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SAMMANFATTNING 
Bakgrund Ungdomar som vill nå eliten inom innebandy behöver äta optimalt för att 
prestera på träningar, matcher och i skolan. Kosten är en viktig faktor eftersom 
ungdomarna fortfarande är i en tillväxt- och utvecklingsfas och en felaktig kosthållning 
kan leda till skador, sömnsvårigheter och ätstörningar. 
Syfte Syftet med studien är att utvärdera hur mat- och måltidssituationen ser ut för 
elever som läser vid Riksidrottsgymnasiet med innebandyinriktning. 
Metod En kvantitativ metod i form av webbenkät har använts för att få svar från 
eleverna på Riksidrottsgymnasiet om hur deras mat- och måltidssituation ser ut. 
Samtliga 46 elever besvarade enkäten. Eventuella skillnader mellan undergrupper 
undersöktes med hjälp av Chi-2-test och Fishers exact test. Signifikansnivån bestämdes 
till p<0,05.  
Resultat Majoriteten av eleverna lagade middag dagligen och åt sällan färdigrätter. En 
signifikant skillnad sågs beroende på vilken årskurs eleverna gick i och hur ofta de 
lagade mat tillsammans med vänner (p=0,046).  Mer än hälften av eleverna i årskurs 1 
och 2 lagade mat tillsammans med vänner minst en gång i veckan jämfört med en 
tredjedel från årskurs 3. En skillnad mellan årskurserna kunde ses hur ofta de lagade 
mat så att de kunde få matlådor flera dagar framöver, där majoriteten ibland lagade mat 
för flera dagar framöver medan några elever i årskurs 1 och 2 aldrig gjorde det 
(p=0,049). Eleverna hade en upplevd god kunskap både om det praktiska att tillaga en 
måltid samt det teoretiska att planera en måltid.  
Slutsats Överlag upplevde eleverna att de hade goda praktiska och teoretiska kunskaper 
kring matlagning och majoriteten lagade dagligen middag. En bidragande faktor kan 
vara att grundläggande kostkunskap ingår i läroplanen samt intresset för kost via sociala 
medier.  
 
  



 

  

ABSTRACT 
Background Adolescents aiming to become elite floorball players need to eat optimally 
to perform during practice, games and in school. The diet is an important factor to the  
adolescents who are still in a growth and development phase and an improper diet can 
lead to injuries, sleep disorders and eating disorders. 
Objective The purpose of the study is to evaluate the food and meal situation for pupils 
who are studying at the nationwide sports gymnasium with floorball alignment. 
Method A quantitative method was used and a web survey was distributed to the 46 
pupils at the nationwide sports gymnasium, all the pupils responded. The questionnaire 
concerned their food and meal situation. The level of significance was set to p<0,05 and 
differences between groups were tested with Chi-square or Fishers exact test. 
Results The majority of the pupils cooked dinner daily and rarely ate ready-made 
meals. A significant difference was seen depending on what grade the pupils went in 
and how often they cooked with friends (p = 0.046). More than half of the students in 
grades one and two cooked food together with friends at least once a week compared to 
one third from in grade three. One other difference between the grades could be seen 
how often they cooked so they could get food boxes for days to come. The majority 
sometimes cooked food boxes while some pupils in grade one and two never did it (p = 
0.049). Pupils had a perceived good knowledge of both the practical to cook a meal and 
the theoretical planning a meal.  
Conclusion Overall, the pupils experienced that they had good practical and theoretical 
knowledge about cooking and the majority cooked dinner daily. Basic dietary 
knowledge in the curriculum and posts concerning food and diets on social media can 
be contributing factors. 
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1 Bakgrund 
Fysisk aktivitet har funnits i svenska skolor sedan skolsystemets start under 1800-talets 
första hälft, däremot har den haft olika namn såsom idrott och sport under åren och 
innebörden har förändrats över tid (1). År 1972 startade ett pilotprojekt i Sverige där sex 
Riksidrottsgymnasium (RIG) öppnades för olika sporter, för att erbjuda unga lovande 
idrottare skickliga tränare och förstklassiga träningsmöjligheter med kombination av 
utbildning och denna typ av gymnasium finns kvar än idag. Idag finns även nationellt 
godkänd idrottsutbildning (NIU) för de som siktar mot en nationell nivå medans de på 
RIG är för de som elitsatsar mot en internationell karriär. Läroplanen för RIG 
innebandy innefattar idrottsspecialisering på 300 poäng och tävling- och träningslära på 
200 poäng, där grundläggande närings- och kostkunskap för tränings- och 
tävlingsverksamhet ingår (2).  
 
