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Sammanfattning 

Bakgrund Nutrition är en viktig del i strävan efter god fysik och goda idrottsprestationer. 

Näringsintaget i samband med träning påverkar prestation och adaption till träningen. 

Forskning visar att våra beteenden inte grundas enbart på kunskap, utan är en produkt av våra 

samlade attityder. Då användandet av kosttillskott är utbrett och kan påverka näringsintaget 

finns det mycket att vinna på att personer som arbetar med kostrådgivning för idrottsutövare 

har kunskap och förståelse för vad som styr valet av näringsintag i samband med tränig. 

Syfte Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka föreställningar, attityder och tankar 

som ligger till grund för valet av återhämtnings- och mellanmål i syfte att öka 

träningseffekten och förbättra återhämtningen hos regelbundet tränande individer. 

Metod Sju intervjuer genomfördes med regelbundet tränande individer. Vid intervjuerna 

användes en halvstrukturerad intervjuguide. Intervjuerna spelades in, varpå de transkriberades 

ordagrant. Det transkriberade materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Egna erfarenheter av hur ett visst näringsintag hade påverkat träningsresultat och 

prestation var avgörande för valet av näringsintag. Kosttillskott ansågs vara ett praktiskt och 

tidsbesparande sätt att få i sig tillräckligt med energi och protein. De informanter som ansåg 

sig ha kunskap om hur man på kort tid kunde laga näringsrik mat som uppfyllde 

näringsbehoven var mer benägna att välja mat framför kosttillskott. När informanterna sökte 

råd om kost vid träning vände de sig helst till personer med utbildning inom kost och idrott 

för att få personliga råd. 

Slutsats Individens egna erfarenheter av hur ett visst näringsintag påverkade prestation, 

återhämtning och hälsa var av överordnad betydelse för vad man valde att äta. Faktabaserade 

argument kan bli betydelselösa för idrottaren om de går emot de egna erfarenheterna.  När 

vetenskapliga fakta ställs mot individens egna erfarenheter är det viktigt att kostrådgivare 

funderar över hur man argumenterar om eventuella risker med ett visst beteende. Noggrann 

uppföljning och utvärdering av en förändring i kosten kan vara ett sätt att konkret knyta an till 

idrottarens egna erfarenheter. Praktiska och tidsmässiga aspekter med en nutritionsplan bör 

övervägas och anpassas till idrottarens livsstil, förutsättningar och kunskaper för att ge 

idrottaren personligt anpassade råd som leder till god prestation och hälsa på kort och lång 

sikt. 

 



 

 
 

Abstract 

Background Nutrition is an important part on the way to good physique and performance. 

Recovery and perfomance is highly dependent on nutritional intake in the hours before, 

during and after sports. Scientific research has shown that our behaviors aren’t based solely 

on our knowledge; instead it is a product of our attitudes. As the use of supplements and 

sports foods is widespread and can affect the nutritional status of the athlete, it is important 

that people who work with giving nutritional advise has knowledge and understanding of the 

factors that affect the choice of nutritional intake related to training. 

Objective The aim of the study was to find out how beliefs, attitudes and thoughts influenced 

the choice of foods and supplements in order to maximize recovery in regularly exercising 

individuals. 

Method Seven interviews were conducted with individuals who performed regular resistance 

or endurance training. A semi-structured topic guide was used. Interviews were digitally 

recorded and transcribed verbatim. The transcripts were analyzed with a qualitative content 

analysis. 

Result The respondents’ own experiences of the effectiveness of a certain nutritional strategy 

were important for their choice of nutritional intake. Nutritional supplements were considered 

a practical and time-efficient way to get adequate amounts of energy and protein. 

Respondents who felt self-confident about making nutritionally adequate meals in short time 

were more prone to choosing foods before supplements. When the respondents sought advice 

about sport nutrition, they turned to people with education in nutrition and sports to get 

personal advice. 

Conclusion Personal experiences of how a certain nutritional strategy affects performance, 

recovery and health was of superior significance for subsequent nutritional intake. Arguments 

based on scientific evidence can be meaningless to the athlete if they aren’t in accordance to 

their own experiences. When scientific knowledge opposes personal experiences, 

professionals need to reflect over different ways to discuss potential risks with a certain 

behavior. Proper follow-up and evaluation of alterations in the diet might be a concrete way to 

conect to the athlete’s own experiences. Practical and time-related issues connected to a 

nutritional strategy should be considered and adjusted to suit the athlete’s lifestyle, 

prerequisites and previous knowledge, in order to give personal advice that lead to good 

performance, and healht in short and long run. 
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1. Bakgrund 

Nutrition är en viktig del i strävan efter god fysik och goda idrottsprestationer (1, s. 425). För 

att kunna prestera maximalt bör energiintaget vara lika stort, eller i vissa fall större, än 

energiåtgången (1, s. 96-97). Efter träning eller tävling bidrar ett intag av kolhydrater, protein, 

vätska och elektrolyter till att fylla på glykogenlagren i muskel och lever, ersätta 

vätskeförluster och bryta det katabola stadiet till fördel för ett anabolt stadium med 

proteinsyntes och adaption till träningen (1, s. 358-9). Även näringsintaget före 

träning/tävling påverkar prestationen (1, s. 304-21). Tidigare forskning har visat att tidpunkt 

för näringsintag påverkar träningskapacitet och adaption till träning signifikant (2,3). 

