvärdet. Att ”boxen” i figuren är kort visar på att
majoriteten av deltagarna åt liknande mängd kolhydrater enligt frekvensformuläret.

Figur 4. Boxplot över spridningen av resultaten ur frekvensformuläret om kolhydratsintag, i gram kolhydrater. Den relativt
korta ”boxen” visar att 50 % av deltagarna hade liknande resultat, mellan 250-320 gram. Det röda krysset i övre delen av
figuren visar att det fanns ett avvikande värde – en outlier. Medianen är utmärkt med en röd linje i ”boxen”.
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I tabell 7 redovisas resultaten av frekvensformuläret, dvs. den procentuella andelen idrottare som
kryssat för respektive svarsalternativ på respektive livsmedel för frågan ”hur ofta har du under de
senaste 6 månaderna ätit följande livsmedel”.
Tabell 7. Resultat av frekvensformulär – om kolhydrater. Andelen deltagare i procent som kryssat i de olika
svarsalternativen på de efterfrågade livsmedlen.

mindre
än 1
Livsmedel

1-3

4-6

gånger
per
vecka

gånger
per
vecka

aldrig

gång
per
vecka

5%
11 %
37 %

16 %
29 %
51 %

22 %
33 %
12 %

59 %
52 %

38 %
38 %

1 gång

2-3

mer än 4

per
dag

gånger
per dag

gånger
per dag

Frukt
Banan
Apelsin, äpple, mango, päron
Stenfrukt (plommon, persika
och nektarin)
Konserverad frukt
Torkad frukt
Grönsaker och rotfrukter

31 %
13 %

16 %
11 %

3%
6%

2%

2%

6%
35 %

10 %
44 %
45 %

74 %
32 %
17 %

14 %
16 %
3%

2%
2%

Mjukt vitt matbröd
Mjukt mörkt matbröd
Knäckebröd
Pasta, gryn etc.

8%
11 %
14 %

38 %
26 %
33 %

23 %
22 %
28 %

20 %
21 %
11 %

6%
11 %
7%

3%
5%
3%

Frukostflingor
Müsli
Havregryn
Bulgur/couscous
Ris
Pasta/nudlar
Maträtter och tillbehör

25 %
17 %
14 %
44 %

34 %
38 %
22 %
22 %
66 %
44 %

11 %
11 %
21 %
3%
25 %
39 %

4%
13 %
14 %

4%
4%
3%

7%

22 %
17 %
26 %
31 %
6%
6%

Risgrynsgröt
Pannkakor/våfflor
Potatismos
Lasagne
Pizza
Paj (salt)
Pommes
Sushi
Blodpudding
Potatisgratäng/ Janssons
frestelse
Sylt
Socker
Honung

47 %
24 %
10 %
7%
12 %
38 %
8%
59 %
51 %
20 %

38 %
63 %
58 %
68 %
66 %
54 %
71 %
32 %
43 %
73 %

13 %
13 %
32 %
25 %
22 %
8%
19 %
6%
6%
7%

17 %
34 %
43 %

49 %
28 %
38 %

24 %
26 %
13 %

Potatis (kokt, bakad)
Majs, ärter
Rödbeta, palsternacka
Bröd

10 %
3%

2%
4%
4%

3%
4%

2%

2%
3%

7%
8%
3%

3%
4%
3%
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Forts. Tabell 7.

mindre
än 1
Livsmedel

aldrig

gång
per
vecka

1-3

4-6

gånger
per
vecka

gånger
per
vecka

1 gång
per
dag

2-3
gånger
per dag

mer än 4
gånger
per dag

Mjölkprodukter
Chokladdryck
Sötad kvarg/keso
Drycker

32 %
44 %

44 %
32 %

18 %
16 %

6%
5%

3%

Läsk
Fruktjuice
Havredryck, sötad
Sportprodukter

19 %
22 %
80 %

38 %
19 %
17 %

32 %
29 %
3%

11 %
21 %

6%

Sportdryck (t.ex. Isostar,
Powerade)
Energidryck, inte light (t.ex.
Redbull)
Energibar
Proteinbar
Energigel
Snacks och sötsaker

38 %

41 %

17 %

4%

54 %

32 %

13 %

1%

50 %
41 %
84 %

35 %
35 %
13 %

11 %
17 %
3%

4%
4%

Kex och kakor
Risifrutti/mannafrutti
Munk
Kexchoklad
Popcorn
Potatischips, ostbågar
Lösgodis
Choklad
Desserter

14 %
55 %
51 %
40 %
44 %
17 %
20 %
6%

43 %
37 %
44 %
51 %
51 %
59 %
47 %
56 %

32 %
8%
3%
9%
5%
24 %
33 %
33 %

11 %

Bär-/fruktpaj
Glass
Sorbet
Chokladpudding
Gräddtårta/rulltårta
Ostkaka
Frukt-/bärkräm, fruktbärsoppa
Chokladboll/kokosboll/biskvi

48 %
15 %
64 %
67 %
56 %
80 %
64 %

47 %
67 %
34 %
29 %
41 %
16 %
30 %

3%
15 %
2%
4%
3%
4%
6%

25 %

62 %

13 %

3%

3%

2%

3%

2%
2%

3%

Endast tre olika livsmedel åts mer än 4 gånger per dag. Dessa var mjukt vitt och mörkt matbröd
samt knäckebröd. Flest kryss hade kolumnen aldrig, så flera av de kolhydratrika livsmedlen var
livsmedel som spelarna inte brukade äta normalt under det senaste halvåret.
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De olika kategorierna i frekvensformuläret hade tomma rader för övriga livsmedel som deltagarna
åt regelbundet men som inte fanns med som alternativ. Livsmedel som deltagarna fyllt i på de
tomma raderna var: klementin (1 st), lingongrova (1 st), proteinshake (1 st), proteinpulver (2 st),
bönpasta (2 st), rödbetsjuice (1 st), mjölk 2 st), sesamkakor (1 st), quinoa (1 st), ris (1 st), Pepsi max
(1 st) och Gainomax (1 st). För dessa livsmedel räknades kolhydratsmängder vid dataanalys ifall de
bedömdes som kolhydratrika livsmedel. Proteinpulver och Pepsi Max räknades exempelvis inte
med eftersom de inte innehöll kolhydrater.
Resultatet av Spearmans rangkorrelationstest var r =0,103 (p = 0,424) vilket visar att ingen
statistiskt signifikant korrelation mellan kunskap om kolhydrater och intag av kolhydrater fanns
bland deltagarna i denna studie.

