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Titel: Tränares utbildning och förmedling av idrottsnutrition till ungdomar 
Författare: Esther Masus och Niklas Arrighetti 

SAMMANFATTNING 

Vikten av kost och nutrition är omtalat på olika plattformar, forum och media över hela världen 
och det gäller även idrottsnutrition. Kunskaper kring idrottsnutrition har genom flera studier 
visat att den kan variera hos olika tränare och idrotter inom idrottsföreningar. Idrottande 
ungdomar har enligt studier en begränsad tillgång till nutritionsinformation där tränaren oftast 
är den huvudsakliga källan. Yngre idrottare har en tendens till att kunna drabbas av undernäring 
eller ätstörningar som kan ha en påverkan i vuxen ålder. Därför är det viktigt att se om tränare 
har utbildning inom idrottsnutrition och om de förmedlar kunskapen till sina idrottare. Syftet 
med uppsatsen var att ta reda på om tränare inom svenska idrottsföreningar, med ett ansvar för 
ungdomar, har fått eller haft möjlighet till utbildning inom idrottsnutrition samt studera 
sambandet mellan antalet år som tränare och nutritionsutbildning. Vidare har tränarnas 
förmedling av kunskaper kring idrottsnutrition till sina idrottare undersökts. En tvärsnittsstudie 
har genomförts via en kvantitativ metod där en webbenkätundersökning riktat till tränare, för 
ungdomar i åldern 12-17 år, där 68 respondenter deltog. Resultatet visade att lite mindre än 
hälften av alla tränare hade fått eller haft möjlighet till en nutritionsutbildning samtidigt som 
de uttryckte att den inte var tillräcklig. Sambandet mellan åren som tränare och 
nutritionsutbildning gav ingen statistisk signifikans. De flesta utav tränarna förmedlade 
information till sina unga idrottare genom snabba tips och råd speciellt inför en 
prestationskrävande aktivitet. Utifrån enkätsvaren kunde vi se tränarnas stora intresse för 
ytterligare utbildning inom idrottsnutrition. 
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ABSTRACT 

The importance of diet and nutrition is mentioned on various platforms, forums and media 
around the world and this also applies in sports nutrition. Knowledge about sports nutrition 
has, through several studies, shown that it can vary among different coaches and athletes within 
sports associations. According to studies, athletic youth have limited access to nutritional 
information where the coach is usually the main source. Younger athletes tend to suffer from 
malnutrition or eating disorders that can have an impact on adulthood. Therefore, it is important 
to see if coaches have training in sports nutrition and whether they impart knowledge to their 
athletes. The purpose of the thesis is to find out if coaches within Swedish sports associations, 
with a responsibility for young people, have received or had the opportunity to train in sports 
nutrition and study the relationship between the number of years as coach and nutrition training. 
Furthermore, the coaches' intermediation of knowledge about sports nutrition to their athletes 
has been investigated. A cross-sectional study has been conducted using a quantitative method 
in which a web-based survey aimed at coaches, for young people aged 12-17, in which 68 
respondents participated. The result showed that a little less than half of all coaches had 
received or had the opportunity for a nutrition training while expressing that it was not 
sufficient. The relationship between the years as a coach and nutrition training gave no 
statistical significance. Most of the coaches conveyed information to their young athletes 
through quick tips and advice especially before a performance-intensive activity. Based on the 
survey responses, we could see the coaches great interest in further education in sports 
nutrition. 
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Bakgrund  
Vikten av nutrition för en god hälsa ligger till grund för de allmänna kostråden från 
Livsmedelsverket. Kostråd innebär olika råd om mat och näring som man behöver för att må 
bra och hålla sig frisk (Livsmedelsverket, 2019). Kostråden Livsmedelsverket går ut med 
baserar sig på de nordiska näringsrekommendationerna (NNR). NNR beskriver “matvanor som 
är bra för hälsan på både kort och lång sikt” samt “hur mycket energi och näringsämnen vi 
behöver” (Livsmedelsverket, 2019). Livsmedelsverkets rekommendationer är riktlinjer och råd 
för vad individer behöver få i sig i form av makronutrienter; kolhydrater, protein och fett samt 
mikronutrienter; vitaminer och mineraler i en viss energimängd. Råden Livsmedelsverket ger 
skiljer sig mellan vuxna, barn och ungdomar där råden för barn och ungdomar har som syfte 
att tillgodose barn och ungdomars behov för både tillväxt och välmående medan råden för 
vuxna är enbart för välmående. Skillnaden mellan barn och vuxna beror på biokemiska, 
fysiologiska och biomekaniska orsaker (Meyer, O'Connor & Shirreffs, 2007). 
Rekommendationerna från Livsmedelsverket är avsedda generellt för den allmänna 
befolkningen och inte riktade till individer som rör sig mer eller mindre aktivt. Idrottare som 
rör sig mycket eller tränar på en hög nivå, rör sig generellt mer än den resterande befolkningen, 
vilket resulterar i att de har andra behov av näring och energi än de allmänna 
rekommendationerna för att eftersträva en god hälsa, detta gäller inte minst för barn och 
ungdomar (Beerman, Lee, Almstedt & McCormack, 2020; NNR 2015). Spendlove m.fl. (2012) 
visade att unga atleter, i åldern 18-26 år från Australien, hade goda kunskaper om 
rekommendationerna för idrottare men däremot hade de svaga kunskaper om vilka livsmedel 
som innehöll de olika nutrienterna. De unga atleterna hade därmed svårt att veta om de 
uppnådde rekommendationerna i sitt vardagliga intag. 

Idrottsnutrition 

Det som allmänt ingår i idrottsnutrition är energi- och näringsintag utav makro- och 
mikronutrienter samt vätskebalans, kosttillskott och olika förekommande ätstörningar 
(Jeukendrup & Gleeson, 2014; Maughan, 2002). Studier inom idrotten har visat ett samband 
mellan nutrition och träning, där nutritionen har en stor påverkan på prestationen för en 
idrottare (Jeukendrup & Gleeson, 2014; Rodriguez, DiMarco & Langley, 2009). Ämnet 
idrottsnutrition är därmed väl diskuterat i böcker, vetenskapliga artiklar samt tidningar. Det 
tillhör inte ovanligheterna att under träningsläger, sportevenemang samt i medier att ämnet 
diskuteras med idrottare av både utbildade och outbildade personer (Furber m.fl., 2017). Ämnet 
idrottsnutrition kan diskuteras i form av föreläsningar av kostrådgivare eller företag som vill 
sälja in sina specifika livsmedel inför eller inom olika idrottssammanhang för idrottarna (ibid.).  
 
Ätstörningar 
En mindre omtalad del inom idrottsnutrition är bakomliggande faktorer för ätstörningar vilka 
kan vara viktreducering eller viktökning för att få en mer förmånlig kroppsform eller för att nå 
en specifik viktklass inför en tävling inom olika idrotter som t.ex. balett, gymnastik, brottning, 
boxning, amerikansk fotboll m.fl. (Carl, Johnson & Martin, 2017). Inom idrotten kan det finnas 
olika triggerfaktorer som kan bidra till ätstörningar hos tränande individer i synnerhet 
ungdomar som kan ha en fortsatt påverkan i vuxen ålder (Cherian, Gavaravarapu, Sainoji & 
Yagnambhatt, 2020). De faktorer som har identifierats är långvariga perioder av nedbantning 
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och viktförändring, en ökad träningsmängd på kort tid, stress och traumatiska upplevelser samt 
press från tränare att gå ner i vikt (Plateau, MacDermott, Arcelus & Meyer, 2013). Dessa 
faktorer kan leda till den kvinnliga idrottstriaden som omfattar stressfrakturer, utebliven 
menstruation och benskörhet  (Carl, Johnson & Martin, 2017). 
 
Definition av tränare 
Definitionen av en tränare enligt Bradley, Young, North, Cote & Duffy (2007) är en individ 
som genomgår personlig utveckling och som i enlighet med de många utmaningar en tränare 
står inför interagerar med sina idrottare både inom träningen och i tävlingssammanhang. Som 
tränare bör man inneha en bred kompetens vid bemötandet av olika typer av idrottare i olika 
typer av sporter och sammanhang (ibid.). Begreppet tränare definieras i denna uppsats av en 
person med minst två års erfarenhet inom en fysiskt ansträngande idrott som leder samt 
instruerar en grupp av ungdomar, åldern 12-17 år, inom samma idrott i en idrottsförening. 
Tränaren ska hjälpa ungdomarna att utvecklas inom idrotten genom olika tekniker och coacha 
dem på ett sådant sätt att idrottarna förknippar idrotten med positiva och utvecklande 
utmaningar som sedan också kan överföras till andra sammanhang (Bradley m.fl., 2007). 

Näringsbehov hos idrottande ungdomar 

Nutritionen inom idrotten har en stor roll då många studier visar att unga atleter, speciellt 
kvinnliga, har ett för lågt energiintag i förhållande till sin aktivitetsnivå (Beerman m.fl., 2020; 
Furber, Roberts & Roberts, 2017; Hoogenboom, Morris, Morris & Schaefer, 2009; Meng m.fl., 
2020). Detta är intressant då studierna även visat att kvinnliga idrottare ofta har en högre 
nutritionkunskap än män (Heikkilä, Valve, Lehtovirta & Fogelholm, 2018b; Jessri, Jessri, 
Rashid Khani & Zinn, 2010). Enligt Livsmedelsverket (2016) behöver tränande ungdomar en 
högre mängd protein än icke tränande vuxna individer då ungdomarna har en genomsnittligt 
högre aktivitetsnivå men även har en kropp- och muskeltillväxt vilket gör att de behöver få i 
sig både mer protein och energi. Till exempel en idrottande 16 årig kille som har en 
aktivitetsnivå på 1.85 PAL (Physical Activity Level är ett mått på individens aktivitetsnivå), 
som skulle kunna jämföras enligt NNR (2012) med ca 150 minuters medelintensiv träning eller 
75 minuter högintensiv fysisk aktivitet per vecka, behöver få i sig ca 3100 kcal med ett intag 
av 78-155 g protein/dag. En medelaktiv man i åldrarna 18-30 med en fysiskt aktivitetsnivå på 
ca 1.6 PAL behöver få i sig 2800 kcal/dag med ett intag av ca 70-140 g protein/dag 
(Livsmedelsverket 2016). Några exempel på andra skillnader mellan vuxna och barn är bland 
annat kalciumbehovet för bentillväxten hos barn i förhållande till vuxna samt att barn har i 
större utsträckning en större energiförlust per kroppsvikt än vuxna. Barn och ungdomar 
använder även fett som energikälla i större utsträckning samt att mängden elektrolyter som 
utsöndras vid svettningar hos idrottande barn skiljer sig åt från vuxna atleter (Meyer m.fl., 
2007).  