I grundskolan får alla elever gratis lunch under skoldagen i Sverige (3). Det är däremot 
inte lagstiftat att gymnasieskolan ska erbjudas skollunch, utan något kommunen 
beslutar om (4). RIG-eleverna med inriktning innebandy får lunch och dessutom ett 
mellanmål varje dag i skolan (5). För unga atleter som utför träning på elitnivå är kosten 
viktigt, inte bara för prestationen utan också för tillväxten och utvecklingen (6–7). En 
vanlig person som inte tränar har en betydligt mindre energiförbrukning än en 
elitutövare som har två till tre gånger större energiförbrukning (8–9). En balanserad kost 
med kolhydrater, protein och fett är avgörande för att prestera under träning och match 
(9). Kolhydrater är det näringsämne som lättare omvandlas till energi vid fysisk aktivitet 
och alla måltider bör innehålla kolhydrater (7,9).  Fel kost kan leda till viktuppgång 
(10), sömnsvårigheter, ökad skaderisk (11), längre läktid av skada (12), ätstörningar 
(7,13–14) och amenorré (7,13). Barn och ungdomar har en lägre svettningsgrad än 
vuxna, vilket kan leda till störningar i vätske- och elektrolytbalansen om de inte får i sig 
tillräckligt med vätska (6–7).  
 
Det finns endast ett begränsat antal studier gjorda där unga elitatleter har studerats ur ett 
nutritionsperspektiv, där de flesta är från andra delar av världen än Norden (6–7, 10, 
18–19). Forskning visar att tidpunkten för måltiderna och att ha tillräckligt med energi 
är avgörande för att prestera på topp, oavsett vilken sport du utövar (7,10,20). Den visar 
vidare att flytta hemifrån ung kan medföra sämre matlagningskunskaper, eftersom 
föräldrarna tidigare har tillagat måltiderna och att ungdomarna inte har kunskapen om 
vad en näringsriktig måltid är (10). Men även om atleten bor hos, eller får mat av, 
föräldrarna kan en faktor vara att föräldern inte har rätt kunskap kring kost vid träning 
och att ungdomen av den anledningen inte får i sig tillräckligt med energi och näring. 
En annan orsak till att de kanske får i sig för lite näring är att atleter som har flyttat 
hemifrån har en begränsad ekonomi. Det finns även forskning som visar att ungdomar 
som äter tillsammans med familjen har en bättre kostkvalitet (21). Det är en naturlig del 
av det sociala livet att äta måltider tillsammans med andra, vilket skapar och utvecklar 
relationer mellan människor (19). Tränares kunskap om kost vid träning är betydelsefull 
för att kunna hjälpa eleverna förstå betydelsen av rätt kost (6,10). En studie har visat att 
ungdomar inte vet vad de ska äta innan träning eller att de inte äter någonting innan 
träning, samt att de var osäkra på sina matlagningskunskaper för att tillaga näringsrik 
mat (10). I en litteraturöversikt på idrottande ungdomar i åldrarna 10 – 20 år har man 
sett att de flesta inte anpassade sitt intag efter träningsbelastningen eller antal pass under 
en dag, utan mer beroende på vilken sport de utförde där uthållighetsidrottare generellt 
intog mer makro- och mikronutrienter (22). 
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Innebandy är en stor sport i Sverige och Norden där spelet bygger på korta spelperioder 
om 3 x 20 minuter (9). Det finns ingen forskning såvitt vi vet som undersöker 
ungdomars mat- och måltidssituation på RIG för innebandy (15). En studie har jämfört 
innebandyspelare på elitnivå i Sverige med vanliga motionärer och studerat deras 
kunskap om kostrekommendationer i samband med träning (16). Studien tar inte upp 
något om deltagarnas mat- eller måltidssituation, utan om atleterna vet hur 
kostrekommendationerna ser ut före, under och efter träning. Studien visade ingen 
signifikant skillnad mellan elitinnebandyspelarna och motionärerna i deras kunskap om 
kostrekommendationerna, däremot visade sig innebandyspelarna ha bättre kunskap hur 
de ska äta för att optimera sin prestationsförmåga. En studie har gjorts på ungdomar vid 
NIU-gymnasium med inriktning innebandy i Sverige, där syftet var att undersöka 
ungdomarnas energi-, makronutrient- och vätskeintag i förhållande till 
kostrekommendationer anpassade till unga innebandyspelare (17). Slutsatsen var att 
elevernas kostvanor inte är optimala och att de behöver öka mängden mat för att få upp 
energi-, kolhydrat- och vätskeintaget. Detta gör det intressant att undersöka elitsatsande 
ungdomars mat- och måltidssituation när lite forskning kring detta område finns. 

2 Syfte  
Syftet med studien är att utvärdera hur mat- och måltidssituationen ser ut för elever som 
läser vid Riksidrottsgymnasiet med innebandyinriktning. 
Frågeställningar  

• Hur ser elevernas rutiner ut kring matintag under veckan?  
• Hur skattar eleverna sin kunskap om kost vid träning och match samt sina 

kunskaper om matlagning?  
• Hur ser elevernas måltidsordning ut? 

3 Metod 

Uppsatsen har skrivits i samarbete med Innebandyns kompetenscentrum och 
Idrottshögskolan vid Umeå universitet. En kvantitativ metod i form av en enkät lämpade 
sig bäst för att besvara syftet vilket var en övergripande kartläggning av elevernas mat- 
och måltidssituation. Enkätundersökning kan vidare vara lämplig då det gäller frågor 
som kan vara känsliga att svara på ex. kring kost och det underlättar även bearbetningen 
av resultat i jämförelse med exempelvis en kvalitativ undersökning. Urvalet i studien 
var alla innebandyspelare som studerade vid RIG, totalt 46 elever. Fördelningen mellan 
respektive årskurs var; årskurs 1 nio kvinnor och sex män, årskurs 2 åtta kvinnor och sju 
män och årskurs 3 åtta kvinnor och åtta män. Alla elever valde att delta och besvarade 
den webbaserade enkäten.  

