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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Tidigare studier har påvisat samband mellan träning och kost. Ett optimalt 
energiintag bör eftersträvas vid regelbunden träning där såväl frekvensen samt val av 
mellanmål kan spela en stor roll. En möjlighet för att medvetet kunna göra hälsosamma 
matval vid träning är att ha kunskap om och känna till de allmänna kostråden. Studier kring 
befolkningens kännedom om Livsmedelsverkets kostråd och om dessa följs finns det i 
dagsläget brist på.  
Syfte: Studiens primära syfte var att undersöka frekvensen av mellanmål hos vuxna individer 
som motionstränar regelbundet i form av aerob träning. Det sekundära syftet var att 
undersöka kännedom och följsamhet till Livsmedelsverkets kostråd hos målgruppen. 
Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes med webbenkät på 22 frågor som 
publicerades i sju träningsgrupper på Facebook samt skickades ut via mail till 
ekonomistudenter på Uppsala universitet. Resultatet från 101 enkäter bearbetades med hjälp 
av beskrivande statistik.  
Resultat: Måltidsintaget hos majoriteten av respondenterna var mellan 4-5 måltider per dag, 
de flesta åt 1-2 mellanmål per dag. Respondenterna åt oftare mellanmål efter sin träning än 
innan. Nästan hälften ansåg att frekvensen av antal mellanmål blev högre de dagar ett 
träningspass utförs. Respondenterna konsumerade hälsosamma mellanmål oftare än 
ohälsosamma. Ungefär en fjärdedel av respondenterna kände till Livsmedelsverkets kostråd 
medan närmare hälften kände till en del av dem. De flesta följde kostråden till viss del.  
Slutsats: Respondenterna åt oftare mellanmål efter sin träning än före samt 
mellanmålsfrekvensen blev högre hos ett flertal vid motionsträning. Fler kan behöva känna 
till Livsmedelsverkets kostråd för att öka möjligheten till att de efterföljs genom fler 
kommunikationskanaler till individer som motionstränar.  
 
 
Nyckelord: motionsträning, aerob träning, mellanmål, Livsmedelsverkets kostråd, 
näringsrekommendationer. 
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Abstract  
 
Background: Studies have shown links between exercise and diet. An optimal energy intake 
should be sought during regular exercise where both frequency and choice of snacks can have 
an impact. A possibility to make healthy food choices during exercise is to have knowledge 
of the general dietary advices. Studies on the general public’s knowledge of the Swedish 
National Food Agency’s (NFA) dietary recommendations and if these are followed are 
currently lacking.  
Aim: The primary purpose of this study was to investigate the frequency of snacks among 
adults who performs aerobic exercise regularly. The secondary purpose was to investigate the 
awareness and the compliance to NFA dietary recommendations. 
Method: A quantitative cross-sectional study was conducted with a survey with 22 questions 
distributed in seven exercising groups on Facebook, also emails were sent to business 
students at Uppsala university. The results from 101 surveys were processed using 
descriptive statistics.  
Results: Most of the participants ate 4-5 meals and 1-2 snacks per day. They ate snacks more 
often after their exercise than before. Almost half considered the frequency of snacks would 
be increased when exercising. The respondents consumed more healthy snacks than 
unhealthy ones. About a quarter of them knew about NFA dietary recommendations, while 
almost half of them knew some of them. The majority followed the dietary recommendations 
partly.  
Conclusion: The participants ate snacks more often after their exercise than before and the 
snack frequency increased in many people when exercising. More people need to know about 
the NFA dietary advices to increase their chances of being followed through more 
communications channels for individuals who exercise.  
 
Keywords: physical activity, aerobic exercise, snacks, dietary patterns, Swedish National 
Food Agency’s dietary recommendations.  
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1. Inledning  
 
1.1 Bakgrund  
Tidigare studier har påvisat samband mellan träning och kost (Fleig, Kerschreiter, Schwarzer, 
Pomp & Lippke, 2014; Kakutani, Kamiya & Omi, 2015). På samma sätt som kosten har 
betydelse för prestationen under träning kan träning likaså påverka kosten och matintaget på 
olika sätt (Kakutani et al., 2015; Joo, Williamson, Vazquez, Fernandez & Bray, 2019). Ett 
optimalt energiintag bör eftersträvas speciellt vid regelbunden träning där såväl frekvens av 
som val av mellanmål kan spela en stor roll. En möjlighet för att medvetet kunna göra 
hälsosamma matval är att känna till de allmänna kostråden. Studier kring befolkningens 
kännedom om Livsmedelsverkets kostråd och om dessa följs finns det i dagsläget brist på 
(Enghardt Barbieri, 2013; Karolinska Institutet, 2019). Därmed är dessa ämnen relevanta att 
undersöka mer om genom att studera mellanmålsintag och motionsträning samt hur 
Livsmedelsverkets kostråd förhåller sig till detta. 
 
 
1.2 Tidigare forskning 
 
1.2.1 Hälsosamma matval 
Både kost och träning är två omdiskuterade ämnen idag. Det finns information om hur kosten 
optimalt bör vara vid regelbunden träning (1177 Vårdguiden, 2016). Dock är det viktigt att 
förhålla sig kritiskt till den information som finns, att ta del av myndigheters information och 
rekommendationer som exempelvis från Livsmedelsverket kan underlätta. Utöver hur kosten 
påverkar träningen, diskuteras det dock inte lika mycket om hur träning påverkar kosten (Joo 
et al., 2019).  
 
Tidigare forskning har bland annat påvisat samband mellan att hälsosammare val av 
livsmedel föredras vid regelbunden träning (Fleig et al., 2014; Kakutani et al., 2015). En 
tvärsnittsstudie undersökte sambandet mellan regelbunden träning och matintaget hos 
japanska unga vuxna. Resultatet visade att kvinnor som tränade minst 5 timmar i veckan hade 
ett högre intag av frukt och ett lägre intag av spannmål jämfört med de som tränade upp till 1 
timme i veckan. Män som tränade minst 5 timmar i veckan var mer benägna att ha ett högre 
intag av fisk och skaldjur jämfört med de som tränade upp till 1 timme i veckan. Det är 
möjligt att de som tränar regelbundet har hälsosammare kostvanor och har därmed en större 
medvetenhet kring sin kost (Kakutani et al., 2015). En liknande undersökning om effekten av 
ett 15-veckors träningsprogram på unga vuxnas kostmönster genomfördes. Stillasittande unga 
introducerades till träning 3 gånger i veckan samtidigt som deltagarnas kost utvärderades. 
Resultatet visade att preferenser för mat minskade inom kategorin för rött kött, stekt mat, 
läsk, bröd och pastarätter samt inom kategorin för högt intag av kakor, godis och salta snacks 
efter en längre träningsperiod. En högre träningsintensitet kopplades till en ökad preferens för 
frukt, grönsaker och mat med låg fetthalt samt lågt intag av stekt mat och läsk. En 
träningsperiod på 15-veckor motiverade deltagarna således till hälsosammare matpreferenser 
och underlättade regleringen av matintaget (Joo et al., 2019). Ytterligare en studie undersökte 
relationen mellan självrapporterat kostintag och den fysiska aktivitetsnivån (Ottevaere et al., 
2011). Sambandet mellan energi, näringsämnen och kostintag samt den fysiska 
aktivitetsnivån undersöktes hos en grupp europeiska ungdomar. Resultatet fann inga 
skillnader i energiintag mellan de olika aktivitetsnivåerna. Däremot upptäcktes skillnader i 
näringsintag inom vissa livsmedelsgrupper. Ungdomar som var mest fysiskt aktiva 
konsumerade mer mjölkprodukter, frukt och grönsaker jämfört med de som var minst aktiva. 
Fysiskt aktiva män hade högre intag av grönsaker, kött, fisk, ägg och vegetariskt. Kvinnor 
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med måttlig till hög fysisk aktivitet hade ett lägre intag av bröd och spannmålsprodukter. I 
studien konstaterades att ungdomars kostvanor skiljer sig åt beroende på den fysiska 
aktivitetsnivån. Däremot är fysiskt aktiva ungdomar inte alltid benägna att äta hälsosammare 
jämfört med de mindre aktiva ungdomarna. På samma sätt som vissa studier indikerar att 
aktiva individer är benägna att äta mer hälsosamt, förekommer det skillnader i litteraturen 
som undersöker sambanden mellan flera hälsobeteenden menar Ottevaere et al., 2011. 
 
1.2.2 Energiintag 
Träning påverkar inte endast livsmedelsvalet, skillnader har även konstaterats i energiintag. 
En studie undersökte hur träning påverkar planering av måltider utifrån deltagarnas 
förväntningar på sina träningspass och om det påverkar planeringen av matintaget efter 
träningen. Deltagarna fick hypotetiskt genomföra ett träningspass eller hypotetiskt få vila från 
träning för att sedan planera sin måltid utifrån något av dessa scenarier. Resultatet visade att 
aerob träning ökar det planerade energiintaget efter träningspasset om måltiden planeras före 
träningen. Huvudfyndet var att deltagarna som tränar regelbundet valde större portioner att 
konsumera efter träning. I praktiken innebär det att energiintaget blir större efter träning än 
vid en hel dags vila från träning (Barutcu, Witcomb & James, 2019). 
 
Trots en naturlig ökning av energiintaget vid träning är det inte alltid tillräckligt, speciellt vid 
mycket och hård träning under längre perioder. Hälsa och prestation hos idrottare, framförallt 
kvinnliga idrottare kan försämras av energibrist, framförallt brist på kolhydrater. Idrottare 
behöver noga kontrollera både sin kost och träning för att inte riskera hälsan. Idrottare som 
deltar i långvarig träning har ett större energibehov och kan således inte vänta tills 
hungerkänslor uppstår. I dessa fall är det viktigt att äta vid planerade tidpunkter och äta 
specifika mängder av olika livsmedel (Loucks, Kiens & Wright, 2011). Kolhydrater är ett 
viktigt bränsle vid fysisk aktivitet, ju högre träningsintensiteten är desto högre är 
omsättningen av kolhydrater. Kolhydratdepåerna är relativt små i förhållande till 
omsättningen och därmed kan de ha svårt att räcka till vid långvarig fysisk aktivitet. 
Nedbrytningen av glykogen för att upprätthålla blodsockernivån blir allt viktigare vid en ökad 
träningsintensitet (Andersson, 2013; Gonzalez & Betts, 2018). Ett intag på cirka 1-1,2 g 
kolhydrater per kg kroppsvikt rekommenderas inom 0-4 timmar direkt efter ett träningspass. 
Därmed är ett kolhydratrikt mellanmål ett bra alternativ att inta efter träning (Andersson, 
2013).  
 
