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Sammanfattning 
 

Bakgrund Vid träning på elitnivå är det av extra vikt att tillgodose kroppens energi-, närings- och 

vätskebehov för att uppnå optimal prestation och återhämtning. Det finns få svenska studier kring 

nutritionsbehovet och kostintaget hos fotbollsspelare. För kvinnliga fotbollsspelare är antalet studier 

begränsat även internationellt. 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera om energi-, närings- och vätskeintaget hos ett allsvenskt 

damfotbollslag var optimalt för prestation och återhämtning enligt rekommendationerna. 

Metod En kvantitativ metod valdes med delmomenten vägd kostregistrering, aktivitetsdagbok, 

frågeformulär gällande upplevd fysisk prestation samt en kompletterande enkät med fokus på vanor 

kring timing. Samtliga i laget (n=18) tillfrågades att delta varav två uteslöts ur respektive delmoment 

förutom ur den kompletterande enkätundersökningen där en uteslöts.  

Resultat Majoriteten av spelarna uppfyllde rekommendationerna för energi, protein och järn. En 

spelare uppnådde rekommendationen för kolhydrater och knappt hälften täckte vätskebehovet.  

Timingen av mat och dryck före, under och efter aktivitet varierade mellan spelarna. Mest 

överrensstämmande med rekommendationerna var intaget efter träning/match då samtliga deltagare åt 

inom två timmar. Genomsnittet av spelarnas upplevda fysiska prestation under träning/match skattades 

närmast svarsalternativet ”måttlig fysisk prestation”. 

Slutsats Lagets energiintag var mer överrensstämmande med rekommendationen än vad som visats i 

liknande studier. Trots att majoriteten av spelarna täckte energi-, protein- och järnbehovet framhäver 

denna studie återigen att det finns brister i kostintaget hos kvinnliga fotbollsspelare. Det låga 

kolhydratintaget var noterbart i jämförelse med gällande rekommendationer för elitidrottare. Även 

timingen bör förbättras framförallt före och under aktivitet, där störst brist påvisades. Följaktligen 

finns det stor potential för nutritionsrelaterade förbättringar för att optimera prestation och 

återhämtning.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

Background During physical training on elite level it is essential to meet the needs of energy, 

nutrition and fluid to optimize performance and recovery. Few Swedish studies have been made on the 

nutritional needs and on the food intake of football player’s. Even international, the number of studies 

on female football players is limited.  

Objective The purpose of this study was to evaluate if the energy-, nutrition- and fluid intake in a 

female football team in the top division was optimal for performance and recovery according to the 

recommendations. 

Method A quantitative method was chosen with the following subparts; weighed food record, activity 

diary, questionnaire concerning experienced physical performance and, as a supplement, a 

questionnaire focusing on behaviors around timing. All players in the team (n=18) were asked to 

participate whereof two were excluded from each subpart except from the supplementary questionnaire 

where one player was excluded.  

Results The majority of the players did meet the recommendations for energy, protein and iron. One 

player reached the recommendation for carbohydrates and less than half covered the need for fluid. 

The timing of food and beverage before, during and after activity varied within the team. The intake 

after training/match was the one most in agreement with the recommendations as everyone ate within 

two hours. The players’ experienced physical activity during training/match was in average estimated 

closest to the alternative “moderate physical performance”. 

Conclusion The team’s energy intake was more in agreement with the recommendations than with 

what was reported in other comparable studies. Even though the majority covered the need for energy-, 

protein- and iron intake this study however once again emphasizes insufficient levels of the nutritional 

intake with female football players. The low intake of carbohydrate was remarkable in comparison to 

the recommendations for elite athletes. Moreover, the timing should be improved, especially before 

and during physical activity, where the greatest shortage was detected. Consequently, there is a great 

potential for nutritional improvements to optimize performance and recovery. 
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1 Bakgrund  
 

Vid träning på elitnivå är det av extra vikt att tillgodose kroppens energi-, närings- och vätskebehov, 

bland annat för att tillföra musklerna det substrat kroppen behöver för att uppnå optimal prestation och 

återhämtning (1,2). För att kunna prestera maximalt bör idrottaren även vara i energibalans varje dag 

(2,3, s. 92). Elitidrottarens behov av energi och näring är ofta betydligt högre än hos den övriga 

befolkningen, vilket gör att rekommendationerna skiljer sig från Svenska näringsrekommendationer 

2005 (3, s. 2). För att tydligare kunna möta varje individs behov, anges intag av exempelvis 

kolhydrater ofta i g/kg kroppsvikt istället för energiprocent för elitidrottare (4).  

 

Fett och kolhydrater utgör de största energikällorna vid träning (1,3, s. 2). Fett är den huvudsakliga 

energikällan vid lågintensiv träning medan kolhydratoxidation dominerar vid högintensiva perioder 

(>75 % av VO2-max) (3, s.156). Fotboll är en sport med ojämna intervaller med hög- och lågintensiv 

träning och följaktligen växlar kroppen ständigt mellan dessa energisystem (5). Trots fettets vitala roll 

som energisubstrat vid träning är rekommendationen för elitidrottare som för övriga befolkningen, 

25-35 E% (3, s. 150, 6). Detta beror på att fettdepåerna inte är en begränsande energikälla vilket även 

är anledningen till att fett inte berörs närmre i denna studie (1,2). Kolhydratkällan är däremot 

begränsad till lager i lever och muskulatur, vilket gör att brist på kolhydrater är en av de vanligaste 

orsakerna till utmattning hos idrottare (7-9). Vid högintensiva perioder bryts glykogenet ner i hög 

hastighet, vilket gör att glykogendepåerna töms fort (7). Därför är ett adekvat kolhydratintag före och 

under aktivitet extra väsentligt för prestationen (se timing nedan) (4,8,9). Kolhydratrekommendationen 

för elitidrottare är 7-12 g/kg kroppsvikt och dag för optimal prestation och återhämtning (1,3, s. 128,4, 

10).  

 

Vid perioder av hård träning uppstår även ett ökat behov av protein (8,10,11). Studier visar att 

fotbollsspelare skulle kunna ha fördel av att äta mellan 1,4–1,7 g protein/kg kroppsvikt och dag. 

Protein i samband med träning har stor betydelse för bland annat ökad glykogeninlagring (12), 

muskeluppbyggnad (proteinsyntes) samt reparation av vävnad (10,11,13).  

 

Bland mikronutrienter har järnbrist rapporterats vara den vanligaste bristen i världen (3, s. 240). En 

studie har visat att brist även förekommer i hög grad bland kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå (14). 