Kunskaper om kost 

Det finns ett flertal faktorer utöver kunskap som har en inverkan på vilken kost en idrottare 
faktiskt får i sig som t.ex. resa, tid och tillgänglighet (Birkenhead & Slater, 2015; Tam m.fl., 
2019). Det finns rapporterat i flertal studier att ju äldre och erfaren en idrottare är desto mer 
kunskap har de om nutrition (Birkenhead & Slater, 2015; Cockburn m.fl., 2014; Heikkilä, m.fl., 
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2018b; Spendlove m.fl., 2012). Däremot visar studier att unga idrottare ser upp till äldre 
idrottare inom samma sport och tar efter hur de äldre väljer att äta (Birkenhead & Slater, 2015). 
Enligt Spronk, Kullen, Burdon & O’Connor (2014) kan man se att större kunskap inom 
idrottsnutrition påverkar individens livsmedelsval i en större utsträckning, ändå visar studier 
att idrottare har en lägre kunskap om nutrition än vad deras respektive tränare har (Heikkilä 
m.fl., 2018b; Torres-McGehee m.fl., 2012; Trakman, Forsyth, Devlin & Belski, 2016). 
Kunskapen kring idrottsnutrition har visat sig vara bristfällig då t.ex. Heikkilä m.fl. (2018b) 
visade att 26 % av idrottarna samt 15 % av tränarna inte hade förstått att kosttillskott skulle 
kunna vara en orsak till brytande av dopingregler. Ett annat exempel på bristande kunskap 
handlar om proteinets intag och påverkan, som har visat tvetydigheter i flertalet tidigare studier 
(Heikkilä m.fl., 2018b; Roberts, Helms, Trexler & Fitschen, 2020; Trakman m.fl., 2016). När 
det gäller vattenåtgång är det viktigt att unga atleter inte råkar ut för dehydrering, d.v.s. 
vätskebrist, då bristen på vätska har en större påverkan hos barn än hos vuxna (Meyer, 
O'Connor & Shirreffs, 2007). Tränarnas kunskap om idrottsnutrition kan variera mellan olika 
tränare och idrotter (Belski m.fl., 2018; Cockburn m.fl., 2014; Heikkilä m.fl, 2018b). 
Attityderna gentemot olika rekommendationer för idrottare är varierande på grund av en 
subjektiv norm och beroende på vem tränaren är varav en del inte tycker att det är viktig 
information att förmedla (Cockburne m.fl, 2014; Jacob m.fl., 2019). En av de mer dominerande 
personer som står idrottaren närmast eller som idrottaren lyssnar mest på är dess tränare (Jacob 
m.fl., 2016; Tawfik, El Koofy & Moawad, 2016) speciellt för barn och ungdomar som ofta ser 
sin tränare som expert (Belski m.fl., 2018).  
 
Nutritionsutbildning hos tränare  
Definitionen på utbildning av idrottsnutrition är att de är specifika program som är utformade 
för att hjälpa målgruppen att få relevant kunskap om hur de kan bibehålla eller förbättra sin 
hälsa och idrottsprestanda (Tam m.fl., 2019). Det lärande tillfället eller perioden kan ske via 
en form av en föreläsning där nutrition inom idrotten lärs ut eller en kurs t.ex. webinar, 
kvällskurs, 20-mins föreläsning med workshop, helgkurs, högskoleutbildning etc. Det är svårt 
att avgöra vilka källor tränarna använt sig utav om man inte gör ett validerat 
nutritionskunskapsbaserat test som studiens utgångspunkt. Därför är det viktigt att tränarna 
genomgår en formell utbildning där inte nutritionskunskaperna baserar sig på tränarens egna 
intresse för idrottsnutrition (Heikkilä m.fl., 2018a). 
 
De flesta studier under de senaste fem åren har undersökt olika nutritionskunskaper på olika 
nivåer inom idrott hos både idrottare och tränare, inklusive eliten. Det finns även studier som 
tittat på effekten av olika typer av nutritionsutbildningar (Tam m.fl., 2019) men däremot finns 
det ytterst få som har studerat om huruvida tränarna i idrottsföreningar faktiskt får en utbildning 
inom idrottsnutrition eller vilken utbildning de får och hur vanligt det är. Detta är av hög 
relevans då nutritionen är en bidragande faktor för prestationen hos idrottaren (Jeukendrup & 
Gleeson, 2014). Det är även relevant då tränaren många gånger är en av de få källorna till 
kunskap om idrottsnutrition för ungdomar (Heikkilä, Valve, Lehtovirta & Fogelholm, 2018a; 
Hoogenboom m.fl., 2009; Torres-McGehee m.fl., 2012). Effekten av nutritionsutbildning hos 
tränare inom idrottsföreningar har visat sig vara fruktsamt och bör därför underhållas (Jacob 
m.fl., 2016; Tam m.fl., 2019). En Australiensk studie visade att endast efter en 20 min snabb 
lektion med tillhörande kort workshop kring idrottsnutrition gav tränarna en högre förståelse 
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och kunskap kring vikten av rätt kost samt vilken kost som bäst lämpas vid träning (Belski 
m.fl., 2018).  
 
Studier visar att tränaren vet mer än sina idrottare och därför är det av intresse att undersöka 
om tränare för åldrar 12-17 år förmedlar sina nutritionskunskaper till sina unga idrottare. Valet 
av tränare för ungdomsgrupper i åldrarna 12-17 år ligger till grund för att idrottande ungdomar 
behöver möta en hög prestanda inom idrotten genom en hård konkurrens samt att de oftast inte 
har de kunskaper om nutrition som en vuxen har vilket kan leda till ett för lågt energiintag 
(Tawfik m.fl., 2016). Det var även en högre tillgänglighet på tränare för ungdomar mellan 12-
17 år där Riksidrottsförbundets (2018) statistik visar att ca 60-75 % av befolkningen är unga 
idrottare inom olika föreningar mellan åldrarna 6-18 år. Ju mer kunskap en idrottare får inom 
nutrition ju större möjlighet har hen att kunna följa de råd och riktlinjer inom idrottsnutrition 
som finns för idrotten som utövas (Birkenhead & Slater, 2015). Tillgängligheten till 
idrottsnutritionister eller motsvarande är begränsad för unga atleter inom idrottsföreningar 
vilket resulterar till att tränaren får besitta den rollen som nutritionsförmedlare till ungdomarna 
(Jacob m.fl., 2019). Ungdomar har en tendens att söka sig till ohälsosamma kostvanor som kan 
bestå i vuxen ålder (Cherian, Gavaravarapu, Sainoji & Yagnambhatt, 2020). De bristande 
näringskunskaperna hos tränarna tyder på en brist av nutritionsutbildning då de har ett stort 
ansvar för ungdomarna (Jacob m.fl., 2016; Jacob m.fl., 2019). Hur är det med utbildning av 
idrottsnutrition hos svenska tränare inom idrottsföreningar och hur förmedlas den kunskapen 
vidare till idrottaren?  

Syfte 

Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på om tränare inom svenska idrottsföreningar, med ett 
ansvar för ungdomar, har fått eller haft möjlighet till utbildning inom idrottsnutrition samt 
studera sambandet mellan antalet år som tränare och nutritionsutbildning. Vidare kommer 
tränarnas förmedling av kunskaper kring idrottsnutrition till sina idrottare att undersökas. 
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Metod och Material 

Litteratursökning 

Litteratursökning av relevanta vetenskapliga artiklar inom ämnet idrottsnutrition har lett fram 
till studien och dess frågeställning. Vetenskapliga artiklar har sökts i PubMed via Uppsala 
Universitets biblioteks söktjänst. Sökord som använts har varit “Nutrition knowledge in 
athletes and coaches”. Ett tjugotal relevanta artiklar valdes ut efter relevans. En handsökning 
utifrån funna artiklars referenslistor har kompletterat referenslistan ytterligare.  

Metodval  

I kvantitativ metod använder man sig av mätningar och fastställer mängd med hjälp av 
matematik och statistik (Backman, 2016). Då syftet efterfrågar en mätning inom Sverige i form 
av utbildning ligger det till grund för det kvantitativa metodvalet. Frågeställningen om hur 
många tränare som förmedlar nutritionskunskaper till ungdomar i samband med träningen 
styrker det kvantitativa metodvalet då studien efterfrågar en mätning i antalet tränare. Den 
kvantitativa metoden ger möjlighet för både variation och relation mellan olika variabler 
(Bryman, 2011). Ett exempel på detta är variabeln “intresse” för nutritionsutbildning som kan 
varieras med variabeln “idrottsnivå”. Ett exempel på relationer mellan variabler kan vara 
intresse för nutritionsutbildning och förmedling av nutritionskunskaper för idrottare. 
Uppsatsen använder sig av en tvärsnittsstudie som en kvantitativ metod som enbart ser till hur 
det ser ut för ögonblicket vilket gör att den begränsas till att enbart kunna studera relationer 
mellan variabler. Det går därmed inte att ge en förklaring på orsak och samband (Bryman, 
2011). 
 
Studiedesign: 
Grunden till valet för en kvantitativ tvärsnittsstudie var för att kartlägga om tränare för 
ungdomar i åldern 12-17 år inom olika idrottsföreningar har eller haft möjlighet till en 
utbildning om idrottsnutrition. För att uppnå ett pålitligt och stabilt resultat har så många tränare 
som möjligt blivit tillfrågade inom såväl lagsport som individuell sport. Olika variabler som 
antal år man varit tränare och om man fått en nutritionsutbildning har använts för att 
undersöka om det fanns ett samband. Relationen mellan variablerna idrottsnivå och hur ofta 
tränare förmedlade information har även analyserats. 
 
Resurser som använts för utförande av studien är privata datorer, mobiler och tillgång till 
internet.  

