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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund Damfotbollsspelare bör ha kunskap och intresse för kost. 

Damfotbollsspelare intar ofta mindre energi än vad rekommendationerna säger och 

riskerar då att hamna i den kvinnliga idrottstriaden, som påverkar hälsa och prestation 

negativt. Kostens sammansättning och tiden för intag är av betydelse för spelaren. 

Syfte Vårt syfte är att undersöka attityder och kunskap till kost hos kvinnliga 

fotbollsspelare. Studien undersöker skillnader mellan fotbollsspelare på elitnivå 

respektive lägre nivå.  

Metod Studien bygger på en kvantitativ metod, där en webbenkät skickades till 

fotbollslag ur de högsta divisionerna. För analys av data användes SPSS 25 med Chi-2 

samt Mann-Whitney T-test. Signifikansnivån sattes till p < 0.05. Excel användes för 

figurer.  

Resultat Totalt deltog 207 damfotbollsspelare. Dessa delades in i två grupper; 

”Elitnivå”, vilken bestod av Damallsvenskan, Elitettan och Svenska spel F19 (n=111) 

samt ”lägre nivå” med, division 1-2 (n= 96). Det fanns en signifikant skillnad (p 

<0,001) mellan grupperna gällande attityder till kost i samband med träning, där fler 

spelare på elitnivå såg till att äta en större måltid både före och efter träning mellan 

grupperna. Mindre än hälften (48%) av spelarna på elitnivå och 33% av spelarna på 

lägre nivån åt enligt idrottens tallriksmodell (p=0,155). Båda grupperna (elit 69% och 

lägre nivå 69%) ansåg att de hade tillräcklig kostkunskap (p = 0,924), trots att 

majoriteten (Elit=81% och lägre nivå=76%) saknade kostutbildning (p=0,337). Över 

60% av elitspelarna samt spelarna på lägre nivå skattade sitt behov av kunskap >3 på en 

skala från 1-5. 

Slutsats Trots att spelarna påstår sig ha tillräckligt med kunskap, är det få som 

rapporterar att de äter enligt kostrekommendationerna. Studien visar att attityderna och 

kunskapen inte var tillfredsställande. Det behövs därför vidare kostutbildning för 

spelare på alla nivåer. 

 
  



 
ABSTRACT 
 
Background Nutrition knowledge is really important for female soccerplayers. The 

players often consume less energy than what is recommended, and risk suffering from 

the female athlete triad, which adversely affects health and performance. The time of 

intake and the composition of the diet are of importance to the player. 

Objective Our purpose is to study attitudes and knowledge about diet in female soccer 

players. The study investigates whether diet, knowledge and attitude differs between 

female soccer players at elite division compared player in lower division.     

Method A quantitative method with questionnaire was used, which was sent to swedish 

high division soccerplayers. For analysis of data and creating figures, SPSS 25 and 

Excel were used. Chi 2 test as well as the Mann-Whitney U test were used. Significance 

level was set to p <0.05.  

Results 207 female soccerplayers were included. They were divided into two groups; 

elite group (n=111) included Damallsvenskan, Elitettan and Svenska spel F19. Lower 

division group included division one and two(n=96). The diet was important to 83% of 

the eliteplayers and 66% of the players in the lower division group. Attitudes to diet 

associated with exercise, where different between the groups (p <0.001). More elite 

players seemed to eat a larger meal both before and after training. Less than half (48%) 

of the elite players and one third of the players in the lower division ate according to the 

“Idrottens tallriksmodell” (p=0,155). Both groups (69%) considered that they had 

adequate dietary knowledge (p = 0,924), although the majority (Elit = 81% and lower 

division= 76%) lacked dietary education (p = 0.337). Over 60% of elite soccerplayers 

and lower division players estimated their need for knowledge> 3 on a scale from 1-5. 

Conclusion Although the players claim to have enough knowledge, there are few who a 

report eating according to the dietary recommendations. The study has shown that 

attitudes and knowledge were not satisfactory. Therefore, more education is required for 

players in each and every divisions of the study. Over 60% of elite and lower divison  

players estimated their need for knowledge >3 on a scale from 1-5. 
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1 BAKGRUND 
 

1.1 Energiintag 
Energiintaget är centralt för en idrottare (1). Ett tillräckligt energiintag bidrar till en god 

nutritionsstatus och bibehåller en normal kroppsfunktion. Idrottsforskning visar att det 

är vanligt att kvinnliga elitidrottare äter för lite och till följd av det får energibrist (2). 

Enligt studier hade 60 procent av elitidrottare energibrist. Detta beror delvis på 

okunskap om sammansättning av kost, dämpad hunger eller tidsbrist, då spelarna har 

haft ett fullspäckat träningsschema (3-5). Både energibrist och högintensiv träning kan 

minska aptiten (1, 2). 

 

1.2 Timing & SOK 
Det mest föredragna bränslet vid högintensivt muskelarbete är kolhydrater, 

huvudsakligen glykogen (6, 7). Kroppens glykogenlager i lever och muskulatur är 

begränsade och töms relativt snabbt vid hård träning, vilket påverkar prestationen 

negativt (8). Det är därför viktigt att börja träningen med fyllda glykogenförråd. Efter 

träningen gäller det att snabbt starta återhämtning och uppbyggnad genom att återställa 

glykogenförråden i nära anslutning till träningen. 

 

I en studie har man sett att de första timmarna efter träningen var den känsligaste 

perioden för glykogensyntes (6). För en optimal återhämtning efter ett hårt träningspass, 

krävdes en kolhydratrik måltid. Detta ska helst intas direkt efter träningen för att fylla 

på glykogenlagren i både muskler och lever. Sammansättningen och timing av kosten, 

spelar därmed en viktig roll före, under och efter uthållighetsträning. Vid lågt intag av 

kolhydrater efter träning återställs bara en liten del av muskelglykogenet, vilket bidrar 

till kronisk trötthet. 

 

Inom idrottsnutrition har ”timingen” en viktig roll, alltså när, vad och vilka mängder 

man ska äta/dricka när det gäller framförallt kolhydratintaget (8, 9). Svenska Olympiska 

Kommittén (SOK) har tagit fram kostrekommendationer för att skapa de bästa 

förutsättningarna för svenska idrottare att nå optimal prestation (8). 