3.1 Tillvägagångssätt 

En webbaserad enkät utformades i Google Forms (Bilaga 1). För att se om enkäten var 
lättförstådd och hur inkomna svar skulle se ut gjordes en pilotstudie med sex deltagare. 
Efter kommentarer från både testpiloterna och handledaren gjordes vissa justeringar, där 
frågor togs bort som ansågs irrelevanta samt att frågor lades till för att säkerställa att 
syftet besvarades. Enkäten utformades med sakfrågor i början för att få in nödvändig 
bakgrundsinformation om eleverna. Därefter användes attitydfrågor för att kunna 
besvara syftet. Frågorna var slutna, det vill säga att deltagarna ej hade möjlighet till att 
fritt skriva in ett svar på frågorna. Det var inte obligatoriskt för eleverna att svara på alla 
frågor eftersom att det bedömdes kunna öka risken för att elever inte valde att svara på 
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hela enkäten om de exempelvis ville hoppa över en fråga som de inte förstod. Detta 
innebar att internt bortfall var möjligt i enkäten. Efter att enkäten blivit reviderad och 
ansågs klar skickade vår handledare vidare enkäten till en tränare på RIG som delade 
enkätens länk till eleverna via deras Facebookgrupp. Där var enkäten tillgänglig för dem 
under ett dygn.  

3.2 Databearbetning/Analys 

IBM SPSS version 25.0 användes för att kunna bearbeta och analysera enkätsvaren. 
Data var både i ordinalskala och nominalskala, det i ordinalskala gav en rangordning av 
individerna från deras upplevelse av kunskap medan nominalskalan bara gav oss 
grupperingar som ej går att rangordna (23). Det icke-parametriska testet Chi-2-test 
användes för att jämföra olika variabler utifrån våra frågeställningar i syftet. I vissa fall 
uppfylldes inte kraven för att genomföra Chi-2-test eftersom deltagarna i studien var 
relativt få och då användes Fisher’s exakta test istället. Signifikansnivån sattes till 
p<0.05 för att kunna förkasta nollhypotesen om en skillnad fanns (23). Alla elever på 
RIG svarade på enkäten vilket gör att det inte förekom något externt bortfall. Det 
förekom endast internt bortfall på fråga 10 som handlade om man åt färre mål än vad 
som angetts i fråga 8 och 9. På den frågan valde elva elever att inte svara.  
 
På frågorna om hur eleverna upplever sin praktiska och teoretiska kunskap om 
matlagning och om de upplever sig ha tillräckligt med kunskap om hur man äter 
optimalt vid träning och match grupperades svarsalternativen ”instämmer helt” och 
”instämmer till stor del” till en grupp och ”instämmer till viss del” och ”instämmer inte 
alls” till en grupp. För frågan om hur ofta de tillagar mat med kompisar har variablerna 
”mer än två gånger i veckan” och ”en till två gånger i veckan” slagits ihop, medan de 
andra tre variablerna är i ursprungsformen. Aldrig och mer sällan än en gång per vecka 
har även de slagits ihop i frågan om hur ofta de köper färdigrätter till middag och hur 
ofta de köper mat från restaurang/snabbmatsställen/takeaway. 
 

3.3 Etiska aspekter  

Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor, är åldersgränsen 15 år 
för att vara med i en studie utan målsmans tillstånd och eleverna levde upp till detta 
kriterium (24). Enkätens svar behandlades anonymt, eftersom svaren inte kunde kopplas 
ihop med individer. Däremot kunde inte absolut anonymitet om vilka deltagarna i 
studien är garanteras, eftersom RIG innebandy inte finns på flera ställen i Sverige. Den 
lilla gruppen var dessutom uppdelad i mindre grupper beroende på kön och årskurs 
vilket gjorde att anonymiteten blev mindre. Enligt det fyra forskningsetiska principer 
blev eleverna informerade i introduktionen till enkäten att de måste vara över 15 år för 
att delta, att de ger deras samtycke samt att alla svar kommer behandlas konfidentiellt 
och nyttjandekravet att den insamlade data endast används i uppsatsen (Bilaga 1) (23).   

3.4 Författarnas förförståelse 

Författarna har läst fem terminer på Kostvetarprogrammet vid Umeå universitet och 
hade goda kunskaper kring kost och hälsa. En av författarna har själv gått på ett RIG 
med inriktning skidskytte och hade en god förståelse hur det är att kombinera träning 
med skola. Den förståelsen hur det är att studera på RIG gav underlag till frågorna i 
enkäten, även kunskapen författarna fått under sina terminer på programmet. Den 
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förförståelse som fanns om kost och träning kan har påverkat underlaget till 
enkätfrågorna.  