Urval och försökspersoner  

Tanken bakom urvalet var att fånga upp så många tränare som möjligt i en bredd av flera olika 
idrotter inom idrottsföreningar i hela Sverige som innehar ungdomsverksamhet då syftet i 
uppsatsen riktade sig till dem. Tillgången till alla idrottsföreningar med respektive tränare har 
varit begränsad p.g.a. både tid och tillgänglighet, då det inte finns något känt samlat register att 
tillgå för att nå ut till alla dessa. Det resulterade i att ett icke-slumpmässigt urval fick göras i 
ett bekvämlighetsurval i form av tillgänglighet (Bryman, 2011). Ett slumpmässigt urval kunde 
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inte utföras då alla tränare eller idrottsföreningar inte har haft samma sannolikhet att bli 
tillfrågade för att vara med.  
 
Idrottsföreningar inom Sverige för ungdomar hittades genom flera Googlesökningar med 
sökord: idrottsförening + ungdom där ett tiotal sidor med föreningar dök upp varav alla träffar 
undersöktes på de första 10 sidorna. För att även hitta mindre lokala idrottsföreningar har 
specifika sökord inom olika kända idrotter använts som t.ex. fotboll + ungdom samt 
registrerade idrottsföreningar från relevant plattform undersöktes där en träff med ett tiotal 
sidor varav samtliga undersöktes. Endast de idrottsföreningar som hade en 
ungdomsverksamhet för 12-17 åringar valdes ut för att kontaktas. 
101 idrottsföreningar över hela Sverige har blivit kontaktade via deras föreningsmail varav 16 
svarat ja det går bra och 6 har svarat nej vilket ger en total respons på ca 21 %. Flera av de 
idrottsföreningar som inte ville delta gav anledningen “Vi har ingen nutritionsutbildning för 
ledare som anordnas av oss” eller “Då vi är en ideéll förening med inte så många medlemmar 
så kan jag svara direkt att ingen av våra tränare har en nutritionsutbildning. Vi jobbar med 
väldigt små medel och fokuserar därför mer på den pedagogiska sidan av själva tränardelen”. 
De olika idrotter som finns inom de tillfrågade idrottsföreningarna var fotboll, hockey, 
innebandy, handboll, friidrott,  kampsport (brottning, judo, karate, boxning), basket, dans, 
konståkning, löpning, orientering, gymnastik och parkour. Dessa sporter har valts då de har 
störst medlemsantal inom idrottsföreningar för ungdomar i Sverige (SISU, 2018). Utefter de 
svar och godkännanden från idrottsföreningarna som vid sökningstillfällena blev tillgängliga 
valdes de relevanta tränarna ut.  
 
Deltagare: 
Deltagarna för studien är både manliga och kvinnliga tränare för ungdomar mellan 12-17 år. 
Efter ett godkännande av föreningsansvarig t.ex. sportchef, ungdomsansvarig, ordförande m.m. 
har kontaktuppgifter som mail och mobilnummer till respektive tränare hämtats från 
idrottsförenings hemsida. Totalt har 272 deltagare blivit utvalda att vara med i studien och 
därefter blivit tillfrågade. Inklusionskriterierna som fastslogs för tränarna var att de behövde 
vara med i en idrottsförening då syftet var riktat till dessa tränare. Tränaren var tvungna att ha 
hand om träningarna för ungdomar med ålder 12-17 år samt ha haft erfarenhet inom idrotten i 
minst två år, för att ha hunnit utvecklas som tränare med en relation till de idrottande 
ungdomarna (Davis & Jowett, 2014; Ferreira dos Santos, Camiré & Henrique da Fonte 
Campos, 2018). Tränaren behövde träna en grupp om minst 5 personer då studien är riktad till 
tränare för ungdomsgrupper, där en stor skillnad inom nutritionskunskaper kan utgöras då en 
tränare kan ha en större påverkan ju fler individer i gruppen som tränas (Heikkilä m.fl., 2018a; 
Jacob m.fl., 2019; Torres-McGehee m.fl., 2012). 
De tränare som inte uppfyllde inklusionskriterierna exluderades från studien t.ex. personliga 
tränare som fokuserar på enbart individer eller föräldrar som tillfälligt fyller rollen som tränare 
då många ideella föreningar kan ha begränsade resurser och saknar fasta tränare. 
 
Bortfall 
Vid förebyggandet av bortfallet underströks konfidentialiteten att vara med i studien i 
följebrevet till deltagarna ifall någon av tränarna skulle uppleva en fråga som känslig (Bryman, 
2011; Statistiska centralbyrån, 2016). Orsaker till externt bortfall kan vara att man inte vill delta 
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i studien, inte läst sin mail eller att man har slutat som tränare. En påminnelse för enkäten 
skickades ut till samtliga deltagare med ett omformulerat följebrev en vecka efter första utskick 
för att öka svarsfrekvensen.  

Enkätens utformning 

Mätinstrumentet som användes var en webbenkät riktad till tränare för ungdomar. 
Programvaran som användes för utformningen av webbenkäten var en onlinetjänst från Enuvo 
GmbH (2020). Programmet gav möjligheten till att skapa obegränsade frågor och svar från 
respondenter för universitetsstudenter som skapade ett konto på hemsidan. Bakgrunden till 
enkäten var att ta reda på huruvida idrottsföreningars tränare har fått eller haft möjlighet till en 
nutritionsutbildning genom formell utbildning samt deras anledning till att lära ut 
nutritionskunskaper till tränande ungdomar. Strukturen på enkäten utformades så att det fanns 
luft mellan frågorna så den inte skulle upplevas tät och jobbig samt att frågor och svar var 
applicerade vertikalt för att öka tydligheten (Bryman, 2011). Enkäten innehade endast några få 
enkla och snabba frågor där de flesta svaren var stängda med givna svarsalternativ som t.ex. ja 
eller nej, medan några få frågor var öppna som gick snabbt att svara på med enbart siffror. 
Totalt 19 frågor ingick i enkäten, i frågeformat, riktade till tränaren. Frågorna är uppdelade i 
två delar “bakgrund” och “idrott”. Bakgrunden innehöll tre demografiska frågor som kön, ålder 
och utbildning. Kön, ålder och utbildning har visat kunna påverka hur mycket kunskap man 
har om nutrition samt intresse för hälsa (Hendrie, Coveney & Cox, 2008; Spendlove m.fl., 
2012). Enkätens frågor, 1-9, handlar om tränarnas kön, ålder och träningserfarenhet inom den 
idrott de är tränare i för att få en bättre överblick över i vilken utsträckning ålder, kön och 
träningserfarenhet har för påverkan på utbildningen eller delgivningen av informationen kring 
nutrition. Vidare har fördjupningar i frågor formulerats där mer information kring tränaren 
efterfrågas till exempel hur många år var deltagarnas erfarenhet i tränarrollen, vilken ålder och 
nivå var deras unga idrottare. Studier visar på att ju högre nivå man ligger i sin träning ju högre 
risk för undernäring hos idrottaren i ung ålder (Meng m.fl., 2020). Frågorna om hur många år 
tränarna själva har tränat och varit tränare fanns med för att kunna veta hur etablerade de var 
som tränare då detta ofta sammanfaller med hur engagerad och inspirerande man är som tränare 
(Bradley m.fl., 2007). Även andra fördjupningsfrågor fanns med om vilka typer av utbildningar 
eller vilket intresse de personligen hade för nutrition samt hur de e.v. förmedlar information 
kring nutrition till sina idrottare.  
 
Frågorna i enkäten är separerade på ett sådant sätt att frågor kunde hoppas över av deltagarna 
som ej var relevanta för just dem s.k. filterfrågor (Bryman, 2011; Statistiska centralbyrån, 
2016). Till exempel Fråga 10 “Har du under din tid som tränare fått eller haft möjlighet till 
utbildning inom idrottsnutrition? (t.ex. Föreläsning, kvällskurs, helgkurs, högskolekurs etc.)” 
Svarsalternativ: “Ja”, “Nej, men jag skulle vilja” och “Nej, har redan tillräckliga kunskaper”. 
Har man då svarat nej kan man hoppa över de följande frågorna som är riktade till dem som 
svarat ja, vilket framgår tydligt i enkäten (se bilaga 3). 
Frågorna 10, 14-16 samt 19 handlar om tränarnas attityd i form av åsikt gentemot nutrition, 
utbildning och förmedling (Statistiska centralbyrån, 2016). Dessa är med för att förstå om den 
bristande prioriteringen beror på en kunskapslucka, ett ointresse eller fördomar gentemot 
vilken typ av information om nutrition som skall delas vidare till föreningens medlemmar.  
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I enkätens stängda frågor lämnades ett “annat”-alternativ öppet där deltagarna själva kunde 
fylla i ett övrigt svar, ifall svarsalternativen inte passade, för att fånga upp ytterligare orsaker.  
 
Formuleringen på frågorna har anpassats till ett vardagligt språk för att begränsa eventuella 
språkbarriärer och öka svarsfrekvensen (Statistiska centralbyrån, 2016). För att maximera 
svarsfrekvensen har alla frågorna formulerats på ett så lättförståeligt och tydligt sätt som 
möjligt samt haft färdiga svarsalternativ som deltagarna bara behövde kryssa i. Efter första 
utkastet skrevs ett andra utkast i samråd med handledare som blev mallen för webbenkäten som 
sedan kunde skickas ut i pilotstudien. 