1.2.3 Definition av mellanmål  
Betydelsen av vad ett mellanmål är kan vara individuellt och har en inverkan på det dagliga 
energiintaget. Enligt Bellisle (2014) definieras mellanmål som allt som intas utöver de 
dagliga huvudmåltiderna frukost, lunch och middag, oavsett innehåll eller portionsstorlek. 
Ytterligare definitioner kan vara att mellanmål är energitäta, näringsfattiga livsmedel med 
natrium, socker och/eller fett som exempelvis kakor, bakelse, sötade drycker och chips (Hess, 
Jonnalagadda & Slavin, 2016). Andra studier definierar mellanmål baserade på faktorer som 
typ av mat, tiden och platsen för matintag samt utifrån portionsstorleken (Hess et al., 2016; 
Younginer et al., 2016), även utifrån syftet med att inta ett mellanmål som exempelvis 
minska hungerkänslorna fram till nästa större måltid (Younginer et al., 2016). I den aktuella 
studien definieras ett mellanmål som “en mindre måltid som intas mellan frukost, lunch eller 
middag”. Ett mellanmål kan exempelvis vara en frukt, en smörgås, en smoothie eller en 
handfull nötter. Att äta mellanmål gör att det dagliga kaloriintaget fördelas jämnt under dagen 
vilket har sina fördelar. Det underlättar att hålla både blodsocker och hungern på en jämn 
nivå fram tills nästa större måltid. Dock har valet av mellanmål betydelse för 
blodsockernivån, livsmedel som innehåller mycket socker eller snabba kolhydrater gör 
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istället att blodsockernivån snabbt höjs och som sedan sjunker snabbt vilket gör att 
blodsockret inte håller sig på en jämn nivå (Livsmedelsverket, 2012c). 
 
1.2.4 Träningens påverkan på intaget av mellanmål  
Rätt attityd och motivation till att träna är två viktiga faktorer som har visat sig påverka valet 
av mellanmål. När individer känner sig tvungna att träna istället för att se det som något roligt 
har resulterat i en ökad konsumtion av ohälsosamma mellanmål efter träning. De anser att en 
belöning förtjänas efter träning i form av något ohälsosamt och acceptansen för att äta 
ohälsosamt ökar. Medan de som tycker att träning är roligt och något positivt anser att träning 
är en belöning i sig och visade inte samma benägenhet att äta ohälsosamma mellanmål (West, 
Guelfi, Dimmock & Jackson, 2017). Regelbunden träning i sig motiverar till en hälsosam 
kost. Ju fler individer som intresserade sig för självvald träning, desto fler följer en hälsosam 
kost menar Fleig et al. (2014).   
 
Sim et al. (2018) hävdar i sin studie att det lätt händer att förväntningarna på träningen blir 
felaktiga och att träningens effekt överskattas. Därmed ökar risken för att överkonsumera mat 
innan ett träningspass. Träningens påverkan på matkonsumtionen och möjligheten att 
förbruka energin från tidigare matintag undersöktes. Sim et al. (2018) menar att när maten 
intas kan spela en viktig roll för energibalansen därför bör mellanmål och måltider helst ätas 
efter träningen istället för före med tanke på energiintaget. Den ökade aptiten och 
energiintaget i samband med träning ökar risken för att konsumera mer än vad kroppen 
behöver. Därmed kan vikten öka trots att frekvensen av träningen ökar. 
 
Träning har även visat sig kunna medföra ett kompensatoriskt ätande alternativt en minskning 
av matintaget som ett resultat av att undertrycka aptiten efter träning. Gustafson et al. (2018) 
hävdar att tidpunkten för matintaget är viktigt eftersom det påverkar valet av mellanmål. 
Deltagarna som åt mellanmål innan träningen var mer benägna att äta mer hälsosamt jämfört 
med deltagarna som valde mellanmål efter träningen. Därmed skulle en strategi vara att välja 
mellanmål innan träningen som sedan konsumeras efter träningen för att främja ett mer 
hälsosamt ätande eller underlätta viktnedgång. 
 
1.2.5 Compensatory Health Beliefs Model 
Compensatory Health Beliefs Model är en modell som visar att ett ohälsosamt beteende kan 
kompenseras av ett hälsosamt beteende, eller omvänt (Thongworn & Sirisuk, 2018; Petersen, 
Prichard, Kemps & Tiggemann, 2019). Övertygelser finns om att den negativa effekten av ett 
beteende kan kompenseras alternativt neutraliseras genom den positiva effekten av ett annat 
beteende för att minimera skuldkänslorna som uppstår (Thongworn & Sirisuk, 2018). En 
studie undersökte kvinnliga deltagare som antingen konsumerade hälsosamma eller 
ohälsosamma mellanmål med samma kalori-, socker-, kolhydrat- och totalt fettinnehåll. 
Därefter fick de möjlighet att medverka i antingen en fysisk aktivitet (träning på löpband) 
eller en stillasittande aktivitet (spel på iPad). Resultaten visade att en högre andel av 
deltagarna som konsumerade de ohälsosamma mellanmålen valde den fysiska aktiviteten 
istället för den stillasittande aktiviteten. Detta resultat ger empirisk evidens för 
kompensationen som föreslås av den Compensatory Health Beliefs Model där ett ohälsosamt 
beteende, exempelvis att välja ohälsosamma mellanmål, resulterade i ett hälsosamt beteende i 
form av fysisk aktivitet (Petersen et al., 2019). 
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1.2.6 Medvetenhet om hälsosamma mellanmål 
I utvecklade länder har det blivit vanligare att konsumera snacks och mellanmål mer frekvent. 
Där näringsrika val tillför essentiella näringsämnen till det totala kostintaget, utgör sämre 
livsmedelsval hälsorisker. Det är svårt att avgöra hur unga vuxna konsumenter definierar och 
utvärderar vad de anser som näringsrika mellanmål. Det kan finnas svårigheter med att 
bedöma näringsrika mellanmål som har en del hälsosamma aspekter men som på samma 
gång är ohälsosamma. Till exempel upplevs ofta frukt, müsli och yoghurt som nyttigt dock 
förbises sockerinnehållet i dessa. Nötter förknippas ofta som “näringsrikt”, dock 
uppmärksammar konsumenter varken dess energiinnehåll eller portionsstorlek. Detta kan 
förklaras av att livsmedel bedöms som mer hälsosam om den annonseras eller innehåller 
ordet “hälsosam”. Genom att göra konsumenter medvetna om hur näringsvärden tolkas, kan 
det hjälpa konsumenter till att frambringa hälsosamma mellanmålsvanor (De Vlieger, Collins 
& Bucher, 2017). 
 
Kunskap om hälsosamma livsmedel resulterar nödvändigtvis inte i hälsosammare mellanmåls 
konsumtion hos individer trots utbildning i näringslära. En studie genomfördes med syfte att 
jämföra mellanmål på och utanför campus mellan studenter som studerar träningsvetenskap 
och de som inte gör det. De hälsosamma mellanmålen som tilldelades i undersökningen var 
exempelvis frukt, hälsobars, frukt, smoothies, proteinshake, morötter och hummus, yoghurt, 
nötter/frön, grönsaker. De ohälsosamma mellanmålen som tilldelades var exempelvis kakor, 
tårtor, pommes frites, läsk, chips och dipp, glass, milkshakes och godis. Resultatet visade att 
valet av mellanmål var en kombination av hälsosamma och ohälsosamma mellanmål. I 
mellanmåls sammanhang åt oftast båda studentgrupperna mellanmål efter träning, efter 
deltagande i idrottsevenemang eller vid studier inför ett prov. Studenternas val av mellanmål 
påverkades främst av praktiska hinder såsom tillgänglighet, snabb förberedelse och vara 
enkelt att ta med samt att ge essentiell energi och tillfredsställa deras preferenser för sötsaker. 
Därmed betyder kunskap om hälsosamma matval inte automatiskt att hälsosamma mellanmål 
väljs (McArthur, Valentino & Holbert, 2017).  
 
1.3 Motionsträning 
Fysisk aktivitet i aerob form är detsamma som uthållighetsträning som innebär att kroppen 
hinner ta upp tillräckligt med syre för att orka arbeta under en längre tid. Detta är i motsats 
till anaerob träning som sker vid högintensiv träning och där syrebrist skapas. Denna 
uthållighet benämns ofta som kondition och är viktigt inom många sporter (Andersson, 
2013). Exempel på aerob träning kan vara 20-30 minuters löpning tre gånger per vecka eller 
30 minuters powerwalk fem gånger per vecka (Folkhälsomyndigheten, 2020b) även 
cykling/spinning, simning, aerobics, längdskidåkning samt olika sporter som anstränger 
konditionen. Aerob träning har en tydlig effekt på hjärtat, andningen och blodet och ökar 
hjärtkapaciteten samt minskar vilopulsen. Denna träningsform påverkar även musklerna 
genom att muskulaturens kapillär- och mitokondrietäthet ökar samt insulinkänsligheten 
förbättras. Effekten av aerob träning fungerar som det “omvända metabola syndromet” 
eftersom de metabola störningar som ses vid inaktivitet och övervikt istället motverkas och 
sker i omvänd riktning hos aktiva individer. Denna träningsform bidrar således med många 
och stora hälsoeffekter (Andersson, 2013).  
 