4 Resultat 
Urvalet av deltagare till studien var juniorspelare på RIG med inriktning innebandy. Det 
var totalt 46 deltagare, varav 25 var kvinnor och 21 var män (tabell 1).  
 
Tabell 1. Bakgrundsinformation för respektive kön på Riksidrottsgymnasiet i innebandy. 
Umeå, februari 2018.  

 Kön 
Kvinnor, n (%) 

Kön 
Män, n (%) 

 
Totalt: n (%) 

 
25 (54%) 

 
21 (46%) 

   
Boendeform:   

Eget boende, n (%) 8 (42%) 11(58%) 
Elevhem, n (%) 15 (60%) 10 (40%) 

Hemma hos föräldrar, 
n (%) 

2 (100%) 0 (0%) 

   

Årskurs   
År 1, n (%) 9 (56%) 7 (44%) 
År 2, n (%) 8 (53%) 7 (47%) 

År 3, n (%) 8 (53%) 7 (47%) 

 

4.1 Hur ser elevernas rutiner ut kring matval under veckan?  
Majoriteten av eleverna (n=33) svarade att de själva lagade middag dagligen, medan de 
som bodde hemma hos föräldrarna (n=2) uppgav att de en gång i veckan eller mer 
sällan gjorde middag. Nitton av männen uppgav att de dagligen lagade middag medan 
det var 14 kvinnor som gjorde det (p=0,076). Att laga mat tillsammans med kompisar 
gjorde större delen av eleverna (n=25) en gång i veckan eller mer. En signifikant 
skillnad visade sig mellan vilken årskurs eleverna gick och hur ofta de lagade mat 
tillsammans med vänner (p=0,046). Från både åk 1 och 2 lagade mer än hälften av 
eleverna (n=10 resp. n=10) mat med sina vänner minst en gång i veckan, medan från åk 
3 gjorde bara en tredjedel det (n=5).  
 
Majoriteten (n=39) av eleverna köpte aldrig eller sällan (<1 gång/vecka) färdigrätter, det 
vill säga mat du kan värma eller äta med en gång, t.ex. frysta färdigrätter eller 
salladsbar. En stor del av eleverna (n=29) köpte aldrig eller sällan (<1 gång/vecka)mat 
från restaurang/takeaway. Dock visade det sig att nästan hälften av eleverna i åk 3 (n=7) 
köpte mat på restaurang/takeaway en gång i veckan. Det fanns inga skillnader mellan 
könen.   
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Majoriteten (n=37) svarade att de ibland lagade mat för att få matlådor flera dagar 
framöver. En skillnad kunde ses mellan årskurserna, där fler elever från årskurs 1 och 2 
(n=2 resp. n=3) aldrig lagade mat för flera dagar framöver, jämfört med årskurs tre där 
det istället fanns elever (n=3)  som ofta gjorde matlådor (p=0,049). Några skillnader 
mellan könen upptäcktes inte.  
 

4.2 Hur skattar eleverna sin kunskap om kost vid träning och match samt sina 
kunskaper om matlagning?  
Det flesta eleverna (n=44) upplevde att de hade praktisk kunskap att tillaga sina 
måltider och majoriteten (n=38) ansåg att de även hade teoretiska kunskaper för att 
kunna planera måltiderna. Det var 17 av männen och 13 av kvinnorna som instämde 
helt att de hade tillräckligt med praktiska kunskaper hur de ska tillaga en måltid 
(p=0,078). Avseende teoretiska kunskaper instämde 20 av männen och 18 av kvinnorna 
att de hade tillräckligt med kunskap (p=0,225). Det fanns inga skillnader avseende 
varken praktisk eller teoretisk upplevd kunskap utifrån vilken årskurs eleverna gick i 
(p=0,540 resp. p=0,903).  
 
En majoritet av eleverna instämde att de upplevde sig veta hur man äter optimalt vid 
träning (n=38) och match (n=35). Det fanns inga signifikanta skillnader mellan varken 
kön eller årskurs.  

4.3 Hur ser elevernas måltidsordning ut?  
 
Cirka en tredjedel av eleverna åt frukost mer sällan än 5 dagar per vecka.  En 
övervägande del av eleverna (n=43) åt lunch och middag fem till sju gånger i veckan 
eller mer. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan varken kön eller årskurs. Alla 
elever (n=46) åt mellanmål varje dag, Figur 1 visar att vanligast var att eleverna åt två 
mellanmål per dag (n=29). En signifikant skillnad fanns mellan årskurserna (p=0,005) 
där eleverna från årskurs 2 hade en någorlunda jämn fördelning mellan 2–3 mellanmål 
per dag. Årskurs 1 och 3 hade flest som bara åt två mellanmål per dag, men det fanns 
några i båda de klasserna som åt en, tre och fyra mellanmål per dag.  
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Figur 1. Hur många mellanmål eleverna (n=46) på RIG åt per dag beroende vilket år 
på gymnasiet de gick enligt en webbaserad enkät. Februari 2018.  
 