Procedur 

Efter en litteraturöversikt över idrottsnutrition och syftet fastställts utformades en webbenkät 
samt ett följebrev för tränare. Det fanns ingen given lista över varken tränare eller 
idrottsföreningar inom Sverige så en kontaktlista över idrottsföreningar som tränar ungdomar 
skapades och fylldes på allteftersom kontakter hittades. Genom att söka upp olika plattformar 
som samlade ihop kontaktuppgifter för olika idrottsföreningar inom Sverige och genom 
grundläggande googlesökningar kunde idrottsföreningar hittas med ungdomsverksamhet som 
var relevanta för studien. Ett godkännande från föreningsplattform lag.se gav en större 
möjlighet att använda deras kontaktnät för att därefter ta kontakt med idrottsföreningarna. 
Idrottsföreningarna kontaktades i sin tur för ett godkännande av att få kontakta deras tränare 
som var relevanta för studien. Utefter idrottsföreningarnas svar skapades en kontaktlista över 
tränare som kan passa in i studien. När webbenkäten och följebrevet var klara utfördes en 
pilotstudie för att testa hur bra enkäten fungerade samt hur bra den uppfyllde det valda syftet. 
Fem personer, alla män, var med i pilotstudien varav två från lagsport och tre från individuell 
idrott; fotboll och karate. Deltagarna var utvalda genom bekvämlighetsurval då de redan var 
bekanta med författarna från ett tidigare stadie. Inklusionskriterierna för de utvalda 
respondenterna i pilotstudien var att de skulle vara tränare för ungdomar i en idrottsförening. 
All kontakt med respondenter skedde digitalt via mail. Respondenterna gav sitt samtycke och 
godkännande för studien innan enkäten skickades ut för att kunna säkerställa en god respons. 
De fick fylla i den webbaserade enkäten med 19 frågor, vilket uppskattades att ta ca 5 min. En 
svårighet som stöttes på var att motivera dem till att svara vilket gjorde att två påminnelser fick 
skickas. Engagemanget att få dem att svara kan ge en påverkan till resultatet då de kan fylla i 
det som de tror önskas fylla i. En uppföljning med respondenterna gjordes efteråt, då de var få 
till antalet, för att få fram om det fanns några oklarheter med enkäten samt hur upplevelsen 
kring den var. Dock var det bara en som svarade, d.v.s. 20%. Då pilotstudien inte kunde ge 
några svar om enkäten fungerade bra eller var otydlig fick den ordinarie studien sättas igång 
utan reviderad enkät för att kunna fullfölja tidsplanen för uppsatsen. Följebrev med länk till 
webbenkäten skickades ut till 272 tränare via mail eller sms med ett bortfall på 5 personer. 
Insamling av datan skedde via den webbaserade enkäten som sedan sammanställdes i ett 
exceldokument för databearbetning. Efter databearbetningen gjordes en analys och diskussion 
över resultatet.  
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Datainsamling 

Totalt 272 deltagare har kontaktats via mail eller sms till mobil varav 47 kvinnor och 225 män, 
detta på grund av att det var en ojämn könsfördelning från början i idrottsföreningarna. Det har 
dock varit svårt att få tag i ett större antal tränare då flera barriärer som godkännande av 
plattformer och föreningar tagit tid, men också de begränsningar som orsakas av rådande tider 
med Covid-19. Många föreningar har tillfälligt stängt sin verksamhet och har därmed 
begränsad kommunikation vilket gör att det kan vara svårt att nå ut med information till sina 
medlemmar. Fyra tränare eller ansvarig inom en idrottsförening skickade vidare följebrevet 
inklusive länk till enkät till flera andra tränare inom idrottsföreningen då inte allas uppgifter 
fanns tillgängliga på hemsidan. Datainsamling har skett digitalt via internet under 11 dagar, 
från den 20-04-2020 till 30-04-2020. Ett följebrev, med information och kontaktuppgifter samt 
en medföljande länk till en webbaserad enkät, mailades eller smsades ut till alla deltagare. Av 
272 deltagare svarade 15,8 % (43) på enkäten efter första utskicket av följebrevet. 
Deltagarlistan med deltagare som inbjudits att delta i studien besvarade enkäten konfidentiellt, 
vilket gjorde att vi inte kunde veta vem som hade svarat, därför skickades en påminnelse till 
alla 272 deltagarna en vecka efter första utskicket d.v.s. den 27/04-2020. Detta innebar att vi 
fick understryka i följebrevet att påminnelsen endast gällde de som inte svarat tidigare. Antalet 
svar efter påminnelsen blev ca 11% (30) vilket resulterade i totalt 73 svar av 272 deltagare. På 
webbsidan med enkäten samlades all data upp som sedan sammanställdes i ett exceldokument. 
Datan på onlineenkäten var endast tillgänglig för ansvarig för webbenkäten. 

Analysmetod 

Databearbetning och analys av datan genomfördes med hjälp av programvaran IBM SPSS 
version 25.0 och Microsoft Excel där datan ställdes upp i olika tabeller och stapeldiagram för 
att tydligt se hur vanligt det är med nutritionsutbildning och förmedling av kunskapen. Utefter 
svaren ställdes frekvenstabeller och stapeldiagram upp med olika variabler som t.ex. har fått 
utbildning inom nutrition och har varit tränare i antal år då tabeller ofta ger en bra överskådlig 
och informativ bild (Backman, 2016). Databearbetning skedde även via Spearmans 
korrelationskoefficient som kunde mäta styrkan i sambandet mellan variablerna antal år som 
tränare och om man fått utbildning. Vald signifikansnivå är 0.05 då detta inte utgör en fara i 
konsekvensen att ha fel. På grund av bekvämlighetsurval kan svaren inte generaliseras 
(Bryman, 2011). 

Etiska överväganden 

Etiska riktlinjer för forskning enligt Vetenskapsrådet (2017) har följts då de ansvariga för 
plattformar med register över idrottsföreningar i Sverige har kontaktats och givit sitt samtycke 
att utnyttja deras kontaktuppgifter innan dessa nyttjats. Även alla idrottsföreningar har 
kontaktats via mail för godkännande att använda deras kontaktuppgifter över tränarna på deras 
respektive hemsidor. Först efter idrottsföreningarnas godkännande har kontaktuppgifter, som 
mail och mobilnummer, över tränarna hämtats och kontaktats. De fyra etiska forskarkraven 
fullföljdes följande genom att följebrev med information skickades ut till deltagarna innan 
datainsamlingen började så att alla deltagare var väl medvetna om vad som skulle ingå och 
hända med all information som samlades in samt varför studien gjorts vilket uppfyller 
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informationskravet. Enligt samtyckeskravet så fick alla deltagare veta att det var helt frivilligt 
att delta i studien och att de när som helst kunde avbryta i samband med följebrevet. I samma 
följebrev informerades deltagarna att all data behandlas konfidentiellt vilket krävs i 
konfidentialitetskravet. Datan har endast nyttjats och varit tillgänglig för behöriga till uppsatsen 
enligt nyttjandekravet (ibid.). 
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Resultat 

 

Deltagarnas bakgrund 

Utav totalt 272 deltagare var det 73 som svarade på enkäten vilket gav en total respons på 
26,8%. Det blev ett externt bortfall på 5 deltagare utav de 73 som svarat på grund av att dessa 
tränade äldre eller yngre personer än det som efterfrågades. Resultatet är baserat på de 68 
deltagarna som uppfyllde inklusionskriterierna. Fråga 1-5 i enkäten (se bilaga 3) som handlar 
om respondenternas bakgrund och erfarenhet är sammanställt i tabell 1, där en majoritet, 
72,6%, av respondenterna var män. De flesta respondenterna var mellan 30-50 år med en 
variation mellan 17-69 år, varav medelåldern var 42 år. Mer än hälften av deltagarna (52,1%) 
innehade en högskole- eller universitetsutbildning. Tränarnas erfarenhet som idrottare inom 
idrotten hade en relativ jämn fördelning mellan 0 till över 20 år vilket kan ses i tabell 1. 
Erfarenheten som tränare angavs i antal år man varit tränare där genomsnittet var 8 år (se tabell 
1). 
 
I tabell 2 presenteras resultatet av fråga 6-9 i enkäten (se bilaga 3) som innefattar ålder på 
ungdomar, träningsnivå, gruppstorlek och de olika idrotter som det tränas inom. I flera av 
frågorna kunde deltagarna fylla i flera svarsalternativ. Den mest frekventa åldern hos ungdomar 
som deltagarna tränade var 12 och 14 år (se tabell 2). Idrottsnivån som man tränade ungdomar 
varierade från grund till elit på en skala ett till fem där nivå tre var den mest förekommande (se 
tabell 2). Storleken på ungdomsgrupperna som tränades var i genomsnitt 26 personer per 
tränare medan typvärdet låg på 20 personer per tränare (se tabell 2). Den vanligaste idrotten 
man tränade inom var fotboll medan innebandy och ishockey var lika många därefter sedan 
kommer de andra idrotterna i fallande rangordning i tabell 2. 
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Tabell 1. Bakgrundsinformation om deltagare (inkl. n=68)(exl. n=5) från fråga 1-5 (se bilaga 
3). 

Kategori Inkl. (n) Inkl. (%) Exl. (n) Exl. (%) 

Kön:         

Man 53 72,6% 5 6,8% 

Kvinna 15 20,5% 0 0,0% 

     

Ålder:         

20 år eller yngre 3 4,1% 0 0,0% 

21-30 år 4 5,5% 0 0,0% 

31-40 år 15 20,5% 2 2,7% 

41-50 år 37 50,7% 2 2,7% 

51-60 år 8 11,0% 1 1,4% 

61 år eller äldre 1 1,4% 0 0,0% 

     

Utbildning:         

Grundskoleutbildning 0 0,0% 1 1,4% 

2-Årigt gymnasium eller yrkesskola 9 12,3% 0 0,0% 

3-4 årigt gymnasium 20 27,4% 2 2,7% 

Högskola eller Universitet 38 52,1% 2 2,7% 

     

Erfarenhet:         

Har själv tränat i 0-5 år 15 20,5% 1 1,4% 

Har själv tränat i 6-10 år 17 23,3% 1 1,4% 

Har själv tränat i 11-15 år 10 13,7% 1 1,4% 

Har själv tränat i 16-20 år 11 15,1% 1 1,4% 

Har själv tränat i 21 år eller mer 15 20,5% 1 1,4% 

          

Har varit tränare i 0-5 år 21 28,8% 4 5,5% 

Har varit tränare i 6-10 år 34 46,6% 1 1,4% 

Har varit tränare i 11-20 år 10 13,7% 0 0,0% 

Har varit tränare i 21 år eller mer 3 4,1% 0 0,0% 
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Tabell 2. Bakgrundsinformation om deltagare (inkl. n=68)(exl. n=5) från fråga 6-9 (se bilaga 
3). 