Viktiga faktorer som påverkar individers fysiska aktivitet i vardagen är de individuella 
förutsättningarna som varje individ har som exempelvis den kulturella, sociala och fysiska 
miljön och socioekonomiska tillgångar (Folkhälsomyndigheten, 2020c). Detta bidrar till de 
skillnader som finns hos grupper i samhället när det gäller den fysiska aktivitetsnivån bland 
annat. 
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1.4 Livsmedelsverkets råd om kost och fysisk aktivitet 
Enligt de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR) från 2012 bidrar fysisk aktivitet till 
att bevara en hälsosam kroppsvikt samt reducera risken för livsstilssjukdomar som 
exempelvis fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och benskörhet. En hälsosam livsstil 
innefattar en balanserad kost och daglig fysisk aktivitet där en stillasittande livsstil bör 
minimeras (Livsmedelsverket, 2012a). I samband med detta har Livsmedelsverket tagit fram 
följande kostråd riktade till den svenska befolkningen för en hälsosammare livsstil.  
 
Livsmedelsverkets rekommendationer utgår från fem grundläggande kostråd vilket är att äta 
mycket frukt och grönt: gärna 500 gram per dag, äta bröd till varje måltid: gärna fullkorn, välj 
gärna nyckelhålsmärkta produkter, äta fisk ofta: gärna tre gånger i veckan samt byta ut 
flytande margarin eller olja vid matlagning (Enghardt Barbieri, 2013). En del av kostråden 
har omformulerats samt antalet generella kostråd har blivit fler. För att förtydliga har 
Livsmedelsverket inte formulerat kostråd angående antal mellanmål. De generella 
rekommendationerna är att äta mycket grönsaker, baljväxter, frukt och bär, samt äta nötter 
och frön. Äta fisk och skaldjur 2-3 gånger i veckan. Att i första hand välja fullkornsprodukter 
vid val av bröd, flingor, gryn, pasta och ris. Välja nyttiga oljor vid matlagning, exempelvis 
rapsolja eller flytande matfetter innehållande rapsolja och nyttiga smörgåsfetter. Att byta ut 
feta mejeriprodukter till magra mejeriprodukter, helst osötade produkter som är berikade med 
D-vitamin. Minska på intaget av rött kött och charkprodukter samt begränsa intaget av 
alkohol. Välja mat och livsmedel som innehåller mindre salt och socker samt gärna välja 
nyckelhålsmärkta livsmedel (Livsmedelsverket, 2017). Till vuxna individer rekommenderas 
motion på minst 150 minuter per vecka på en medelintensiv nivå eller minst 75 minuter per 
vecka på en högintensiv nivå (Livsmedelsverket, 2017; WHO, 2018).  
 
Undersökningar som gjorts under åren har visat att kostvanorna blivit allt bättre och att 
medvetenheten ökat hos den svenska befolkningen. Trots detta är det en relativ liten andel av 
befolkningen som följer Livsmedelsverkets rekommendationer (Karolinska Institutet, 2019).  
I en undersökning från 2011 undersöktes konsumenters kännedom om Livsmedelsverkets 
kostråd. Det visade sig att 14 % följde kostråden, 24 % kände till kostråden men använde 
dem inte och 20 % hade aldrig hört talas om dessa kostråd. De som hade minst kännedom om 
Livsmedelsverkets kostråd var åldersgruppen 16-29 år (Enghardt Barbieri, 2013). Därmed är 
det intressant att se om anledningen till att fler inte följer kostråden är på grund av 
kunskapsbrist och att rekommendationerna inte har nått ut eller om befolkningen väljer att 
inte följa råden trots medvetenhet om dessa.  
 
1.5 Coronavirusets Covid-19 påverkan  
I slutet av 2019 upptäcktes det nya Coronaviruset Covid-19 som främst orsakar feber, hosta 
och andningsbesvär. Vid allvarlig sjukdom uppstår även luftvägsbesvär och 
lunginflammation (Folkhälsomyndigheten, 2020d). Enligt WHO bedömdes Covid-19 till en 
pandemi den 11 mars 2020 vilket innebar att viruset då spridit sig till samtliga kontinenter i 
världen. Detta har påverkat befolkningen och stora delar av samhällen i världen 
(Folkhälsomyndigheten, 2020a). Viruset smittar lätt och kan vara dödlig, därmed har 
myndigheter gått ut med rekommendationer och riktlinjer till allmänheten att följa för att 
motverka spridningen. Några av dessa råd är att stanna hemma vid symptom, tvätta händerna 
ofta i cirka 20-30 sekunder och använda handsprit, hålla ett längre avstånd till andra, och 
helst inte åka kommunalt om det inte är ett måste, särskilt för äldre som tillhör riskgruppen 
(Krisinformation, 2020).  
Därav intresset att undersöka om deltagarnas motionsträning och kostvanor påverkas av den 
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rådande situationen med Coronaviruset. Huruvida det förekommer avvikelser från individers 
livsstil såsom de vanligtvis lever, kan det ha betydelse för resultatet i denna studie. 
Exempelvis att individer tränar mer sällan eller tränar mer utomhus på grund av att flera gym 
och träningslokaler stängts efter virusets utbrott, eller att benägenheten att äta mer ökar 
exempelvis på grund av ökad oro. 
 
Såvitt uppsatsförfattarna vet har det tidigare inte gjorts undersökningar i Sverige om 
frekvensen av mellanmål hos vuxna individer som motionstränar. Detta gör den aktuella 
studien intressant att genomföra för att se hur intag av mellanmål, motionsträning samt 
Livsmedelsverkets kostråd förhåller sig till varandra.  
 
 

2. Syfte  

Studiens primära syfte var att undersöka frekvensen av mellanmål hos vuxna individer som 
motionstränar regelbundet i form av aerob träning. Det sekundära syftet var att undersöka 
kännedom och följsamhet till Livsmedelsverkets kostråd hos målgruppen. 

 
 
3. Metod och material 
 
3.1 Studiedesign 
Denna studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie med webbenkäter som datainsamlingsmetod. 
Respondenterna besvarade webbenkäten direkt via en länk som publicerades i 
träningsgrupper på sociala mediet Facebook, samt att enkäten skickades ut via mail. 
 
3.2 Litteratur 
En litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, Google Scholar, Diva och Uppsala 
universitetsbibliotek. Sökord som användes var bland annat physical activity, aerobic 
exercise, snacks, healthy snacks, dietary patterns, motionsträning, Livsmedelsverkets kostråd, 
näringsrekommendationer. De vetenskapliga artiklarna som inkluderades var publicerade 
inom de senaste tio åren, majoriteten inom de senaste fem åren. Ytterligare källor som 
användes var bland annat Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Vetenskapsrådet, 
Karolinska Institutet och kurslitteratur. 
 
3.3 Urval av deltagare 
Deltagarna som inkluderades i studien var fysiskt aktiva vuxna som motionstränar 
regelbundet i form av aerob träning som exempelvis löpning, cykling, aerobics etc. minst två 
gånger i veckan alternativt minst 150 minuter per vecka sedan minst sex månader tillbaka. 
Motionsträning två gånger per vecka bedömdes vara tillräckligt för att räknas som 
regelbunden motionsträning i den aktuella studien. Ett lämpligt åldersintervall att undersöka 
var 18-44 år (Livsmedelsverket, 2012b). Studier har funnit skillnader i mönster gällande 
matkonsumtion hos yngre åldersgrupper (18-30 år och 31-44 år) jämfört med äldre (45-64 år 
och 65-80 år). Därav valet att fokusera på det yngre åldersspannet för att få en mer homogen 
målgrupp när det gäller matmönster samt för att avgränsa studien (Sandvik, Kihlberg, 
Lindroos, Marklinder & Nydahl, 2014). En annan inklusionskriterie var att individerna skulle 
vara bosatta i Sverige samt kunna läsa och förstå svenska väl.  
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Deltagarna som exkluderades i studien var de som inte utförde regelbunden motionsträning i 
någon form av aerob träning minst två gånger per veckan och de som var under 18 år eller 
över 44 år. Även de som inte kunde läsa och förstå svenska eller inte fyllde i enkäten 
fullständigt alternativt inte gav trovärdiga svar.  
 
3.3.1 Urvalsmetod 
Urvalsmetoden baserades på ett bekvämlighetsurval. I denna urvalsmetod väljs de individer 
som finns tillgängliga under datainsamlingstillfället (Bryman, 2011). Valet att tillämpa ett 
bekvämlighetsurval var enklast i detta fall för att nå ut med enkäten till så många som möjligt 
och få in tillräckligt antal besvarade enkäter. 
 
3.4 Enkäten 
En webbenkät skapades och utformades i Google Formulär (Google, u.å.). Enkäten inleddes 
med ett följebrev innehållande information till respondenterna om syftet med studien, 
kriterier för att delta, att deltagandet är frivilligt och anonymt, att den insamlade 
informationen inte kommer användas i annat syfte än till denna studie samt 
uppsatsförfattarnas kontaktuppgifter (Bilaga 1). Enkäten bestod av totalt 22 frågor gällande 
mellanmålsvanor, motionsträning samt kännedom och följsamhet till Livsmedelsverkets 
kostråd. Enkäten var uppdelad i fem olika delar. Den första delen (fråga 1-4) innehöll 
inledande bakgrundsfrågor om respondenternas kön, ålder och utbildning. Den andra delen 
(fråga 5-14) bestod av frågor om kost och mellanmål. Den tredje delen (fråga 15-17) innehöll 
frågor om Livsmedelsverkets kostråd. Den fjärde delen (fråga 18-20) bestod av frågor om 
motionsträning. Den femte och sista delen (fråga 21-22) bestod av frågor om situationen med 
Coronaviruset Covid-19 (Bilaga 2).  
 
Slutna frågor användes i större utsträckning för att minska ansträngningen för respondenterna 
att delta i undersökningen samt minska risken för bortfall (Bryman, 2011). På fyra utav 
frågorna användes en skala 1-5 (1=inte alls, 5=mycket). De öppna frågorna var två följdfrågor 
om Covid-19 samt frågan om respondenternas ålder. Samtliga frågor var obligatoriska 
förutom de två sista följdfrågorna (Bilaga 2).  
 