Många idrottsutövare förknippar idrottsnutrition med kosttillskott (4). Utbudet av kosttillskott 

som är tänkta att tas i samband med träning är stort. Kosttillskott är per definition tänka som 

komplement till kosten och inte istället för, till exempel där kosten av olika anledningar inte 

är fullvärdig eller där energibehovet är så stort att det är svårt att täcka med vanlig mat (4). 

Kosttillskott kan upplevas som ett enkelt sätt att snabbt få i sig näring efter träning (5). Om 

kosttillskott tas i samband med varje träningspass kan detta utgöra en stor del av 

idrottsutövarens näringsintag och därmed kan det bli betydelsefullt att dessa mål ger mer än 

bara makronutrienter (1, s.75). Innehållet av mikronutrienter varierar mellan olika kosttillskott 

och i de fall där mikronutrienter är tillsatta i kolhydrat- och proteinpulver kan mängd, kvalitet 

och proportion mellan olika närinsämnen variera (5). Genom att kombinera olika livsmedel 

kan man skapa ett energi- och näringstätt mellanmål utan att behöva använda sig av 

kosttillskott. En välplanerad, varierad kost som täcker energibehovet är generellt tillräcklig för 

att möta de näringsmässiga krav som ställs på idrottsutövaren, även med hänsyn till ett 

eventuellt ökat behov. Det finns dock en stark tilltro till kosttillskott inom idrotten (6). Många 

idrottsutövare är övertygade om att vissa kosttillskott krävs för att man ska kunna utveckla sin 

fysik och förbättra prestationen (7,8). Till skillnad från läkemedel där varje påstående 

kontrolleras av myndigheter, är kontrollen över vilka påståenden som görs om kosttillskott 

liten (4,5). Det finns flera fall av misstagsdoping där idrottsutövare har testats positivt efter att 

ha använd sig av kosttillskott som innehållit dopingklassade substanser utan att det framgått 

av innehållsdeklarationen (5,6). Det finns preparat som kan förbättra prestationen om de 

används rätt (9, s. 91). Flertalet av de tillskott som finns på marknaden idag saknar dock 

vetenskaplig evidens gällande deras utlovade effekt (4,5). 

 

Oavsett vilka goda råd som ges till individen så ligger beslutet om vad som stoppas i munnen 

till sist hos individens själv. Forskning visar att våra beteenden inte grundas enbart på 

kunskap, utan är en produkt av våra samlade attityder (10). Fishbein och Ajzen har utvecklat 

en teori om hur attityder och beteenden är relaterade. Enligt denna teori förstärks en persons 

intentioner för ett visst beteende om 1) de har  en positiv attityd till beteendet, 2) de tror att 

många betydelsefulla personer har en positiv attityd till beteendet, 3) de upplever att de har 

resurser och möjlighet att ägna sig åt beteendet, och 4) intentionen är specifik för ett speciellt 

beteende. För att kunna ge kostråd som tas emot av klienten kan det därför vara av stor 

betydelse att ha en förståelse för dessa attityder.  

Få studier tar i ett bredare perspektiv upp de tankar som ligger till grund för valet av 

näringskällor i samband med träning. Då användandet av kosttillskott är utbrett (11) och detta 

kan påverka näringsintaget är det angeläget att öka kunskapen och förståelsen för vad som 

styr valet av kosttillskott, återhämtnings- och mellanmål i samband med träning. 
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2. Syfte 

 
Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka föreställningar, attityder och tankar som 

ligger till grund för valet av återhämtnings- och mellanmål i syfte att öka träningseffekten och 

förbättra återhämtningen hos regelbundet tränande individer. 

 

3. Metod 

 

3.1 Metodval 

Eftersom syftet med denna undersökning var att undersöka föreställningar och attityder hos 

informanterna valdes en kvalitativ ansats. 