Kategori Inkl (n) Inkl. (%) Exl. (n) Exl. (%) 

Ungdomar:     
Tränar ungdomar i ålder 12-14 år 57 78,1% 0 0,0% 

Tränar ungdomar i ålder 15-17 år 28 38,4% 0 0,0% 

     
Gruppstorlek 0-10 2 2,7% 0 0,0% 

Gruppstorlek 11-20 32 43,8% 1 1,4% 

Gruppstorlek 21-30 26 35,6% 3 4,1% 

Gruppstorlek 31 eller större 8 11,0% 1 1,4% 

     
Träningsnivå:     
Nivå 1 (Grund) 21 28,8% 3 4,1% 

Nivå 2 13 17,8% 0 0,0% 

Nivå 3 30 41,1% 2 2,7% 

Nivå 4 16 21,9% 0 0,0% 

Nivå 5 (Elit) 5 6,8% 0 0,0% 

     
Idrotter:     
Fotboll 37 50,7% 4 5,5% 

Innebandy 14 19,2% 0 0,0% 

Ishockey 14 19,2% 2 2,7% 

Basket 10 13,7% 0 0,0% 

Handboll 4 5,5% 0 0,0% 

Friidrott 2 2,7% 0 0,0% 

Gymnastik 2 2,7% 0 0,0% 

Karate 1 1,4% 0 0,0% 

Löpning 1 1,4% 0 0,0% 

Orientering 1 1,4% 0 0,0% 

Triathlon 1 1,4% 0 0,0% 
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Resultatet för utbildning och förmedling 

Fråga 10 i enkäten “Har du under din tid som tränare fått eller haft möjlighet till utbildning 
inom idrottsnutrition?” svarade 45,6 % (31 st) tränare “ja” och 54,4 % (37 st) svarade “nej”. 
Av de som svarat “nej” hade 41,2 % (28 st) svarat “nej, men jag skulle vilja” och 13,2% (9 st) 
“nej, jag har redan tillräckliga kunskaper”. Tre tränare som hade svarat “nej, jag har redan 
tillräckliga kunskaper” hade fått en intern nutritionsutbildning vid ett tidigare tillfälle. I fråga 
11 i enkäten hade de som fått en utbildning (17 tränare, 41,5%) fått den internt inom 
idrottsföreningen varav 14 tränare hade fått det under tiden de varit tränare. 22 tränare hade fått 
en extern utbildning varav 16 fick den under tiden som tränare (se figur 1).  
 

 
Figur 1. Varifrån tränarna fått sin nutritionsutbildning där “extern” innebär 
utomstående person och “intern” innebär en person inom idrottsföreningen. 
 
Fråga 12 frågar efter vem de fått sin utbildning av. Många av deltagarna hade fått flera 
nutritionsutbildningar från både nutritionist och tränare eller kostrådgivare under tiden som de 
varit tränare. De flesta hade fått sin utbildning av en kostrådgivare 11 st (35,5 %) därefter 
tränare 10 st (32,3 %) (se figur 1). Andra professioner deltagarna fått sin utbildning från var 
Dietist 9 st (29,0 %), Nutritionist 6 st (19,4 %) och annan 5 st (16,1 %) (se figur 1). Under 
alternativet “Annan” hade deltagarna nämnt “säljare”, “diabetesläkare” och 
“förbundsutbildare” samt “läste kostvetenskap 20p på universitet”. 
 
Längden på nutritionsutbildningen (fråga 13 i enkäten) angavs i timmar där medelvärdet för 
utbildning var 7 timmar medan typvärdet låg på 2 timmar. Om man tar bort extremvärderna på 
50-100 timmar så låg nutritionsutbildningen i genomsnitt på 6 timmar med en variation på 1-
20 timmar (se figur 2). X-axeln i figur 2 tar upp intern utbildning inom föreningen och extern 
utbildning som tränarna har fått utanför föreningen medan Y-axeln beskriver antalet timmar. I 
figur 2 kan man se förhållandet mellan antalet timmar med vilken typ av utbildning som 
tränarna har fått.  
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Figur 2. Antal timmar i tränarnas nutritionsutbildning i förhållande till extern eller 
intern utbildning. 
 
Fråga 14 som handlar om hur ofta de upplever att de förmedlar information kring nutrition till 
idrottarna blev det ett internt bortfall på 28 st (41,2%) där deltagare inte har svarat på frågan. 
Utav de 40 som svarade är den starkaste andelen i fallande ordning “ja, ibland” 25 st (62,5 %) 
, “ja ofta” 13 st (32,5 %) medan “ja alltid” eller “aldrig” var det bara en (2,5 %) som svarat på 
respektive (se figur 3). Förhållandet mellan förmedlingsfrekvensen (fråga 14) och idrottsnivån 
(fråga 8) sammanställdes (se figur 3). En följdfråga (fråga 15 i enkäten) om man svarat “aldrig” 
på fråga 14 gav olika alternativ kring varför. De olika svarsalternativen var “Hinner inte”, 
“känns inte viktigt”, “Finns inget intresse hos idrottare”, “saknar kunskap” och “inget av 
ovanstående”. Två respondenter hade svarat aldrig och gett respektive alternativsvar “hinner 
inte” och “finns inget intresse hos idrottare”. De 39 som hade svarat “ja, ibland”, “ja, ofta” eller 
“ja, alltid” (fråga 16 i enkäten) på fråga 14 hade fyllt i flera svarsalternativ i fallande ordning 
där 26 st (32,5 %) svarat “relevant för träning” och 24 st (30 %) hade svarat “det känns viktigt, 
19 (23,8 %) hade svarat “en del av träningen”, 9 (11,3 %) “finns intresse hos idrottare och två 
(2,5 %) hade svarat “ingen av ovanstående”. De två deltagarna som svarat på “ingen av 
ovanstående” hade svarat på en tillgänglig rad “Väldigt basic. Mer kunskap behövs” och 
“Behöver mer kunskap”. 
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Figur 3. Hur ofta tränarna förmedlar nutritionskunskap i relation till nivå. 
 
Fråga 17 “på vilket sätt eller medel används för att förmedla informationen?” fyllde flera 
deltagare i flera alternativ. Utifrån svaren angav 89,7 % (35 st) att informationen förmedlades 
genom “tips och råd”, 11 (28,2 %) svarade “föreläsningar/lektioner”, 2 (5,1 %) svarade 
“informationsblad och 3 (7,6 %) svarade “annan”. De som svarat “annan” hade förtydligat sitt 
svar på angiven rad “påminnelse om förberedelser till match”, “sociala medier och grupper” 
och “föräldramöte, påminnelser och kostdagbok”. På fråga 18 “Hur mycket tid i minuter läggs 
ner i månaden på förmedling av nutritionskunskaper?” var genomsnittet 29 minuter per månad 
med en variation på 0-180 minuter. De flesta tränarna lade ca 20 minuter per månad på 
förmedling av nutrition. Den avslutande frågan 19 i enkäten “Skulle du vara intresserad av en 
utbildning inom idrottsnutrition?” svarade 73,5 % (50 deltagare) “Ja” och 23,5 % (16 deltagare) 
svarade “Nej”.  
 
En korrelation utfördes med Spearmans korrelationskoefficient i IBM SPSS version 25.0 för 
att se ev. samband mellan hur många år man varit tränare med huruvida man fått en 
nutritionsutbildning där resultatet visade på ingen statistiskt signifikant korrelation (P värde = 
0,16). 
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Diskussion 

Tränare för ungdomar 12-17 år inom olika idrottsföreningar har blivit tillfrågade genom en 
webbenkätundersökning huruvida de fått eller haft möjlighet till en nutritionsutbildning och i 
hur stor utsträckning de förmedlar sina kunskaper kring idrottsnutrition. Enligt resultaten från 
webbenkäten har många av tränarna fått eller haft möjlighet till en nutritionsutbildning som 
givits av både externa aktörer och interna professioner inom föreningen som nutritionister, 
dietister, tränare, kostrådgivare och annan. Det fanns inget samband mellan antal år som tränare 
och nutritionsutbildning. Hur ofta man förmedlar sina nutritionskunskaper som tränare skiljer 
sig lite mellan vilken nivå man tränar idrottarna på där det sker oftare på högre nivå än på lägre 
nivå. I resultatet kan man se att externa utbildningar har varit den vanligaste typen av 
nutritionsutbildning med en stor variation. Intresset för nutrition har varit stort hos deltagarna 
som  har besvarat enkäten. 
 
En styrka med studien är att ingen annan har gjort en liknande studie tidigare där man 
undersöker huruvida tränare har fått eller haft möjlighet till en nutritionsutbildning inom 
föreningsverksamhet. 

Metoddiskussion 

Slutenkäten utvecklades och redigerades med hjälp av en webbbaserad enkät från Enuvo 
GmbH (2020). Webbsidan för  Onlineenkäten gav också möjlighet att direkt filtrera olika svar 
och överföra svarsalternativ till exceldokument, detta möjliggjorde en lättare dataöverföring 
till progamvaran som användes för bearbetningen av resultatet.  Den direkta överföringen från 
webbsidan till exceldokumentet minskade även risken för fel som hade kunnat uppstå vid en 
manuell överföring. Begränsningen med detta program är att man inte kan hoppa över frågor 
per automatik beroende på hur man svarar, vilket grundtanken var, men eftersom att frågorna 
inte var så många borde det inte ha haft en större påverkan i responsen. För att underlätta för 
deltagarna att svara på enkätundersökningen, hade det varit optimalt om frågor som hör ihop 
skulle dykt upp separat för varje sida. Detta skulle underlätta olika filterfrågor som innebär att 
deltagaren får fylla i ett alternativ till varför hen svarat ja eller nej. Filterfrågor i enkäter kan 
enligt Bryman (2011) upplevas som komplicerade och betydligt svårare för respondenten att 
följa än enkla frågor. Två frågor i webbenkäten var filterfrågor, fråga 10 och 14 (se bilaga 3), 
för att kunna fånga en lite mer fördjupning hos respondenterna vilket kan ha orsakat en del 
förvirring hos dem som tyckte att de var svåra att följa. Några respondenter gav återkoppling 
att de upplevde att frågorna inte var sammanhängande vilket kan tolkas att de hade svårt att 
följa filterfrågorna, till exempel fråga 10 (se bilaga 3). 
 