Diskussion
Metoddiskussion
Syftet med denna studie var att se om det fanns ett samband mellan kunskap om kolhydrater och
kolhydratsintag bland idrottare. Idrottare är en grupp med speciella näringsbehov och matvanor och
dessa ska tas i beaktande när man väljer metod för att studera deras matintag (Magkos &
Yannakoulia 2003).
Både prospektiva och retrospektiva tekniker har använts för att mäta matintag i flera grupper av
idrottare och oftast väljer man en uppskattad kostregistrering (ibid.). Enkäter valdes som metod i
denna studie eftersom de är ett snabbt, billigt och enkelt sätt att samla information av en stor grupp
(Gibson 2005). Deltagarna kan vara anonyma och intervjuaren påverkar inte svaren (ibid.). För att
en enkät ska vara bra måste dock enkätdesignen vara bra och en pilotstudie krävs (ibid.). En
gruppenkät där flera deltagare var samlade och fyllde i enkäten samtidigt ansågs som en lämplig
datainsamlingsmetod. Då kunde enkäterna lätt delas ut till flera deltagare samtidigt och deltagarna
kunde instrueras i hur enkäterna skulle fyllas i. Dessutom kunde deltagarna ställa frågor ifall något
var oklart. Kunskapsenkäten om kunskap om kolhydrater utformades så att den på bästa sätt skulle
mäta kunskapen om kolhydrater när det gällde idrottsnutrition bland målgruppen. En nackdel med
kunskapsenkäten var att den endast mätte en typ av kunskap, dvs. faktakunskap, och denna kunskap
är bara en del av vad som påverkar matval (Smart & Bisogni 2001). En annan nackdel var att risken
när kunskap undersöks är att deltagarna tar reda på svaren till enkätens påståenden exempelvis via
internet eller genom att fråga andra och därför ska spelarna fylla i enkäten på plats när de får den
(Zinn, Schofield & Wall 2005). Kunskapsenkäten hade endast svarsalternativen ”fel” och ”rätt” och
deltagarna hade därmed 50 procents chans att gissa rätt på frågorna. Fördelen med att använda
strukturerade frågor är att det går snabbt att fylla i och att analysera (Gibson 2005). Nackdelen är att
man tvingar val och att de är svåra att designa (ibid.). Svarsalternativet ”vet ej” togs inte med i
enkäten eftersom idrottarna skulle tänka till och risken att de hade fyllt i ”vet ej” även på frågor som
de bara var lite osäkra på var för stor.
Det kan diskuteras ifall faktakunskap är den typ av kunskap som mest påverkar kolhydratsintag.
Frågorna var utformade enligt vad målgruppen kan tänkas kunna från den information om kost och
idrottsnutrition som finns lättillgänglig för dem. Andra relevanta kunskapsområden hade möjligen
varit frågor om tillagning eller inköp av kolhydratrika livsmedel.
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Deltagarnas kolhydratsintag mättes med ett livsmedelsfrekvensformulär som utvecklades för denna
studie och som endast inkluderade kolhydratrika livsmedel. Om kolhydratsintaget hade utvärderats
med exempelvis en vägd kostregistrering hade resultaten möjligen sett annorlunda ut och kunnat ge
mer noggrann data också på individnivå (Gibson 2005). Den största skillnaden mellan en
kostregistrering och ett livsmedelsfrekvensformulär är att kostregistreringen ger mer noggrann data
men att dessa data endast beskriver några, oftast tre till sju dagars intag medan ett
livsmedelsfrekvensformulär kan beskriva ett normalt och vardagligt intag under längre tid (ibid.).
En kostregistrering hade därmed möjligen gett mer noggrann intagsdata för spelarna, men metoden
hade varit mer tidskrävande för deltagarna (ibid.). Ändamålet var att få en uppfattning om hur
kolhydratsintaget såg ut under det senaste halvåret för spelarna eftersom intaget i denna population
antagligen skiljer sig från dag till dag beroende på säsong i sporten och ifall det är matchdag,
vilodag, helg eller vardag osv. En kostregistrering hade därför behövt täcka minst sju dagar och
detta skulle högst sannolikt ha försvårat rekryteringen av antalet frivilliga deltagare till studien.
Andra studier som undersökt sambandet mellan kunskap och intag bland idrottare har också använt
sig av frekvensformulär som fokuserat på ett särskilt näringsämne (Heaney et al. 2011). Nackdelen
med detta är att resultaten av frekvensformuläret inte ger en helhetsbild av idrottarnas kost.
Vissa studier har visat god överensstämmelse med frekvensformulär och kostregistreringar, och
frekvensformulär kan ge representativ data på gruppnivå (Xie Xinying, Noakes, Keogh 2004).
Nackdelar med frekvensformulär är att de är beroende av respondentens minne, läskunnighet och
kunskap om livsmedel (Gibson 2005). Deltagarna i denna studie bedömdes dock mycket
motiverade och ha god läskunnighet samt förmåga att minnas.
Att utvärdera kostintag på individ- och gruppnivå är komplext och utmanande. Alla
kostundersökningsmetoder är begränsade när det gäller validitet och reliabilitet (Gibson 2005).
Otillräcklig rapportering är alltid ett problem i självadministrerade kostundersökningar (Gibson
2005; Xie Xinying, Noakes & Keogh 2004). Deltagare rapporterar oftast intag som de tror att de
förväntas ha, och underrapportering av mellanmål eller livsmedel som upplevs som ohälsosamma är
vanligt (ibid.). Överskattning vid låga energiintag och underskattning vid höga energiintag sker ofta
(så kallat flat-slope syndrom) (Gibson 2005). Vissa livsmedel över- och underrapporteras oftare än
andra (ibid.). Det verkar finnas ett samband mellan ökad energiförbrukning och underrapportering
(ibid.). En förklaring till detta skulle kunna vara att idrottare som konsumerar stora mängder mat
inte lätt kan uppskatta mängderna och glömmer att rapportera en stor del av maten. En idrottares
energibehov kan överstiga 9000 kcal/dag och de måste ofta äta stora mängder mat per måltid
(Burke & Deakin 2015; Maughan & Yannakoulia 2003). Uteslutning av livsmedel i
kostregistreringen kan förväntas bland populationer där folk har en känsla av att de måste äta på ett
visst sätt (Magkos & Yannakoulia 2003). Detta sker ofta för idrottare. På grund av dessa orsaker är
det rimligt att förvänta sig att de flesta idrottare underrapporterar kostintag (ibid.). Andra vanliga
problem i denna grupp är att standardiserade portionsstorlekar är för små, att idrottare småäter ofta,
har ett högt vätskeintag och använder kosttillskott (ibid.). Inom lagidrotter kan också resultaten se
väldigt olika ut beroende på vilken säsong idrottarna är i vid datainsamlingstillfället (ibid.). Ett
frekvent småätande är vanligt bland idrottare, som ett sätt att nå höga energibehov (Maughan &
Yannakoulia 2003). Antalet måltider kan bli upp till nio och mellanmålen kan bidra med upp till 1737 % av det totala energiintaget (ibid.). Detta är viktigt att ta i beaktande eftersom mellanmål ofta
underrapporteras (ibid.).
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Sammanfattningsvis finns vissa metodologiska skillnader som måste tas i beaktande om man ska få
högkvalitativa resultat när man ska studera kostintag bland idrottare (ibid.). I utformningen av
metoden till denna studie togs dessa faktorer i beaktande med att stora portionsstorlekar,
kolhydratrika drycker samt kosttillskott inkluderades i frekvensformuläret. Kvantifiering av
portionsstorlekar i frekvensformulär är problematiskt, detta är ofta en orsak till under- och