3.2 Urval 

Informanter som deltog i studien skulle stämma in på följande kriterier: 1) vara mellan 20-40 

år. Inom detta åldersintervall kan man anta att personerna själva är ansvariga för sina 

matinköp och har nått en viss grad av mognad och reflekterar över sina matval. 2) Tränar 

regelbundet, medel-intensiv uthållighets- och/eller styrketräning 4-10 gånger/vecka. 3) Väljer 

medvetet återhämtnings- och mellanmål i syfte att förbättra återhämtning eller 

träningsresultat. 4) ej ha som primärt mål att minska i vikt exkluderades studien då detta 

skulle kunna påverka valet av återhämtnings- och mellanmål i en riktning som inte skulle vara 

i samstämmighet med syftet för studien. Informanterna måste även godkänna att intervjun 

spelas in för att medverka i studien. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Informanter rekryterades genom anslag på IKSU Sportcenter och Umeå Sport & 

Motionscenter i Umeå, samt genom att informanterna efter intervjun ombads att sprida 

information om studien vidare till tänkbara deltagare. Intervjuerna skedde fortlöpande efter 

rekrytering. Totalt genomfördes sju intervjuer. Eftersom tiden för datainsamling var 

begränsad och ett brett spektrum av olika idrotter var representerade bland informanterna 

sattes därefter ett stopp för rekryteringen.   

 

Anslagen innehöll information om studien, inklusionskriterier, kontaktinformation till 

respondenterna,  att deltagandet i studien var frivilligt och kunde avbryta samt att 

informationen skulle komma att behandlas konfidentiellt (Bilaga 1). 

 

En intervjuguide med olika ämnesområden rörande uppsatsens frågeställningar upprättades. 

Ämnesområdena i frågeguiden utgick dels ifrån författarnas förförståelser, dels ifrån områden 

som behandlats i tidigare studier och litteratur. Utifrån intervjuguiden ställdes öppna frågor 

för att uforska informanternas attityder. Ämnesområdena var: kunskap och erfarenhet, 

hälsopåverkan, ekonomi och socialt (Bilaga 2). Halvstrukturerade intervjuer ger informanten 

ett visst spelrum att själv ta upp det som är viktigt för dem. Där informanterna själva berörde 

ämnen som inte fanns med på intervjuguiden utforskades även dessa. Eftersom det var av 

värde för undersökningen av få en bred bild av de föreställningar som kunde finnas, var det en 

fördel att informanterna själva kunde lyfta ämnen som för dem var intressanta för dem. 
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För att undersöka frågeguidens lämplighet gjordes testintervjuer innan undersökningen 

påbörjades. Frågorna uppfattades som neutrala, lättfattliga, och inga ändringar gjordes i 

frågeguiden. När informanterna kontaktades kontrollerades att de uppfyllde kraven för ålder, 

träningstyp och regelbundenhet. I syfte att få informanterna att känna sig så bekväma som 

möjligt fick de välja plats för intervjun. Intervjuerna genomfördes i grupprum på Umeå 

Universitet, hemma hos respondenterna och på caféer i Umeå under augusti-september 2011. 

När intervjuerna skedde på allmänna platser valdes mer avskilda delar av den aktuella lokalen 

för att säkra ljudkvaliteten och möjliggöra ett öppet och förtroendefullt samtal. 

 

Intervjuerna pågick i 12-21 minuter och spelades in med hjälp av diktafon. Vid några tillfällen 

tillkom mer information efter att diktafonen slagits av. Detta skrevs då på en gång ned och 

togs med i analysen. Av praktiska skäl utfördels samtliga intervjuer av samma samtalsledare.  

3. 4 Analys 

Materialet analyserades i flera steg av författarna, var och en för sig och tillsammans, med 

innehållsanalys enligt Graneheim (12), med tid för reflektion emellan analyserna. Intervjuerna 

delades upp mellan de båda författarna och transkriberades. Där inspelningen var otydlig 

fylldes informationen i från minnet av samtalsledaren. Under analysen diskuterades 

innebörden i de passager där det var svårt att förstå vad informanten menat genom att bara 

läsa transkriberingen. När transkriberingen var klar lästes intervjuerna igenom av författarna. 

Meningsbärande enheter togs ut, kondenserades och kodades. Utifrån koderna konstruerades 

ömsesidigt uteslutande kategorier (Bilaga 3). Stycken ur intervjuerna som berörde 

frågeställningarna färgkodades varpå tilldelade koder och kategorier diskuterades en gång till. 

Resultaten sammanställdes sedan utifrån de slutgiltiga kategoriera. Under processen har varje 

enhets relevans för studiens syfte granskats och flera enheter har uteslutits från resultatet. 

3.5 Etiska aspekter 

Informanterna informerades muntligt och skriftligt (Bilaga 1) om att deltagandet i studien var 

frivilligt och när som helst kunde avbrytas samt att uppgifterna skulle komma att behandlas 

konfidentiellt. Information om var den slutgiltiga uppsatsen kan läsas ingick också. 
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4. Resultat 

Alla informanter som deltog i studien var mellan 20-40 år och tränade regelbundet 4-7 dagar i 

veckan. Informanternas kön, idrott och kosttillskottsanvändning varierade och presenteras i 

tabell 1. 