Två fel hittades i webbenkäten i efterhand på “handouten” från programmet. Enligt handouten 
finns det två frågor med samma nummer, nr 9, vilket gör att våra filterfrågor som kommer efter 
dessa frågor blir felhänvisande. Fråga 13 i webbenkäten men fråga 14 i ursprungsformuläret är 
felformulerad då den blivit omgjord i alternativen men inte i frågan vilket kan ha förvirrat en 
del respondenter så att de inte vetat hur de ska svara. Enligt vårt ursprungliga formulär skulle 
det stå “Hur ofta upplever du att du förmedlar informationen kring nutrition till dina idrottare?” 
men i webbenkäten står det “Hur ofta upplever du att du förmedlar informationen kring 
nutrition till dina idrottare på en skala 1-4?” Sedan kommer svarsalternativen “Aldrig”, “Ja, 
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ibland”, “Ja, ofta” och “Ja, alltid”. Detta kan därmed har orsakat att många har hoppat över 
frågan, då det var en extra låg svarsfrekvens på just den frågan. Eventuella fel kan ha tillkommit 
i samband med att olika webbläsare har påverkat enkätens ordning på siffror och i vilken 
ordning svarsalternativ kommit som också kan ha försvårat frågorna.  
 
Responsen för alla tillfrågade idrottsföreningar var relativt låg, totalt var det 21 % som svarade 
på förfrågan varav endast 16 % av idrottsföreningarna gav samtycke till att kontakta tränarna 
de övriga 5% ville inte delta. Många av de idrottsföreningar som inte ville delta i 
undersökningen gav anledningen att de visste med sig att de inte gav ut någon 
nutritionsutbildning till sina tränare. De angav även att utifrån en ekonomisk aspekt hade de 
varken tid eller råd med att ge sina tränare en utbildning inom idrottsnutrition. Detta bidrog till 
att färre tränare hade möjlighet att delta i studien då vi inte hade rätt att fråga dem utan lov från 
idrottsföreningen då de etiska forskningsreglerna efterföljs. Den låga responsen från tränarna 
på 26,8% (73 i totalt antal) kan jämföras med Torres-McGee m.fl. (2012) som också haft all 
kontakt med tränare digitalt via mail som fick en total respons på 32,8% (131 i antal). Svaren 
från de tillfrågade tränarna kan även ha gett en skev bild av resultatet där många 
nutritionsintresserade kan ha valt att svara på enkäten medan de som inte är intresserade har 
valt att inte svara (Hendrie m.fl., 2008). Då deltagarnas kontaktuppgifter är hämtade från 
idrottsföreningarnas respektive hemsidor har ingen kontroll kunnats göra att alla uppgifter är 
aktuella vilket kan ha bidragit till en lägre svarsfrekvens. 
 
För att få en så bred bild som möjligt utav de vanligaste idrotterna för ungdomar inom 
idrottsföreningar var tretton olika idrotter tillfrågade varav elva gav svar med en övergripande 
majoritet inom lagsport men speciellt inom fotboll. Att fotboll är mer överrepresenterat i 
studien kan förklaras då totala antalet medlemmar inom fotboll är på ca 249 000 i jämförelse 
med t.ex. innebandy som ligger på ca 59 000 medlemmar i Sverige (SISU, 2018). Detta kan 
jämföras med svaren från enkäten där fotboll står för 42,5 % medan innebandy står för 16,1 % 
men även ishockey som ligger på liknande nivå i antalet medlemmar som innebandy står för 
16,1 % utav svaren. Inom individsport där endast en svarat för karate, 1,1 % utav svaren, kan 
jämföras med deras medlemsantal på ca 3600 samt en för triathlon, 1,1 % utav svaren, som 
endast har ca 300 medlemmar (SISU, 2018). Utifrån dessa siffror kan antas att förhållandena 
mellan svar och idrott ses som representativt trots låg svarsfrekvens och begränsat antal 
tillfrågade tränare. En tanke vi hade för att öka svarsfrekvensen ytterligare var en morot som 
t.ex. en gratis föreläsning om idrottsnutrition som tack för hjälpen efteråt, vilket kunde ha varit 
ett bra verktyg om man ser till tidigare studier (Heikkilä m.fl., 2018b), men då rådande tider 
med Covid-19 har sina begränsningar med att man inte ska ha s.k. folksamlingar kunde detta 
ej ges som ett alternativ. En annan tanke var att besöka lokala idrottsföreningar och bemöta 
dem på plats vilket skulle ha gett deltagarna möjlighet att ställa frågor om något var oklart med 
enkäten samt en större tillgänglighet, men även den tanken blev inte möjligt på grund av Covid-
19 då många idrottsföreningar tillfälligt stängt sin verksamhet och fysisk nära kontakt avrådes. 
 
Brister och svagheter med metod och studiedesignen var att ett slumpmässigt urval inte kunde 
göras av deltagare, då tillgången till alla registrerade idrottsföreningar med dess tränare var 
begränsade, vilket resulterar i att resultatet inte är generaliserbart (Bryman, 2011). En annan 
svaghet är att enkätfrågorna inte har validerats. Det som avsågs med pilotstudien var att testa 
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hur frågorna tolkades av respondenterna och om frågorna kunde besvara syftet. Men på grund 
av att deltagarantalet blev bristfälligt kunde inte syftet för pilotstudien uppfyllas. Det som 
kunde ha gjorts för att öka validiteten av frågorna är att använda en annan metod som t.ex. ha 
frågat föreningarna genom en enkät eller strukturerad intervju. En styrka med metoden är att 
vi vet hur många deltagare som blivit tillfrågade och kan därmed beräkna ett bortfall för dem 
som inte uppfyllde inklusionskriterierna eller besvarade webbenkäten. 

Resultatdiskussion 

Flera tidigare studier (Cockburne m.fl., 2014; Heikkilä m.fl., 2018b; Roberts m.fl., 2020; 
Trakman m.fl., 2016) har visat på brister i tränarnas kunskaper kring idrottsnutrition och 
orsakerna till det kan vara flera. En orsak enligt Cockburne m.fl. (2014) och Jacob m.fl. (2019) 
kan vara tränarnas attityd kring vikten av nutrition eller avsaknad av en formell 
nutritionsutbildning. Den första delen i syftet var att ta reda på om tränare inom svenska 
idrottsföreningar har fått eller haft möjlighet till utbildning inom idrottsnutrition. För att 
undersöka syftet om de erhållit eller haft möjlighet till någon utbildning ställdes frågan “Har 
du under din tid som tränare fått eller haft möjlighet till utbildning inom idrottsnutrition” (se 
bilaga 3). Hur rättvisande resultatet har blivit i den här frågan är oklart då flera av de 
idrottsföreningar som valde att inte delta i studien gav anledningen att de inte ger ut någon 
nutritionsutbildning till sina tränare. Nära hälften av deltagarna 45,6 % (31 st) har fått en 
nutritionsutbildning under tiden som tränare eller tidigare. Detta resultat skiljer sig från 
Cockburne (2014) där 25,2% (41 st) hade fått en formell nutritionsutbildning. Resultatet visade 
att en högre andel hade fått eller haft möjlighet till en nutritionsutbildning än vad som kunde 
förväntas vilket kan bero på ett större intresse eller medvetenhet av idrottsnutrition hos 
deltagarna eller idrottsföreningarna. En annan orsak kan vara att en stor del av de 
idrottsföreningar som har samtyckt till undersökningen gärna visar att de ger 
nutritionsutbildning till sina tränare vilket kan ha gett en snedvriden bild i jämförelse med 
Cockburne (2014). Av de idrottsföreningar som ger sina tränare möjlighet till 
nutritionsutbildning kommer de vanligaste utbildningarna inom idrottsnutrition från interna 
kostrådgivare som finns tillgängliga inom idrottsföreningen och/eller utomstående tränare som 
gästföreläser. Det finns även både interna och externa nutritionister, dietister och i enskilda fall 
läkare som föreläser eller håller en kurs för tränare. Flera deltagare har kommenterat att de 
behöver mer kunskap och önskar mer information kring nutrition för ungdomarna, vilket kan 
tolkas som ett behov som inte blivit uppfyllt samt ett intresse. Längden på 
nutritionsutbildningen som deltagarna har fått var i genomsnitt 6 timmar medan den vanligaste 
längden var 2 timmar. Detta motsvarar en kvällskurs eller helgkurs och kan vara anledning att 
många önskar mer information då begränsad information kan ges på dessa få timmar. Flera 
deltagare hade även haft möjlighet att gå flera utbildningar under åren som tränare men är ändå 
intresserade av att få mer kunskap inom idrottsnutrition. Några få hade en lite längre 
nutritionsutbildning med en variation på 50-100 timmar vilket motsvarar en till två veckors 
kurs samt en kortare fri kurs inom högskola eller universitet. Studien har inte undersökt  den 
informella utbildningen hos tränarna inom idrottsföreningarna som innebär att tränarna kan ha 
studerat idrottsnutrition på egen hand. I samband med detta skulle resultatet kunna påverkas på 
så sätt att många av de som inte fått en nutritionsutbildning ändå skulle kunna vara pålästa 
inom ämnet. Därmed kan det innebära att det finns en bredare kunskap inom ämnet 
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idrottsnutrition hos tränare som studien inte kartlägger. Därför kan det inte helt klart sägas hur 
stor bristen på kunskap inom idrottsnutrition egentligen är inom svenska idrottsföreningar.  
 
Cockburne (2014)  visade en skillnad  mellan de tränare som hade fått en nutritionsutbildning 
än de tränare som inte hade det där de utbildade innehade högre nutritionskunskaper. Den andra 
delen i syftet var att studera sambandet mellan år som tränare och nutritionsutbildning. Hur 
ser korrelationen ut mellan åren som tränare och nutritionskunskaperna? Då tränarnas 
kunskaper inte blivit mätta har vi istället valt att se till utbildning, som är en god grund till 
kunskap, där Belski m.fl. (2018) visade att en nutritionsutbildning på 20 min ger en bättre 
kunskap och förståelse än de som inte får en utbildning alls. Korrelationen mellan åren som 
tränare och nutritionsutbildning visade inte på något samband då resultatet inte gav någon 
signifikans, vilket gör att det inte går att dra någon slutsats. Lite förvånande resultat då 
förväntan att antal år som tränare skulle ha en påverkan angående möjligheten för att få en 
nutritionsutbildning.  
 