Rekommendationerna har vetenskapligt underlag och riktar sig till idrottare på 

internationell nivå. För att fotbollsspelaren ska få i sig tillräckligt med både energi och 

alla makronutrienter, bör man äta enligt Idrottens tallriksmodell (10). Idrottens 

tallriksmodell innebär en fördelning på tallriken med ½ kolhydrater, ¼ protein och ¼ 

rotfrukter och grönsaker 

 

1.3 Attityder, Kunskap och kostens betydelse 
Många idrottare saknar kunskap om hur mycket och vad som behöver intas för att nå 

upp till det höga energibehov som de har (11-14). En ökad kunskap med hjälp av 

kostrekommendationer, speciellt rekommendationer för högenergiförbrukare, skulle 

därför kunna bidra till en förbättrad kost och därmed ökad hälsa och prestation för 

idrottaren (15-17). 

 

Viss forskning tyder på att atleter har god kunskap om kolhydrater och att de ansåg att 

kolhydrater borde vara en huvudkälla för energi (18). Dock såg man ett behov av 
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proteinkunskap (18-20). En forskningsstudie hävdade att elitidrottare ofta intog mer 

protein och mindre kolhydrater än vad som rekommenderats (21). En annan studie 

visade att kunskap om behov av tillskott samt proteinets roll för idrottaren var medioker 

(22). Detta såg man i en collegestudie från USA, där idrottare ansåg att protein var en 

god källa för snabb energi och i samma studie var det mindre än häften som visste att 

protein byggde muskler (18) 

 

1.4 Triaden 
Den kvinnliga Idrottstriaden är ett vanligt hälsoproblem bland idrottande kvinnor (2, 23, 

24). Triaden visar på ett samband mellan energibrist, menstruationsrubbningar och 

minskad benmineralisering. Oregelbunden eller utebliven menstruation har ofta 

betraktats som ett naturligt resultat av hård fysisk aktivitet (2, 24). Dock finns det 

vetenskapliga bevis på att menstruationsrubbningarna beror på hormonella förändringar, 

som orsakas av energibrist (2). En långvarig energibrist leder till en rad allvarliga 

konsekvenser för hälsan, bland annat ökad skaderisk, sämre benhälsa och försämrad 

prestationsförmåga. Då tidigare forskning om svenska kvinnliga fotbollsspelares 

attityder och kunskap inte finns, är det ett viktigt ämne att uppmärksamma. Detta 

eftersom det är viktigt för elitidrottare att äta rätt för att bibehålla god hälsa för att 

kunna prestera optimalt (6). 

2 SYFTE 
Vårt syfte är att undersöka attityder till och kunskap om kost hos kvinnliga 

fotbollsspelare. Studien undersöker om kosten, kunskapen och attityden skiljer sig 

mellan fotbollsspelare på elitnivå respektive lägre nivå. 

3 METOD 
 

3.1 Metodval 
Studien vilar på en kvantitativ metod, som gjordes i Umeå, vid Umeå Universitet. En 

webbenkät, med strukturerade kostrelaterade frågor, utformades för att undersöka 

fotbollsspelares kunskap, attityd och inställning till kost. Alla frågor, förutom den öppna 

frågan, var obligatoriska. Google forms användes som verktyg vid utformandet av 

enkäten (Bilaga 1). Syftet med en kvantitativ ansats var att nå en bred publik på en stor 

geografisk yta, samt att inte påverka deltagarna vid personlig kontakt. Dessutom valde 

vi webbenkäter för att det är ett lätt, snabbt och billigt sätt att samla in information på. 

Enkäter med skalor användes för att kunna omvandla attityder till data som kan 

analyseras i statistikprogram. Det externa bortfallet var inte möjligt att fastställa, då 

antalet personer som tillfrågats att delta i studien inte bestämts i förväg. Vi kunde inte se 

något internt bortfall, då det gick att avbryta enkäten innan den var fullt genomförd. 

Detta kunde inte ses i Google forms resultat. 

 

3.2 Förförståelse 
Vi som författat detta arbete är två studenter, som har studerat fem terminer på 

dietistprogrammet i Umeå, Umeå universitet. Vi har därför god kunskap om kost och 

kostråd samt hur träning påverkar kroppen. Dessutom har båda idrottsbakgrund, då en 

av oss spelat fotboll på elitnivå och har en aktiv livsstil. Dessa förkunskaper har hjälpt 

oss att utforma frågorna till enkäten. Detta eftersom frågorna i enkäten var kost- och 
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idrottsrelaterade. En nackdel kan vara att frågorna varit vinklade på ett sådant sätt, där 

deltagaren känner att den måste ha denna kunskap. 

 

3.3 Urval & Rekrytering 
Ett stratifierat urval gjordes, vilket innebär att individer i den population som kommer 

att studeras, delas in i tänkta grupper (25). Deltagarna delades in i två oberoende 

grupper. Grupp 1: Fotbollsspelare vilka spelade på elitnivå (damallsvenskan, elitettan 

och svenska spel F19). Grupp 2: Fotbollsspelare som utövar sin idrott på lägre nivå (div 

1 och div 2) i Sverige. Deltagarna skulle vara kvinnliga fotbollsspelare mellan 15 - 45 

år. 

 
Vi tog hjälp av https://www.svenskfotboll.se/serier/ för att se vilka lag vi skulle använda 

oss av. Sedan användes Google för att hitta respektive klubbs hemsida, för att sedan se 

de olika lagens e-mailadresser. Ett missivbrev (Bilaga 2) skickades till alla klubbar i 

Damallsvenskan, Elitettan, Svenska Spel F19, Div 1 och Div 2, där mailadressen var 

tillgänglig. Dock fick vi inte svar från alla lag och vissa lag hade inga fungerande 

kontaktuppgifter. Det blev totalt 80 klubbar, vilka beräknas bestå av ca 25 spelare i 

varje lag. Detta skulle potentiellt sett kunna bli cirka 2000 individer. Resultatet blev 

totalt 207 medverkande (111 elitnivåspelare, samt 96 stycken spelare på lägre nivå). 

Missivbrevet bestod av information om uppsatsens syfte samt en länk till en enkät, som 

tränaren skulle skickas vidare till spelarna. Missivbrevet var utformat i enlighet med 

Trost, som menar att det inte ska vara för långt och att det även ska se inbjudande ut för 

att få så många som möjligt att svara (26). Eftersom enkäten gjordes via internet, kunde 

spelarna avsluta enkäten innan den slutfördes, utan att vi fick information om detta. 

Därmed kunde vi ej se eventuella bortfall. Informerat samtycke hämtades via ett 

följebrev som skickades tillsammans med enkäten. Deltagarna informerades i 

följebrevet om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt samt när som helst kunde 

avbrytas. De fick även information om att deras bidrag var konfidentiellt. Deltagarna 

kunde, vid funderingar eller eventuella problem, vända sig till studiens författare, då 

våra kontaktuppgifter fanns med i följebrevet. 