Låga nivåer av hemoglobin, där järn är huvudkomponent, är associerat med minskad 

syretransportkapacitet (3, s. 239-40, 10,14,15). En mer utvecklad anemi kan bidra till en ytterligare 

försämrad träningsprestation. Genomsnittsbehovet, average requirement (AR), av järn för 

menstruerande kvinnor är 10 mg/dag, för att upprätthålla en god hälsa och undvika bristsymtom (6). 

Ett något förhöjt behov kan antas hos en hårt tränande elitidrottare (2). Problem kring intag av övriga 

mikronutrienter är inte lika vanligt förekommande för kvinnliga elitidrottare kopplat till prestation och 

återhämtning och har därför inte berörts närmre i denna studie (10). 

 

Fotbollsspelare har rapporterats förlora upp till tre liter vätska under match (5). Mängder omkring fyra, 

fem liters vätskeförlust har registrerats under varmare förhållanden. Dehydrering har en stor påverkan 

på idrottarens prestation och förluster omkring 1-2 % av kroppsvätskan kan orsaka utmattning, 

framförallt i senare del av träning/match (3 s. 202,5,10). Minst en milliliter vätska per förbrukad 

kilokalori (kcal) rekommenderas för att undvika dehydrering (3 s. 19). Att dricka vätska före och under 

träning, som innehåller små mängder kolhydrater och elektrolyter (sportdryck), kan vara mer 

fördelaktigt än vatten för att upprätthålla skicklighet och prestation under idrottandet, vilket bör 

uppmärksammas extra mycket under varmare förhållanden (9,10). 
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Timing innebär tidpunkten när idrottaren äter och dricker före, under och efter träning. Timing är 

oerhört viktigt för att optimera prestation och återhämtning och bör anpassas efter tränings- och 

matchschemat med avseende på intensitet, duration och återhämtningstid (1). Den sista större måltiden 

bör äga rum tre till fem timmar före aktivitet, framförallt för att fylla på lever- och 

muskelglykogenlager (3, s. 133). Det är även motiverat att inta kolhydrater 30-60 minuter före aktivitet 

för att fylla på leverglykogenet ytterligare samt för att höja plasmaglukoset. Detta ger lättillgängligt 

substrat till musklerna under aktiviteten (3, s. 134). Även under träning längre än 45 minuter är det av 

stor vikt att fylla på med kolhydrater för att öka prestationen och förlänga tiden till utmattning (3, s. 

136, 9). Vid kortare intervall mellan träningspass (< 8 h), bör en kombination av kolhydrater och 

protein helst intas inom cirka 20 minuter efter träning, men senast inom två timmar, för bästa 

återhämtning och muskeluppbyggnad (proteinsyntes) (16, 17, s. 113-4). Gällande kolhydrater har inte 

timing lika stor påverkan då tiden för återhämtning är längre (ca 24 h), förutsatt att det totala 

kolhydratintaget uppnår rekommenderad mängd (1). 

 

Två studier gjorda på kvinnliga fotbollsspelare i USA, ett lag i NCAA Division I och ett nationellt lag 

(U-21), visade att spelarna fick i sig mängden energi motsvarande för individer med låg aktivitetsnivå, 

med andra ord alldeles för lite (18,19). Flera studier pekar på att ett lågt energiintag är ett vanligt 

fenomen bland kvinnliga idrottare (20). Även kolhydratintaget låg i underkant i de båda amerikanska 

studierna (18,19). Det finns få svenska studier kring nutritionsbehovet och kostintaget hos 

fotbollsspelare. För kvinnliga fotbollsspelare är antalet studier mycket begränsat även internationellt 

(10,21).  

 

 

2 Syfte 
 

Syftet med studien var att utvärdera om energi-, närings- och vätskeintaget hos ett allsvenskt 

damfotbollslag var optimalt för prestation och återhämtning enligt rekommendationerna. 

För att besvara syftet behandlades följande frågeställningar: 

 

 Är energi-, närings- och vätskeintaget optimalt för maximal prestation och återhämtning enligt 

teorin? 

 Finns det ett samband mellan energi- respektive kolhydratintag och upplevd prestation?  

 Är timingen optimal för prestation och återhämtning? 
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3 Metod 
 

Då studiens resultat till stor del baserades på spelarnas kostintag valdes en kvantitativ metod med 

delmomenten vägd kostregistrering, aktivitetsdagbok, frågeformulär gällande upplevd fysisk prestation 

(dessa tre benämns vidare ”kostregistreringshäftet”) samt en kompletterande enkät.  

 

3.1 Urval 
Inklusionskriteriet var att vara aktiv spelare i det undersökta damlaget. Därför tillfrågades samtliga 

spelare att medverka i studien. Laget, som spelar på elitnivå, består av 18 kvinnor i åldrarna 17-32. I 

studien inkluderades 16 av 18 kostregistreringshäften, med undantag för prestationsfrågan där 15 

deltog, samt 17 av 18 enkäter. Anledningen till att två kostregistreringshäften uteslöts var att dessa 

bedömdes ofullständiga. I ett tredje fall hade endast fem av sex dagar registrerats. Här användes ett 

medelvärde från dessa fem dagar. En av spelarna uppgav en försämring av prestationen på grund av 

förkylning och ströks därav ur frågan ”upplevd fysisk prestation”.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Damlagets huvudtränare kontaktades efter att vi fått reda på att det fanns ett önskemål om en 

utvärdering av kostintaget hos laget. Data insamlades i en medelstor svensk stad i september 2010 då 

en sexdagars vägd kostregistrering (bilaga 1) utfördes av spelarna i laget, för att kunna beräkna deras 

energi-, närings- och vätskeintag. Samtliga tilldelades en hushållsvåg med syfte att minimera risken för 

feluppskattning och därmed öka reliabiliteten. De tillfällen då vägning ej var möjligt utförde deltagarna 

en skattad kostregistrering med hjälp av hushållsmått och styckesangivelser. Hos en deltagare där 

mängden inte angavs av tre livsmedel, användes Dietist XP:s portionsmått som motsvarar en 

”normalportion”. För att motverka internt bortfall fick spelarna och tränarna, dagen innan utförandet, 

tydliga instruktioner (bilaga 2) om hur kostregistreringen skulle gå till. Ett missivbrev (bilaga 3) gavs 

ut med studieledarnas telefonnummer och e-mailadresser för eventuella frågor. För att kunna beräkna 

energiförbrukningen delades en aktivitetsdagbok ut i samband med kostregistreringen (bilaga 4). 