3.5 Pilotstudie 
En mindre pilotundersökning genomfördes för att utvärdera enkätens frågor. Pilotstudien 
publicerades på uppsatsförfattarnas privata Facebook-sidor för att låta vänner och bekanta 
besvara enkäten under två dygn. Enkäten skickades även ut via mail till studenter som för 
tillfället studerade kostvetenskap vid Uppsala universitet. I pilotenkäten ingick ett följebrev 
med viktig information till deltagarna (Bilaga 1). Totalt samlades 20 svar och synpunkter in.  
 
De justeringar som gjordes inför den slutgiltiga enkäten (Bilaga 2) var att tillägga alternativet 
“vet inte” till en av frågorna, även fråga 21 och 22 kompletterades med två öppna följdfrågor. 
Enkäten kompletterades dessutom med en definition om vad ett mellanmål är för att 
tydliggöra ytterligare för respondenterna. Kraven på motionsträningen justerades från att 
respondenterna bör träna tre gånger i veckan till två gånger i veckan för att fler ska ha 
möjlighet att delta i studien. På fråga 16 om Livsmedelsverkets kostråd följs, justerades 
svarsalternativen från “ja” till “ja oftast” eftersom det inte är möjligt att följa råden till 100 % 
vilket det kunde uppfattas som vid svarsalternativet “ja”. På samma fråga justerades 
svarsalternativet “en del av dem” till “delvis”, där det första kunde tolkas som att en del av 
kostråden aktivt valts bort.  
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Inför den slutgiltiga enkäten togs den sista frågan bort där respondenterna kunde ge 
synpunkter och kommentarer om utformningen av enkäten, vilket endast var relevant vid 
pilotstudien. Utöver detta gjordes inga större justeringar i enkäten efter pilotstudien, de flesta 
uppfattade enkäten som tydlig och bra och verkade överlag nöjda.  
 
3.6 Datainsamling  
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av webbenkät via Google Formulär. Innan enkäten 
publicerades i olika träningsgrupper på Facebook tillfrågades administratörerna för dessa 
grupper om godkännande för publicering av enkäten. En medlemsförfrågan skickades också 
för att få tillgång till de privata grupperna. Därefter publicerades webbenkäten via en länk i 
sju Facebookgrupper med titlar som “Motivation och träning och kost”, “Träning och kost - 
reFitness”, “Träning, Motivation, Kost och Hälsa”, “Hälsa för livet!”, “Kämpa, träna för 
din hälsa”, “Träningsmotivation Och Inspiration” samt “TräningsGlädje & Inspiration”. 
Enkäten publicerades under flera dagar på grund av att ett godkännande först krävdes från 
respektive administratör. Detta tog olika lång tid samt att fler grupper tillfördes vartefter 
utifrån antal besvarade enkäter som samlades in. Det tog tid att få in tillräckligt med 
enkätsvar samt att det blev svårare att nå ut till fler på grund av brist på relevanta 
Facebookgrupper. Enkäten mailades dessutom till ekonomistudenter vid Uppsala universitet. 
Detta gjordes för att samla in fler svar eftersom antalet svar inte var tillräckligt många. 
Gränsen för minst antal insamlade enkäter var 100 stycken. När 101 enkätsvar (exklusive 
bortfall) mottagits ansågs det räcka för denna undersökning. Datainsamlingen genomfördes 
under 13 dagar under perioden 12-24 april 2020. 
 
3.7 Dataanalys  
Data som erhölls från webbenkäten via Google Formulär summerades automatiskt i form av 
tabeller och diagram som därefter exporterades till Google Kalkylark där varje respondents 
enkätsvar framgick. Vid beräkning av respondenternas genomsnittliga ålder användes 
medelvärde samt medianvärde. För analys av data användes huvudsakligen beskrivande 
statistik där resultatet beräknades i procent. 
 
3.8 Bortfall 
Det förekom begränsningar i att kunna mäta det totala bortfallet av enkäterna som 
publicerades i Facebookgrupperna. Antalet individer som tagit del av webbenkäten men som 
valt att inte besvara alternativt avbröt genomförandet gick inte att observera. Det var därmed 
svårt att veta om de som besvarat enkäten var representativa för den målgrupp som 
undersöktes eftersom samtliga deltagare var anonyma. För att motverka partiellt bortfall var 
frågorna i webbenkäten obligatoriska (exklusive två följdfrågor). För att kunna skicka in 
enkäten krävdes svar på dessa frågor.  
 
3.9 Etiska överväganden 
De fyra forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfylldes i denna studie. För att uppfylla 
informationskravet informerades respondenterna om det övergripande syftet med studien 
samt att det var frivilligt att delta i samband med utskick av webbenkäten. Samtyckeskravet 
uppfylldes då respondenterna själva valde om de ville delta i studien genom att besvara 
enkäten eller inte. Konfidentialitetskravet uppfylldes då deltagandet i denna studie skedde 
anonymt och ingen besvarad enkät kunde identifieras till enskilda individer. För att uppfylla 
nyttjandekravet har informationen som samlats in från respondenterna endast använts till 
denna studie (Vetenskapsrådet, 2017; Etikprövningsmyndigheten, 2020). 
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4. Resultat 
 
4.1 Sammanfattning av huvudfynd 
Respondenterna åt vanligtvis en eller två mellanmål per dag (44 % respektive 38 %).  
Andelen respondenter som intog mellanmål före motionsträning var 24 % och andelen som 
intog mellanmål efter motionsträning var 26 %. Andelen som intog mellanmål ibland före var 
43 % samt 52 % intog mellanmål ibland efter motionsträning. Andelen som inte intog något 
mellanmål före var 34 % respektive 23 % intog inte mellanmål efter motionsträning. 
Majoriteten (53 %) svarade att antal mellanmål inte ändras de dagar de motionstränar medan 
44 % svarade att mellanmålen blir fler. Majoriteten (54 %) åt lika mycket (portionsmässigt) 
till mellanmål om de motionstränat under dagen och 42 % svarade att de äter mer.  
Vanligaste mellanmålet var “frukt/grönsaker”, varav 30 % av respondenter åt 
“frukt/grönsaker” 5-7 gånger i veckan. Drygt en tredjedel (38 %) ansåg att egenskapen 
“enkelt och snabbt” var mycket viktigt hos ett mellanmål. Majoriteten (66 %) ansåg sig vara 
hälsomedvetna ibland och 29 % ansåg sig alltid vara det. Närmare hälften av respondenterna 
(46 %) svarade att de kände till en del av Livsmedelsverkets kostråd. Andelen som svarade ja 
till kännedom om kostråden var 28 %. Andelen som angav att de följde kostråden delvis var 
46 % vilket motsvarade cirka hälften av respondenterna. 
 
4.2 Svarsfrekvens 
Totalt deltog 112 respondenter i enkätundersökningen varav 11 respondenter uppfyllde inte 
kraven för inklusionskriterierna och dessa exkluderades. Detta resulterade i 101 respondenter. 
De som exkluderades var respondenter över 44 år eller som inte motionstränade i form av 
aerob träning och räknades därmed inte som en del av studiens målgrupp.  
  
4.3 Kön, ålder och utbildningsnivå hos respondenterna 
Av totalt 101 respondenter var 81 % kvinnor och 19 % män. Respondenternas var mellan 19-
44 år. Medelåldern för målgruppen var 27,6 år. Medelåldern för kvinnor var 27,5 år och för 
män 27,9 år. Medianålder var 26 år både för män och kvinnor. 
 
Den högsta avslutade utbildningsnivån hos respondenterna var högskola/universitet (48 %), 
följt av gymnasium (39 %). Sedan svarade 8 % yrkesutbildning. De resterande hade 
högstadium (3 %) och folkhögskola (2 %) som högst avslutad utbildning. Andelen 
respondenter med kostutbildning var 18 %. Majoriteten (82 %) hade därmed inte studerat 
någon kostutbildning eller genomfört en kurs inom kostområdet.  
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4.4 Respondenternas kost och frekvensen av mellanmål  
De flesta av respondenterna (41 %) svarade att de åt fyra måltider totalt per dag (inklusive 
mellanmål). Sedan svarade 37 % att de åt fem måltider per dag och 13 % åt tre måltider per 
dag. Övriga 10 % svarade att de åt sex eller fler måltider per dag (8 %) eller två måltider per 
dag (2 %).   
 
Andelen respondenter som åt ett mellanmål per dag var 44 %. Sedan svarade 38 % att de åt 
två mellanmål per dag. Övriga svarade att de inte åt något mellanmål (9 %) samt 9 % åt tre 
mellanmål per dag och 1 % åt fyra mellanmål per dag.  
 
Andelen respondenter som intog mellanmål före motionsträning redovisas i Figur 1 nedanför. 
Resultatet visade att 43 % av respondenterna åt mellanmål ibland och 34 % svarade nej på 
frågan om de åt mellanmål före motionsträning. Andelen respondenter som intog mellanmål 
efter motionsträning redovisas i Figur 2 nedanför. Resultatet visade att majoriteten av 
respondenterna (52 %) åt mellanmål ibland och 26 % svarade ja att de åt mellanmål efter 
utförd motionsträning.   
 
 
Fig.1 Mellanmål före motionsträning                      Fig.2 Mellanmål efter motionsträning 

Figur 1. Fördelningen i procent av mellanmåls intaget före motionsträning (n=101).  
Figur 2. Fördelningen i procent av mellanmåls intaget efter motionsträning (n=101).  
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Antal mellanmål som ändras de dagar respondenterna motionstränade jämfört med när de inte 
gjorde det redovisas i Figur 3 nedanför. Majoriteten svarade nej, ingen skillnad (53 %) och 
44 % svarade ja, de blir fler de dagar de motionstränade. Antalet respondenter som åt lika 
mycket (portionsmässigt) till mellanmål om de ska/har motionstränat under dagen redovisas i 
Figur 4 nedanför. Majoriteten svarade ja, de åt lika mycket (portionsmässigt) till mellanmål 
(54 %) om de motionstränat under dagen och 42 % svarade nej, äter mer de dagar de 
motionstränat.  
 