överrapportering av intag (Willett 1998). Idrottare skiljer sig inte från generell population i detta
avseende (Lahti-Koski & Fogelholm, 1991). Standardportionsstorlekar används oftast när man ska
räkna ut näringsintag från frekvensformulär. Portionsstorlek beror bland annat på ålder, vikt, längd,
fysisk aktivitet och kön (Køster-Rasmussen, Siersma, Halldorsson, Niels de Fine Olivarius,
Henriksen & Heitmann 2014). Uppskattning av portionsstorlekar kan vara svårt med personer som
äter varierande portioner och som inte fäster uppmärksamhet vid portionsstorlekar. Kvantifieringen
kan förbättras med fotografier (Xie Xinying, Noakes & Keogh 2004). I denna studie valdes bilder
på portionsstorlekar med tre olika alternativ eftersom standardportionsstorlekar ansågs vara för små
för målgruppen. Portionsstorlekarna kommenteras inte i denna uppsats eftersom bortfall av data
fanns i varierande grad i 18 stycken av enkäterna. Flera av deltagarna hade trots tydliga
instruktioner missat att fylla i portionsstorlekarna. I dessa fall användes den mellersta
portionsstorleken, alternativ B för att räkna ut resultaten och detta kan ha lett till att den totala
mängden kolhydrater under- eller överrapporterades i dessa enkäter. Detta bortfall berodde möjligen
på att instruktionerna var oklara eller att deltagarna inte förstod att de skulle fyllas i. En möjlighet är
också att deltagarna tyckte det var besvärligt att välja portionsstorlek bland de tre alternativen och
därför hellre inte fyllde i något alls.
I denna studie samlades inte någon information om deltagarnas kroppsvikt in. Eftersom vikten
påverkar kolhydratsbehovet i samband med idrott kan detta också avspeglas i rapporterat intag
(Burke, Cox & Cummings 2001; Maughan & Schirreffs 2012). En spelare som väger mer äter
antagligen av den anledningen mer än en spelare som väger mindre (ibid.). Detta kan således vara
en confounder eftersom analysen i denna studie utgick från total mängd konsumerad mängd
kolhydrat utan justering för kroppsvikt. Att inkludera en fråga om spelarnas vikt och längd i
kunskapsenkätens del med demografiska frågor hade varit enkelt och bidragit med värdefull
information om kolhydratsintaget bland deltagarna. Om denna fråga inkluderats hade slutsatser om
idrottarnas kolhydratsintag i relation till kolhydratsrekommendationer också kunnat dras.
Skalan för svarsalternativen i frekvensformuläret som gick från aldrig till mer än 4 gånger per dag,
valdes med stöd av Gibson (2005) och tidigare studier av idrottares intag som använt
frekvensformulär som metod (Paugh 2005; Sedek & Yun Yih 2014). Vid databearbetningen
konstaterades att steget mellan svarsalternativen aldrig och mindre än 1 gång per vecka var stort
och ett till svarsalternativ mellan dessa alternativ hade möjligtvis gett mer noggranna svar och
resultat. Svarsalternativen 2-3 gånger per dag och mer än 4 gånger per dag hade däremot möjligen
kunnat kombineras eftersom att ha dem separat inte bidrog med värdefull information. Det fanns
dessutom inget tydligt svarsalternativ för 4 gånger per dag eftersom svarsalternativen gick från 2-3
gånger per dag till mer än 4 gånger per dag. En möjlig orsak till under- eller överrapportering kan
också ha varit att deltagare som alltid ätit ett livsmedel tre gånger per dag och då kryssat i
svarsalternativet 2-3 gånger per dag fått lägre kolhydratsintag än vad det verkligen var eftersom
kolhydratsmängden räknats ut med en kvot (Tabell 1). Kvoten för svarsalternativet 2-3 gånger per
dag gav kolhydratintag som låg mellan mängderna för två och tre gånger per dag.
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Deltagarna i studien var inte ett slumpmässigt urval av lagidrottande män, men de var en relativt
homogen grupp inom kriterierna. Ett bekvämlighetsurval var nödvändigt på grund av begränsade
resurser, och på grund av detta kan resultaten inte generaliseras för lagidrottande män i allmänhet.
Spendlove et al. (2011) och Paugh (2005) fann att kostkunskapsnivån bland idrottare var högre hos
män än kvinnor och att kunskapen ökade med ålder och med ökad nivå på idrottaren. Om kvinnor
hade inkluderats i denna studie hade det varit intressant att se ifall det fanns skillnad i resultaten av
kunskapsenkäten mellan kvinnor och män. I denna studie deltog endast män men med ett större
urval hade kvinnor kunnat inkluderas och därmed också jämföras med männen när det gäller
kunskap om kolhydrater och kolhydratsintag. Endast män inkluderades eftersom urvalet var relativt
litet för denna typ av kostundersökning och urvalet skulle vara så homogent som möjligt (Gibson
2005). Paugh (2005) fann att idrottare med lägre BMI hade högre kunskap. Detta hade man också
kunnat analysera ifall information om vikt och längd samlats in.
Ju större bortfallet är, desto större är risken för felaktiga generaliseringar till populationen (Gibson
2005). 14 % av enkäterna i denna studie fick uteslutas av dataanalysen på grund av bortfall. Den
största orsaken till detta var möjligtvis att det första datainsamlingstillfället skedde utomhus.
Deltagarna tyckte det var kallt att stå och fylla i enkäterna, och vissa spelare dök upp senare och
ville hellre komma igång med träningspasset. Dessa orsaker ledde till att flera av deltagarna i denna
grupp lämnade stora delar av enkäterna tomma. Om detta datainsamlingstillfälle hade varit inomhus
hade bortfallet antagligen minskat. Tränarna informerades om att de kunde få en kostnadsfri
föreläsning om idrottsnutrition som tack för deltagande. Detta bidrog troligtvis till att deltagande
lag valde att delta. Att datainsamlingen skedde i samband med träning berodde på att det var
enklaste sättet att samla deltagarna. Nackdelen var dock att lagen inte ville mista träningstid vilket
påverkade resultaten av minst ett datainsamlingstillfälle. De lag som hade reserverat tid för att fylla
i enkäterna innan träningen skulle börja hade bäst förutsättningar för att alla deltagare skulle fylla i
enkäterna utförligt.
Några studier har hittat svaga positiva samband mellan kunskap om kost och hälsosamma matvanor
även om de inte specifikt undersökt kolhydrater (Sedek & Yun Yih 2014). Denna studie lyckades
inte hitta ett samband mellan kostkunskap om kolhydrater och intag av kolhydrater. Ett litet urval
kan kanske förklara detta (Ejlertsson, 2012), men metodologiska svagheter spelar troligtvis också en
roll. Kunskapsenkäten om kolhydrater som utvecklades för denna studie lyckades kanske inte fånga
den typ av kunskap som påverkar kolhydratsintag, och som konstaterat är kunskap bara är en liten
del av helheten som påverkar vad idrottare väljer att äta.
Resultatdiskussion
I denna studie deltog 73 lagidrottande män. Totalt tio stycken enkäter fick uteslutas på grund av
bortfall vilket ledde till att 63 enkäter inkluderades. Medelvärdet i kunskapsenkäten bland
deltagarna var 12,6 poäng av 20 möjliga. I snitt svarade deltagarna rätt på 63 % av
kunskapsenkätens påståenden. Enligt frekvensformuläret var det genomsnittliga dagliga
kolhydratintaget 270 gram. Femtio procent av deltagarna hade ett intag mellan 250-320 gram per
dag.
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Sambandet mellan kunskap om kolhydrater och kolhydratsintag testades med Spearmans