Under de sex dagarna hade laget tillsammans två matchdagar, tre träningsdagar samt en vilodag. De 

spelare som inte deltog på matcherna tränade på annat sätt och energiförbrukningen beräknades då 

utifrån detta. En pilotstudie av aktivitetsdagboken utfördes på idrottsföreningen IKSU en vecka före 

studiestart med slumpmässigt urval, varefter nödvändiga justeringar gjordes. I kostregistreringshäftet 

fick spelarna även svara på en fråga angående upplevd fysisk prestation i samband med träning/match i 

helhet (bilaga 4). Denna fråga besvarades under de fem dagar laget hade gemensam träning eller 

match.  

 

En enkät med kompletterande frågor lämnades ut en vecka senare, för att vidare undersöka 

kostvanorna kring timing och återhämtning (bilaga 5). Enkäten besvarades enskilt och samlades in 

direkt efter utförandet. En veckas fördröjning var medvetet för att eliminera enkätens eventuella 

påverkan på spelarnas kostintag. Även denna del föregicks av en pilotstudie och reviderades därefter. 

Övrig bakgrundsinformation, som lagets träningsschema och dylikt, erhölls av lagets huvudtränare.   

 

3.3 Databearbetning/analys 
Före inmatning av data kodades alla dokument . Vid bearbetning av kostregistreringsdata och 

analysering av resultat användes Dietist XP version 3.1 (Kost- och näringsdata). I de fall då livsmedel 

inte fanns med i programmets livsmedelsdatabas användes snarlika alternativ. Vid brist på 

överrensstämmande alternativ lades livsmedlets näringsvärden in manuellt i databasen. Basal 

Metabolic Rate (BMR) beräknades utifrån spelarnas angivna vikt. Food Intake Level (FIL), räknades 
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ut genom att ta energiintaget/BMR på varje spelare (22). För att kontrollera om det rapporterade 

energiintaget verkar rimligt i förhållande till energiförbrukningen användes kvoten av FIL/Physical 

Activity Level (PAL), som vid energibalans blir lika med 1,0. 

 

De aktiviteter spelarna uppgav i aktivitetsdagboken översattes till Metabolic Energy Turnover-värden 

(MET) (23). I de fall då spelarens aktivitet inte överrensstämde med de förangivna aktiviteterna fanns 

utrymme att själv fylla i typ av aktivitet. Då ett MET-värde för målvakt inte fanns att tillgå i 

kompendiumet med MET-värden (23), uppskattades det till 7 för målvakten under match. Detta efter 

jämförelse med MET-värden för liknande aktiviteter. För att få fram spelarnas totala energiförbrukning 

beräknades varje individs PAL-värde utifrån de beräknade MET-värdena. PAL-värdena 

multiplicerades sedan med spelarnas individuella BMR.  

 

För att undersöka om spelarnas kolhydratintag skilde sig signifikant från rekommendationerna 

användes ”one-sample T-test” i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

version 18.0. Programmet användes även för att undersöka samband mellan variablerna upplevd fysisk 

prestation och energi- respektive kolhydratintag med Spearmans rankkorrelation där p <0,05 ansågs 

vara signifikant. Vidare användes SPSS för att få fram spridningen i förhållandet FIL/PAL. Microsoft 

Office Excel 2008 användes för att åskådliggöra resultatet och få fram genomsnittsvärden på 

gruppnivå. Samtliga redovisade resultat är baserat på genomsnittsintaget av de sex registrerade 

dagarna. Trots att energi-, närings- och vätskebehovet kan skilja sig något beroende på lagposition har 

detta inte tagits hänsyn till i denna studie, då nutritionsbedömningen riktade in sig på laget som helhet. 

De rekommendationer för fotbollsspelare på elitnivå, som presenteras i bakgrunden i denna studie, är 

sammanvägda från litteratur och studier. Litteratur inom ämnet samt olika metodböcker studerades för 

att ligga till grund för studiens genomförande (1-27).  

 

3.4 Etiska aspekter 
Av etiska skäl underströks att deltagandet var frivilligt och att spelarna när som helst fick avbryta 

studien. Spelarna informerades även om att materialet skulle behandlas konfidentiellt, vilket innebar 

att inte heller huvudtränaren fick tillgång till de individuella resultaten. Spelarna och tränarna erbjöds 

däremot en kostföreläsning vid studiens slut där även resultaten på gruppnivå skulle presenteras. Ingen 

ekonomisk ersättning utgick. 

 

3.5 Begrepp 
Med studier och litteratur som utgångspunkt definierades fysisk prestation i denna studie som ”Att 

arbeta med sin optimala kapacitet bland annat gällande uthållighet, snabbhet, styrka och insats”. 

Utifrån samma utgångspunkt definieras begreppet ”timing” i denna studie som ”tidpunkten när 

idrottaren äter och dricker före, under och efter träning”. 
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4 Resultat 
 

4.1 Energiintag i förhållande till energiförbrukning 
Tio av sexton spelare uppnådde eller översteg sitt genomsnittliga energibehov, vilket baserades på den 

individuella energiförbrukningen (figur 1). Genomsnittet av energiintaget, för de sex registrerade 

dagarna, understeg inte 80 % av energibehovet för någon av spelarna.  

 

 
Figur 1. Sex dagars genomsnittligt energiintag i förhållande till varje spelares individuella energiförbrukning i 

procent (n=16).  

 

Medelvärdet av förhållandet FIL/PAL beräknades till 1,05 med en spridning från 0,8 till 1,4 (figur 2). 

Värdet 1,05 innebär följaktligen att energiintaget uppnår 105 % av energiförbrukningen. 

 

 
Figur 2. Spridning av förhållandet FIL/PAL hos samtliga spelare (n=16).  
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4.2 Närings- och vätskeintag 
Rekommenderat kolhydratintag för elitidrottare är 7-12 g/kg kroppsvikt och dag. En av sexton 

uppnådde dessa rekommendationer (figur 3). Medelvärdet var 5,53 g/kg kroppsvikt och dag. 

Kolhydratintaget avvek signifikant (p < 0,001) från lägst rekommenderat intag, 7 g/kg kroppsvikt och 

dag.             

 
 Figur 3. Spelarnas genomsnittliga uppnådda kolhydratintag (KH) i g/kg kroppsvikt och dag (n=16). 