Tidigare studier har visat att tränarna inom idrotten är viktiga förmedlare av 
nutritionskunskaper till ungdomar (Heikkilä m.fl., 2018a; Jacob m.fl., 2019). Den tredje delen 
i syftet där tränarnas förmedling av kunskaper kring idrottsnutrition till sina idrottare att 
undersökas besvaras av flera enkätfrågor varav den första “Hur ofta upplever du att du 
förmedlar informationen kring nutrition till dina idrottare?”. Majoriteten utav de som svarade 
har 97,5 % (39 st) svarat “Ja, ibland”, “Ja, ofta” eller “Ja, alltid”. Dock finns det en brist med 
resultatet på den här frågan då endast 40 har besvarat den. Eftersom att tränarna har visat på ett 
stort intresse för nutrition är det inte konstigt att majoriteten av respondenterna upplever att de 
förmedlar information kring nutrition till sina idrottare regelbundet. Den som svarat “Ja, alltid” 
tränar ungdomar på elitnivå och kosten kan inom den idrottsnivån anses mer som viktig och 
relevant för prestation än de som tränar på grundnivå. Dock var det bara en av fem som tränar 
på elitnivå som svarat “ja, alltid” medan de andra hade svarat “ja, ibland” eller “ja, ofta” trots 
att flera studier tyder att nutritionen har ett tydligt samband med prestationen. De flesta som 
svarat att de förmedlar information kring nutrition ofta tränar ungdomarna på en nivå 3 eller 
högre. Detta styrker Birkenhead & Slater (2015) och Heikkilä, m.fl. (2018b) påstående att ju 
äldre och erfaren en idrottare är ju mer kunskap inom idrottsnutrition besitter de då nutritionen 
har en tyngre roll i träningen än för de yngre som ligger på en lägre nivå. Tränarens roll som 
nutritionsförmedlare har i detta sammanhang en stor påverkan hos ungdomarna som ser upp 
till sina tränare (Belski m.fl., 2018; Jacob m.fl., 2016). Gruppstorleken varierade mellan 
tränarna men låg i genomsnitt på 26 personer per grupp vilket kan jämföras med Belski m.fl. 
(2018) där grupperna var 26 ungdomar per tränare. Beroende på tränarens attityd och norm 
kring förmedling av nutrition kan dessa 26 ungdomars kostvanor påverkas och bestå till senare 
i livet (Belski m.fl., 2018; Cherian m.fl., 2020). Enligt Cockburne m.fl. (2014) är det bättre att 
inte ge råd än att ge felaktiga nutritionsråd. I enkäten angav 51,5 % (35 respondenter) att de 
förmedlar nutritionskunskaper till sina idrottare via tips och råd, ofta i samband med 
påminnelser om förberedelser inför match eller tävling medan 16, 2 % (11 st) förmedlar sina 
nutritionskunskaper via föreläsningar eller lektioner. Tränarnas attityd och intresse återspeglas 
i hur de tränar upp sina idrottare. En tränare som är inspirerande för träning och utveckling kan 
ha en stor påverkan när det gäller förmedling utav nutritionskunskaper då tränaren enligt 
Heikkilä m.fl., (2018a) och Torres-McGehee m.fl., (2012) oftast utgör den enda källan till 
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denna kunskap för ungdomar. Tiden som läggs på förmedling av nutrition hos de flesta tränarna 
är ca 20 minuter i månaden. Det kan funderas på hur mycket information man hinner ge under 
dessa 20 minuter i månaden som blir ca 5 min i veckan och hur mycket tar idrottarna till sig av 
tipsen och råden som ges? Enligt Cherian m.fl., (2020) har ungdomar tendenser till att utveckla 
kostvanor som inte är hälsosamma och som idrottarna kan bära med sig när de uppnått vuxen 
ålder. Därför skulle ett riktat fokus kring nutrition för just yngre idrottare vara att föredra från 
tränarna i synnerhet då tillgängligheten av nutritionister eller liknande som riktar sig till idrott 
kan vara begränsad, vilket gör att majoriteten av ansvaret ligger på tränaren (Jacob m.fl., 2019).   
 
Ett resultat som studien inte avsåg att studera var det stora intresset för att få en 
nutritionsutbildning. Frågan kring intresset ställdes för att undersöka om tränarna själva ansåg 
utbildning inom idrottsnutrition relevant.  Intresset visade sig starkt hos deltagarna där 73,5% 
(50 st) svarat “Ja” på fråga 19 ”Skulle du vara intresserad av en utbildning inom 
idrottsnutrition” (se bilaga 3) samt då flera deltagare har uttryckt en önskan om mer kunskap 
vid flera tillfällen i webbenkäten. 22 deltagare (32,4%) utav de som svarat “ja” har redan fått 
en nutritionsutbildning som tränare tidigare vilket ger en indikation på ett stort intresse hos 
respondenterna eller att informationen som gavs vid utbildningstillfällena inte var tillräcklig 
och att mer information önskas. De flesta som svarat “ja” har även en utbildning på högskole- 
eller universitetsnivå. Hendrie m.fl. (2008) visade på att de som innehar en högre utbildning 
har en högre benägenhet att svara på enkäten vilket också kan ses i vår studie där 52,1% (38 
st) har en högskole- eller universitetsutbildning. Utav dem som svarat att de inte är intresserade 
av en nutritionsutbildning 23,5 % (16) hade 7 deltagare fått en nutritionsutbildning som tränare. 
Däremot hade 3 svarat att de inte fått utbildning som tränare men jag skulle vilja samtidigt som 
de fyllt i på den sista frågan att de inte är intresserade att få en utbildning inom idrottsnutrition 
vilket kan tolkas på två sätt att de inte läste svaren ordentligt när de svarade eller att det finns 
ett litet intresse. De deltagarna som inte hade fått möjlighet till utbildning inom idrottsnutrition 
visade en majoritet på ett stort intresse där 75,7 % (28 st) svarat “nej, men jag skulle vilja”. 
Detta resultat kan tolkas att dessa tränare har en positiv attityd i form av åsikt till idrottsnutrition 
och att de som inte fått en chans skulle gå på en nutritionsutbildning om möjligheten ges i 
idrottsföreningen. Det andra alternativet för dem som svarat nej ansåg sig redan ha tillräckligt 
med kunskap kring idrottsnutrition och var därmed inte intresserade av ytterligare information. 
Då respondenternas kunskapsnivå inte har blivit mätt kan deras svar endast tolkas som att de 
antingen besitter goda kunskaper inom idrottsnutrition eller tillhör de tränare som har en egen 
attityd eller norm där nutrition inte anses som viktig för att de är tränare för en lägre idrottsnivå 
(Cockburne m.fl., 2014; Jacob m.fl., 2019).  
 
Enligt de svarsalternativen som sammanställts i resultatet tyder det på att den externa 
utbildningen för tränarna inom idrottsverksamheterna varit (22 stycken) större än de interna 
utbildningarna (18 stycken) vilket styrker tidigare studie om den låga tillgängligheten till 
idrottsnutritionister för ungdomar (Jacob m.fl., 2019). Utbildningarna som respondenterna 
svarade på redovisas i Figur 2 Varifrån tränarna fått sin utbildning där nutritionister, dietister 
kostrådgivare och annan har angivits som svarsalternativ. Det skulle kunna styrka att intresset 
för idrottsnutrition lyfts upp av de enskilda tränarna mer än föreningsverksamheten. Kan den 
externa utbildningen varit i samråd med föreningen? Frågan som ställdes i enkäten 
formulerades “ varifrån fick du din utbildning” med svarsalternativen “Inom förening” (intern) 
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och “Utomstående” (extern) där resultatet kan bli missvisande. Om föreningsverksamheten inte 
har en strukturerad plan för att tränare ska få möjlighet till utbildning eller tid till förmedlingen 
av nutrition till idrottarna, kan det bli svårt för tränarna att delge informationen till idrottarna. 
I synnerhet då tränarna som Bradley m.fl. (2007) beskriver “är individer med bred kompetens”. 
Trots den breda kompetensen behöver den sammanlagda tiden prioriteras för både den 
idrottsaktivitet som tränarna leder idrottare inom och kunskaper kring idrottsnutrition.  
 
Idrottsföreningar ansöker om bidrag för att kunna utveckla verksamheten inom olika områden 
(Riksidrottsförbundet, 2019). Det kan även innebära att idrottsföreningarnas möjlighet till 
utbildning kan vara begränsad utifrån en ekonomisk synpunkt. Får inte idrottsföreningen 
bidragsstöd för ett område kan föreningen behöva stå för utbildningen internt. Bristen på 
utbildning av idrottsnutrition inom idrottsföreningen kan ha en påverkan kring kunskapens 
tillgänglighet för idrottarna. Enligt enkätundersökningen som tog upp frågan kring vilken nivå 
tränarna ansåg att idrottarna de var ansvariga för besvarades enligt en fempunktersskala där ett 
stod för grundnivå och fem stod för elitnivå. De flesta i antal 32 (43,8 %) låg på nivå tre och 
näst därefter var grundnivån 1 med 24 i antal (32,9 %). De andra nivåerna låg mellan 6,8-21,9% 
(se tabell 2). Eftersom att majoriteten av idrottarna befunnit sig på en uppskattad nivå mellan 
1 och 3 kan tränarna inom föreningen ha verkat som stöd för föreningen på sin fritid genom ett 
ideellt arbete som enligt Nash, Sproule & Horton (2017) ska vara vanligt och därmed haft 
heltidsjobb utanför träningarna. Att inneha ett heltidsjobb samtidigt som man är verksam som 
tränare skulle kunna innebära att ytterligare tid behövs utanför den schemalagda träningstiden 
eller en ekonomisk kompensation för att lägga ner ytterligare tid för att ge idrottarna kunskaper 
inom nutrition.  

Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen   

En kostvetare har en bred yrkesroll och kan vara verksam i privata såväl som offentliga sektorn. 
Detta gäller inte mindre även inom idrotten där idrottsnutrition är en viktig del för många 
idrottare såväl som elitidrottare samt i stora idrottsevenemang som involverar många 
människor. Denna uppsats bidrar till att se vilken utbildning inom idrottsnutrition en tränare 
inom idrottsförening innehar och i vilken utsträckning den förmedlas vidare till ungdomar i ett 
förebyggande syfte. Resultatet av uppsatsen har även lyft ett intresse som finns hos tränare där 
en kostvetare kan spela en betydande roll i form av kunskap och förmedling inom 
idrottsnutrition. 