 
Fig.3 Skillnad i antal mellanmål                            Fig.4 Lika stor portionsmängd av          
vid motionsträning                                                   mellanmål vid motionsträning  
 

 
 
Figur 3. Fördelningen i procent om antal mellanmål ändras de dagar respondenterna motionstränar jämfört med 
när de inte motionstränar (n=101).   
Figur 4. Fördelningen i procent av antal respondenter som åt lika mycket (portionsmässigt) till mellanmål om 
de ska/har motionstränat under dagen (n=101).  
 
 
I helhet var “frukt/grönsaker” vanligast att konsumera som mellanmål av de tillfrågade 
mellanmålsalternativen. Resultatet visade att 30 % av respondenter åt “frukt/grönsaker” 5-7 
gånger i veckan. Sedan svarade 20 % att de åt “frukt/grönsaker” 3-4 gånger i veckan. 
Därmed åt hälften av respondenterna “frukt/grönsaker” minst tre gånger i veckan. 
Alternativen “kokt ägg/omelett/äggröra”, “bröd/smörgås/riskaka”, “kvarg/kesella/keso” samt 
“proteinbar/proteindryck” var även vanligt att välja som mellanmål. De ohälsosamma 
alternativen som “godis/glass”, “snacks/chips”, “kakor/bullar/bakverk” samt 
“pannkakor/våfflor” valdes inte lika frekvent som mellanmål jämfört med mellanmål som 
benämns vara hälsosamma. 
 
Respondenterna svarade på frågan hur viktigt några tillfrågade egenskaper var för dem vid 
val av mellanmål. Resultatet visade att “hälsosamt”, “mättande”, “smakar gott”, “enkelt och 
snabbt” var egenskaper som ansågs som viktig hos majoriteten av respondenterna (över 50 %) 
vid val av mellanmål. Egenskapen “enkelt och snabbt” ansågs vara viktigast utav dessa då 
över en tredjedel (38 %) av respondenterna ansåg denna egenskap vara mycket viktig hos ett 
mellanmål. Huvudfynden av egenskaperna “energirikt”, “proteinrikt”, “kolhydratrikt” och 
“fettsnålt”, visade att egenskapen “energirikt” ansågs vara viktigt (31 %) samt varken eller 
(31 %). “Proteinrikt” ansågs vara viktigt (29 %) följt av mycket viktigt (22 %). Dock ansågs 
“kolhydratrik” vara mindre viktigt (32 %) följt av inte alls viktigt (17 %). Egenskapen 
“fettsnålt” ansågs vara mindre viktigt (23 %) följt av inte alls viktigt (20 %).  
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På frågan om respondenterna ansåg sig vara hälsomedvetna kring sina val av mellanmål 
svarade 66 % av respondenterna ja, ibland och 29 % svarade ja, alltid på frågan. Övriga 5 % 
svarade nej, de var inte hälsomedvetna vid val av mellanmål. Huruvida respondenterna ansåg 
att deras kost var viktig för dem svarade 53 % att deras kost var viktig eller mycket viktig (30 
%) på en skala 1-5. Resterande 17 % var neutrala till frågan. 
 
4.5 Kännedom och följsamhet till Livsmedelsverkets kostråd 
De flesta av respondenterna svarade att de kände till en del av Livsmedelsverkets kostråd 
vilket motsvarar 46 % av respondenterna. Andelen som svarade ja till kännedom om 
kostråden var 28 %. Övriga svarade nej (22 %) samt vet inte (5 %) till kännedom om 
kostråden. Andelen respondenter som angav att de följde Livsmedelsverkets kostråd 
redovisas i Figur 5 nedanför. Andelen respondenter som angav att de följde kostråden delvis 
var 46 %, och 21 % svarade vet inte på frågan.  
 
 
Fig.5 Följsamhet till Livsmedelsverkets kostråd  

 
Figur 5. Fördelningen i procent av följsamheten till Livsmedelsverkets kostråd (n=101). 
 
 
Information om kostråden hittades främst på internet (62 %), sociala medier (45 %) samt 
Livsmedelsverket (38 %). Sedan kom följande i inbördes ordning: familj, vänner, skolan, 
tidningar, annat, ej fått information om kostråd, arbetet.  
 
4.6 Motionsträning 
Vid val av motionsträning som respondenterna utförde fanns det flera alternativ att välja 
mellan. De flesta respondenterna svarade löpning (61 %), följt av powerwalk (44 %) samt 
cykling/spinning (27 %). Sedan kom följande motionsträning i inbördes ordning: 
dans/aerobics, simning, längdskidåkning. Några valde alternativet övrigt och kommenterade 
att de tränade på gym, exempelvis i form av gympass eller övriga sporter. 
 
Största andelen av respondenterna svarade att de motionstränar 2 eller 3 gånger i veckan (31 
% respektive 30 %). Sedan svarade 14 % att de motionstränar 4 gånger i veckan och 11 % 
svarade att de motionstränar 6 gånger i veckan. Resterande svarade att de motionstränar 5 
gånger i veckan (8 %) eller 7 gånger i veckan eller mer (7 %). Respondenterna motionstränar 
vanligtvis på en medelintensiv nivå (44 %) eller att intensitetsnivån varierar (31 %). Sedan 
svarade 17 % att de motionstränar på en högintensiv nivå och resterande på en lågintensiv 
nivå (9 %).  
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4.7 Covid-19 påverkan på motionsträning och kost 
De flesta respondenter (40 %) svarade att situationen med Coronaviruset Covid-19 inte alls 
påverkade deras motionsträning. Resterande ansåg att deras motionsträning påverkades men 
olika mycket. De som ansåg att situationen påverkade deras motionsträning fick fritt 
kommentera på vilket sätt träningen hade påverkats. Sammanfattningsvis kommenterade ett 
antal respondenter (n=39) bland annat att de inte gick till gymmet/träningslokaler längre på 
grund av att det var stängt eller att dessa skulle undvikas. Att de motionstränade mindre eller 
på annat sätt som exempelvis hemifrån eller utomhus, hade förändrade träningsrutiner eller 
förändrade rutiner överlag, idrotter/sporter som hade blivit inställda, större restriktioner, 
isolation hemma på grund av rädsla eller sjukdom. Somliga motionstränade mer utomhus i 
form av löpning eller powerwalk.  
 
Majoriteten av respondenterna (61 %) svarade att situationen med Coronaviruset Covid-19 
inte alls påverkade deras kost. Resterande ansåg att deras kost påverkades till en viss grad. 
De som ansåg att situationen påverkade deras kost fick fritt kommentera på vilket sätt den 
hade påverkats. Sammanfattningsvis kommenterade ett antal respondenter (n=24) att de åt 
mer ohälsosamt eller “smååt” på grund av att de satt hemma mer och var uttråkade eller för 
att de inte motionstränade som tidigare. Sötsuget ökade och halvfabrikat konsumerades i 
större utsträckning. Att matlusten minskat eller alternativt att de hade mer tid till att äta 
ordentliga måltider hemma. Även att det blivit svårare att få tag på en del livsmedel från 
livsmedelsbutikerna eller att respondenterna handlade mer sällan, framförallt färska livsmedel 
som exempelvis frukt och grönsaker.  
 

 
5. Diskussion 
 
5.1 Resultatdiskussion 
 
I den aktuella studien undersöktes frekvensen av mellanmål hos vuxna individer som 
motionstränar regelbundet i form av aerob träning samt huruvida målgruppen kände till och 
följde Livsmedelsverkets kostråd.  
 
5.1.1 Sammanfattning av huvudresultat    
Sammanfattningsvis konsumerade respondenterna en till två mellanmål per dag. Fler intog 
mellanmål efter sin motionsträning jämfört med före sin motionsträning. Majoriteten ansåg 
inte att antalet mellanmål ändrades, dock ansåg 44 % att antalet mellanmål ökade de dagar de 
motionstränade jämfört med när de inte motionstränade, nästan lika stor andel ansåg även att 
de åt mer portionsmässigt till mellanmål före/efter motionsträning. Majoriteten angav att de 
konsumerade hälsosamma mellanmål oftare än ohälsosamma. Vanligtvis intogs 
“frukt/grönsaker” som mellanmål. Egenskapen “enkelt och snabbt” ansågs vara viktigast vid 
val av mellanmål. Respondenterna var relativt hälsomedvetna och ansåg att kosten var viktig. 
Drygt en fjärdedel av respondenterna angav att de hade kännedom om Livsmedelsverkets 
kostråd samt att nästan hälften angav att de följde råden delvis. Information om kostråden 
hittades främst på internet och därefter sociala medier, endast 38% fick information om 
kostråden från Livsmedelsverket. 
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5.1.2 Respondenternas intag av mellanmål och huvudmåltider 
Resultatet tyder på att de flesta av deltagarna åt 1-2 mellanmål per dag där 43 % angav att de 
åt mellanmål endast ibland före sin motionsträning medan 34 % svarade att de inte åt 
mellanmål före sin motionsträning. Respondenterna åt mellanmål endast ibland (52 %) efter 
motionsträningen och 26 % svarade att de åt mellanmål efter motionsträningen. Detta tyder 
på att deltagarna oftare åt mellanmål efter sin motionsträning jämfört med före. Av samtliga 
respondenter svarade 44 % att mellanmålen blir fler de dagar de motionstränade samt 42 % 
svarade att de även åt mer portionsmässigt till mellanmål vilket kan tyda på att regelbunden 
aerob träning kan möjligtvis påverka energiintaget. Detta är i enlighet med Barutcu et al. 
(2019) som visade att aerob träning påverkar planeringen av måltider som intas efter 
träningspasset genom att energiintaget ökar om måltiden planeras innan träningspasset. Detta 
på grund av att deltagarna hade högre förväntningar på träningspassets effekt i tron om att de 
behöver äta betydligt mer efter genomförd träning. Utöver det har tidigare studier visat att när 
mellanmålet intas kan vara av betydelse, det vill säga om den intas innan eller efter ett 
träningspass. Att inta mellanmål innan träningen kan bidra till att portionsmängden blir större 
eftersom träningens effekt överskattas. Därmed kan det vara bättre att inta mellanmål efter 
genomfört träningspass med hänsyn till energiintaget menar Sim et al. (2018). Samtidigt 
hävdar Gustafson et al. (2018) att intag av mellanmål innan träningen bidrar till att 
benägenheten till att äta mer hälsosamt ökar jämfört med om valet av mellanmål görs efter 
träningspasset.  
 