 

Rekommenderat proteinintag för fotbollsspelare på elitnivå är 1,4–1,7 g/kg kroppsvikt och dag. Två av 

sexton spelare uppnådde inte dessa rekommendationer men de låg dock över de allmänna 

rekommendationerna, 0,8 g/kg kroppsvikt och dag. Medelvärdet för samtliga spelare var 1,74 g/kg 

kroppsvikt och dag. 

 

En av sexton spelare uppnådde inte genomsnittsbehovet för järn på 10 mg/dag (tabell 1). Spelarkod 16 

överskred rekommendationerna med stor marginal på grund av intag av järndepåtabletter.  

 
Tabell 1. Järnintag för samtliga spelare (n=16).  
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Rekommenderat vätskeintag är minst 1 ml vätska per förbrukad kcal. Vid beräkning av vätskeintaget 

inkluderas både vätska från mat och dryck. Knappt hälften av spelarna (n=7) uppfyllde dessa 

rekommendationer (figur 4). En majoritet, 14 av 17, angav att de ”varje gång” intar någon form av 

vätska under träning/match. De resterande tre uppgav svarsalternativet ”nästan varje gång”.  

 
Figur 4. Uppnått vätskeintag i förhållande till energiförbrukning (n=16).  

 

4.3 Timing 
 

4.3.1 Före träning 
Samtliga spelare angav i enkäten att de vanligtvis äter en större måltid (exempelvis frukost, lunch eller 

middag) inom två till fyra timmar före träning/match. Nio av spelarna äter i regel en större måltid 

minst tre timmar före träning/match vilket stämmer överens med gällande rekommendationer (3-5 h). 

Knappt hälften (n=7) angav att de äter en mindre måltid inom en timme före träning/match, vilket är i 

enlighet med rekommendationerna att inta en mindre måltid 30-60 minuter före aktivitet. 

 

4.3.2 Under träning 
Fyra av sjutton spelare uppgav att de ”varje gång” eller ”nästan varje gång” dricker sportdryck, medan 

resterande dricker sportdryck ”ibland”, ”nästan aldrig” eller ”aldrig” (figur 5). En minoritet (n=6) intar 

”ibland” en frukt under träning/match, oftast en banan. Övriga (n=11) äter ”nästan aldrig” eller 

”aldrig” något under träning/match.  

 
Figur 5.  Spelarnas angivna frekvens av intag av sportdryck under träning/match (n=17).   
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4.3.3 Efter träning  
Elva av sjutton spelare intar någon typ av föda inom 20 minuter efter match, oftast i form av frukt eller 

återhämtningsdryck (tabell 2). Fjorton av sjutton intar något inom en timme efter träning/match. 

Samtliga spelare äter eller dricker något inom två timmar (vatten ej inräknat).  
 

Tabell 2. Spelarnas angivna födointag efter träning uppdelat i fyra tidsintervall (n=17).  

 

4.4 Upplevd fysisk prestation 
Svarsfrekvensen på frågan gällande upplevd fysisk prestation under träningarna/matcherna i helhet var 

54 av 75, det vill säga 72 %. Svarsalternativen låg mellan 1 och 5 då 1 motsvarade låg prestation och 5 

motsvarade hög (bilaga 4). Genomsnittet för laget av upplevd fysisk prestation var under de fem 

dagarna 3,23, vilket ligger närmast svarsalternativet ”måttlig fysisk prestation”. En spelare hade under 

två tillfällen angivit siffran 5, vilket motsvarar en hög upplevd fysisk prestation medan en annan 

spelare under ett tillfälle angivit siffran 1. I övriga fall angavs svarsalternativen 2, 3 och 4. 

Genomsnittet för upplevd prestation låg högre under båda matchdagarna (dag 2 och dag 5). Inget 

signifikant samband gick att se mellan upplevd fysisk prestation och energi- respektive kolhydratintag 

(data presenteras ej). 

 
Tabell 3. Genomsnitt av upplevd fysisk prestation hos spelarna under träning/match i sin helhet. 

Svarsalternativen var mellan 1 och 5, då 1 motsvarade låg prestation och 5 motsvarade hög (n=15).  

 

 

 

4.5 Kunskap gällande kost kring träning 
En spelare ansåg sig ha ”mycket god” kunskap gällande kost kring träning. Tolv uppgav att de hade 

”god” kunskap medan fyra ansåg sig ha ”varken god eller dålig” kunskap. Följaktligen ansåg sig ingen 

av spelarna ha ”dålig” eller ”mycket dålig” kunskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelarkod 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

< 20 min 

 
 ● 

 ● ● ● ● 
 ● ● ● 

 ● 
 ● 

 ● 

>20 <1h 

 ● 
 ● 

 ● 
 ● 

 ● 
    ● ● 

 ● 

>1h <2h 

 
 ● ● ● 

 ● ● ● 
 ● ● ● ● 

 ● ● ● 

>2h <4h 

 
 ● 

  ● 
 ● ● ● 

        

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Genomsnitt 

alla dagar 

3, 15 3,67 2,82 3,15 3,38 3,23 
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5 Diskussion  
 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Urval 
Eftersom 16 av 18 spelare deltog i kostregistreringen anses studien vara representativ för laget i sin 

helhet. Även resultaten från enkäten bör kunna generaliseras till laget som helhet då 17 av 18 deltog. 

Observera dock att resultaten endast är gällande för detta damfotbollslag och bör inte generaliseras till 

damfotboll i övrigt, med tanke på att endast ett lag har undersökts.  

5.1.2 Metodval och tillvägagångssätt 
Vid utvärdering av näringsintaget hos en grupp rekommenderas det att jämföra gruppens medelintag 

med genomsnittsbehovet (AR) och inte med rekommenderat intag, vilket tillämpas i denna studie 

gällande järn (24) Det bör dock uppmärksammas att ett intag under det genomsnittliga behovet inte 

nödvändigtvis innebär ett inadekvat intag, samtidigt som behovet kan vara högre än 

genomsnittsbehovet för järn, 10 mg/dag (6,24). Därav är det rekommenderade intaget 15 mg/dag, 

vilket bör beaktas vid individuell bedömning.  

 

Vägd kostregistrering ger ofta en relativt noggrann bild av individens kostintag och matvanor 

(3, s. 40-2). En underskattning av energiintaget på 10 % är dock inte ovanligt. Vetskapen om att det 

var dietiststudenter som utförde studien kan däremot ha gjort att spelarna velat framstå i bättre dager 

och istället överrapporterat sitt intag. Att 10 av 17 spelare uppnådde eller översteg sitt energibehov i 

denna studie kan dock tyda på bra följsamhet vilket i så fall styrker studiens reliabilitet. 