 

Vi tog hjälp av https://www.svenskfotboll.se/serier/ för att se vilka lag vi skulle 

använda. Sedan använde vi Google för att hitta respektive klubbar hemsida, för att 

sedan se de olika lagens e-mailadresser. Efter det kontaktades alla de adresser som var 

tillgängliga, vissa lag hade flera adresser att kontakta. Dock fick vi inte svar från alla 

lag. 

 

3.4 Databearbetning & Analys 
I enkäten undersöktes inställningen till kostens betydelse för fotbollsspelaren. Enkäten 

innehöll både kostrelaterade frågor samt påståenden om kost i samband med träning. 

Svarsalternativen varierade mellan Likertskalor med svarsalternativ från 1-5, slutna 

frågor och en öppen fråga, där personen fritt fick skriva in egna synpunkter.  

 

Före utskick av enkät genomfördes en pilotstudie där fem informanter medverkade. De 

medverkande var närstående till oss författare, där samtliga hade viss förkunskap om 

fotboll och kost. Testpersonerna genomförde enkäten och gav därtill synpunkter på 

utformning och innehåll. Efter pilotstudien redigerades och förtydligades enkäten och 

frågor omformulerades och lades till.  

 

https://www.svenskfotboll.se/serier/
https://www.svenskfotboll.se/serier/
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Statistikprogrammet ”Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) 25 användes för 

att analysera resultaten. Rådata bearbetades genom att dela upp fotbollsspelarna i två 

oberoende grupper, där 1= elitnivå och 2= lägre nivå. Dessutom delades variabeln för 

frågan “Hur viktig är kosten för dig” upp på i två olika nivåer, där svaren från början 

var 1-5. Där blev svaren 1-3  mindre viktig samt 4-5 väldigt viktig. Likertskalor 

redovisades i form av Boxplot med medianvärde och percentilerna 25 till 75. 

Stapeldiagram och tabeller användes vid frågor på ordinalnivå. Figurerna skapades med 

hjälp av dataprogrammet Excel, för att resultaten skulle vara så konkreta och enkla att 

förstå som möjligt. Då det fanns ett flertal frågor på ordinal och nominal datanivå, 

användes icke-parametriska statistiska tester som Chi-2 Test och Mann-Whitney U test. 

Detta för att mäta signifikansnivån, vilken sattes till <0,05. 

 

3.5 Etik 
Följebrevet till enkäten innefattade syfte och vi följde den nya GDPR lagen, där 

samtycke via kryssruta krävdes för att delta i studien. Deltagarna informerades i 

följebrevet om syfte, frivilligt deltagande och att studien närsomhelst kunde avbrytas. 

Även kontaktuppgifter till författarna, handledare och dataskyddsombudet, fanns med i 

följebrevet. Innan enkäten fylldes i fick deltagarna välja en kod på åtta siffror, som 

kunde identifiera enskild spelares enkät, om de sedan skulle vilja avbryta sitt 

deltagande. Ett etiskt problem kan vara att använda kostrelaterade frågor till kvinnliga 

fotbollsspelare, då det kan vara känsligt område. Detta hanterades genom att spelarna 

fick vara anonyma i undersökningen. 

4 RESULTAT 
 

4.1 Deltagarna 
Resultatet som redovisas i texten är specifikt utvalda för att besvara vårt syfte, vilket är 

att undersöka attityder och kunskap.De frågor som vi inte valt att redovisa, 

exkluderades då de inte svarade på syftet.  

 

I studien deltog totalt 207 kvinnliga fotbollsspelare från fem olika divisioner. De flesta 

deltagarna angav att de arbetar eller studerar vid sidan av fotbollen. Ett fåtal angav att 

det gjorde något annat. De flesta spelarna (80%) angav att de inte hade någon speciell 

kosthållning, de övriga angav att de hade en speciell kosthållning. Dessa åt glutenfritt, 

laktosfritt, mejerifritt, vegetariskt eller vegansk kost. Av samtliga deltagare har åtta 

spelare en sjukdom som påverkar kosten.  

 

Dessa fick svara på en enkät med 24 frågor om kost. Spelarna delades därefter in i två 

oberoende grupper; Elitnivå (n 111; 54%) respektive spelare på lägre nivå (n 96; 46%). 

Dessa två grupper och samma antal spelare, användes för jämförelse under hela 

undersökningen. Medianåldern på deltagarna på elitnivå var 19 år (25:e - 75:e 

percentilen: 17 år respektive 23 år). Medianåldern bland deltagarna på lägre nivå var 22 

år (25:e - 75:e percentilen: 19 år respektive 25 år). 

 

4.2 Kostens betydelse 
På frågan om kosten har en viktig roll för prestationen svarade 75% av elitspelarna och 

67% av spelarna på lägre nivå att de instämde helt. Detta var på en femgradig skala där 

1 stod för ”instämmer inte alls” och 5 för ”instämmer helt”. Här användes Mann 

Whitney U test vid analys  (p=0,181).  
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På frågan om hur viktig kosten var för spelaren, såg man att kosten värderades högt i 

båda grupperna (Figur 1). Här svarade 83% av elitspelarna och 66% av spelarna på 

lägre nivå över tre på en femgradig skala, där 1 stod för ”inte alls viktig” och 5 för 

”superviktig” (p=0,003). 

 

 
Figur 1. Jämförelse mellan kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå och lägre nivå om hur 
viktig kosten är för dem. Svarsalternativen där 1=inte alls viktig samt 5=superviktig. 
Chi-2 Test användes för att testa signifikansnivån (p=0,004). Resultatet är baserat på 
en webbaserad enkätstudie, Umeå Universitet, hösten 2018. 
 

4.3 Attityder i samband med träning 
 

4.3.1 Attityd till Timing 
På påståenden om attityderna till kost i samband med träning, så användes femgradig 

skala, där spelarna skattade hur respektive påstående stämmer in på dem. 1 stod för 

”instämmer helt” och 5 för ”instämmer inte alls’’.  

 

Mer än hälften av samtliga spelare äter ett större mål tre till fyra timmar före träning 

(Figur 2). Här var medianen 4 (25:e-75:e percentilen: 3 respektive 5) för elitspelarna 

och 3 (25:e-75:e percentilen: 2 respektive 4) för spelarna på lägre nivå (p =0,001). På 

påståendet om att äta en större måltid 3h efter träning, var medianen för elitspelarna 5 

(25:e-75:e percentilen: 4 respektive 5) och 3 (25:e-75:e percentilen: 2 respektive 4) för 

spelarna på lägre nivå. Man kan se en signifikant skillnad (p <0,001) mellan grupperna, 

där fler spelare på elitnivå ser till att äta en större måltid både före och efter träning.  