Det var 31 elever som svarade att de åt annorlunda under en matchdag. Det som gjordes 
annorlunda var att eleverna drack mer vatten (n=29) och/eller åt mer kolhydrater 
(n=18). Det fanns en tendens till att elever i åk 3 oftare drack extra vatten under en 
matchdag (n=13) jämfört med elever i åk 1 (n=8) och åk 2 (n=8), men skillnaden var 
inte signifikant (p=0,075). Det fanns inga skillnader mellan årskurserna eller könen att 
man åt mer kolhydrater under en matchdag.  
 
Den vanligaste orsaken att hoppa över en måltid var att de inte tyckte om vad som 
serverades i skolan, vilket nio av männen och åtta av kvinnorna svarade. För årskurs 1 
var detta den vanligaste orsaken till överhoppad måltid (n=8). Tio av kvinnorna och fyra 
av männen hoppade över ett mål på grund av att det inte kände sig hungriga, och det var 
den vanligaste orsaken till överhoppad måltid i årskurs 2 (n=7) och 3 (n=4). En annan 
orsak eleverna uppgav till att det hoppade över ett mål mat var tidsbrist, vilket åtta 
kvinnor och ett fåtal män angav. Det fanns inte några signifikanta skillnader mellan 
könen eller årskurserna.  
 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Att använda en kvantitativ metod i form av en enkät gör det lättare att nå ut till en större 
grupp vilket är en fördel om man vill få många svarande. Med en enkät får man bara 
fram svar på de frågor som ställs och det finns ingen möjlighet att fördjupa sig i några 
frågor. Deltagaren kunde inte fylla i några egna svar, för att utveckla hur de ser på 
situationen. Detta kan vara en nackdel men den typen av data hade behövt behandlas på 
ett kvalitativt sätt och det skulle vara för tidskrävande under de få veckorna studien 
pågick. Att ha en enkätundersökning kan vara en fördel eftersom kost kan vara en 
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känslig fråga, speciellt i den åldern eleverna är. Anonymiteten kan ha möjliggjort att 
eleverna vågade fylla i hur deras mat- och måltidssituation faktiskt såg ut. En nackdel 
med enkäten, precis som med alla metoder där man ska gå tillbaka i tiden och komma 
ihåg vad man har ätit, är att det är lätt att glömma bort vad man har ätit och över- eller 
underrapportera sitt matintag. 

  
Urvalet till den här studien var alla elever som går på RIG med inriktning innebandy 
och totalt var det 46 elever. Antalet möjliga deltagare var begränsat och det kan bidra 
till att möjligheten att se statistiskt signifikanta skillnader begränsas när deltagarna delas 
in i mindre grupper utifrån exempelvis kön och årskurs. Att generalisera elevernas svar 
mot populationen i stort är inte genomförbart men eventuellt skulle det vara möjligt att 
generalisera mot elever i samma situation som satsar mot eliten. En grupp testpiloter 
fick testa enkäten och komma med kommentarer på om frågorna var lättförstådda och i 
enlighet med syftet. Validiteten ökar när man låter andra kommentera, för att vara säker 
på att det som mäts är det man faktiskt vill mäta (23).  I efterhand har det framkommit 
att det saknades ett svarsalternativ för de personer som inte ändrade antal måltider eller 
mellanmål under någon dag, vilket kan påverka validiteten. En möjlig felkälla i den här 
enkäten är att respondenten har ett egenintresse att inte svara ärligt på frågorna, att 
svaren som ges är det svaren de tror att undersökaren vill ha. Detta kan påverka 
reliabiliteten eftersom eleverna läser tränings- och tävlingslära där grundläggande 
kostkunskaper ingår, eleverna känner kanske att de borde ha den här kunskapen. På 
frågan om man åt färre mål och vad det berodde på, där fanns inget svarsalternativ att de 
aldrig åt färre mål och ett internt bortfall förekom, eftersom eleverna kunde hoppa över 
frågan.  
 

5.2 Resultatdiskussion  

Denna studie visade att de flesta eleverna dagligen åt frukost, lunch, middag och 
mellanmål och att de upplevde att deras kunskaper kring att praktiskt laga och teoretiskt 
planera en måltid var goda. Att deras upplevda teoretiska kostkunskaper är god kan bero 
på att det ingår grundläggande kostkunskap i läroplanen (2).  
 
I en tidigare studie från NIU-gymnasium med inriktning innebandy drogs slutsatsen att 
ungdomarnas kostvanor inte var optimala och att de behövde öka energiintaget (16). 
Eftersom RIG är för elitsatsande ungdomar har de kanske bättre koll på vad de ska äta 
för att prestera jämfört med vanliga ungdomar, något som visats då man jämfört 
elitsatsande innebandyspelare med motionärer (15). En tidigare studie visade att 
elitidrottande ungdomarna inte visste vad de skulle äta innan träning och åt ingenting 
alls innan träning (10). Majoriteten av eleverna i vår studie på RIG åt frukost, lunch, 
middag och mellanmål varje dag och upplevde att de hade goda kunskaper om vad de 
skulle äta innan träning. Det vi inte kan se utifrån den här undersökningen är dock hur 
mycket energi de får i sig och vad de faktiskt äter under måltiderna. De ansåg att deras 
praktiska och teoretiska kunskaper var goda. Många elever lagade middag dagligen och 
köpte sällan färdigrätter. Att eleverna upplever att de har koll på hur de planerar och 
tillagar maten kan bero på att det ingår grundläggande närings- och kostkunskap i 
läroplanen vilket kan bidra till att de förstår syftet bakom varför de ska äta näringsrik 
mat och att maten bör hålla bra kvalitet (2). En annan bidragande orsak till att eleverna 
skattade deras kunskap som god kan vara att råd för kost vid träning, och kost i 
allmänhet, har blivit mer tillgängligt när sociala medier och internet alltid finns ett 
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knapptryck bort. Det kan förklara den kunskapsökning som tycks ha ägt rum om vi 
jämför våra resultat med den studie som utfördes 2008 (9), då tillgängligheten av 
sociala medier har ökat. Både matlagningsprogram och influenser på sociala medier, där 
personer visar precis vad de äter för att inspirerar andra, har ökat de senaste åren (26). 
Det skulle också kunna påverka ungdomarna på ett negativt sätt, att det känner sig 
stressade över hur andra hinner träna och äta bra.  
 