 

Tabell 1. 
 

 Kön Idrott Använder kosttillskott 

Informant 1 Kvinna Skidåkning, löpning, 
gruppträning 

Nej 

Informant 2 Kvinna Spinning, atletbox Har använt förut men 
inte längre 

Informant 3 Kvinna Crossfit, skidåkning, 
löpning 

Ja 

Informant 4 Man Basket, styrketräning Nej 
Informant 5 Man Klättring Har använt förut men 

inte längre 
Informant 6 Man Styrketräning, squash Ja 
Informant 7 Man Styrketräning, atletbox Ja 
 

Tabell 1: I tabellen presenteras informanternas kön, huvudidrott och huruvida  de använde sig av kosttillskott 

eller ej. De kosttillskott som nämndes under intervjuerna var protein- och kolhydrattillskott, aminosyrapreparat, 

gainers
1
, uppiggande tillskott, kreatin, omega 3, D-vitamin, multivitamin. 

 

4.1 Träningsform och målsättning styr näringsintaget 

Individens målsättning med träningen påverkade valet av näringsintag i samband med 

träning. Hos informanterna fanns tankar om att det skulle kunna vara svårt för personer 

som tränar extremt hårt att komma upp i de energimängder som krävs för att bygga 

muskler genom att bara äta vanlig mat. I en sådan situation ansågs energigivande 

kosttillskott kunna vara ett sätt att närma sig sådana energimängder. En av informanterna 

berättade att hon själv hade andra mål med sin träning än att öka i muskelmassa och därför 

inte upplevde några svårigheter att komma upp i rätt energimängd och därför inte hade 

något behov av den typen av kosttillskott.  

 

En annan informant hade klättring som huvudgren och använde sig inte av kosttillskott då 

han ansåg att de flesta preparat syftade till att öka muskelmassa och styrka. Då låg vikt är 

en fördel inom klättring var detta inte önskvärt för honom. Informanten valde istället att 

äta mat och ansåg att detta täckte hans näringsbehov.  

 

Flera av informanterna uttryckte att kosttillskott kunde vara ett sätt att påskynda och 

förbättra resultaten av träningen. Beroende på aktivitet och mål med träningen skilde sig 

alltså informanternas uppfattning om sina näringsbehov och näringsintaget i samband med 

träningen påverkades av denna uppfattning. 

4.2 Erfarenhet av hur näringsintaget påverkar prestation var avgörande 

Det var tydligt, att de erfarenheter informanterna själva haft av hur deras näringsintag i olika 

situationer påverkat deras prestationsförmåga och resultat, var avgörande för vad och hur man 

                                                             
1 Energi- och proteinrikt kosttillskott som intas efter träning för att öka vikt och muskelmassa. 
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i forsättningen valde att äta i samband med träning. Om en viss kost eller ett intag av 

kosttillskott hade lett till framgång under träning, tävling eller i strävan efter att uppfylla en 

målsättning, förstärktes tron på att det man ätit givit effekt. Gemensamt för alla var att de 

egna erfarenheterna om vilken mat som gav bäst effekt vägde tyngre än vad andra ansåg var 

det bästa alternativet. 

Ett talande citat från en basketspelare visar på den betydelse hans egna 

tidigare erfarenheter hade haft för hans kostintag:  

 

“Det har blivit så, alltså, jag har spelat basket sedan jag var 12-13 år och det 

har bara blivit så. Det har växt fram att man måste äta innan och så, och att 

jag inte tar några kosttillskott när jag gymmar det beror på att[paus] ja det 

känns inte som att jag behöver det.” 

 

En av informanterna talade om den uppiggande effekten som kan fås av vissa kosttillskott. 

När för- och nackdelar kring kosttillskott diskuterades i detta sammanhang var det tydligt att 

den uppiggande effekten var så oumbärlig att eventuella risker med användandet av detta 

kosttillskott var av mindre betydelse. Den effekt som dessa kosttillskott har på 

prestationsförmågan gick inte att få av vanliga livsmedel. 

Informant och samtalsledare pratar om fördelar med kost: 

 

Informant:“[...]och före träning då är det uppiggande pulver som trycker ned 

mjölksyran, som gör att man blir piggare och så kliar det och har sig i 

kroppen, så blir man pigg. 

Samtalsledare: Tror du att du skulle kunna få samma effekt utav mat? 