 

På påståendet om spelarna åt mellanmål, såg man att detta mål värderades högt i båda 

grupperna (Figur 2). Här svarade 61% av elitspelarna och 52% av spelarna på lägre nivå 

över fyra på en femgradig skala, där 1 stod för ”instämmer inte alls” och 5 för 

”instämmer helt”. Här var medianen 4 (25:e-75:e percentilen: 3 respektive 5) för 

elitspelarna och 4 (25:e-75:e percentilen: 2 respektive 5) för spelarna på lägre nivå. Här 

visades ingen signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,057). 

 

Hälften av spelarna äter något direkt efter träning. För elitspelarna var medianen 3 

(25:e-75:e percentilen: 2 respektive 4) och 4 (25:e-75:e percentilen: 2 respektive 5) för 

spelarna på lägre nivå. Här visades ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

(p=0.492). 
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p-
värde 

Jag ser till att äta en större måltid 
3-4h innan träning 

 

0,001 

Jag ser till att äta mellanmål ca 1-
1,5h innan träning  

 

0,057 

Jag ser till att äta direkt efter 
träningen 

 

0,492 

Jag ser till att äta en större måltid 
3h efter träningen 

    

 

        1                    2                   3                   4                   5 

0,000  

Figur 2. Jämförelse av attityder mellan kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå och lägre 
nivå, angående kostintag i samband med träning. Till respektive påstående var 
svarsalternativen på en skala från 1-5, gällande hur väl respektive påstående som bäst 
stämde in på dem, 1= instämmer inte alls och 5=instämmer helt. Mann-Whitney U Test 
användes för analys. I boxploten användes medianvärde och 25:e till 75:e percentilen. 
Resultatet var baserat på en webbaserad enkätstudie, Umeå Universitet, hösten 2018. 
 

4.3.2 Viktigaste beståndsdelen före & efter träning 
På frågan om vad kvinnliga fotbollsspelare ansåg vara den viktigaste beståndsdelen före 

och efter träning, visades ingen signifikant skillnad (p=0,188) mellan grupperna. I 

gruppen på elitnivå svarade 43% att kolhydrat var den viktigaste beståndsdelen före och 

efter träning, men endast 28% av spelarna på lägre nivå tyckte likadant (Figur 3). 

Däremot ansåg båda grupperna att alla makronutrienter var lika viktiga. Här visade 

siffrorna på 34% för elitnivåspelarna och 48% för spelarna på lägre nivå.  

 

Elitnivåspelarna (16%) och de på lägre nivå (19%), ansåg att protein samt fett var de två 

viktigaste beståndsdelarna. En liten del av spelarna i båda grupperna svarade att de inte 

visste vilken beståndsdel som var viktigast. På elitnivå var det 6% och 5% på lägre nivå. 
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Figur 3. Viktigaste beståndsdelen av makroämnen före och efter träning, enligt 

kvinnliga fotbollsspelare både på elitnivå samt lägre nivå. Chi-2 Test användes för 

analys. Resultatet är baserat på en webbaserad enkätstudie, Umeå Universitet, hösten 

2018. 

 

4.3.3 Attityder till kostintag 
I frågan om vilken av de tre olika typerna av tallriksmodeller som stämde bäst in på hur 

spelarna åt, visade det sig att mindre än hälften (48%) av spelarna på elitnivå åt enligt 

idrottens tallriksmodell och en tredjedel av spelarna på lägre nivån (Tabell 1). Det 

visades ingen signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,155) på hur deras proportioner 

ser ut. 

 

Tabell 1. Jämförelse mellan kvinnliga fotbollsspelare på elitspelare och lägre nivå, 

angående hur deras proportioner såg ut på tallriken. Svarsalternativen bestod av tre 

olika figurer som symboliserar respektive tallriksmodell, samt ett svarsalternativ 

‘’ingen’’, som är exkluderat i tabellen. Fördelningen av spelarna anges i %. Chi-2 

användes för analys. Resultatet är baserat på en webbaserad enkätstudie, Umeå 

Universitet, hösten 2018. 

 
Lågenergiförbrukare 
Tallriksmodell * 

Klassiska 
tallriksmodellen** 

Idrottarens 
tallriksmodell*** 

p-värde 

Elitnivå 12,6% 28,8% 47,7% 0,849 

Lägre nivå 20,8% 34,4% 33,3% 
 

*** 50 E% kolhydrater, 25 E% protein och 25 E% rotfrukter/grönsaker 

** 45-60 E% kolhydrater, >35 E% fett och 15 E% protein 

* 50 E% grönsaker, 25 E% kolhydrater och 25 E% protein 

 

4.4 Kostutbildning & grad av kostkunskap 
På frågan om spelarna hade kostutbildning, visade det sig att 78% av samtliga spelare 

saknade kostutbildning (figur 4). Resultatet visade att en liten del (19%) av elitspelarna 

hade kostutbildning och resterande (81%) saknade det. Resultatet för de på lägre nivå 

var liknande då 24% hade utbildning och de övriga (76%) saknade utbildning. Här 
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visades ingen signifikant skillnad (p=0,337). 

 

De som hade kostutbildning hade antingen fått den ifrån skolan (59%) eller från 

fotbollen (29%). Resterande hade bland annat fått utbildning av vården. Nio stycken av 

spelarna på elitnivå hade fått utbildning av skolan medan elva hade fått det från 

fotbollen. På lägre nivå hade 17 spelare som fått utbildning från skolan, men bara två 

från fotbollen. Här fanns det en signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,009). 

 

På frågan om spelarna ansåg att de hade tillräckligt med kostkunskap angav 69% av 

elitspelarna, såväl som spelarna på lägre nivå, att de hade tillräckligt med kostkunskap. 

31% av spelarna angav att de inte hade tillräckligt med kunskap (Figur 4). Det visades 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,924). 

 

På frågan om spelarna ansåg att de hade behov av kostkunskap. Här var 

svarsalternativen på en rangordningsskala från 1 till 5, där 1 stod för ‘’inget behov alls’’ 

och 5 stod för ‘’stort behov’’. Här angav 64% av elitspelarna och 67% av spelarna på 

lägre nivå, med svar som hamnade mellan intervallet 3(mitt på skalan) till 5 (stort 

behov) på skalan. Det visades ingen signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,552). 