Förutsättningar som ekonomi och tid kan påverka matvanor. När du studerar på 
gymnasiet får du studiebidrag på 1050 kr samt ett inackorderingstillägg där summan 
varierar beroende på avståndet mellan skolan och hemmet (28–29).  Det kan bli en 
begränsad budget när man bor själv och måste sköta inköpen ensam. Amerikanska 
elitatleter upplevde att begränsad budget kunde vara ett ekonomiskt hinder för att göra 
hälsosamma livsmedelsval (9). För elever som bor hemma hos sina föräldrar är 
sannolikheten större att föräldrarna bekostar hushållets mat. I en amerikansk studie där 
fotbollsspelande college-studenter har intervjuats kom det fram att tid var den stora 
boven, och att det påverkade vad de åt för mat (27). I vår studie svarade elva elever att 
de hoppade över ett mål mat på grund av tidsbrist. De amerikanska ungdomarna valde 
på grund av tidsbrist att tillaga snabbmat, det vill säga mikrovänlig mat. De lade dock 
till en extra proteinkälla, då de ansåg att protein var den viktigaste källan för att kunna 
prestera (27).  
 
Att flytta hemifrån i tidig ålder är något som man i tidigare studier sett kan påverka 
kosten. Amerikanska ungdomar som flyttade hemifrån i tidig ålder upplevde att kosten 
kunde bli sämre eftersom matlagningskunskaperna inte hade hunnit utvecklas (9). Man 
såg dock också att även de amerikanska ungdomar som bodde hemma hos sina föräldrar 
inte alltid fick tillräckligt näringsrik mat, eftersom föräldrarna saknade kunskap om kost 
vid träning. Jämfört med de amerikanska ungdomarna så tycks eleverna i vår studie 
uppleva att de hade goda kunskaper kring kost vid träning. Eleverna som fortfarande 
bor hemma hos föräldrarna påverkas dock av föräldrarnas kunskap. På ett positivt sätt 
om föräldrarna har rätt kunskap och lagar energi- och näringsrik mat och på ett negativt 
sätt om de inte besitter kunskapen och eleven inte får i sig tillräckligt med energi och 
därmed inte kan prestera i skolan eller på träningar.  
 
Om eleverna hoppade över ett mål mat berodde det på att de inte var hungriga eller inte 
gillade vad skolan serverade. Vad skolan serverar för mat är svårare att påverka och alla 
tycker om olika maträtter. Det kan vara så att de åt ett större mellanmål eller större mål 
mat senare på dagen om de valde att hoppa över skollunchen, men det vet vi tyvärr inte. 
Skolmåltiderna i grundskolan är skattefinansierade i Sverige och kommunen bestämmer 
matsedeln i kommunala skolor.  Skollunchen har krav på sig att vara näringsriktig 
(3,30), men om eleverna inte äter den så spelar inte näringsinnehållet någon roll. Att 
eleverna dagligen äter ett mellanmål kan bero på att de får ett mellanmål från skolan 
varje dag. Vad det här mellanmålet består av vet vi däremot inte. Att inte få i sig 
tillräckligt med energi en dag går att justera under veckan genom att äta mer en annan 
dag. De dagar man tränar mindre behövs inte lika mycket mat och energi som under en 
matchdag (31).   
 
Att äta tillsammans är utvecklande för våra relationer har tidigare forskning visat (18, 
27), därför ansågs det intressant att fråga om eleverna äter tillsammans med vänner när 
majoriteten av eleverna inte längre bor hemma hos familjen. En stor del av eleverna 
lagade mat tillsammans med sina vänner minst en gång i veckan, men det fanns även ett 
fåtal elever som aldrig lagade mat med sina vänner. Vi vet inte om de äter mat 
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tillsammans med andra, eftersom enkäten endast frågade om de lagade mat tillsammans 
med vänner. Det går inte heller att se om de äter mat tillsammans med andra i andra 
sammanhang, som när de köper takeaway eller mat på restaurang. Vi kan därmed inte 
veta om de här eleverna har sällskap vid sina måltider utanför skolan. I en amerikansk 
studie på fotbollsspelande studenter åt de ofta tillsammans på college och delade upp 
ansvarsområden för alla som var med vid måltiden (27). Det skulle vara intressant att 
veta om eleverna på elevhemmet gjorde något liknande tillsammans, för att få en 
överblick om de såg matlagningen som en social aktivitet. En översiktsartikel visar att 
många människor anpassar sina matval beroende på vilka människor de har i närheten 
när det äter (30). Studiekamrater kan alltså ha en påverkan på vad man äter, speciellt när 
man äter i matsal tillsammans (27). Det kan påverka eleverna på flera olika sätt, att man 
äter mer eller mindre och att hälsosammare eller mindre hälsosamma val görs.  
  