Informant: Säg vad jag ska ta för att få samma effekt, vad ska jag äta så att 

det kliar i kroppen?”[retorisk fråga] 

 

4.3. Helhetstänk och kunskap kring mat eller en snabb och enkel shake? 

Ekonomiska, praktiska och tidsmässiga förutsättningar, samt kunskap om saker som 

berörde själva utförandet, är faktorer som starkt påverkade informanternas val av 

näringsintag. Ett högt proteinintag var en prioritering för flera av informanterna. 

Mjölkprodukter, nötter, frukt och bär användes som återhämtningsmål av dem som 

föredrog mat framför kosttillskott eftersom de var lätta att tillreda och hade ett bra 

näringsvärde med framförallt mycket protein. Flera av informanterna betonade det 

praktiska med att ta proteinpulver som återhämtningsmål. Eftersom proteinpulver kunde 

förvaras i rumstemperatur under lång tid utan att bli dåligt, var det lätt att ta med sig när 

man inte skulle hem efter ett träningspass. På så vis kunde man vara säker på att man 

snabbt och enkelt fick i sig det man behövde efter träningspasset, till skillnad från 

mjölkprodukter som skulle ha blivit mindre aptitligt efter några timmar i väskan. 

Kosttillskott kunde också vara ett sätt att tillgodose behovet av enskilda näringsämnen 

som man upplevde var svåra att få genom maten.  

 

Kosttillskott användes för att minska tidsåtgången för matlagning hos informanter som 

kände att de hade ett stort energibehov. Träningen tog redan en stor del av fritiden i 

anspråk och genom att skaka ihop en shake kunde en måltid vara över på några minuter 

och det fanns mer tid till annat än mat och träning. Under perioder med frekventa 

träningspass var kosttillskott ett sätt att försäkra sig om att man fick i sig det man behövde. 
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Proteinpulver kunde förvaras i stora förpackningar hemma och fanns tillgängligt när de 

livsmedel man annars åt som mellanmål var slut och det inte funnits tid att handla. 

 

En informant pratar om hur kosttillskott kan underlätta vardagen. 

 

“Det tar ju två minuter, stå och göra i ordning mat och äta den tar ju minst 

en halvtimma.” 

 

Eftersom man på ett praktiskt och snabbt sätt kunde få i sig den näring man behövde, 

var flera av informanterna villiga att bortse helt från smakupplevelsen av riktig mat - 

även om kosttillskotten i vissa fall hade en mycket otrevlig smak. 

 

Samtalsledare: Tycker du att dom utlovade smakerna, om det till exempel 

står jordgubb, tycker du att det smakar...? 

Informant: Ja det smakar jordgubb men det är inte gott. Det är fortfarande 

ett pulver. 

Samtalsledare: Så fördelarna med kosttillskott väger över smaken? 

Informant: Ja, du får ju i dig proteinerna på ett par minuter sen är det klart. 

 

Som kontrast talade en annan informant om varför hon hellre åt mat än 

kosttillskott: 

  

“Fördelen med att man äter riktig mat är att man får en helhet. Mat är ju en 

upplevelse.” 

 

Kunskap om hur man lagade näringsrik och varierad mat på kort tid verkade vara en 

avgörande faktor för att välja mat framför kosttillskott. Informanter som valde mat framför 

kosttillskott verkade vara väl insatta i hur man varierar maten för att göra den näringsrik 

och hade insikt i betydelsen av kostens sammansättning i helhet. De ansåg att man 

visserligen behövde tänka efter och ha en viss kunskap för att sammansätta en näringsrik 

kost, men att detta inte var svårt eller behövde ta så lång tid. Att integrera grönsaker 

innebar inget problem, utan förhöjde upplevelsen och smaken. 

 

Ekonomiska förutsättningar påverkade vissa av informanternas val, medan andra satte mer 

värde i de praktiska fördelarna. En av informanterna uttryckte att keso och kvarg 

tillsammans med nötter var ett billigt och bra mellanmål. Vissa av informanterna uppgav 

att de använde kosttillskott för att priset på näringsrik mat var för högt. Om man använde 

många olika kosttillskott kunde det dock bli dyrt. 

  

4.4 Rädslan för riskerna med kosttillskott 

Hos samtliga informanter fanns en viss rädsla för riskerna med kosttillskott. Mest 

framträdande var den dock hos dem som valde att avstå från kosttillskott. En av 

informanterna berättade, efter att inspelningen stängts av, om ett tillfälle då han levererat 

varor till en mycket muskulös kosttillskottsförsäljare. Det tindrande ljuset i försäljarens 

ögon då han såg förbi budbäraren mot kosttillskotten, samt det faktum att försäljaren var 

så otroligt muskulös, gav informanten en obehaglig känsla av att försäljaren blivit så 

musklulös genom att använda de produkter som just levererats och att det kanske inte var 

“helt lagliga grejer”. Upplevelsen avskräckte informanten från användandet av 

kosttillskott.  
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Flera av de informanter som själva använde kosttillskott poängterade att man inte kunde 

vara säker på att kosttillskotten var helt rena från dopingklassade ämnen. Då de själva inte 

tävlade, och därför inte riskerade avstängning på grund av misstagsdoping, och inte heller 

hade känt av några bieffekter, spelade det inte så stor roll. 