 
 

p-värde 

 

 
 

0,337 

 
 
 
 
 

0,924 

Figur 4. Jämförelse mellan kvinnliga fotbollsspelare på elit och lägre nivå, angående kostutbildning och 
kostkunskap. Fördelning av spelarna har angetts i %.. De två övre staplarna anger tillräcklig kunskap och 
de två nedre anger om spelarna har utbildning. Chi-2 Test användes för analys. Resultatet är baserat på 
en webbaserad enkätstudie, Umeå Universitet, hösten 2018. 

5 DISKUSSION 
 

5.1 Metoddiskussion 
Vi tog hänsyn till etiska aspekter när vi formulerade frågorna i enkäten, eftersom att mat 

kan vara ett känsligt ämne att prata om. Därför valde vi att exkludera frågor som skulle 
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kännas jobbiga att besvara trots att vi betonade att spelarna skulle vara anonyma i 

studien. 

 

5.1.1 Metodval och tillvägagångsätt 
Det externa bortfallet var inte möjligt att fastställa, då antalet personer som tillfrågats att 

delta i studien inte bestämts i förväg. En orsak till det externa bortfallet kan bero på 

tidsbrist, inget eget intresse av spelarna men även att spelarna aldrig såg eller fick 

tillgång till enkäten. Vi kunde inte se något internt bortfall, då det gick att avbryta 

enkäten innan den var fullt genomförd. Det visas då inte i Google forms, där svaren 

sammanställdes. 

 

I vår undersökning av attityder valde vi en kvantitativ metod i form av en enkät. Detta 

för att vi ville nå ut till så många som möjligt på kort tid, då arbetet skulle genomföras 

på åtta veckor. Här förlorade vi de nyanserade och personliga svar som kan tillkomma 

vid intervju. På grund av att vi använde en enkätstudie, kunde vi dock undvika den så 

kallade intervjuareffekten, vilken handlar om att intervjuaren påverkar deltagaren med 

sina egna värderingar (28). Vi gav dessutom spelarna möjlighet att skriva egna 

kommentarer i en öppen fråga i enkäten. 

 

En kort enkät utformades för att den skulle gå snabbt att genomföra och för att så många 

som möjligt skulle genomföra och även slutföra enkäten. Detta resulterade i noll 

bortfall, vilket annars är vanligt (29). Vår enkät var grundad på våra egna erfarenheter 

av fotboll och kost. Där kunde användning av validerade enkäter, som använts i tidigare 

forskning, var att föredra (30). För att få högre validitet och reliabilitet användes istället 

en pilotstudie på ett mindre urval, som då gav högre validitet samt hjälpte oss att 

utforma frågorna på ett bättre sätt. I pilotstudien testades ett fåtal närstående till oss 

studenter, vilket hjälpte oss i utformandet av vår enkät, då vi fick kännedom om vilka 

frågor vi behövde ändra på för att de bättre skulle besvara våra frågeställningar.  

I följebrevet till enkäten stod det att vi var dietiststudenter, vilket kan ha påverkat 

spelarna genom att de ville ange att de åt mer hälsosamt än vad de egentligen gjorde. 

Båda författarna är dessutom fotbollsintresserade och har ett stort personligt kontaktnät i 

fotbollsvärlden, vilket kan ha påverkat svaren. För att minska detta betonade vi 

deltagarnas konfidentialitet i svaren, vilket ofta ger fler sanningsenliga svar, som ger 

enkäten starkare validitet (30). 

 

5.1.2 Urval 
De spelarna som valde att medverka i studien, har möjligtvis ett stort intresse för kost 

och kanske anser att det är en viktig fråga att ta del av. Dessutom tror vi att spelarna 

som är mer aktiva på sociala media kan ha haft större tillgång till enkäten. En orsak till 

att det inte blev fler än 207 spelare som svarade, kan bero på att studien endast låg ute 

under fyra vardagar, då de flesta har fullt upp av både jobb och studier. En annan orsak 

kan vara att tränarna aldrig fick tillgång av enkäten eller aldrig skickade vidare enkäten 

till spelarna. Vi tror att vi skulle fått in fler svar om spelarna fick enkäten direkt till 

deras inkorg, men även om enkäten låg ute under en längre tid. 

 

Vi använde ett stratifierat urval för att resultaten skulle kunna generaliseras på alla 

kvinnliga fotbollsspelare i de olika divisionerna som vi valt (25). För att nå ett större 
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geografiskt, tog vi kontakt med klubbar och tränare runt om i Sverige, via mail. Detta 

gjorde att vi fick en representation från hela landet. Trots att vi nådde ut till ett flertal 

fotbollsspelare, skulle antalet svarande i studien behöva utökas kraftigt för att kunna dra 

generaliserande slutsatser. Det visade sig bli ett någorlunda jämnt antal respondenter 

från de olika grupperna; elit och de på lägre nivå. Detta var en fördel då vi skulle 

jämföra grupperna.  

 

5.1.3 Databearbetning och analys 
Den pilotundersökning som användes för att utveckla enkätfrågorna, gav studien högre 

validitet. Detta då felaktiga frågor rättas till för att få spelarna att uppfatta frågorna på 

rätt sätt, samt ge ett så korrekt svar som möjligt. Då Enkäten var anonym, kunde 

spelaren känna sig säkrare och då ge mer sanningsenliga svar, vilket ökar validiteten. 

Det som påverkade reliabiliteten negativt var att det endast var vissa klubbar som var 

med i enkäten. 

 

Vid insamling av information till arbetet använde vi omfattande forskningsrapporter i 

Pubmed, för att få ett tillförlitligt helhetsperspektiv av det berörda forskningsområdet. 

Vi använde även internetsidor som SOK och Livsmedelsverket för rekommendationer 

(8, 27). Dessa erbjuder vetenskapligt grundad, oberoende och uppdaterad information 

om kost och idrott.  

 

I enkätundersökningen hade vi ett flertal kvalitativa frågor på ordinal och nominal 

datanivå, där vissa variabler grupperades. Därför använde vi oss av icke-parametriska 

statistiska tester som Chi-2 Test. Mann-Whitney U test användes för att analysera 

signifikansnivån på likertskalorna då dessa var på ordinalnivå. Likertskalor är ett bra 

redskap för att mäta attityder, därför användes flera till denna studien (30). Trots detta 

anser vi att vi lyckats samla in det material som var nödvändigt för att kunna analysera 

våra frågeställningar. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Denna studie visar att det är få spelare som anger att de äter enligt SOK’s 

kostrekommendationer för idrottare, trots att de själva har uppgett att de har goda 

kunskaper om kost. På två av fyra påståenden gällande attityder till timing, kost i 

samband med träning, skilde sig åt mellan spelarna på elitnivå och lägre nivå. Det 

visades en skillnad på att äta en större måltid både tre timmar före och efter träning.  