Kostregistrering anses ge pålitliga resultat gällande intag av vissa nutrienter som kolhydrater och 

vatten (3, s. 40). Reliabiliteten för andra nutrienter, som fett, kolesterol och många mikronutrienter, 

ökar i regel vid registrering under längre perioder. Eftersom kostregistreringen i denna studie täckte in 

sex av sju veckodagar, både vardagar och helgdagar, kan den antas ge en relativt rättvis bild av 

individens nutritionsintag. I och med att vägd kostregistrering är en tämligen krävande metod kan den 

långa tiden även innebära att deltagarna tröttnar på att registrera, slarvar eller glömmer bort (3, s. 42). 

Sämre följsamhet visar sig ofta efter omkring fyra dagar. För att eliminera denna risk motiverades 

spelarna i möjligaste mån från både oss och huvudtränare. I de fall där spelaren själv uppskattade 

mängder finns risk för feluppskattning. Att samtliga deltagare i huvudsak vägde sin mat på 

hushållsvågar minimerar denna risk vilket ytterligare stärker reliabiliteten.   

 

Genom att ha tomma rader i aktivitetsdagboken där spelarna själva kunde ange aktivitet, fångades 

övriga sysselsättningar upp, vilket kan bidra till mer sanningsenliga energiförbrukningar. Det är inte 

ovanligt att en del individer underskattar eller överskattar sin fysiska aktivitet (3, s. 90). I denna studie 

misstänks en underrapportering hos ett antal spelare, även hos de med lågt energiintag, då vi anser att 

uppenbara aktiviteter i flera fall saknas, såsom lätt promenad/vardagscykling osv. Det är möjligt att 

spelarna glömt bort de tillfällen då de förflyttat sig mellan exempelvis skola/jobb/träning/match och 

istället angett en aktivitet som gett ett lägre MET-värde. Ett annat alternativ kan vara att de förflyttat 

sig med bil till de olika platserna. De höga förhållandena mellan FIL och PAL (1,39 och 1,40) hos två 

spelare kan även det i dessa fall tyda på en underskattad energiförbrukning. Det genomsnittliga värdet 

av förhållandet FIL/PAL visade dock att det vägda/uppskattade intaget bör vara relativt rimligt för 

spelarna i förhållande till energiförbrukningen, vilket gjorde siffrorna i studien trovärdiga att arbeta 

med.  
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I enkäten ställdes flera frågor om vanor kring bland annat mat och dryck under träning/match. Träning 

och match skulle eventuellt ha kunnat särskiljas i olika frågor, för att få reda på vanorna kring 

respektive och se om de skiljde sig däremellan. Anledningen till att detta inte gjordes var att vi anser 

att det är viktigt att kunna prestera optimalt både under träning och under match, trots att det är möjligt 

att spelarna prioriterar kosten under matchdagar. För att kunna prestera maximalt krävs ett adekvat 

intag av mat och dryck vilket följaktligen gjorde att träning och match placerades i samma kategori.   

5.1.3 Databearbetning 
Dietist XP användes vid uträkning av energi- och näringsvärden från spelarnas kostintag. Programmet 

ansågs dock vara bristfälligt eftersom livsmedelsdatabasen upplevdes begränsad gentemot dagens 

utbud av livsmedel. När spelarnas angivna livsmedel inte fanns med användes överensstämmande 

alternativ, vilket är en mindre felkälla. Om alternativen ansågs skilja för mycket lades livsmedlet in 

manuellt, vilket även ökade risken för felangivelser. I de få fall mängden inte hade angivits i 

kostregistreringen användes Dietist XP:s angivna normalportionsstorlek, vilket ansågs vara det bästa 

sättet att komma så nära den realistiska mängden som möjligt. Eftersom mängder och siffror oftast 

hanterades manuellt fanns risk för bland annat felinmatning på grund av den mänskliga faktorn. 

Genom extra kontrollerande och noggrannhet minimerades dock risken för felkällor.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Att vara i energibalans och samtidigt ha ett passande träningsschema, ökar chanserna för en optimal 

fysik specifikt anpassad för fotbollsutövande. 

 

Det är intressant att mer än hälften av spelarna uppnådde eller översteg sitt energibehov i denna studie 

och att ingen låg under 80 %, då ett flertal studier visat på motsatt tendens hos fotbollsspelare (8), 

framförallt kvinnliga (18,19). Om detta stämmer med spelarnas faktiska intag och utgifter är resultatet 

positivt, då en negativ energibalans kan bidra till både sämre prestation och återhämtning (18,19). 

Förhållandet FIL/PAL bekräftar det höga energiintaget med ett medelvärde på 1,05, som tyder på ett 

tillförlitligt resultat på gruppnivå av sex dagars kostregistrering. Att två spelare hade ett förhållande på 

1,4, dvs. kom upp i 140 % av energibehovet, kan bero på fler faktorer. Ett scenario kan vara som 

tidigare nämnts att det skett en underrapportering av energiförbrukningen och/eller en överrapportering 

av kostintaget. En annan orsak till de höga värdena är energirika val av livsmedel hos några av 

spelarna under de sex dagarna. Dag- till dagvariationer är mycket vanligt (3, s. 92) och skulle 

matvanorna undersökts under längre tid skulle precis samma siffror antagligen inte uppkommit. Ett 

varaktigt energiintag på 140 % skulle med tiden bidra till en kraftig övervikt, vilket självklart skulle 

försämra prestationen. Likaså kan den negativa energibalansen, på 10-20 % under energibehovet, som 

beräknats hos sex spelare, i längden påverka prestationen negativt (18,19).   