Frekvensen av måltider och mellanmål är av betydelse för näringsintaget och det totala 
kostkvaliteten, framför allt frekvensen av huvudmåltider (Leech, Livingstone, Worsley, 
Timperio & McNaughton, 2016). I den aktuella studien var det totala måltidsintaget mellan 
4-5 måltider per dag vilket motsvarar 41 % respektive 37 % av respondenterna. 
Mellanmålsintaget var mellan 1-2 mellanmål per dag (44 % respektive 38 %). Det 
rekommenderade måltidsfrekvensen är fem måltider per dag varav två mellanmål mellan 
huvudmåltiderna för vuxna för en optimal fördelning av matintaget över dagen (NNR, 2012; 
1177 Vårdguiden, 2016). Att närmare hälften av respondenterna endast åt ett mellanmål kan 
möjligtvis bero på att de väljer större portioner vid intag av huvudmåltiderna vilket gör att ett 
mellanmål per dag kan vara tillräckligt så länge det dagliga energi- och näringsbehovet täcks. 
Vidare undersöktes inte frekvensen av måltider i denna studie. Dock ansågs det vara 
intressant att ställa en fråga angående det totala måltidsintaget för att se huruvida 
respondenterna åt enligt rekommendation eller om de åt mer alternativt mindre måltider.     
 
5.1.3 Val av hälsosamma mellanmål 
Resultatet visade att målgruppen föredrog att konsumera mer hälsosamma mellanmål jämfört 
med de mellanmål som ansågs som ohälsosamma. “Frukt/grönsaker” föredrogs mer frekvent 
som mellanmål medan mellanmål som “godis/glass”, “kakor/bullar/bakverk”, “snacks/chips” 
konsumerades minst av. Detta resultat är däremot inte i linje med andra studier som 
presenterade teorin om Compensatory Health Beliefs Model, där ett ohälsosamt beteende, 
exempelvis att välja ohälsosamma mellanmål, resulterade i ett hälsosamt beteende i form av 
fysisk aktivitet (Thongworn & Sirisuk, 2018; Petersen et al., 2019). Detta kan dels bero på att 
målgruppen var relativt hälsomedveten då 29 % svarade att de alltid var hälsomedvetna vid 
val av mellanmål och 66 % svarade att de ibland var hälsomedvetna. Majoriteten ansåg 
dessutom att deras kost var viktig (53 %) eller mycket viktig (30 %). Vidare rekryterades 
målgruppen från Facebookgrupper med medlemmarna som motiverar och inspirerar varandra 
till en mer hälsosam livsstil vilket ytterligare kan ha bidragit till den hälsosamma livsstilen. 
Att känna sig motiverad och se träning som något roligt har visat sig bidrar till en lägre 
benägenhet till att äta ohälsosamma mellanmål (West et al., 2017). Möjligtvis gäller inte 
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teorin om Compensatory Health Beliefs Model i denna målgrupp i lika stor utsträckning 
jämförelsevis om målgruppen inte var lika hälsomedvetna och träningsinriktade. 
 
Träning har visat sig påverka kosten och kan vara en anledning varför hälsosammare 
mellanmål föredras. Utöver det är det möjligt att de som är intresserade av hälsosam mat även 
tränar i större utsträckning, en hälsosam livsstil innefattar en hälsosam kost och träning vilket 
vanligtvis hänger samman. Studier har visat att det finns samband mellan träning och kost 
genom att individer som tränar konsumerar bland annat mer frukt (Ottevaere et al., 2011; 
Kakutani et al., 2015) samt fisk och skaldjur jämfört med de som inte tränar eller tränar 
endast 1 timme i veckan (Kakutani et al., 2015). Preferenser för ohälsosam mat som rött kött, 
stekt mat, läsk, bröd och pastarätter, kakor, godis och salta snacks har påvisats minska vid 
längre träningsperioder. Medan preferenser för intag av frukt, grönsaker och fettsnål mat 
ökade vid en högre träningsintensitet (Joo et al., 2019). Regelbunden träning motiverar 
således till hälsosamma kostval menar Fleig et al. (2014). Dock hävdar Ottevaere et al. 
(2011) att på samma sätt som fysiskt aktiva individer är benägna att äta mer hälsosamt, 
förekommer det skillnader i litteraturen som undersöker sambanden mellan flera 
hälsobeteenden. 
 
I och med att konsumtionen av mellanmål och snacks ökat på senare tid har valet av 
mellanmål fått en större betydelse. Dock är det svårt att avgöra hur konsumenter definierar 
och utvärderar vad de anser som hälsosamma mellanmål (De Vlieger et al., 2017). Enligt 
Bellisle (2014) definieras mellanmål som allt som intas utöver de dagliga huvudmåltiderna 
frukost, lunch och middag, oavsett innehåll eller portionsstorlek. Därav definierades 
mellanmål i den aktuella studien som “en mindre måltid som intas mellan frukost, lunch eller 
middag”. Vissa praktiska faktorer vad gäller mellanmål ansågs dock viktigare än andra. Som 
exempelvis tillgängligheten samt att det ska vara snabbt och enkelt att förbereda och ta med 
sig mellanmålet vilket kan påverka de mellanmålsval som görs (McArthur et al., 2017). Detta 
kunde delvis observeras i denna studie: egenskaperna “enkelt och snabbt” ansågs vara viktigt 
och mycket viktigt (50 % respektive 38 %) vid val av mellanmål jämfört med de övriga 
tillfrågade egenskaperna. I denna studie undersöktes dock inte tillgängligheten av mellanmål.  
 
5.1.4 Makronäringsämnen 
Kolhydrater är ett viktigt bränsle vid fysisk aktivitet, ju högre träningsintensiteten är desto 
högre är omsättningen av kolhydrater. Nedbrytningen av glykogen för att upprätthålla 
blodsockernivån blir dessutom viktigare vid ökad träningsintensitet. Efter ett träningspass är 
ett kolhydratrikt mellanmål ett bra alternativ att inta (Gonzalez & Betts, 2018). Enligt 
Andersson (2013) rekommenderas ett kolhydratintag på cirka 1-1,2 gram per kg kroppsvikt 
inom 0-4 timmar efter ett träningspass. Ett lågt intag av kolhydrater kan försämra prestation 
och återhämtning (Beermann, Lee, Almstedt, & McCormack, 2020) samt hälsan hos idrottare 
(Loucks et al., 2011). Resultatet i den aktuella studien visade dock att målgruppen ansåg att 
kolhydratrika mellanmål var mindre viktigt och inte alls viktigt (32 % respektive 17 %) vid 
val av mellanmål. Även fettsnåla mellanmål ansågs vara mindre viktig och inte alls viktigt. 
Detta kan bero på att respondenterna möjligtvis upplevde proteinrikt och energirikt var 
viktigare egenskaper hos ett mellanmål än kolhydratrikt och fettsnålt. En annan orsak kan 
vara att målgruppen möjligtvis inte hade tillräckligt med kunskap om de positiva fördelarna 
med kolhydrater i samband med högintensiv träning. Denna studie fokuserade på frekvensen 
av mellanmål och det är möjligt att målgruppen konsumerar mer kolhydratrika livsmedel vid 
annan tidpunkt under dagen i samband med intag av huvudmåltiderna.   
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5.1.5 Kännedom och följsamhet till Livsmedelsverkets kostråd 
Andelen respondenter som angav att de kände till alla Livsmedelsverkets kostråd var 28 % 
vilket motsvarar cirka en fjärdedel av respondenterna medan 46 % kände till en del av dem. 
Det var ett fåtal som inte hade fått information om kostråden och cirka en femtedel som inte 
kände till kostråden alls. Kunskapsbristen var därmed inte lika stor som i tidigare studier om 
Livsmedelsverkets kostråd (Enghardt Barbieri, 2013).  Andelen som angav att de delvis följde 
kostråden var 46 % medan 16 % angav att de följde råden oftast. Därmed var det totalt 74 % 
som angav att de antingen kände till råden eller kände till en del av dem medan totalt 62 % av 
respondenterna angav att de följde råden oftast eller delvis. Detta visar möjligtvis att 
respondenterna hade en del kännedom om kostråden och följde dem relativt väl, dock gjorde 
en del av de inte det. Det går dock inte att kräva att samtliga kostråd följs konstant eftersom 
det inte är rimligt. Därav de lägre siffrorna när det gäller följsamhet till kostråden. 
Målgruppen upplevdes i helhet vara hälsomedvetna och måna om deras kost och 
motionsträning vilket kan ha bidragit till varför mer än hälften kände till åtminstone en del av 
kostråden och tillämpade dem delvis eller oftast. Om undersökningen hade genomförts på en 
annan målgrupp som inte specifikt är kost och träningsinriktade hade resultatet om kostråden 
förmodligen blivit annorlunda. Tidigare studier har visat att relativt liten andel av 
befolkningen följer Livsmedelsverkets rekommendationer (Karolinska Institutet, 2019). 
Enligt Enghardt Barbieri (2013) hade majoriteten kännedom om kostråden men tillämpar inte 
dem eller hade ingen kunskap alls.  
 
Information om kostråden hittades främst på internet (62 %) och sociala medier (45 %) samt 
Livsmedelsverket (38 %). Däremot undersöktes inte var på internet eller i vilka sociala medier 
information om kostråden hittades. En del källor kan möjligtvis vara mindre pålitliga. 
Livsmedelsverkets hemsida är baserad på vetenskaplig grund och är därmed en pålitlig källa. 
Sidan bedrivs av Livsmedelsverket som är en statlig myndighet och är den främsta källan 
som rekommenderas för att hitta information om bland annat kostråden (Eneroth & Julin, 
2020). 
 