rangkorrelationstest. Resultatet blev r =0,103 (p = 0,424). Enligt detta fanns ingen statistiskt
signifikant korrelation mellan kunskap och intag av kolhydrater bland deltagarna i studien.
Kunskapsenkät – kunskap om kolhydrater
Flera studier har hittat samband mellan matvanor och kunskap om nutrition, och enligt några av
dessa korrelerar mer kunskap vanligtvis med ett mer hälsosamt ätande (Dallongeville et al. 2011;
Heaney et al. 2011; Paugh 2005; Spronk 2014). Utifrån resultaten av denna studie kan man fundera
ifall den faktakunskap som mättes var den typ av kunskap som i största grad påverkar matvanor.
Contento (2008) och Hoogenboom et al. (2009) konstaterar att även om idrottare har teoretisk
kunskap innebär det inte att man kan tillämpa den i praktiken.
Enligt deltagarnas svar i kunskapsenkäten kan den genomsnittliga kunskapsnivån när det gällde
kunskap om kolhydrater sägas vara relativt god. I snitt hade deltagarna 63 % rätt på enkätens frågor
vilket överensstämmer med resultat från liknande studier där allmän kostkunskap har undersökts
och med resultat från studier där kunskap om idrottsnutrition bland idrottare undersökts (Heaney et
al. 2011; Sedek & Yun Yih 2014). Heaney et al. (2011) som jämförde 29 studier som undersökt
kunskap om kost bland idrottare fann frekvensen över rätt svar på kunskapsenkäter vara 50-70 % i
majoriteten av studierna. Det kan diskuteras hur jämförbar den aktuella studiens kunskapsenkät är
med tidigare gjorda kunskapsenkäter då denna enbart fokuserat på kunskap om kolhydrater istället
för idrottsnutrition mer generellt. Att deltagarna i denna studie hade en god nivå av kunskap kan
möjligtvis förklaras med att största delen av deltagarna i denna studie hade lyssnat på en eller flera
föreläsningar om idrottsnutrition.
Att minimipoängen var 9 poäng av 20 visar också att alla deltagare nästan kunde svara rätt på minst
hälften av påståenden. Intressant är att liknande studier som undersökt samband mellan kunskap och
intag bland idrottare inte har lyckats hitta något signifikant samband om medelåldern bland
deltagarna har varit under 20 år (Heaney et al. 2011). I denna studie var medelåldern bland
deltagarna 21 år. Inga liknande studier har gjorts i Sverige och eftersom nivån av faktakunskap om
kost och matvanor kan antas variera mellan olika länder och olika utbildningar eller skolor är detta
ytterligare en orsak till att resultaten av kunskapsenkäten i denna studie endast med försiktighet kan
jämföras med resultat av tidigare gjorda kunskapsenkäter. De frågor som deltagarna upplevde
svårast var frågor om kolhydraters fysiologiska funktioner så som att kolhydrater lagras i levern och
att hjärnan utnyttjar kolhydrater som bränsle vid normala omständigheter. Denna kunskap kan
tänkas variera enligt vilken inriktning på gymnasiet spelarna har gått eller går och till vilken grad de
har ett eget intresse för nutrition och fysiologi. Resultaten av kunskapsenkäten kan möjligen
användas för att utveckla kostutbildning för lagidrottare inom samma målgrupp, eftersom denna
kunskapsenkät gav en bild av vilka områden när det gäller kolhydrater som idrottarna hade mycket
eller litet kunskap om (Wardle, Parmenter & Waller 2000).
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Frekvensformuläret – om kolhydratrika livsmedel
Resultaten från livsmedelsfrekvensformuläret säger inte mycket om lagidrottarnas kolhydratintag i
relation till kolhydratsrekommendationer. Frekvensformuläret var utformat för att kunna utvärdera
ifall idrottare åt mycket eller litet kolhydrater jämfört med deras resultat av kunskapsenkäten.
Utifrån frekvensformuläret kan konstateras att idrottarna troligtvis inte når dagliga
kolhydratsrekommendationer eftersom majoriteten inte dagligen konsumerade de kolhydratrika
livsmedlen och dessutom inte i större mängder. Svarsalternativen som angav att en deltagare
konsumerade ett kolhydratrikt livsmedel en gång per dag eller oftare var sällan ifyllda och bara på
ett fåtal livsmedel. Andelen livsmedel som aldrig konsumerades var därmed stor trots att dessa
livsmedel bedömdes höra till vanliga livsmedel som målgruppen kunde tänkas konsumera i sin
vardag. Att portionsstorlekarna inte var ifyllda är en tänkbar orsak till att kolhydratintaget enligt
frekvensformuläret blev lågt jämfört med det verkliga intaget för vissa deltagare.
Lagidrottares kolhydratintag är lågt i jämförelse med näringsrekommendationer för idrottare
(Burke, Cox, Cummings & Desbrow 2001; Parnell, Wiens & Erdman 2015). Eftersom spelarnas
vikt inte samlades in i denna studie kan inga slutsatser om detta dras, men ifall man antar att
spelarna vägde mellan 60 och 90 kg skulle deras kolhydratintag ligga lågt i jämförelse med
rekommendationerna. Ett kolhydratintag på 5-10 gram kolhydrater per kg kroppsvikt innebär hos en
60 kg idrottare 300-600 gram kolhydrater och hos en 90 kg idrottare 450-900 gram kolhydrater
(Burke et al. 2001; Meyer, Manore & Helle 2011; Mujika & Burke 2010. I denna studie var
medelvärdet av kolhydratintaget per dag 270 gram vilket endast skulle uppfylla rekommenderade
intaget för en person som väger 54 kg. Ifall idrottarnas kolhydratintag är lågt kan protein och
fettintaget kanske antas vara högre än rekommenderat. I denna studie undersöktes endast
kolhydratintag. Det skulle vara intressant att se hur spelarna åt i övrigt och ifall påståendet om att
lagidrottare ofta äter mycket protein vilket begränsar utrymmet för kolhydrater i kosten kan vara en
förklaring till resultaten i denna studie (Burke et al. 2001). Att kolhydratintaget ligger långt under
rekommenderade nivåer stämmer överens med tidigare studier som undersökt detta (Burke et al.
2001; Ferguson 1999; Meyer, Manore & Helle 2011; Mujika & Burke 2010.
Denna studie tar inte hänsyn till att kolhydratsbehoven är högre under vissa dagar och lägre under
andra. Den största delen av deltagarna var ishockeyspelare som under datainsamlingen var i början
av sin matchsäsong, medan handbolls- och fotbollsspelarna var i försäsong. Detta kan ha påverkat
resultaten av frekvensformuläret då spelare kan ha olika matvanor beroende på vilken säsong de är i
inom sin idrott (Smart & Bisogni 2001). Eftersom frekvensformuläret beskriver kolhydratintag
under en halvårsperiod kan man inte utesluta att idrottarna eventuellt uppnår högre intag av
kolhydrater under dagar då behoven är högre, och äter mindre mängd då behoven är lägre. Timing
av kolhydratintag undersöks inte heller så det är möjligt att idrottarna medvetet åt kolhydrater
innan, under eller efter match eller träning för att positivt påverka prestation eller återhämtning.
De flesta deltagare i denna studie använde sig inte av kosttillskott i form av sportdryck, energi- eller
proteinbars och energigels i större utsträckning. I frekvensformuläret hade den största delen av
deltagarna kryssat i aldrig eller mindre än en gång i veckan på dessa livsmedel (Tabell 7). Detta är
inte i enlighet med Holway & Spriet (2011), Mujika & Burke (2010), Mayer, Manore & Helle
(2011) eller Ziegenfuss et al. (2002) som menar att sportdryck ofta används bland lagidrottare och
att ishockeyspelare hör till de idrottare som använder mest kosttillskott. I denna studie frågades
33