 

Det låga kolhydratintag spelarna registrerade är noterbart i jämförelse med gällande rekommendationer 

för elitidrottare. Studien visade tydligt att kolhydratintaget var inadekvat vilket bekräftas av den 

signifikanta skillnaden mellan intaget och lägsta rekommendationen (7 g/kg kroppsvikt och dag). Detta 

överensstämmer även med ett flertal andra studier då fotbollsspelare har haft svårt att uppnå 

rekommenderad mängd (8,18,19). Endast en spelare ligger inom rekommendationen för kolhydrater, 

vilket innebär att kolhydratintaget hos de övriga i laget inte är optimalt för maximal prestation och 

återhämtning. Som tidigare beskrivits är ett för lågt intag av kolhydrater den vanligaste orsaken till 

utmattning hos idrottare (7-9). Svårigheten att uppnå rekommendationen för kolhydrater för 

elitidrottare har diskuterats i en ytterligare studie och tydligt är att det krävs planering och kunskap för 

att uppnå detta (25). Att ha som vana att dricka sportdryck, återhämtningsdryck alternativt äta 

kolhydratrikt snacks under träning/match kan vara ett hjälpmedel för att öka intaget (2). Att även välja 
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kolhydratrika måltider samt tänka på en bra måltidsordning och timing kan främja ett högre intag av 

kolhydrater. Det är av stor vikt att spelarna får en ökad kunskap på både grupp- och individnivå för att 

möta dessa rekommendationer.  

 

Endast en spelare upplevde sin prestation som ”hög” under två tillfällen och genomsnittet för upplevd 

fysisk prestation i sin helhet var närmast svarsalternativet ”måttlig fysisk prestation”. Med tanke på att 

laget spelar på elitnivå, där de förväntas prestera maximalt, var resultatet enligt oss en låg skattning. 

Detta kan bero på många faktorer som bland annat inadekvat kostintag, brist på motivation, lågt 

självförtroende, småskador samt för höga krav på sig själv. Prestationen upplevdes något högre under 

de två matchdagarna vilket just kan bero på ökad motivation och tävlingsanda dessa dagar. Dock bör 

det belysas att det är mycket svårt att mäta samt tolka resultatet från upplevd fysisk prestation med 

tanke på flera aspekter. Spelarna kan exempelvis skatta sin upplevda prestation olika beroende på vad 

de jämför med, hur det tolkar begreppet samt diverse omgivningsfaktorer.  Om ett tillfredsställt behov 

av kolhydrater skulle påverka spelarnas upplevda fysiska prestation är en mycket intressant fråga, 

eftersom starka samband har setts i ett flertal studier mellan kolhydratintag och prestation (7-9,18,19). 

Inget signifikant samband kunde dock ses mellan ett lågt energi- respektive kolhydratintag och 

upplevd fysisk prestation i denna studie. Detta behöver dock inte betyda att energiintaget respektive 

kolhydratintaget inte påverkade den faktiska prestationen i studien. 

 

Studier har visat att genom att äta en varierad kost kommer elitidrottare oftast lätt upp i 

rekommendationerna för protein, vilket det höga medelvärdet i denna studie även tyder på (10,11). 

Samtliga spelare i studien, förutom två, täckte behovet. Dessa två spelare kom dock över 

rekommendationen för protein för allmänheten. Därför kan endast en liten förändring alternativt ett 

tillägg av livsmedel behövas för att uppnå ett optimalt intag av protein (1,4-1,7 g/kg kroppsvikt och 

dag). Det bör även tas hänsyn till proteinkvalitet då animaliskt protein till större del täcker 

aminosyrabehovet än vegetabiliskt protein (2). 

 

Det är väl känt att järnbrist och järnanemi är mycket vanligt bland kvinnliga fotbollsspelare på 

internationell nivå (14). Resultatet i denna studie visade dock på ett relativt högt intag av järnrika 

livsmedel, vilket är en av förutsättningarna för att undvika brist och därmed påverka prestationen 

negativt. Endast en låg under genomsnittsbehovet för järn. Det är viktigt att reflektera över att 

resultaten för järn i denna studie endast är baserade på kostregistreringen under sex dagar. Detta 

innebär att fastän en spelare inte uppnådde genomsnittsbehovet behöver inte det innebära en faktisk 

järnbrist eller anemi. Eftersom genomsnittsbehovet inte behöver täcka det individuella behovet bör 

samtliga fundera på val av livsmedel och främja livsmedel som innehåller järn. Spelarna bör även få 

ökad kunskap om vad som kan stimulera respektive hämma järnupptaget för att inte få brist och en 

försämring av prestationen. 

 

Mindre än hälften av spelarna i laget uppnådde sitt vätskebehov i förhållande till sin energiförbrukning 

i studien, vilket kan på bero på flera faktorer. En aspekt kan vara en underrapportering i 

kostregistreringen då vatten kan anses vara av mindre betydelse att registrera än andra livsmedel. En 

annan faktor kan vara svårigheten att komma upp i den kvantitet som krävs då energiförbrukningen 

hos många av spelarna är relativt hög. För ett antal spelare skilde sig inte vätskeintaget nämnvärt från 

behovet. I dessa fall är det svårt att dra slutsatser med tanke på att under- respektive överrapportering 

kan ha förekommit. Spelarna i laget, som inte tillgodoser sitt vätskebehov, borde öka sitt intag för att 

undvika dehydrering, vilket annars kan påverka prestationen negativt (9). Genom att sprida ut 

vätskeintaget under dagen kan möjligheten öka för att uppfylla vätskebehovet och minimera 

mättnadskänslan, som kan uppstå av stora mängder vätska. Studier har visat att ett intag av vätska 

under träning/match kan förlänga tiden till utmattning och minska risken för dehydrering, speciellt i 

senare del av träning/match (3, s. 202,5,9). I denna studie angav i stort sett samtliga spelare att de 
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drack någon typ av vätska under träning/match vilket är positivt för de ovannämnda faktorerna. Som 

tidigare nämnts finns fler fördelar att välja dryck med kolhydrater och elektrolyter, istället för vanligt 

vatten vid förlängd, högintensiv träning både för ökad prestation och förbättrad återhämtning (9). 

 

Drygt hälften av spelarna uppgav att de intar, i enlighet med gällande rekommendationer, en större 

måltid tre till fem timmar före träning/match, vilket samliga bör följa (3, s. 133). Denna måltid är 

betydelsefull för att fylla på leverglykogenlagret tills det är fullt och därefter lagra in muskelglykogen, 

vilket ökar prestationen under träningen. Nackdelen med att äta en stor måltid närmre inpå aktivitet, 

som övriga i laget angivit att det gör, är att maten inte hinner digereras ordentligt och att kolhydraterna 

då inte hinner lagras in som muskelglykogen (2,3, s. 133).  