5.1.6 Utbildning- och aktivitetsnivå 
Relativt få hade en kostutbildning i denna studie, vilket motsvarade endast 18 % av 
respondenterna dock innebär det inte att de inte besitter kunskap om kost och näring. Men att 
ha kunskap om vad som är hälsosamma mellanmål betyder inte automatiskt att hälsosamma 
mellanmål väljs utan det påverkas även av andra faktorer (McArthur et al., 2017). Gällande 
utbildningsnivån var cirka hälften av respondenterna högutbildade. Andelen som studerat på 
högskola/universitet var 48 % av respondenterna. Enligt Folkhälsomyndigheten (2020c) är 
den största andelen som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka, män och kvinnor med 
eftergymnasial utbildning, vilket stämmer överens med resultatet från den aktuella 
undersökningen. Andelen som motionstränade tre gånger per vecka eller mer var 69 % vilket 
motsvarar mer än två tredjedelar av samtliga respondenter samt att 44% motionstränade på en 
medelintensiv nivå. Både utbildningsnivån och den relativt höga aktivitetsnivån hos 
respondenterna kan ha bidragit till att intaget av mellanmål samt kosten överlag ser ut så som 
den gör hos målgruppen i denna studie. 
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5.1.7 Covid-19 påverkan på motionsträning och kost 
Den befintliga situationen med Coronaviruset Covid-19 togs hänsyn till vid genomförandet 
av denna studie. Därav ställdes frågor i vilken utsträckning och på vilket sätt respondenterna 
ansåg att situationen påverkade deras kost och motionsträning. Resultatet visade att viruset 
hade en påverkan till en viss del, främst på motionsträningen, dock ansåg majoriteten att de 
inte blev påverkade utan motionstränade och åt som vanligt. En del motionstränade mindre 
och tillbringade mer tid hemma på grund av att flertalet gym och träningslokaler var stängda 
eller skulle undvikas. Samtidigt svarade en del att de fann alternativa sätt att motionsträna på 
som exempelvis utomhusträning och var därav fortfarande fysiskt aktiva. Därmed bör den 
insamlade resultatet inte märkbart ha påverkats av Covid-19 samt att respondenterna 
uppmanades till att utgå från hur de vanligtvis motionstränade och åt innan viruset bröt ut. 
 
5.1.8 Felkällor 
Det som kan ha påverkat resultatet var tolkningen av motionsträning. I denna studie 
definierades det som aerob träning (konditionsträning) vilket en del respondenter uppfattade 
annorlunda. En felkälla var att vissa respondenter svarade att de tränade styrketräning eller 
tränade på gym vilket nödvändigtvis inte räknas som aerob träning, denna studie var avsedd 
att endast undersöka aerob träning. Dock var det svårt att veta om respondenterna tränade 
annat utöver aerob träning. Det gick därmed inte att veta specifikt vad de tränade på gymmet, 
om det var exempelvis styrketräning, gruppass eller annan träningsform.  
 
Resultatet kan även ha påverkats av val av träningsform, träningsintensiteten samt hur 
frekvent träningen utförs vilket i sin tur kan påverka mellanmåls intaget på olika sätt. 
Ottevaere et al. (2011) menar att kostvanor skiljer sig åt beroende på den fysiska 
aktivitetsnivån. Andra faktorer som påverkar individers fysiska aktivitet i vardagen är de 
individuella förutsättningarna som finns som exempelvis den kulturella, sociala och fysiska 
miljön och socioekonomiska tillgångar (Folkhälsomyndigheten, 2020c). Respondenterna i 
denna studie tränade vanligtvis på en medelintensiv (44 %) eller på en varierande nivå (31 
%). Om majoriteten av respondenterna hade tränat på en högintensiv nivå och oftare per 
vecka hade resultatet förmodligen blivit annorlunda jämfört med om majoriteten inte tränat 
lika mycket och lika intensivt. Dessutom kan individer ha skilda tolkningar vad de anser som 
intensiv och mindre intensiv träning.  
 
En annan faktor som kan ha påverkat är kön. Män har vanligtvis ett större energibehov, vilket 
gör att de kan behöva äta fler mellanmål, speciellt vid träning. I denna studie var fördelningen 
mellan könen skev då 81 % var kvinnor och 19 % var män. Huruvida fördelningen mellan 
kvinnor och män hade varit lika skulle slutresultatet möjligtvis sett annorlunda ut gällande 
intaget av mellanmål. 
 
Resultatet i studien baserades på respondenternas självrapporterade motionsträning och 
mellanmålsval samt frekvens vilket är respondenternas egna uppfattningar. Denna studie tar 
endast upp de vanligaste mellanmålen och inte kosten i sin helhet samt att den insamlade 
datan om mellanmålen inte är exakt kvantifierad data. Det är endast en uppskattning av hur 
mellanmålsintaget vanligtvis ser ut hos respondenterna. I samhället idag betonas vikten av att 
äta hälsosamt och träna regelbundet vilket kan påverka respondenternas svar. De kan ha 
svarat att de äter hälsosamt i större utsträckning än vad de egentligen gör, vilket kan ge 
felaktiga resultat som inte speglar hur verkligheten ser ut; underrapportering av bland annat 
ohälsosamma val av mellanmål kan ha förekommit.   
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5.2 Metoddiskussion 
En kvantitativ tvärsnittsstudie i form av webbaserad enkätundersökning valdes vilket ansågs 
var passande för att undersöka syftet. Fördelen med datainsamlingsmetoden var att den var 
kostnadseffektiv och simpel att genomföra för att nå ut till ett stort antal individer oberoende 
var de befann sig. Det enda som krävdes var tillgång till internet. Att besvara en webbenkät är 
smidigt och bekvämt vilket inte kräver någon större ansträngning från respondenternas sida. 
Ytterligare en fördel är att uppsatsförfattarna inte påverkade respondenternas svar.  
 
Målet var att samla in minst 100 enkätsvar. När 101 svar mottagits (exklusive bortfall) 
avslutades undersökningen. Enkäten publicerades olika dagar då svarsfrekvensen från varje 
grupp var låg därav adderades fler Facebookgrupper till vartefter, samt att enkäten mailades 
till ekonomistudenter vid Uppsala universitet. Valet att maila enkäten till ekonomistudenter 
var för att få in fler svar samt för att få mer variation bland svaren. Enkäten mailades ut ett 
par dagar innan enkäten avslutades och därmed var majoriteten av respondenterna från 
träningsgrupper på Facebook.  
 
Att det var låg svarsfrekvens kan bero på att Facebookgrupperna hade tusentals medlemmar 
där ett flertal inlägg publicerades dagligen. Därmed kan enkäten möjligtvis ha hamnat långt 
ner i nyhetsflödet och glömts bort eller inte varit synligt för många medlemmar. Det är 
således möjligt att flera individer i dessa grupper inte var intresserade av 
enkätundersökningen eller inte tillhörde målgruppen och därmed inte besvarade enkäten.  
 
Nackdelen med enkäter är att det inte fanns möjlighet till att på plats hjälpa respondenterna 
vid eventuella frågor (Bryman, 2011). Detta motverkades genom att uppsatsförfattarnas 
kontaktuppgifter framgick i det bifogade följebrevet. Ytterligare en nackdel är att 
enkätfrågorna inte bör vara för många av den orsaken att det kan bli för ansträngande för 
respondenterna att besvara och kan resultera i ett ökat bortfall (Bryman, 2011). Antalet 
enkätfrågor i denna studie var totalt 22 stycken, vilket ansågs som lämpligt i denna 
undersökning. En svårighet kan dock vara att formulera fullgoda enkätfrågor på ett sätt som 
gör att samtliga aspekter som avses att undersökas fångas in samt att frågorna är tydliga utan 
att de ska kunna misstolkas. En ytterligare nackdel är att det inte går att veta vilka som 
besvarar enkäten. Det kan vara problematiskt, av den orsaken att en person kan ta en annan 
identitet på internet och besvara enkäten inkorrekt eller upprepade gånger (Bryman, 2011). 
Huruvida respondenterna besvarade enkäten korrekt och sanningsenligt gick inte att 
kontrollera; underrapportering kan ha förekommit. 

Denna studie genomfördes under en speciell period med en pågående pandemi orsakad av 
Covid-19. Bland annat utfärdade Folkhälsomyndigheten strikta riktlinjer för hur detta ska 
hanteras, exempelvis genom att stanna hemma och undvika närkontakt med andra människor 
(Folkhälsomyndigheten, 2020a; Folkhälsomyndigheten, 2020d). Därmed blev valet att 
använda webbenkäter en självklarhet med tanke på den extraordinära situationen. Frågor om 
Covid-19 ställdes på grund av att viruset påverkar individer och samhället mycket under 
denna period vilket kan påverka individers träning, kost och vardagliga rutiner. För att ta reda 
på om motionsträningen och mellanmålsintaget påverkas av viruset och på vilket sätt ställdes 
två frågor om Covid-19 för att ta med i bedömningen. 
 
 

 



 
 

23 

5.2.1 Validitet och reliabilitet 
Genom en pilotstudie förbättrades enkätfrågorna inför den slutgiltiga enkätundersökningen. 
Detta genomfördes för att öka trovärdigheten av det insamlade resultatet från enkäterna. 
Att studien har en god validitet och reliabilitet är en förutsättning för att resultaten ska kunna 
generaliseras vilket innebär att det även ska gälla andra inom målgruppen och inte endast de 
som undersöktes specifikt i denna studie. Antal deltagare i studien var 101 stycken med ett 
urval på vuxna individer mellan 18-44 år som utför regelbunden aerob träning minst två 
gånger i veckan samt kan svenska väl.  

Validitet innebär om den valda datainsamlingsmetoden för studien mäter det som avses att 
mätas, medan reliabilitet handlar om tillförlitlighet, om resultatet blir detsamma varje gång 
vid upprepade undersökningar som genomförs utifrån samma förutsättningar (Bryman, 
2011). I studien användes endast enkätfrågor för insamling av data, för att öka studiens 
validitet skulle användning av livsmedelsfrekvensformulär (FFQ) alternativt kostdagbok vara 
fördelaktigt. Dessa kan användas som kontrollmetoder för att mäta validiteten av den aktuella 
datainsamlingsmetoden. 
 