Konklusion: 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på om tränare inom svenska idrottsföreningar, med ett 
ansvar för ungdomar, har fått eller haft möjlighet till utbildning inom idrottsnutrition samt 
studera sambandet mellan antalet år som tränare och nutritionsutbildning. Vidare kommer 
tränarnas förmedling av kunskaper kring idrottsnutrition till sina idrottare att undersökas.  
Studiens resultat, baserat på 68 deltagare, visade att ungefär hälften av alla tränare inom 
idrottsföreningar hade fått eller haft möjlighet till en nutritionsutbildning. Den 
nutritionsutbildning som ges är ofta begränsad med information då tiden för utbildningen är 
kort. Baserat på resultatet kan det inte helt klart sägas hur stor bristen på kunskap i form av 
nutritionsutbildningar är inom svenska idrottsföreningar. Sambandet mellan åren som tränare 
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och utbildning inom idrottsnutrition gav ingen statistiskt signifikant skillnad. Tränare inom 
idrottsföreningar förmedlade ofta kunskaper till sina unga idrottare i form av tips och råd, men 
det förekom oftare på högre idrottsnivå. Vad som urskiljde sig markant var att de flesta tränarna 
inte var nöjda med de begränsade kunskaperna de besatt där majoriteten av tränarna visade på 
ett tydligt genomgående intresse för ytterligare nutritionsutbildning.  
 
För framtida studier kan det vara intressant att undersöka personliga tränare på gym, vad de har 
för kunskaper och utbildning om idrottsnutrition, då de möter en stor grupp av människor som 
söker råd för både träning och kost. Det skulle även vara intressant att undersöka tränarnas 
erfarenhet om ätstörningar hos de tränande ungdomarna samt att tillfråga ungdomarna och 
jämföra deras svar med tränarnas angående undervisning av idrottsnutrition i träningen. 
En annan intressant tanke för vidare forskning är att se om det finns ett samband mellan tränares 
personliga intresse för nutrition och den nutritionsutbildning de fått.  
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Bilaga 1 “Följebrev”: 
 

Hej Tränare! 
  
Vi är två studenter från Uppsala universitet som ska skriva vårt examensarbete inom 
idrottsnutrition (dvs kost, vätskebalans, ätstörningar inom idrottssammanhang samt 
kostillskott). Nutrition inom idrott är ett område som ofta diskuteras under träning, tävlingar 
och medier. Det är även stora diskussioner om hur det påverkar prestation, återhämtning och 
välmående hos idrottaren och vi tror inte att ungdomar är ett undantag. Får vi möjlighet att 
samla in en stor mängd information om tränarnas utbildning inom nutrition kan vi hjälpa till 
att kartlägga kunskapen kring nutrition som förmedlas inom föreningar runt om i landet. 

Studiens syfte är att se huruvida tränare inom svensk föreningsverksamhet har 
nutritionsutbildning, då tränare ansvarar för ungdomar mellan 12-17 år, samt hur denna 
kunskap förmedlas till idrottare inom olika idrottsföreningar. 

Vi tillfrågar dig som tränare med minst 2 års erfarenhet inom sin idrott som tränar ungdomar 
mellan 12-17 år inom idrotten. Det vi önskar är att ni fyller i en enkät som tar ca 5 min att 
besvara. (https://www.webbenkater.com/s/1cbd3d7)   

Enkäten behöver besvaras senast den 30/04/2020.   

Det är helt frivilligt att delta i studien och ni som deltar har rätt att avbryta ert deltagande när 
som helst utan att motivera varför. Informationen som samlas in behandlas konfidentiellt.  

Har ni några som helst frågor eller funderingar kring undersökningen så är ni välkomna att 
kontakta oss.    

 

Tack på förhand! 

 

 

Esther Masus Niklas Arrighetti 

Esther Masus  
Email: Esther.Masus.6540@student.uu.se 
Telefonnr: 0735 65 46 62  

Niklas Arrighetti 
Email: Niklas.Arrighetti.3388@student.uu.se 
Telefonnr: 076-34 54 312 
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Bilaga 2 “Följebrev SMS-version” 

SMS: Hej tränare! Vi är två studenter från Uppsala universitet som gör en studie om 
idrottsnutrition och önskar dina svar i en enkät som tar max 5 min att besvara. Länk: 
https://www.webbenkater.com/s/1cbd3d7 Det är helt frivillgt att delta. Dina uppgifter har vi 
fått via er föreningshemsida och ett godkännande av ansvarig. All data behandlas 
konfidentiellt. önskar du mer information kan du skicka din email så mailar vi mer 
information alt till Esther.Masus.6540@student.uu.se eller 
Niklas.Arrighetti.3388@student.uu.se 

Tack på förhand! Esther Masus och Niklas Arrighetti 
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Bilaga 3 “Enkät” 
 
 
Bakgrund: 
 

1. Kön:  
❏ Man 
❏ Kvinna 
❏ Annan 

 
2. Din Ålder: __________ (År) 

 
3. Din högsta utbildningsnivå motsvarar:  

❏ Grundskola eller folkskola 
❏ Realskola eller flickskola 
❏ 2-årigt gymnasium eller yrkesskola 
❏ 3-4 årigt gymnasium 
❏ Högskola eller Universitet 

 
Idrott: 
 
4. Vilken typ av idrott du tränar ungdomar i :______________ (går bra att skriva flera) 
T.ex. Fotboll, hockey, judo, karate, boxning, basket, handboll, konståkning, löpning, friidrott, 
innebandy, dans, parkour. 

 
5. Hur många år har du tränat inom idrotten (som du tränar ungdomar)? :  ______ år 

 
6. Hur många år har du tränat ungdomar?  _______ år 

 
7. Till vilken/vilka åldersgrupp(er) tränar du? (Fler alternativ får kryssas i) 

❏ 11 år eller yngre,  
❏ 12 år 
❏ 13 år 
❏ 14 år 
❏ 15 år 
❏ 16 år 
❏ 17 år 
❏ 18 år eller äldre. 

 
8. På vilken nivå ligger idrottarna som du tränar?  

(grundnivå) 1    2  3 4 5  (elitnivå) 
 
 
9. Hur stor är gruppen som tränas? _______________ (antal personer) 
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10. Har du under din tid som tränare fått eller haft möjlighet till utbildning inom 
idrottsnutrition? (t.ex. Föreläsning, kvällskurs, helgkurs, högskolekurs etc.) 

❏ Ja 
❏ Nej, men jag skulle vilja 
❏ Nej, har redan tillräckliga kunskaper 

 
Om “Nej” hoppa till fråga 14. 
 

11. Om “Ja”, varifrån fick du din utbildning  
❏ Inom förening 
❏ Utomstående (extern) 

 
12. Av vem fick du din utbildning:  

❏ Nutritionist 
❏ Dietist  
❏ Tränare 
❏ Kostrådgivare 
❏ Annan ________________ 

 
13. Hur lång utbildning fick du: _________________ (antal timmar) 

 
14. Hur ofta upplever du att du förmedlar informationen kring nutrition till dina idrottare? 
 

❏ Aldrig  
❏ Ja, Ibland  
❏ Ja, Ofta  
❏ Ja, Alltid 

 
15. Om “Aldrig”, varför? (Fler alternativ får kryssas i)  

❏ Hinner inte  
❏ Känns inte viktigt  
❏ Finns inget intresse hos idrottare 
❏ Saknar kunskap 
❏ Annat ________________________ 

 
16. Om “Ja”, varför? (Fler alternativ får kryssas i) 

❏ Relevant för träning 
❏ Det känns viktigt 
❏ Finns intresse hos idrottare 
❏ En del av träningen 
❏ Annat ________________________ 

 
17. Om “Ja” på fråga 14, på vilket sätt eller medel används för att förmedla informationen?  

❏ Informationsblad  
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❏ Föreläsningar/Lektioner  
❏ Tips o råd 
❏ Annat ________________________ 

 
18. Om “Ja” på fråga 14, hur mycket tid läggs på förmedling av nutrition i månaden? 

(Ange uppskattat antal minuter): _____________________________ 
 

 
19. Skulle du vara intresserad av en utbildning inom idrottsnutrition?  

❏ Ja 
❏ Nej 
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Bilaga 4 “Arbetsfördelning” 
 

Arbetsfördelning av C-Uppsats: 

      

(Esther Masus/Niklas Arrighetti) 

Planering av undersökningen och uppsatsarbetet: 
40/60      

Litteratursökning: 
50/50      

Datainsamling: 
40/60      

Analys: 
60/40      

Skrivandet av uppsatsen:  
60/40      
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Bilaga 5 “Mail till idrottsföreningar” 

Hej! 
  
Vi är två studenter från Uppsala Universitet som ska skriva vårt examensarbete inom 
idrottsnutrition. Vi kontaktar dig som ansvarig inom idrottsföreningen utifrån de uppgifter 
som återfinns på er hemsida. 

Vi undrar om vi har er tillåtelse att tillfråga era tränare för ungdomar som är relevanta för 
studien? Vi kommer att skicka samma information till alla tränare efter godkännande.  

Nutrition inom idrott är ett område som ofta diskuteras under träning, tävlingar och medier. 
Det är även stora diskussioner om hur det påverkar prestation, återhämtning och välmående 
hos idrottaren och vi tror inte att ungdomar är ett undantag. Får vi möjlighet att samla in en 
stor mängd information om tränarnas utbildning inom nutrition kan vi hjälpa till att kartlägga 
kunskapen kring nutrition som förmedlas inom föreningar runt om i landet. 

Studiens syfte är att se huruvida tränare inom svensk föreningsverksamhet har 
nutritionsutbildning, då tränare ansvarar för ungdomar mellan 12-17 år, samt hur den kunskap 
förmedlas till idrottare inom olika idrottsföreningar. 

Detta vill vi göra genom en enkätundersökning hos tränare inom idrottsföreningar. Enkäten 
tar max 5 min att besvara. Det är helt frivilligt om man vill delta i studien och all information 
som vi får in kommer att behandlas konfidentiellt. 

Har ni några som helst frågor eller funderingar kring undersökningen så är ni välkomna att 
kontakta oss.    

 

Tack på förhand! 

 

 

Esther Masus Niklas Arrighetti 

Esther Masus  
Email: Esther.Masus.6540@student.uu.se 
Telefonnr: 073 65 46 62  

Niklas Arrighetti 
Email:Niklas.Arrighetti.3388@student.uu.se 
Telefonnr: 076-34 54 312 

 
   