I studien kommer det inte fram hur stora portionerna är och om det täcker elevernas 
energiintag per dag. Studien skulle behöva kompletteras med matdagböcker och/eller 
kosthistoriska intervjuer för att i större detalj få fram vad eleverna äter på en dag och ge 
en mer tydlig bild hur deras mat- och måltidssituation ser ut. Vidare behövs 
undersökningar för att studera viktiga faktorer vid matlagning, hur mycket tid de har att 
laga mat och om de tycker det är viktigt med sällskap vid måltiderna. Det vore också 
intressant att studera orsakerna till deras matvanor, t.ex. om de huvudsakligen äter för 
att maten ger den energi de behöver för att kunna bli så bra innebandyspelare som 
möjligt, om de äter för att det är gott och/eller  om de äter som en social aktivitet.   
 

5.3 Samhällsrelevans 

För att kunna främja elevernas hälsa och välmående behöver de ha rätt kunskap vad de 
ska äta för att kunna prestera och må bra. Flera studier visar att fel kost vid träning kan 
leda till ökad skaderisk (10), viktuppgång (9), sömnsvårigheter (10) och ätstörningar 
(6,12–13), därför är det viktigt att eleverna, föräldrar och tränare har rätt kunskap för att 
de ska hålla sig skadefria och friska. Grundläggande kostkunskap ingår i elevernas 
läroplan och ökad kunskap om kost och näring förväntas att leda till en förbättrad kost 
och bättre matval (30). Kosten är en betydande faktor eftersom de fortfarande är i en 
utveckling- och tillväxtfas i livet (5–6). Det kan dock vara svårt att hålla en hälsosam 
kosthållning om man har begränsade resurser ekonomiskt (30).  
 
Skolverket arbetar aktivt för att alla elever ska få lika förutsättningar under skoltid. För 
eleverna på RIG sponsrar Riksidrottsförbundet med 38000kr per elev och läsår för att 
kompensera för de ökade kostnaderna för ämnet specialidrott (33). Det bidrar till att 
minska skillnader i förutsättningar mellan eleverna på RIG under studietiden. 
Skolmåltiden är ett exempel på en sådan förutsättning där alla elever serveras näringsrik 
mat och oavsett socioekonomisk status får ingen elev bättre eller sämre mat än en 
annan. Grundläggande kostkunskap borde ingå på alla läroplaner i gymnasieskolan och 
inte bara i de med idrottsinriktning, för att ungdomar ska få en överblick hur viktigt det 
är med kost och hälsa i dagens samhälle. Det gäller inte bara kost vid träning och 
prestation utan för gemene man. Psykisk ohälsa, övervikt och fetma är stora 
samhällsproblem, och om ungdomar får kunskap hur viktigt det är att äta näringsrikt i 
gymnasiet har de kunskapen i färskt minne när de flyttar hemifrån och ska tillaga och 
planera måltiderna själva. Det är lätt att välja den enkla vägen med snabbmat när man 
inte har den praktiska kunskapen och att man äter för mycket eller mindre hälsosamt 
eftersom man inte besitter den teoretiska kunskapen.  
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6 Slutsats  
Överlag upplevde eleverna på RIG att deras praktiska kunskap såsom att laga en måltid 
och deras teoretiska kunskap såsom att planera en måltid var god. De flesta eleverna 
lagade dagligen middag hemma och köpte sällan färdigmat. Det kan bero på att 
grundläggande kostkunskap ingår i läroplanen samt att sociala medier påverkar 
ungdomars matintresse. Att ha kunskaper i kost vid träning är betydande för att kunna 
prestera på topp i idrotten och kunna fortsätta utvecklas som spelare och kroppsmässigt. 
Det är även en viktig del för att minska skador i samband med träning. Studiens låga 
deltagarantal kan ha bidragit till att det finns få statistiskt signifikanta skillnader i 
resultatet. För att fördjupa kunskapen om RIG-elevers mat- och måltidssituation skulle 
man kunna använda kostregistrering och/eller en kvalitativ metod och på så sätt få veta 
mer vad de faktiskt äter och hur måltidssituationen ser ut.  

7 Författarnas bidrag 
JG och MJ har tillsammans skrivit uppsatsen hela vägen från utformandet av 
projektplanen och enkäten till bearbetningen av data till uppsatsens slut. 
 

8 Tack 
Ett stort tack till eleverna och tränaren på RIG med inriktning innebandy för att ni ville 
delta i vår undersökning.  
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Bilaga 1 (1/3) 

 
Enkät till elever på RIG i Umeå.  
 