Spelarna på elitnivå gick mer i linje med SOK rekommendationer. Det man då kan 

tänka är att de har mer kunskap än de på lägre nivå. Dock såg man att de var fler spelare 

på lägre nivå som ansåg att de åt ett mål direkt efter träningen, detta kan ses som en 

kompensation till det större målet tre timmar efter. Därför kan man inte säga att det 

finns en skillnad mellan de på elitnivå och lägre nivå angående attityderna till SOK 

kostrekommendationerna. 

 

Kunskap om kost och träning är ett intressant område i idrottsvärlden, då rätt kost krävs 

för förbättrad prestation och att bibehålla hälsa (8). På frågan om hur viktig kosten var 

för spelarna, visades en skillnad mellan grupperna. Spelare på elitnivå tyckte att kosten 

var viktigare än vad spelarna på lägre nivå tyckte. Det kan ses som uppenbart att spelare 

på elitnivå tycker att kosten är viktigare, då de står inför högre krav inom sin idrott, 

bland annat i form av en större träningsbelastning. De flesta av spelarna, oavsett nivå, 

ansåg att kosten var viktig för prestationen, ett fåtal tyckte dock att kosten inte alls 
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påverkade prestationen. En artikel visar på att otillräcklig kost påverkar kvinnliga 

uthållighetsidrottare negativt med konsekvenser som skador och försämrad prestation 

(2). 

 

Kunskap om kost och träning är ett intressant område i idrottsvärlden, då rätt kost krävs 

för förbättrad prestation och att bibehålla hälsa (8). På frågan om hur viktig kosten var 

för spelarna, visades en sig skillnad mellan grupperna. Det var fler spelare elitnivå än 

spelare på lägre nivå som angav att de tyckte att kosten var viktig för dem. Det kan ses 

som uppenbart att spelare på elitnivå tycker att kosten är viktigare, då de står inför 

högre krav inom sin idrott, bland annat i form av en större träningsbelastning. De flesta 

av spelarna, oavsett nivå, angav att kosten har en viktig för prestationen, ett fåtal tyckte 

dock att kosten inte alls påverkade prestationen. Eftersom forskning visar på att kosten 

har en viktig roll för förbättrad prestation och minskad skaderisk, är det positivt våra 

deltagare instämmer med detta. 

 

Alla idrottande kvinnor är i riskzonen att hamna i den kvinnliga idrottstriaden (23). 

Triaden innebär en ond cirkel mellan kost, prestation och ökad skaderisk (23, 24). 

Eftersom en negativ energibalans ligger bakom detta, bör kvinnliga idrottare intressera 

sig ytterligare för sin kost, då kosten inte bara påverkar prestationen utan även den egna 

hälsan. Vid jämförelsen av kunskap och utbildning så visade vår studie på att många 

saknade kostutbildning. Trots det skattade de sin kunskapsgrad högt. Här kan det vara 

bra att undersöka den faktiska kunskapen hos spelarna, för att se om de verkligen har 

kunskap av det som är relevant för idrottaren. En fråga innefattar behovet av 

kostkunskap hos spelarna. Här svarade majoriteten, 64% av elitspelarna samt 67% av 

spelarna på lägre nivå, att de upplevde att de behövde ökad kunskap. Enligt svaren som 

spelarna angav i vår studie fattas den kunskap och attityd, som behövs för att välja rätt 

kost och sammansättning av den. Det kan ifrågasättas varför över 30% anger att de inte 

behöver mer kunskap. Här kan man tänka att spelarna har viss kunskap om vissa delar 

om kost och anser att det räcker för dem.  

 

 

Tidigare forskning går i linje med vår studie, då flera studier visar på att många idrottare 

saknar kunskap om kolhydrater samt har för lågt intag av denna makronutrient (19-21). 

Detta för att optimal prestation och förbli vid god hälsa. Då inte alla spelare hade 

kostutbildning, kan det vara bra att de ges utbildning om kost och energiintag för 

högenergiförbrukare, för att förbättra både kostintag, hälsa och prestation. En modell för 

att möta idrottarens behov är idrottens tallriksmodell (10). I vår undersökning fick 

spelarna svara på hur mycket de åt av de olika makronutrienterna. Eftersom knappt 

hälften av spelarna på elitnivå och endast en tredjedel av spelarna på lägre nivå, angav i 

studien att de åt enligt kostrekommendationerna för olika makronutrienter. Detta visade 

på kostkunskap med fokus på sammansättning av kosten skulle vara värdefullt för 

spelarna, för att täcka sitt behov av alla mikro- och makronutrienter.  

 

Kolhydrater, i huvudsak glykogen, är den centrala energikällan för fotbollsspelare, men 

också det mest föredragna bränslet vid muskelarbete (6). I tidigare forskning har man 

studerat kostkunskap och attityder hos idrottare på gymnasienivå i USA, där man har 

man sett att spelarna hade god kunskap om kolhydrater och ansåg att kolhydrater var 

den viktigaste energikällan (18). Detta överensstämmer med vår studie, där de flesta av 

deltagarna visade att de också hade god kunskap om kolhydrater. Det var även många 

som tyckte att lika mycket av alla makronutrienter var viktigt. Det som var intressant 
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här var att en del av spelarna för båda grupperna angav att protein var den viktigaste 

beståndsdelen före och efter träning. Detta visar att det hade varit värdefullt om kunskap 

om makronutrienterna bör uppdateras.  

 

Inom idrottsnutrition har ”timingen” en central roll (8). I en artikel hävdar Boman och 

Svensson att tiden för kolhydratintag före träning spelar en viktig roll för spelarens 

prestation. I vår undersökning var det mer än hälften av spelarna som uppgav att de äter 

enligt rekommendationerna när det gäller att äta ett större mål tre till fyra timmar före 

träning/match. Här var det dock en skillnad mellan grupperna, där fler elitspelare såg till 

att äta ett större mål tre till fyra timmar före träning. Denna måltid är värdefull för att 

fylla på glykogenlagren och muskelglykogen inför träning, då lagren är begränsade och 

töms relativt snabbt vid hård träning och påverkar prestationen negativt (7). Om inte 

detta mål intas kommer spelaren påverkas negativt. Dessutom är det viktigt att äta 

ytterligare ett mellanmål 1 - 1,5 timme före träning, för att optimera glykogenlagren 

precis före träning (8). Här instämde majoriteten av samtliga spelare att de åt ett 

mellanmål innan träningen, det var ingen skillnad mellan grupperna i hur man svarade. 