endast efter användning av kosttillskott som innehöll kolhydrater, och det kan tänkas att deltagarna i
denna studie istället använde sig av proteintillskott i form av exempelvis vassleproteinpulver eller
grenade aminosyror vilket i detta fall inte syns i resultaten.
I denna studie särskildes inte hälsosamma kolhydratkällor från mindre hälsosamma. Eftersom
idrottare och människor generellt vill framstå som duktiga och kanske underskattar intag av mindre
hälsosamma livsmedel i frekvensformulär kan detta också vara en orsak till att det totala intaget av
kolhydrater blev lågt (Gibson 2005; Paugh 2005).
Vissa av faktorerna som styr vårt ätande togs inte upp i denna studie. Frågor som gett information
om deltagarnas socioekonomiska status eller religion kunde ha bidragit med information som
eventuellt delvis förklarat resultaten (Dallongeville et al. 2011; Heaney et al. 2011; Smart &
Bisogni 2001). Exempelvis kan tänkas att idrottare som inte åt kött av religiösa skäl skulle äta en
större andel kolhydrater eller att vissa idrottare inte upplevde sig ha råd med sportdrycker eller
energigels.

Sambandet mellan kunskap och intag
Flera orsaker kan tänkas förklara att ingen statistiskt signifikant korrelation mellan kunskap och
intag av kolhydrater bland deltagarna i denna studie fanns. De flesta studier som sökt samband
mellan kunskap om kost och matval och matvanor har funnit ett positivt men svagt samband
(Heaney et al. 2011). Eftersom inga liknande studier gjorts på svenska idrottare har resultaten i
denna studie jämförts med studier gjorda i olika länder runt om i världen. Överförbarheten av
resultaten av studier gjorda i länder med annan kultur och andra matvanor kan diskuteras. Till
exempel så är måltidsmiljön för idrottare på college i USA väldigt annorlunda än måltidsmiljön för
en idrottande gymnasieelev i Sverige (Smart & Bisogni 2001). Sedek & Yun Yih (2014) hittade ett
positivt signifikant samband mellan kostkunskap och matvanor bland idrottare på ett universitet i
Malaysia. De mätte kostkunskap i allmänhet utan att fokusera på idrottsnutrition eller kolhydrater
(ibid.). Man kan spekulera om att lagidrottarna i denna studie kanske hade fått liknande resultat om
fokus på studien varit på generell näringslära och deras matvanor mätts ur en annan synvinkel med
en kartläggning om livsmedelsval och matvanor istället för intag av specifika livsmedel.
Det låga kolhydratintaget kan därför även bero på flera andra faktorer än brist på kunskap (Holway
& Spriet 2011; Ozdoğan & Ozcelik 2011; Parnell, Wiens & Erdman 2015). Felaktiga uppfattningar
om kolhydrater och hälsosamma källor av kolhydrater, ointresse att ändra på befintliga matvanor
eller brist på pengar eller tid är några av andra tänkbara orsaker som kunde påverka deltagarna i
denna studie (Smart & Bisogni 2001).
Eftersom kostutbildningar oftast baseras på antagandet att högre kunskap betyder bättre matvanor är
detta något som är viktigt att studera (Heaney et al. 2011). Vid skrivandet av denna uppsats har en
liknande studie inte gjorts i Sverige på unga manliga idrottare. Idrottare har idag lätt tillgång till en
stor mängd information om kost och idrottsnutrition av varierande kvalitet och kan behöva hjälp i
att sålla bland den (Sedek & Yun Yih 2014). Därför är det aktuellt att undersöka kunskapsnivån
bland idrottare för att utveckla metoder för att utbilda unga idrottare i kostkunskap. Resultaten av
denna studie kan möjligen användas som stöd för att utveckla kostinformationsmaterial för
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lagidrottare. Mer studier med större urval och bättre studiedesign behövs för att kunna dra slutsatser
om ifall kunskap om kolhydrater påverkar intag av kolhydrater bland manliga lagidrottare i Sverige.