Vi är två kostvetarstudenter som skriver vår kandidatuppsats vid Umeå universitet och 
har tagit fram en enkät för att undersöka hur mat- och måltidssituationen ser ut för er 
elever på Riksidrottsgymnasiet med inriktning innebandy i Umeå.  
 
Genom att svara på enkäten ger du ditt samtycke att genomföra enkäten och att 
du är över 15 år vid detta tillfälle. Det är frivilligt att delta och du kan avsluta enkäten 
när du vill.  
 
Svaren kommer behandlas konfidentiellt, det kommer inte att vara möjligt att koppla 
resultaten till specifika personer och resultaten kommer presenteras gemensamt för 
hela gruppen.  
Resultaten kommer presenteras i våran C-uppsats och kommer finnas tillgänglig på 
Umeå universitets hemsida. 
Tack för din medverkan, om du har några funderingar över uppsatsen eller enkäten 
kan du kontakta oss. 
 
Josefin Gustafsson    Märta Jakobsson 
070-877 36 16   070-660 02 67 
jogu0138@student.umu.se   maja0308@student.umu.se 
 

Fråga 1 
Är du:   

• man 
• kvinna   
• annat 

 
Fråga 2 
Vilket år i gymnasiet går du?  

• År 1  
• År 2   
• År 3  

 
Fråga 3 
Hur ser din boendesituation ut under skolveckan? 

• Bor hos föräldrarna 
• Elevhem 
• Eget boende 
• Annat  

 
Fråga 4 
Vilka tillgångar har du i köket för att kunna tillaga mat? 

• spis 
• ugn 
• mikro 
• annat  

 
 
 
 
  



   

 

Bilaga 1 (2/3) 

Fråga 5  
Anser du att du har tillräcklig praktisk kunskap för att laga maten själv? (ex. 
tillagningsmetoder, hantera olika livsmedel i matlagning osv.) 

Instämmer Instämmer Instämmer  Instämmer 
helt till stor del till viss del inte alls 

 
Fråga 6 
Anser du att du har tillräcklig teoretisk kunskap om att planera måltider (ex. följa recept, 
sätta samman en måltid osv.) 

Instämmer Instämmer Instämmer  Instämmer  
helt till stor del till viss del inte alls 

 
Fråga 7 
Anser du att du har tillräckligt med kunskap om..? 
  Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  
  helt till stor del till viss del inte alls 
 
Hur man äter  
optimalt vid träning?   
 
Hur man äter  
optimalt vid match?   
 
Fråga 8 
Hur ofta äter du nedanstående måltider?  
 Aldrig  1-2 ggr/v 3-4 ggr/v 5-7ggr/v  mer än 7ggr/v 
Frukost 
Lunch 
Middag  
 
Fråga 9 
Om du äter mellanmål, hur många gånger per dag äter du vanligtvis det? 

• Aldrig 
• 1ggn/dag 
• 2ggr/dag 
• 3ggr/dag 
• 4ggr/ eller fler 

 
Fråga 10 - 
Om du äter färre mål än vad du angett i fråga 8 och 9, vad beror de vanligtvis på? 
Det är frukost, lunch, middag och mellanmål vi refererar till, flera val möjliga. 

• Tidsbrist   
• Inte hungrig  
• Tyckte inte om det som serverades i skolan 
• Upplevde att jag inte behövde äta alla mål 
• Annat 

 
Fråga 11 
Hur ofta tillagar du middag i ditt eget hem?  

• Dagligen 
• 5-6ggr/veckan 
• 2-4ggr/veckan 
• 1ggr/veckan 
• Mer sällan än en gång per vecka 
• Aldrig 



   

 

Bilaga 1 (3/3) 

 
Fråga 12 
Om du lagar mat, gör du extra mycket så att du kan få matlådor som kan ätas flera 
dagar framöver? 

• Alltid 
• Ofta 
• Ibland  
• Aldrig 

 
Fråga 13 
Om du tillagar mat tillsammans med kompisar, hur ofta händer det? 

• mer än 2 gånger i veckan 
• 1-2 gånger i veckan 
• 2-3 gånger i månaden 
• 1 gång i månaden eller mindre 
• Aldrig 

 
Fråga 14 
Hur ofta köper du färdigrätter till middag? (kompletta måltider i livsmedelsbutik; ex 
frysta färdigrätter, fryst pizza, salladsbar) 

• Dagligen  
• 5-6 ggr/v 
• 2-4 ggr/v 
• 1 gång/v 
• Mer sällan än en gång per vecka 
• Aldrig 

 
Fråga 15 
Hur ofta köper du mat på restaurang/snabbmatsställen/takeaway?  

• Dagligen  
• 5-6 ggr/v 
• 2-4 ggr/v 
• 1 gång/v 
• Mer sällan än en gång per vecka 
• Aldrig 

 
Fråga 16 
Äter du annorlunda en matchdag? (flera svar möjliga)  

• Måltidsordningen förändras  
• Äter mer kolhydrater  
• Äter mindre  
• Dricker mer vatten 
• Dricker sportdryck 
• Nej, gör inget annorlunda  
• Annat 