Detta mål kan ses som en mindre kompensation för de spelarna som inte äter ett större 

mål tre till fyra timmar före träning. 

 

Efter träningen gäller det att snabbt starta återhämtning och uppbyggnad genom att 

återställa glykogenförråden på kort tid (7, 8). Detta gör man genom att inta ett 

kolhydratrikt mål direkt efter träning. Vår undersökning visade att hälften av spelarna 

från båda grupperna ser till att äta något direkt efter träning. Här visades det att spelarna 

på lägre nivå var bättre på att fylla på direkt efter träning. Dock hade elitspelarna en mer 

positiv attityd till att inta ett större mål inom tre timmar efter träning. 

Trots att bra attityder och viss kunskap angående timing och kost finns, så betyder det 

inte att spelarna faktiskt intar den kost de säger är viktig. Här behövs därför mer 

kunskap hur man på ett enkelt sätt får i sig alla näringsämnen som behövs för att kunna 

idrotta på den nivå de gör. Här skulle en koststudie, där man jämför eventuella 

skillnader mellan spelarna komma väl till hands. I studien skulle spelarna kunna få 

instruktioner och vägledning till hur de skulle äta, baserat på de olika 

tallriksmodellerna. Beräkning av deras intag samt undersöka hur energiförbrukningen 

ser ut, för att få svar på vad de faktiskt behöver för ökad prestation.  

 

Det som hade varit intressant är om vi hade jämfört fotbollsspelare på elitnivå med 
ännu lägre nivå, för att undersöka om skillnaden mellan grupperna skulle varit större. 
En annan idé skulle kunna vara att utöka studien genom att jämföra spelare mellan 
olika länder. 
 

5.3 Samhällsrelevans 
Det finns 1,2 miljoner registrerade damfotbollsspelare i världen samt 179 050 i Sverige 

enligt UEFA (The Union of European Football Associations). Dessutom är det svenska 

damlandslaget rankad på plats nio i FIFA’s (Internationella federationen för 

fotbollsförbund) världsranking (31, 32). Detta visar på att damfotbollen är stor både 

inom Sverige och i världen. Därför är det angeläget att satsa resurser på dessa idrottande 

kvinnor.  

 

Den kvinnliga idrottstriaden är ett resultat av energibrist (23). Här kan dietistens 

kunskap om kost förmedlas via föreläsningar till damfotbollsspelare och därmed stötta 
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dem i sin idrott.  Ökad kunskap hos spelarna om kostens betydelse för prestation och 

återhämtning, kan leda till att attityderna till kosten förbättras och därmed minska risken 

att hamna i idrottstriaden. Med minskade skador hos spelarna kan prestationen höjas 

och därmed kvalitén på damfotbollen. Detta kan då leda till att damfotboll blir en mer 

eftertraktad sport för både spelare och publik. Dessutom kan minskade skador och ökad 

hälsa leda till minskad kostnad för samhället. 

 

I dagens samhälle är det inte jämställt mellan könen inom elitfotbollen. Detta visas 

bland annat på fördelning av idrottens totala resurser, där 80 % går till männen (33). 

Damidrotten har länge osynliggjorts och därför haft svårt att få in sponsorpengar. Idag 

har damallsvenskan 100 miljoner kronor i sponsorintäkter medan herrallsvenskan har 

1,7 miljarder. Idrottens resurser bör fördelas jämnt mellan män och kvinnor. Ökade 

resurser till damfotbollen, kan exempelvis bidra med en möjlighet till att få mer 

kunskap om kost och träning, för en ökad prestation och bevara hälsa. Detta eftersom 

det i första är kvinnor som ligger i riskzonen för idrottstriaden. Dessutom bör resurser 

ges till både elitnivå och lägre nivåer. 

6 SLUTSATS 
Vad gäller attityderna till idrottarens tallriksmodell, viktigaste beståndsdelen före och 

efter träning, samt timing som är baserade på SOK’s kostrekommendationer, fanns det 

en skillnad mellan grupperna, där elitspelarna uppgav att de var mer i linje med 

rekommendationerna än hos spelarna på lägre nivå. Trots att de kvinnliga 

fotbollsspelarna uppgav att de har tillräckligt med kunskap, är det få som faktiskt svarar 

att de äter enligt SOK’s kostrekommendationer. Fler spelare på lägre nivå angav att de 

hade utbildning. I studien ser vi att de flesta av båda grupperna upplevde att de hade ett 

behov av kostkunskap.  

 

Eftersom man kunde se en viss skillnad mellan gruppernas attityder och hur de uppgav 

sitt intag. Samt att det också fanns ett visst behov av kunskap, visar det på att 

kostkunskap skulle vara av betydelse för damfotbollsspelare på alla nivåer. En 

möjlighet till detta kan vara att svenska fotbollsförbundet (SvFF) ger ett bidrag till 

klubbar runt om i Sverige, där klubben hyr in en föreläsare med kompetens, samt 

anordnar lokal där föreläsningen kan äga rum. Ett annat alternativ kan vara att SvFF 

anställer ett par personer med kompetens, som åker ut och föreläser för klubbar där 

intresset finns. Det går dock inte att dra några större slutsatser, då studien endast 

innefattade totalt 207 personer.  

7 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
Kajsa Andersson och Sabrina Henriksson Benhadj-Djillali har tillsammans planerat 

studien, insamlat, bearbetat och analyserat data samt skrivit uppsatsen. 

8 TACK 
Vi vill huvudsakligen tacka samtliga spelarna för deras bidrag till studien samt tränarna 

som spred vidare enkäten till spelarna och gjorde denna studie möjlig att genomföra. 
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Följebrev 
 

Hej! 

Vi är två dietiststudenter från Umeå Universitet, som nu är inne på vår sista termin och är i 

full gång med att skriva vårt examensarbete. Syftet är att undersöka kvinnliga fotbollsspelares 

attityd till kosten. 

 
Er åsikt och erfarenhet är därför värdefull för att kunna genomföra vårt arbete. Detta görs 

genom en webbaserad enkät som tar ca 5 min. Enkäten är utformad i Google forms, vilket är 

en molntjänst utanför Umeå universitet. 

 
Enkäten kommer var tillgänglig från tisdag den 11/9 till fredag den 14/9.  

och vi är tacksamma om ni är så sanningsenliga som möjligt. Om du har några frågor eller du 

ångrar ditt deltagande kan du kontakta oss studenter på följande e-postadresser: 

 
Kajsa Andersson kaan0146@gapps.umu.se, +46 723 331010 

Sabrina Henriksson sahe0131@umu.se  +46 704 087940 

Jonas Burén, Universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap, jonas.buren@umu.se 

 
Tack på förhand! 