Slutsats
Resultatet i denna studie visar ingen signifikant korrelation mellan kunskap om kolhydrater och
intag av kolhydrater.
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Bilaga 1

Till tränare.

Hej!
Jag kontaktar er eftersom jag skriver en masteruppsats i kostvetenskap vid Uppsala Universitet
och inom ramen för detta arbete gör en undersökning om kolhydratintag och kunskap om
kolhydrater bland lagidrottare
För att min undersökning ska bli bra så är det viktigt att jag samlar in data direkt från idrottarna.
Jag önskar därför be dem fylla i två stycken enkäter, en kunskapsenkät och ett
livsmedelsfrekvensformulär. Syftet med kunskapsenkäten är att kartlägga aktuell kunskapsnivå om
kolhydrater bland idrottarna och syftet med livsmedelsfrekvensformuläret är att få en översiktlig
bild av idrottarnas matvanor när det gäller kolhydratintag.
Som tack för hjälpen kan jag erbjuda en kostnadsfri kostföreläsning/frågestund i januari när
min uppsats är klar.
Deltagandet i denna studie är frivilligt och sker anonymt. Resultaten av denna undersökning
kommer att vara konfidentiella. Inga namn eller andra personuppgifter samlas in av deltagarna.

Idrottarna tilldelas ett informationsblad innan de fyller i enkäterna. Att besvara de båda
enkäterna beräknas ta ca 30 minuter.
Vid frågor nås jag på numret 076-0905867 eller ejuslin@gmail.com. Min uppsats kan läsas i
början av nästa år när den är klar.

Tack för din tid och hjälp!

Med vänlig hälsning,
Emma Juslin
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Information till deltagare.

Hej!
Jag skriver masteruppsats i kostvetenskap vid Uppsala Universitet och gör inom ramen för detta
arbete en undersökning om kolhydratintag och kunskap om kolhydrater bland lagidrottare.
Du tillfrågas därför härmed om att fylla i två enkäter, en så kallad kunskapsenkät med frågor om
kolhydrater och en enkät som ska kartlägga ditt kolhydratintag. Syftet med kunskapsenkäten är
att kartlägga den aktuella kunskapsnivån om kolhydrater bland idrottare och syftet med
livsmedelsfrekvensformuläret är att få en översiktlig bild av dina matvanor när det gäller
kolhydratintag.
Deltagandet i denna studie är frivilligt och sker anonymt. Resultaten av denna undersökning
kommer att vara konfidentiella. Inga namn eller andra personuppgifter samlas in av deltagarna.

Vid frågor nås jag på numret 076-0905867 eller ejuslin@gmail.com. Min uppsats kan läsas i januari
när den är klar.
Att besvara de båda enkäterna beräknas ta ca 30 minuter.
Skriv inte upp ditt namn någonstans på enkäterna. Svara ärligt och så bra du kan på frågorna
Enkätens resultat kommer enbart att användas och sammanställas i undertecknads examensarbete
vid Uppsala Universitet. Ni som ställer upp och besvarar enkäten får gärna ta del av denna
uppsats när den är färdig.
Tack för ditt deltagande!

Med vänlig hälsning,
Emma Juslin

41

Bilaga 2

Löpnummer:___________

KUNSKAPSENKÄT: KOLHYDRATER OCH IDROTT
Denna enkät har som syfte att kartlägga lagidrottares kunskap om kolhydrater. Enkäten är indelad
i fyra delområden med fem frågor per område samt en avslutande del med några frågor om dig
som deltagare. Deltagandet är frivilligt.
Kunskap om kolhydrater
Nedan anges en rad påståenden. Ange om påståendet är rätt eller fel genom att kryssa för
ett svarsalternativ på varje påstående.

Del 1. Kolhydraters fysiologiska funktioner
1.1. Kolhydrater kan lagras i levern.

RÄTT FEL
X

1.2. Kolhydrater kan inte byggas om till fett i kroppen.

X

1.3. Hjärnan utnyttjar enbart kolhydrater som bränsle vid normala omständigheter.

X

1.4. Kolhydrater lagras i kroppen som glykogen.

X

1.5. Kroppens totala förråd av kolhydrater kan tömmas under en dag med flera
träningspass.

X

Del 2. Kolhydrater i livsmedel:
2.1. Pasta, bröd, ris och gryn är exempel på kolhydratrika livsmedel.

RÄTT

FEL

X

2.2. Kolhydrater i vätskeform ger energi snabbare än kolhydrater i fast form.

X

2.3. Färska, frysta och konserverade grönsaker har liknande näringsinnehåll.

X

2.4. Även kolhydrater från godis (exempelvis geléhallon) kan användas som
energikälla av muskulaturen på ett likvärdigt sätt som kolhydrater från sportdryck.

X

2.5. Kostfiber är en sorts kolhydrater som inte bryts ner i tunntarmen.

X
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RÄTT FEL

Del 3. Kolhydrater och prestation
3.1. Fyllda glykogenförråd anses minska proteinnedbrytningen i kroppen.