 

Informant och samtalsledare pratar om nackdelar med kosttillskott. 

 

Samtalsledare: Kan du se några nackdelar med tillskott? 

Informant: Öhm,  jag vet inte men, det finns många tillskott som inte är rena, som 

kan ha tillsatser som inte ska va där. 

Samtalsledare: Är det nånting som du själv är orolig för eller?  

Informant: Jag tänker på vad jag handlar. Jag försöker köpa från svenska kedjor 

och... Jag har inte hundra procent kollat upp allting[…] Jag tävlar inte i nånting så 

jag tror inte om det var lite av nånting så… 

 

 

Tankar om att vissa preparat kunde vara skadliga för hjärtat eller andra delar av kroppen 

fanns dock där. De informanter som valde att äta mat framför kosttillskott tyckte det var 

viktigt att maten var naturlig och att de visste vad maten innehöll och var den kom ifrån.  

 

Som en av informanterna uttryckte sig:  

 

“Men äter man ett proteinpulver, vad är det i det, vad finns det i det 

egentligen..?”  

 

4.5 Den personliga kontakten som viktigaste informationskälla 

Vilka källor till information som man ansåg vara tillförlitliga varierade. Personer med 

utbildning inom kost och träning, såsom dietister, idrottslärare och personliga tränare, 

ansågs av flera informanter vara den bästa källan till information om kost. En gemensam 

nämnare hos samtliga informanter verkade vara att personlig kontakt vid rådgivning 

värderades högt.  

 

Erfarna idrottsutövare nämndes som en annan tillförlitlig källa. Informanter som använde 

kosttillskott frågade gärna dem som själva använt kosttillskott om råd angående vilka 

preparat som var effektiva. En av informanterna påpekade dock att det som fungerade för 

andra inte nödvändigtvis skulle fungera för informanten själv.  

 

En av informanterna skiljde sig från de andra genom att denne hade stor tillit till försäljare 

av kosttillskott. Eftersom de jobbade med det ansågs de veta mycket om saken och 

informanten hade hittills inte blivit besviken. Under klubbdagar kunde en 

kosttillskottsbutik ha egna “experter” som kunderna kunde ställa frågor till angående 

produkterna. Den personliga kontakten med någon som dels hade egna erfarenheter av 

kosttillskott och dels hade det som yrke var värdefull och denna kombination gjorde att  

informationen upplevdes som trovärdig av informanten.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

 

Samtliga intervjuer utfördes av samma författare. Styrkan i detta var att liknande frågor 

ställdes och ämnen som tagit upp i tidigare intervjuer kunde föras på tal i nästa intervju. Att 

författaren som utförde intervjuerna hade en grundkurs i Motiverande samtal (MI) 

avspeglades i intervjutekniken genom att olika tekniker från denna metod användes för att 

sammanfatta och på så sätt kontrollera att respondenten förstått informanten (13). Eftersom 

informanterna var medvetna om att samtalsledaren hade dietistbakgrund kan det medvetet 

eller omedvetet ha påverkat deras svar till att mer likna det de tror att en dietist anser är rätt i 

olika frågor. Det skulle också kunna innebära att de intog en försvarsställning i samtalet om 

de förväntade sig att dietisten har en annan åsikt om vad man borde äta och inte äta vid 

träning. Genom ett reflektivt lyssnande lyftes informantens egen berättelse för att visa att det 

var informantens uppplevelse som var den riktiga i detta sammanhang. Detta minimerade 

också effekten av forskarens förförståelser. 

Den valda metoden begränsar antalet informanter och minskar generaliserbarheten (14). 

Syftet med kvalitativ forskning är inte heller att generalisera. Istället ger det en vidare insyn i 

de subjektiva upplevelser, tankar och föreställningar som ligger till grund för individens val. 

Man bör vara medveten om att det vid en intervju sker en interpersonell kommunikation som 

delvis är omedveten och innehåller fördomar och förväntningar (15). Intervjupersonens svar 

kan förutom nämnda faktorer även påverkas av formulering och ordningsföljd på frågorna 

(16). Att informanten under intervjun är medveten om att samtalet spelas in kan också 

påverka stämningen under intervjun. Det förekom att information tillkom efter att diktafonen 

stängts av, vilket kan bero på att stämningen blev mer avslappnad. Eftersom intervjuerna 

gällde personens egna tankar om ett ämne som för många troligen är förknippat med att 

behöva försvara sina val och kan ligga nära hjärtat, kan man inte utesluta att det är känsligt att 

prata om detta.  