 

En påfyllning av kolhydrater inom en timme före aktivitet är motiverat för att fylla på leverglykogenet 

ytterligare samt höja plasmaglukoset, vilket återgår till normala nivåer 30-60 min efter kolhydratintag 

(3, s. 134). Eftersom studier betonar betydelsen av timing för prestationen är det osannolikt att drygt 

hälften av laget, som inte intar något (vatten ej inräknat), presterar utifrån sin maximala förmåga under 

träning/match (1,8,9). En anledning till att många spelare inte äter före aktivitet kan bero på rädsla för 

att få gastrointestinala problem under träningen/matchen (26, s. 22). En annan orsak kan vara risken 

för hypoglykemi vid idrottande, som förr var en vanlig orsak till att kolhydrater inte rekommenderades 

före träning (3, s. 134-35). För att minska risken för hypoglykemi bör spelarna värma upp ordentligt 

före träning. Vidare kan en del glukos bytas ut mot andra kolhydrater med lägre glykemiskt index, som 

fruktos, för personer med högre risk för hypoglykemi. Ytterligare skäl varför intag före aktivitet väljs 

bort kan vara tidsbrist, glömska, dålig framförhållning samt otillräcklig kunskap inom området. Trots 

eventuella problem med metabola adaptioner bör samtliga spelare följa rekommendationen att äta 

inom en timme före träning/match för att optimera sin prestation.  

 

Laget tränar alltid mer än 45 minuter vilket gör det befogat att fylla på med kolhydrater för att öka 

prestation och förlänga tiden till utmattning (1,3, s. 136,9,10). Denna studie visar att de flesta i laget 

dricker sportdryck endast ”ibland” under match/träning. Istället intar en del ibland en frukt, vilket ger 

en viss påfyllning av kolhydrater. Vid påfyllningen bör dock rätt mängd och rätt typ beaktas, vilket gör 

en bra anpassad sportdryck till ett bättre alternativ än fast föda som frukt (2). Orsaker till varför 

spelarna oftast inte dricker/äter under aktivitet kan även här vara glömska, dålig framförhållning samt 

otillräcklig kunskap. För att maximera prestationen bör spelarna alltid, enligt teorin, dricka sportdryck 

under både träning och match (2).  

 

Drygt hälften av spelarna uppgav att de äter inom cirka 20 minuter efter aktivitet, vilket är optimal 

timing vid kortare återhämtningstid (< 8 h) (16,17, s. 113-4). Samtliga deltagare i studien äter eller 

dricker något inom två timmar (vatten ej inräknat) då glykogeninlagringens hastighet fortfarande är 

hög, vilket underlättar återhämtningen (16,17, s. 113-4). Det finns dock brister i intagen då en del 

endast intar kolhydrater till exempel i form av frukt. Eftersom protein stimulerar insulininsöndring, bör 

intaget bestå av en lämplig kombination av kolhydrater och protein efter träning för att säkra en snabb 

glykogeninlagring (12) och samtidigt stimulera muskeluppbyggnad (11,13). Laget har i regel en fysisk 

vilodag i veckan (>24 h), vilket kombinerat med högt intag av kolhydrater (~10 g/kg/d) ska räcka för 

full återhämtning och påfyllning av muskelglykogenlagren hos vältränade idrottare (1,27). Trots vissa 

dagar med längre återhämtningstid är det osäkert om spelarna återhämtar sig optimalt eftersom så gott 

som samtligas registrerade kolhydratintag var under rekommendationerna. Målet bör följaktligen vara 

att äta så snart som möjligt efter aktivitet samt att öka det totala kolhydratintaget.        

 

En majoritet av spelarna ansåg sig ha ”god” kunskap gällande kost kring träning, kanske tack vare att 

ett antal föreläsare tidigare har berättat för laget om kostens betydelse. Med denna studies resultat som 

grund ställer vi oss ändå frågan om kunskapen verkligen är tillräcklig hos samtliga spelare och om en 
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individuell genomgång inte skulle vara mer effektiv. Därigenom skulle spelarnas kunskap öka samt att 

varje individs behov lättare skulle mötas vilket förhoppningsvis skulle bidra till ett mer 

tillfredställande kostintag för både prestation och återhämtning.  

 

6 Slutsats 
Det allsvenska fotbollslagets energiintag var mer överensstämmande med rekommendationen än vad 

som visats i liknande studier. Trots att majoriteten av spelarna täckte energi-, protein- och järnbehovet 

framhäver denna studie återigen att det finns brister i kostintaget hos kvinnliga fotbollsspelare. Det 

låga kolhydratintaget var noterbart i jämförelse med gällande rekommendationer för elitidrottare. 

Eftersom starka samband har setts i ett flertal studier mellan prestation och kolhydratintag är det 

möjligt att den faktiska prestationen är nedsatt på grund av ett otillräckligt intag. För att uppnå 

kolhydratrekommendationerna bör spelarna främja val av kolhydratrika livsmedel samt förbättra 

måltidsordning och timing. Timingen bör följaktligen förbättras framförallt före och under aktivitet, 

där störst brist påvisades. I återhämtningssyfte bör målet för samtliga spelare vara att äta snarast 

möjligast efter aktivitet. Sammantaget visar denna studie att det finns en stor potential för 

nutritionsrelaterade åtgärder som, om det vidtas, skulle kunna leda till förbättrad fysisk prestation och 

återhämtning.  

 

7 Författarnas bidrag till arbetet 
Therese Jansson och Susanna Schönmeyr har tillsammans planerat studien, insamlat, bearbetat och 

analyserat data samt författat uppsatsen. 

 

8 Tack 
Vi vill framförallt tacka laget för en strålande insats och huvudtränaren som motiverade laget och 

gjorde denna studie möjlig. Vidare vill vi tacka Britten Jansson och Nils Carlin för korrekturläsning.  
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  Bilaga 1 (1/1) 

 

 

 
Namn: __________________________ 
 

Datum: _____________ 
  

Vilodag □    Träningsdag □    Matchdag □
       

Ålder: _____________ 
 

Vikt: ______________ 
 

Längd: _____________ 
 

Lagposition: ____________________  

 
 

Måltid Tid Livsmedel/maträtt Beskrivning/märke Tillagning 
Serverad 

vikt (g) 

Rest 

vikt (g) 

Frukost 7.00 Filmjölk (lätt) O,5 % - 200 g 0 g 

”” 

 

 Müsli ICA’s basmüsli (sunt & gott) -  38 g 0 g 

””   Sylt Hallonsylt - 17 g  0 g 

””  Äpple  - 125 g 25 g 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  

KOSTREGISTRERING 



   

 

 

 

 



  Bilaga 2 (1/1) 

 

 

 

Instruktioner för kostregistrering 
 

Med en vägd kostregistrering menas att man väger och antecknar varje enskilt livsmedel som 

konsumeras. 