X

3.2. Vid vila utnyttjar musklerna fett som bränsle.

X

3.3. Musklernas kolhydratlager minskar vid hårt fysiskt arbete.

X

3.4. Kolhydratsbehovet minskar när träningsmängden ökar.

X

3.5. Intag av kolhydrater påverkar den mentala prestationsförmågan.

X

Del 4. Timing av kolhydrater

RÄTT FEL

4.1. Vad man äter till middag kvällen innan match har betydelse för prestationen
under match.

X

4.2. Intag av sportdryck under en längre tids träning/match (över 60 min) påverkar
prestationen positivt.

X

4.3. Att äta protein tillsammans med kolhydrater i återhämtningsmålet är bättre ur
återhämtningssynpunkt än att enbart äta protein.

X

4.4. Kolhydrater som äts sent på kvällen innan sänggående omvandlas i större
utsträckning till fett än kolhydrater som äts tidigare under dagen.
4.5. Måltiden som man äter innan träning/match hindrar blodsockret från att
sjunka så lågt att det påverkar prestationsförmågan negativt.

X

X

Del 5. Demografisk data
Till sist ber jag dig svara på några frågor om dig själv.
1.Födelseår: _______
2. Aktuell utbildningsnivå. Kryssa för den högsta nivån du genomfört.
Grundskola

_____

Gymnasieutbildning

_____

Högskoleutbildning på grundnivå (kandidatexamen)

_____

Högskoleutbildning på avancerad nivå (masterexamen)

_____

Forskarutbildning/Doktorsexamen

_____
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3. Sport. Kryssa för den sport du i huvudsak satsar
på. Fotboll ____
Ishockey ____
Innebandy ____
Volleyboll ____
Handboll ____

4. Har du deltagit i en kostutbildning/kurs om idrottsnutrition?
Ja, jag har en högskoleutbildning (kurs/program) inom området

____

Ja, jag har gått en kortare utbildning/kurs (exempelvis inom idrottsförbundet) ____
Ja, jag har lyssnat på två eller flera föreläsningar om ämnet

____

Ja, jag har lyssnat på en föreläsning om ämnet

____

Nej

____

5. Vilka huvudsakliga källor söker du information om kost ifrån? Markera upp till 5
stycken alternativ och rangordna dem från 1-5 avseende vilken du använder mest
(1=använder mest, 5=använder minst).

_____Faktaböcker

_____Tränare

_____Internet

_____Fystränare

_____Dagstidning

_____Föräldrar

_____Vetenskaplig litteratur

_____Vänner

(artiklar, tidskrifter)

_____Lagkamrater

_____Månadstidningar/-magasin

_____Hälsokostaffär

_____Kurser

_____Övrigt (specificera):

_____Högstadiet

_______________________

_____Gym
_____Läkare
_____Dietist
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6. Vilket av följande alternativ beskriver bäst dina nuvarande matvanor/typ av kost:
_____Blandkost (äter all typ av mat)
_____Lakto-ovo-vegetarian (undviker kött men äter mjölkprodukter och ägg)
_____Vegan (undviker alla animaliska livsmedel)
_____Glutenfri kost
_____Lågkolhydratskost (undviker kolhydrater)
_____Övrigt (specifiera):___________
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Nr:______

LIVSMEDELSFREKVENSFORMULÄR (FFQ)
Med denna enkät vill jag ta reda på hur ofta du under de senaste 6 månaderna har ätit följande livsmedel,
alltså hur dina vardagliga matvanor ser ut. Därför ber jag dig på nästkommande sidor kryssa för de
alternativ du tycker bäst stämmer överens med ditt ätande. Se exempel nedan.
Notera att frågorna relaterar till en viss mängd livsmedel, till exempel 1 dl torkad frukt, 1 st äpple eller
en portion potatismos. I enkäten är bara kolhydratrika livsmedel inkluderade.
Fyll bara i 1 st kryss per rad. För vissa livsmedel är portionsstorlekar inkluderade. Ringa då in ett
av alternativen A, B eller C, som bäst motsvarar din normalportion av livsmedlet.

Bild på 1 dl:
Instruktionsexempel:

Livsmedel

Mängd

aldrig

mindre
än 1 gång
per vecka

1-3
gånger
per vecka

4-6
gånger
per vecka

1 gång
per dag

2-3
gånger
per dag

4 eller
fler
gånger
per dag

Frukt
Banan

1 st

Apelsin, äpple,
mango, päron

1 st

X
X

Om du äter två stycken skivor bröd två gånger per dag fyller du i:
Mjukt mörkt matbröd
(t.ex. rågbröd, bröd
med frön)

X
1 skiva
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Livsmedel

mindre
än 1 gång
per vecka

Mängd
aldrig

1-3
gånger
per vecka

4-6
gånger
per vecka

1 gång
per dag

2-3
gånger
per dag

mer än 4
gånger
per dag

Frukt
Banan

1 st

Apelsin, äpple,
mango, päron

1 st

Stenfrukt (plommon,
persika och nektarin)

1 st

Konserverad frukt

1 dl

Torkad frukt

1 dl

Annan frukt, ange
sort:

Om du dessutom brukar inta någon annan typ av frukt som inte passar in under någon av de ovan angivna
sorterna kan du beskriva dessa här nedan.
1 portion
1 portion

Grönsaker och rotfrukter
1 portion, se
bild nedan
1 portion, se
Majs, ärter
bild nedan
1 portion, se
Rödbeta, palsternacka bild nedan
Ringa in den portionsstorlek som bäst motsvarar din normalportion av:
Potatis:
A
B
C
Potatis (kokt, bakad)

Majs, ärter:

A

B

C

Rödbeta, palsternacka, morot:

A

A

B

C

B

C

Bröd
Mjukt vitt matbröd
(t.ex. polarkaka,
tortilla-, korvhamburgerbröd)
Mjukt mörkt matbröd
(t.ex. rågbröd, bröd
med frön)
Knäckebröd
Annat bröd, ange
sort:

1 skiva/st

1 skiva
1 st
Om du dessutom brukar inta någon annan typ av bröd som inte passar in under någon av de ovan angivna
sorterna kan du beskriva dem här nedan.
1 portion
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Livsmedel

Mängd
aldrig

Pasta, gryn etc.
Frukostflingor
(cornflakes, havrefras
etc.)
Müsli

mindre
än 1 gång
per vecka

1-3
gånger
per
vecka

4-6
gånger
per vecka

1 gång
per dag

2-3
gånger
per dag

mer än 4
gånger
per dag

1 portion, se
bild nedan
1 portion, se
bild nedan

Ringa in den portionsstorlek som bäst motsvarar din normalportion av:
Frukostflingor:
Müsli:

A
A

B
B

C
C

A
Havregryn

B
1 portion, se
nedan

Ringa in den portionsstorlek som bäst motsvarar din normalportion av havregryn:

A

Bulgur/couscous
Ris

C

B

A

B

C

C

1 portion, se
nedan
1 portion, se
nedan

Ringa in den portionsstorlek som bäst motsvarar din normalportion av:
Bulgur/couscous:

A

B

C

Ris: A B C

A

B

C
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Livsmedel

Mängd
aldrig

Pasta/nudlar

mindre
än 1 gång
per vecka

1-3
gånger
per vecka

4-6
gånger
per vecka

2-3
gånger
per dag

mer än 4
gånger
per dag

1 portion, se
nedan

Ringa in den portionsstorlek som bäst motsvarar din normalportion av pasta/nudlar:

A
Annat typ av pasta,
gryn etc, ange sort:

1 gång
per dag

A

B

B

C

C

Om du dessutom brukar inta någon annan typ av cerealier eller gryn som inte passar in under någon av de
ovan angivna sorterna kan du beskriva dessa här nedan.
1 portion
1 portion

Maträtter och tillbehör
Risgrynsgröt

1 portion, se
nedan

Ringa in den portionsstorlek som bäst motsvarar din normalportion av risgrynsgröt:

A

B

Pannkakor/ våfflor

1 st

Potatismos

1 portion, se
nedan

Ringa in den portionsstorlek som bäst motsvarar din normalportion av potatismos:

A

A

B

B

C

C

A

B

C

C
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Livsmedel

Mängd
aldrig

mindre
än 1 gång
per vecka

1-3
gånger
per vecka

4-6
gånger
per vecka

1 gång
per dag

2-3
gånger
per dag

mer än 4
gånger
per dag

1 portion
Lasagne
Ringa in den portionsstorlek som bäst motsvarar din normalportion av lasagne:

A

B

Pizza

1 st

Paj (salt)

1 portion
1 portion, se
nedan

Pommes

A

Ringa in den portionsstorlek som bäst motsvarar din normalportion av pommes:

A

B

Sushi

1 portion

Blodpudding
Potatisgratäng/
Janssons frestelse

1 portion

B

C

C

A

B

C

C

1 portion

Ringa in den portionsstorlek som bäst motsvarar din normalportion av potatisgratäng/ Janssons frestelse: A

B

A
Sylt

1 msk

Socker

1 tsk

Honung

1 tsk

B

C

C
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Livsmedel

Mängd

Annan typ av
kolhydratrik maträtt,
ange sort:

aldrig

mindre
än 1 gång
per vecka

1-3
gånger
per vecka

4-6
gånger
per vecka

1 gång
per dag

2-3
gånger
per dag

mer än 4
gånger
per dag

Om du dessutom brukar inta någon annan typ av kolhydratrik maträtt som inte passar in under någon av de
ovan angivna sorterna kan du beskriva dessa här nedan.
1 portion
1 portion

Mjölkprodukter
Ringa in den portionsstorlek som bäst motsvarar din normalportion av fruktyoghurt:

A

B

Chokladdryck/ varm
choklad
Sötad kvarg/ keso (ej
sötad med
sötningsmedel)
Annan typ av
mjölkprodukt, ange
sort:

A

B

C

C

2 dl
1 burk
(á 250g)
Om du dessutom brukar inta någon annan typ av mjölkprodukt som inte passar in under någon av de ovan
angivna sorterna kan du beskriva dessa här nedan.
1 portion
1 portion

Drycker
1 portion, se
nedan
1 portion, se
nedan
1 portion, se
nedan

Läsk (inte light)
Fruktjuice
Havredryck, sötad

Ringa in den portionsstorlek som bäst motsvarar din normalportion av:
Läsk: A

B

Fruktjuice: A
Havredryck: A

A

C
B
B

C
C

B

C
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Livsmedel
Annan typ av dryck,
ange sort:

Mängd

aldrig

mindre
än 1 gång
per vecka

1-3
gånger
per vecka

4-6
gånger
per vecka

1 gång
per dag

2-3
gånger
per dag

mer än 4
gånger
per dag

Om du dessutom brukar inta någon annan typ av dryck som inte passar in under någon av de ovan angivna
sorterna kan du beskriva dessa här nedan.
1 portion
1 portion

Sportprodukter
Sportdryck (t.ex.
Isostar, Powerade)
Energidryck, inte
light (t.ex. Redbull)

1 st

Energibar

1 st

Proteinbar

1 st

Energigel
Annan typ av
sportprodukt, ange
sort:

1 st

1 st

Om du dessutom brukar inta någon annan typ av sportprodukt som inte passar in under någon av de ovan
angivna sorterna kan du beskriva dessa här nedan.
1 portion
1 portion

Snacks och sötsaker
Kex och kakor
Risifrutti
/mannafrutti

1 st

Munk

1 st

Kexchoklad

1 st

Popcorn

1/2 påse

Potatischips, ostbågar

1 påse

Lösgodis

1 dl
1 kaka
( á 100g)

Choklad
Annan typ av
snacks/sötsak, ange
sort:

1 st

Om du dessutom brukar inta någon annan typ av snacks/sötsak som inte passar in under någon av de ovan
angivna sorterna kan du beskriva dessa här nedan.
1 portion
1 portion
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Livsmedel

Mängd

aldrig

mindre
än 1 gång
per vecka

1-3
gånger
per vecka

4-6
gånger
per vecka

1 gång
per dag

2-3
gånger
per dag

mer än 4
gånger
per dag

Desserter
Bär-/fruktpaj

1 portion
1 portion, se
nedan
1 portion, se
nedan
1 portion, se
nedan

Glass
Sorbet
Chokladpudding

Ringa in den portionsstorlek som bäst motsvarar din normalportion av:
glass:

A

sorbet:

A

B

C

B

chokladpudding:

C
A

B

C

A

B

Gräddtårta
/rulltårta

1 portion

Ostkaka
Frukt-/bärkräm, fruk/bärsoppa

1 portion
1 portion, se
nedan

Definiera portionsstorlek, ringa in ett av alternativen:

A
Chokladboll/
kokosboll/biskvi
Annan typ av dessert,
ange sort:

B

C

A

B

C

C

1 portion
Om du dessutom brukar inta någon annan typ av dessert som inte passar in under någon av de ovan angivna
sorterna kan du beskriva dessa här nedan.
1 portion
1 portion

Tack för ditt deltagande!
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