Urvalet av informanter gav en bred variation gällande idrott och ålder, och en jämn 

könsfördelning. Vid kvalitativa intervjustudier är det optimalt att kunna utföra så många 

intervjuer att man uppnår en mättnad där inget nytt framkommer genom att utföra fler 

intervjuer (14). Tidsbegränsningar gjorde att det endast var möjligt att utföra ett mindre antal 

intervjuer. Mättnad i information kunde inte nås genom de sju intervjuer som genomfördes, 

varför resultatet inte kan ge en komplett bild av det spektra av attityder som skulle kunna 

finnas. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Från informanternas berättelser kan man ana ett mönster mellan benägenhet att ta kosttillskott 

och kunskap om sina verkliga näringsbehov, i synnerhet proteinbehov, i relation till vilken 

idrott man är aktiv inom. Om energi- och proteinbehovet överskattas skulle det kunna 

upplevas svårt att täcka det via kosten då det skulle innebära stora mängder mat.  Detta skulle 

kunna vara en anledning till varför vissa informanter upplevde det svårt att täcka sina behov 

utan hjälp av kosttillskott. Olika idrotter ställer olika krav på idrottaren och nutritionen (1, s. 

44,23). Informanterna talade om sina energi- och näringsbehov relaterat till deras specifika 

mål med träningen. Deras uppfattningar om sina behov byggde på ett resonemang kring vilka 

behov de hade relaterat till sin idrott. Flertalet informanter lade stort fokus på ett högt 
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proteinintag. Man kan fråga sig hur idrottarens upplevda behov stämmer överens med deras 

verkliga behov. En genomgång av 14 studier visade att uthållighetsidrottare åt i snitt 1,3 

(kvinnor) - 1,8 (män) g protein/kg kroppsvikt (1, s.76-7). En genomgång av 10 studier visade 

att styrkeidrottare åt 2,0 g protein/kg kroppsvikt. Rekommendationen för styrkeidrottare anges 

till 1,6-1,7g/kg kroppsvikt, och för uthållighetsidrottare 1,2-1,8 g/kg kroppsvikt (4, s. 180). 

Det verkar alltså generellt som att idrottare inte har några problem med att nå upp till 

rekommendationerna. Det är en utbredd tro bland idrottare och tränare att det krävs mycket 

höga proteinintag för att maximera muskeluppbyggnad vid styrketräning (1, s. 61). I en studie 

bland 61 amerikanska fotbollspelare såg man att de som supplementerade protein ofta hade en 

felaktig uppfattning om effektiviteten av proteintillskott (8).  

 

Informanternas berättelser vittnar om hur viktiga deras egna erfarenheter av ett visst 

näringsintag varit i valet av näringsintag. Den stora mängd information som finns att tillgå om 

kost och idrott gör det nödvändigt att sålla bland budskapen, som ofta kan vara motstridiga. 

Att utgå från det som fungerar för individen själv kan tänkas vara ett sunt tillvägagångssätt för 

att hitta rätt bland dessa budskap. När vetenskapliga fakta ställs mot de egna erfarenheterna är 

det viktigt att kostrådgivare funderar över hur man argumenterar om eventuella risker med ett 

visst beteende. Där näringsintaget bedöms som hälsosamt i längden kan kostrådgivaren 

referera till dessa upplevelser för att förstärka det goda beteendet. Ett inadekvat näringsintag 

kan i längden leda till komplikationer så som osteoporos, stressfrakturer, överträning eller i 

värsta fall döden (4,17). Noggrann uppföljning och utvärdering av en förändring i kostintaget 

kan vara ett sätt att på ett konkret sätt knyta an till idrottarens egna erfarenheter av en ny 

kostvana.  

 

Den upplevda effekten av kosttillskott skulle delvis kunna relateras till en placeboeffekt
2
. De 

idrottare som har haft positiva erfarenheter av kosttillskott kan ha en stark uppfattning om att 

kosttillskotten är nödvändiga för deras framgång och kanske därför inte är beredda att överge 

dessa.  I sådana situationer bör kostrådgivaren ha kunskap om hur man på bästa sätt kan 

kombinera olika kosttillskott för att undvika risker med misstagsdoping och överdosering av 

enskilda näringsämnen. Genom en öppen dialog och respekt för idrottarens egna erfarenheter 

skulle man tillsammans kunna komma fram till en medelväg där kosttillskotten får vara just 

ett tillskott i de fall där ingen annan, för idrottaren, bekväm lösning kan hittas. Frågan har 

lyfts om att sammanställa en “grön lista” med kostkost garanterat fria från kontamination 

(18). Med en sådan lista skulle man kunna komma runt problemet med misstagsdoping och 

skadliga hälsoeffekter. Det man idag kan göra för att minska riskerna med användandet är att 

köpa sina kosttillskott på apoteket. Deras produkter är ordentligt kontrollerade och man kan 

vara säker på att innehållsdeklarationen stämmer (6). När supplementering övervägs bör de 

näringsmässiga fördelarna med att äta vanlig mat dock inte glömmas bort.  