 
Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål. De insamlade uppgifterna kommer att förstöras när uppsatsarbetet godkänts och betyget 

har registrerats i Umeå universitets studieregister. Slutresultatet kommer att publiceras i DiVA 

portal(http://umu.divaportal.org/), vilket är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och 

studentuppsatser. 
Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta 

del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att 

begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att 

inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet vid Umeå universitet är 

pulo@umu.se 
Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. 
 
Avsnitt 1/7 
Samtycke * 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den databearbetning som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss 

till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Inga av svaren som 

finns med i uppsatsen kommer kunna spåras tillbaka till dig. 

Genom att klicka i denna kryssrutan väljer jag att delta i studien  

*ruta* 

 

Kod * 

Ange en kod (åtta valfria siffror, som vi kan använda för att ta bort dina svar om du skulle 

ångra ditt deltagande) Obs, kom ihåg din kod eftersom det är denna vi kommer att fråga efter 

om du önskar ta bort dina svar. 

Kod:_________ 
*Obligatorisk 

 
 

mailto:sahe0131@umu.se
http://www.kost.umu.se/
mailto:jonas.buren@umu.se
http://umu.divaportal.org/
mailto:pulo@umu.se
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2. Enkät 
 

1. På vilken nivå utövar du din idrott? 

 damallsvenskan 
 elitettan 
 F19 Svenska Spel 
 Div 1 
 Div 2 

 
2. Hur gammal är du? 

scroll 13-45+ 
 

3. Vad gör du utöver din idrott? 

 arbetar 
 studerar 
 annat 

 

4. Har du någon sjukdom som styr ditt kostintag? 

 ja 
 nej 

 
5. Har du någon speciell kosthållning? (flervalsfråga) 

 

o Äter glutenfritt 
o Äter laktosfritt 
o Äter ej mejeriprodukter 
o Äter vegetariskt/veganskt 
o Äter LCHF 
o Annat 
o Nej, jag har ingen speciell kosthållning 
 

6. Hur viktig är kosten för dig? 
 
 1 2 3 4 5  

Inte viktig alls      Superviktig 
 

7. Har du tid att prioritera din kost? 
 
 1 2 3 4 5  

Sällan      Oftast 
 

8. Känner du att du har tillräckligt med kunskap om kost? 
 

 ja 

 nej 

 
9. I vilken mån vet du hur du ska äta för att prestera? 
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10. Har du någon kostrelaterad utbildning? 

 ja 

 nej 

 
11. Varifrån har du huvudsakligen fått din kostrelaterade utbildning? 

 

 Skolan 

 Vården 

 Fotbollen 

 Internet 

 Annat 

 
12. Utbildningen har motsvarat mina förväntningar? 

 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 
13. Vilket behov har du av ökad kunskap om kost? 
 
 1 2 3 4 5  

Inget stort behov      Stort behov 

 
14. Kosten har en viktig betydelse för prestation 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 
 

15. Vilken är den viktigaste energikällan vid träning/match? 

 Protein 

 Fett 

 Kolhydrater 

 Annat 

 
16. Här är tre variationer av tallriksmodellen. Visar någon av dem hur du oftast äter? 

 
 

 Ja, alternativ 1 

 Ja, alternativ 2 

 Ja, alternativ 3 

 Nej, ingen av alternativen. 

 1 2 3 4 5  

Ingen aning      Har stenkoll 
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17. En varierad kost ger tillräckligt av alla näringsämnen 
 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 
18. Hur viktigt är det äta frukost för dig? 
 
 1 2 3 4 5  

Inte alls viktigt      Superviktigt 

 
19. jag äter regelbundet (5-6 mål om dagen) när jag tränar 
 
 1 2 3 4 5  

instämmer inte alls      Instämmer helt 

 
20. Jag ser alltid till att äta en större måltid ca 3-4h innan träning 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 
21. Jag ser till att äta ett mellanmål ca 1-1,5h innan träning 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 
22. Jag ser till att äta något direkt efter träningen 

 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 
23. Jag ser till att äta en större och näringsrik måltid inom ca 3 timmar efter 

träningen 
 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 
24. Vad anser du vara den viktigaste beståndsdelen i måltiden före/efter träning? 

 Kolhydrater ex. potatis, ris, pasta, bönor, quinoa, bulgur m.m 

 Proteiner ex. fisk, kött, bönor eller quorn m.m 

 Fett ex avokado, nötter, grädde, smör eller olja. 

 Grönsaker ex. spenat, grönkål, sallad, tomater, gurka. 

 Lika mycket av kolhydrater, protein, fett och grönsaker. 

 Vet ej 

 
Tack för att din medverkan! 
Har du några övriga synpunkter som du vill dela med dig av? 
 
_____________________________________________________ 
Vänligen Kajsa & Sabrina 
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MISSIVBREV 
 

Hej! 

Vi är två dietiststudenter från Umeå Universitet, som nu är inne på vår sista termin och är i 

full gång med att skriva vårt examensarbete. Syftet är att undersöka kvinnliga fotbollsspelares 

attityd till kosten. 

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också 

för avsikt att ta hjälp av Er, för att få kontakt med spelarna.  
Er åsikt och erfarenhet är därför värdefull för att kunna genomföra vårt arbete. Detta görs 

genom en webbaserad enkät som tar ca 5 min. Enkäten är utformad i Google forms, vilket är 

en molntjänst utanför Umeå universitet. En länk till denna finns nedanför. 

 

Enkäten kommer var tillgänglig från tisdag den 11/9 till fredag den 14/9.  

och vi är tacksamma om ni är så sanningsenliga som möjligt. Om du har några frågor eller du 

ångrar ditt deltagande kan du kontakta oss studenter på följande e-postadresser: 

 

Kajsa Andersson kaan0146@gapps.umu.se, +46 723 331010 

Sabrina Henriksson sahe0131@umu.se  +46 704 087940 
 

Tack på förhand! 

 

Kajsa och Sabrina 

 
*Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål. De insamlade uppgifterna kommer att förstöras när uppsatsarbetet godkänts och betyget 

har registrerats i Umeå universitets studieregister. Slutresultatet kommer att publiceras i DiVA 

portal(http://umu.divaportal.org/), vilket är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och 

studentuppsatser. 
Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta 

del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att 

begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att 

inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet vid Umeå universitet är 

pulo@umu.se 

Umeå universitet är personuppgiftsansvarig 

 

. 
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