 

Kostregistreringen kommer att utföras under sex dagar, tisdag - söndag. Väg eller mät allt som äts och 

dricks (även vatten) och registrera på medföljande formulär. Om det inte finns möjlighet att väga 

maten; gör då en skattad kostregistrering med hjälp av hushållsmått och styckeangivelser. 

 

Var noga med att skriva namn på alla papper. 

 

• Anteckna typ av måltid, klockslag, livsmedel/maträtt, samt ge en beskrivning av 

livsmedlet/maträtten t.ex. märke, fetthalt på mjölk, ost, korv och margarin mm, vilken typ av 

bröd/pasta etc. Under ”tillagning” anger ni t.ex. om livsmedlet är kokt, stekt, eller rått vid 

vägning (se ex på bifogat formulär). 

 

• Anteckna varje enskilt livsmedel med mängd för sig t.ex. margarin, pålägg och bröd istället för 

att skriva en smörgås med ost och Bregott. Registrera även helst varje livsmedelskomponent i en 

maträtt, exempelvis, alla olika ingredienser i köttfärssåsen. 

 

• Eftersom vi bara ska räkna på den vikt av livsmedlet som verkligen konsumeras, måste rester på 

tallriken vägas. Resternas skrivs sedan in i spalten ”restvikt”. Om du t.ex. äter ett äpple och inte 

äter upp äppelskruttet så ska det vägas och dras ifrån vikten på äpplet. 

 

• Glöm inte att registrera tillbehören till maten ex sås, sylt, socker, salt mm. 

 

• Vänta inte med att skriva upp det du ätit (man glömmer lätt). 

 

Glöm ej att fylla i aktivitets- & prestationsformuläret för respektive dag. 

 

Det är viktigt att du själv försöker äta som vanligt under tiden den vägda kostregistreringen sker, så att 

kostintaget inte blir missvisande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All information kommer att behandlas konfidentiellt. 
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Sexdagars kostregistrering  

 

Vi som ska utföra studien går sista terminen på dietistprogrammet på Umeå Universitet och skriver 

nu vår C-uppsats. Syftet med studien är ”att utvärdera energi- och näringsintaget hos ett allsvenskt 

damfotbollslag samt kostens påverkan på spelarnas upplevda prestation”. Vidare kommer kostens 

betydelse kring återhämtning att belysas. 

 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avslutas.  

 

Vi hoppas att så många som möjligt av er kan delta! Detta ger ett bra underlag för vidare 

arbete.  

 

Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar 

Susanna Schönmeyr, telnr: 0736123840 mail: sanna.schonmeyr@gmail.com 

Therese Jansson, telnr: 0735808680 mail: thja0007@student.umu.se 

 

 

 

  

mailto:thja0007@student.umu.se
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Datum: _____________  Vilodag □    Träningsdag □    Matchdag □ 
 

 

 

 

Upplevd fysisk prestation i samband med träning/match 

Definition på fysisk prestation: ”Att arbeta med sin optimala kapacitet bland annat gällande uthållighet, 

snabbhet, styrka och insats” 

 

Hur upplevde du din fysiska prestation under träningen/matchen i helhet? 
 

       1                                 2                                   3                                  4                                   5 
        Låg                    Ganska låg                                    Medel                       Ganska hög             Hög 

 

 

Hur upplevde du din fysiska prestation efter 45 min träning/andra halvlek jämfört med första 45 min/första 

halvlek? 
 

       1         2           3           4           5           6           7 
        Stor         Måttlig           Liten           Ingen          Liten           Måttlig            Stor 

   försämring     försämring          försämring           förändring        förbättring                förbättring                förbättring               

 

 

Var dagen kraftigt avvikande inom ett/flera områden (kostintaget/aktivitet/prestation)? Ja □    Nej □     
 

Om ja, i så fall hur? __________________________________ 

  

Typ av aktivitet Antal timmar & min/dag 

Sova  

Sitta/ ligga still/vila/köra bil  

Laga mat/äta  

Lätt hushållsarbete/städa/stå/”gå runt”  

  

Promenad (5-6 km/h)  

Cykla ”vardag” (<16 km/h)  

  

Styrketräning  

Yoga  

Jogga (7 km/h)  

Springa (10 km/h)  

Springa (16 km/h)  

Cykla (25-30 km/h)  

Fotbollsträning   

Match  

Annan aktivitet  

  

  

Summa: (Totalt 24 h) 
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Enkät 
 

Ange ett svarsalternativ för respektive fråga (med undantag för fråga 6). 

 

 

 

1.  

a. Hur ofta äter du något under träning/match? 

 

Varje gång  □ 

Nästan varje gång □ 

Ibland  □ 

Nästan aldrig  □ 

Aldrig  □ 

 

b. Vid intag, i sådana fall vad? __________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

2.  

a. Hur ofta dricker du någon vätska under träning/match? 

 

Varje gång  □ 

Nästan varje gång □ 

Ibland  □ 

Nästan aldrig  □ 

Aldrig  □ 

 

b. Vid intag, i sådana fall vilken?_________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Hur ofta dricker du någon typ av sportdryck (vatten blandat med socker och ”salt”) under 

träning/match? 

Varje gång  □ 

Nästan varje gång □ 

Ibland  □ 

Nästan aldrig  □ 

Aldrig  □ 

 

____________________________________________________________________________ 
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4.  

a. Dricker/äter du vanligtvis någonting mindre (ej stor måltid) före träning/match (gäller ej 

kranvatten)?  

Ja □ Nej □ 
 

b. Om ja, i sådana fall hur långt innan?   ________h______min 

 

c. Om ja, i sådana fall vad? _____________________________________ 

(välj det vanligaste alternativet) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Hur lång tid före träning/match äter du vanligtvis en större måltid (exempelvis frukost lunch eller 

middag)? 

________h______min 

 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Inom vilket tidsintervall dricker/äter du vanligtvis efter träning/match? Ge även exempel på vad du 

vanligtvis äter på raderna bredvid. Om du äter flera gånger inom fyra timmar, skriv då det på 

respektive rad. 

 

Inom 20 min_____________________________________________________ 

 

Mer än 20 min men inom 1 h________________________________________ 

 

Mer än 1 h men inom 2 h___________________________________________ 

 

Mer än 2 h men inom 4 h___________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

7. Hur upplever du din kunskap gällande kost kring träning? 

 

Mycket god  □ 

God  □  

Varken god eller dålig □ 

Dålig  □  

Mycket dålig  □  

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 