Resultatet var inte generaliserbart eftersom ett bekvämlighetsurval valdes där en potentiell 
brist kan vara att deltagarna i studien inte är representativa för den målgrupp som avses 
undersökas. Resultatet kan ha påverkats av att fördelningen mellan könen var skev, en 
betydlig större andel av respondenterna bestod av kvinnor jämfört med andelen män. Utöver 
det var antalet deltagare i den aktuella studien för få för att resultatet entydigt ska kunna 
generaliseras och vara giltigt även i andra sammanhang. Urvalet skulle ha varit större för att 
öka studiens kraft (power) samt öka generaliserbarheten. 
 
5.2.2 Val av målgrupp 
Valet av åldersintervallet 18-44 år var för att få en mer homogen målgrupp när det gäller 
kostmönster samt att tidigare studier funnit skillnader i mönster i matkonsumtionen hos yngre 
(18-30 och 31-44 år) och äldre (45-64 och 65-80 år) åldersgrupper (Sandvik et al., 2014).  
 
I studien undersöktes vuxna individer, utan hänsyn till huruvida individerna var friska eller 
hade en bakomliggande sjukdom, om de tog medicin eller kosttillskott som kan ha påverkat 
motionsträningen samt mellanmålsintaget. Likaså om individerna gick på diet, hade 
specialkost eller allergier undersöktes inte i denna studie.  
 
I denna studien valdes aerob träning för att avgränsa målgruppen samt att aerob träning är en 
träningsform många kan utöva, vilket går att individanpassa. Aerob träning kan exempelvis 
vara löpning, powerwalk, cykling/spinning, simning, aerobics etc. Denna träning bidrar 
således med många och stora hälsoeffekter. Effekten av aerob träning fungerar som det 
“omvända metabola syndromet” eftersom de metabola störningar som ses vid inaktivitet och 
övervikt då motverkas och sker i omvänd riktning hos aktiva individer (Andersson, 2013). 
Det blir mer fördelaktigt att avgränsa studien och att vara konsekvent när det gäller 
träningsform för en mer specificerad inriktning, att undersöka all form av träning kan ha 
blivit för brett. Liknande studier har valt att begränsa sig till aerob träning, exempelvis en 
studie visade att aerob träning ökar det planerade energiintaget efter träningspasset vid 
planering av måltid före träning, större portioner skulle därmed konsumeras efter träning 
(Barutcu, Witcomb & James, 2019). Detta bidrog till ett ökat intresse att genomföra en 
undersökning relaterat till aerob träning.  
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5.2.3 Bortfall 
För att motverka partiellt bortfall var enkätfrågorna obligatoriska (exklusive två följdfrågor). 
För att kunna skicka in enkätsvaren krävdes svar på dessa frågor. Däremot förekom internt 
bortfall på totalt 11 stycken ifyllda enkäter. Dessa respondenter uppfyllde inte kraven för 
inklusionskriterierna och exkluderades. Det kan ha förekommit otydligheter med vad som 
anses med att utföra regelbunden aerob träning, respondenterna kan ha tolkat det som träning 
generellt och möjligtvis inte läst följebrevet i samband med enkäten där kriterier för att delta i 
undersökningen framgick. Därmed var det möjligt att deltagare besvarat enkäten utan att 
utföra regelbunden aerob träning minst två gånger i veckan. Det totala bortfallet var omöjligt 
att mäta på grund av att webbenkäten länkades främst i diverse Facebookgrupper och därmed 
gick det inte att undersöka det totala antalet individer som tagit del av webbenkäten men som 
valt att inte besvara eller avbröt deltagandet. Det gick inte att ta reda på om de som besvarade 
enkäten verkligen uppfyllde kriterierna för den målgrupp som undersöktes eftersom samtliga 
deltagare var anonyma.  
 
5.3 Uppsatsens resultat i relation till kostvetarens profession 
Konsumtionen av mellanmål och snacks har ökat under den senaste tiden och valen av 
mellanmål har fått en större betydelse. För kostvetare är det därmed en fördel att ha en 
överblick över hur måltids konsumtionen ser ut idag, inklusive mellanmålsintaget, hos olika 
målgrupper. I denna studie undersöktes individer som motionstränar regelbundet. För att 
förmedla rätt information och anpassa kostråden beroende på målgrupp, krävs därmed 
kunskap om hur bland annat den aktuella mellanmålsintaget ser ut idag. Detta kan ha 
betydelse vid arbete med måltider samt måltidsplanering alternativt planering av kostscheman 
för exempelvis motionstränande individer. 

Kunskaper och positiva attityder till kostråden ger möjlighet till hälsosamma matvanor, vilket 
kostvetare har en viktig roll i. Information om kostråd hittas idag framförallt på internet. En 
av uppgifterna som kostvetare är att förmedla information till allmänheten från trovärdiga 
källor för att sprida kunskap och främja individers hälsa. Resultatet i studien visade att det 
finns en del kunskap om Livsmedelsverkets kostråd hos motionstränande individer dock är 
målet att tillämpa dessa kostråd i praktiken. Därmed är det viktigt för kostvetare att veta hur 
de ska kommunicera ut informationen för att nå ut med budskapet. Likaså sprida kunskap om 
vad som är hälsosamt och uppmärksamma dolda sockerkällor, portionsstorlek samt 
energitätheten hos olika livsmedel. Utöver det även att uppmana individer till vikten av 
hälsosamma mellanmål för träningen samt att tänka kritiskt och inte tro på allt som 
marknadsförs som hälsosamma produkter. Ett sätt är att sprida medvetenhet om hur 
näringsvärden bör tolkas.  
 
5.4 Framtida forskning 
För framtida forskning skulle det vara relevant att undersöka hur vikten påverkas av både 
träning och matintaget. Tidigare studier har visat att vikten påverkas av träning men det vore 
intressant att se på vilket sätt olika träningsformer kan påverka vikten. Även hur stor 
betydelse mellanmålsintaget har på vikten, om det underlättar att bibehålla vikten alternativt 
om det bidrar till en viktökning vid regelbunden träning. Vikt kan vara ett känsligt ämne men 
är samtidigt ett mycket aktuellt ämne i samhället vilket kan vara relevant att undersöka 
vidare. Detta kan vara viktigt inom hälso- och sjukvården eftersom många sjukdomar är 
relaterade till övervikt och fetma vilket i dagsläget är ett av de allvarligaste 
folkhälsoproblemen. Därmed har kosten och fysisk aktivitet en avgörande roll 
(Livsmedelsverket, 2019). 
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Utöver detta skulle det vara intressant att undersöka energiförbrukningen hos fysiskt aktiva 
individer jämfört med deras dagliga energiintag för att se om det dagliga energibehovet täcks 
eller om matintaget överkonsumeras till följd av en överskattad träningseffekt. Ett ytterligare 
förslag är att undersöka hur aptiten och matval påverkas av träning jämfört med aptiten när 
ingen träning utförs samt hur hungern påverkas i samband med detta. Detta kan likaså ha 
betydelse vid vidare forskning om exempelvis övervikt och fetma. 
 
 

6. Slutsats 
Studien visade att majoriteten av de tillfrågade individerna åt en till två mellanmål per dag. 
De åt oftare mellanmål efter sin motionsträning än före samt att de flesta åt mellanmål ibland 
antingen innan eller efter sin motionsträning vilket varierade. Nästan hälften ansåg att 
frekvensen av antal mellanmål blev högre de dagar ett träningspass utförs samt att många 
respondenterna då åt mer portionsmässigt till mellanmål. Respondenterna konsumerade mer 
hälsosamma mellanmål medan ohälsosamma mellanmål konsumerades i mindre omfattning. 
Frukt/grönsaker valdes vanligtvis till mellanmål av de tillfrågade alternativen. Målgruppen 
var relativt hälsomedvetna och måna om deras kost och träning. 
 
Cirka en fjärdedel av den undersökta målgruppen angav att de kände till Livsmedelsverkets 
kostråd medan närmare hälften kände till en del av dem. Målgruppen angav att de hade en del 
kännedom om kostråden och nästan hälften följde råden delvis och ungefär en sjättedel följde 
råden oftast. Fler kan behöva känna till kostråden vilket kan öka möjligheten till att de 
efterföljs. Drygt en tredjedel hittade information om kostråden på Livsmedelsverkets hemsida 
vilket tyder på att fler kommunikationskanaler kan behövas till individer som motionstränar 
för att förmedla informationen från Livsmedelsverkets hemsida. 
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8. Bilagor 
 
 

Bilaga 1: Följebrev till pilotstudien 

 
Hej! 
Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats vid Institutionen för Kostvetenskap, Uppsala 
Universitet. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur regelbunden motionsträning påverkar 
kosten och intaget av mellanmål, och om Livsmedelsverkets kostråd når ut och tillämpas av 
aktiva individer. Detta görs genom en enkätundersökning och därför skulle vi uppskatta om 
du ville vara med och hjälpa oss med det. 
 
Kriterier för att delta i studien är att du som deltagare motionstränar i form av aerob träning 
(konditionsträning) regelbundet minst 3 gånger i veckan eller minst 150 minuter per vecka 
sedan minst 6 månader tillbaka, vara mellan 18-44 år och behärskar svenska språket väl. 
 
Enkäten består av 23 frågor och tar ungefär 5 minuter att besvara. 
 
Det är helt frivilligt att vara med i undersökningen och deltagandet sker anonymt. 
Datainsamlingen behandlas konfidentiellt och ingen enskild person kommer att identifieras. 
Data som samlas in är endast avsedd att användas till denna C-uppsats. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Vid frågor kontakta gärna oss: 
 
Erika Andersson 
Mail: erika.andersson.8988@student.uu.se 
 
Andrea Kondisz 
Mail: andreavictoria.kondisz.1785@student.uu.se  
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Bilaga 2: Följebrev och enkätformulär 

 



 

32 

 

 

 



 
 

33 

 



 

34 

 

 



 
 

35 

 

 



 

36 

 

 



 
 

37 

 

 

 



 

38 

 

 



 
 

39 

 



 

40 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 

Bilaga 3: Arbetsfördelning 

 

Planering av undersökningen och uppsatsarbetet: 50/50 

Litteratursökning: 50/50 

Datainsamling: 50/50 

Analys: 50/50 

Skrivandet av uppsatsen: 50/50 

 

 