 

Om idrottaren förlitar sig för mycket på kosttillskott istället för att erkänna vikten av frekvent 

träning, vila, sömn och god kosthållning kan denna starka tilltro bli en klar last för idrottaren 

(1). Detta problem kanske är mest uttalat bland dem som tränar på amatörnivå och ännu inte 

kommit upp i den träningsmängd som behövs för att komma upp på elitnivå. Flertalet 

framgångsrika idrottsprofiler gör aktivt reklam för olika kosttillskott, vilket kan ge 

amatöridrottaren en bild av att kosttillskott krävs för att nå framgång (19). 

                                                             
2 Gynnsam medicinsk behandlingseffekt som uppstår trots att behandlingen utförs med placebo, dvs. med en läkemedelsberedning som 

saknar aktiv substans eller med en annan behandlingsmetod som är utformad för att likna en aktiv sådan men som förändrats för att vara 

verkningslös. Placeboeffekten, som ofta består av lindrade symtom vid sjukdom eller skada, kan främst tillskrivas positiva 

förväntanseffekter. Ej tillåtet i svensk vård. 

http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/placebo
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Den uppiggande effekten som kan fås av vissa kosttillskott går inte att åstadkomma genom 

vanlig mat, vilket en av informanterna påpekade. I en studie bland 61 ungdomar såg man att 

vissa ungdomar tog kosttillskott för att få ett slags energirus (20), vilket även vi kunde se hos 

våra informanter. Vissa preparat är potentiellt skadliga för hälsan, särskilt om flera tas 

samtidigt eller i kombination med annan medicinering, dolda eller kända sjukdomar hos 

användaren (6,9). Kostrådgivare bör därför belysa de risker som finns med kosttillskott för 

idrottaren. 

 

Det negativa samband som sågs mellan användandet av kosttillskott och kunskap om hur man 

lagar varierad och näringsrik mat tyder på att undervisning om matlagning och näringslära 

eventuellt skulle kunna ge idrottaren förutsättningar för en god kosthållning med minskat 

behov av kosttillskott. Avsaknad av intresse eller kunskap om matlagning och näringslära 

skulle kunna leda till att idrottaren i hög grad förlitar sig på kosttillskott eftersom dessa 

upplevs som praktiska och mindre tidskrävande än vanliga livsmedel. Kosttillskott kan inte 

ersätta en varierad kost (6). De skulle kunna fylla en funktion under och strax efter träningen 

på grund av att det är lättare att förvara och går snabbt att tillreda och äta. Med praktiska 

förvaringskärl och recept på protein- och kolhydratrika återhämtningsmål som går snabbt och 

enkelt att tillaga skulle behovet av kosttillskott i dessa sammanhang kunna minska. 

 

Att vissa av informanterna var beredda att offra helhetsupplevelsen av mat så länge måltiden 

gick snabbt och fyllde näringsbehoven understryker vikten av att anpassa kosten till 

individens livssituation. Mat kan ge mer än bara näring och är för många ett viktigt 

kulturuttryck och ett tillfälle för social samvaro. 

 

För att en individ ska kunna utföra ett visst beteende krävs att han eller hon har praktiska 

förutsättningar till det (10. Det är viktigt att även ta hänsyn till idrottarens ekonomiska 

förutsättningar vid kostrådgivning. Vissa av informanterna tog kosttillskott för att minska 

matkostnaden. Ökad kunskap om näringsinnehåll i livsmedel skulle kunna hjälpa idrottaren 

att hitta prisvärda och näringstäta livsmedel och på så sätt minska det upplevda behovet av 

kosttillskott. Information och undervisning bör anpassas till individens förkunskaper och 

intresse.  

 

Attityderna till kosttillskott skiljde sig mycket mellan olika individer. För en del var doping 

bara ett hinder för att ställa upp i en tävling, medan det ver ett stort tabu för andra, vilket man 

tydligt kunde urskilja i informanternas berättelser. Objektiv information om de faktiska 

riskerna och dess dimensioner krävs för att idrottarens ska kunna göra ett medvetet val baserat 

på kunskap istället för fördomar och tro. Det faktum att vissa av informanterna använde sig av 

kosttillskott trots att det fanns risk för misstagsdoping skulle kunna bero på att de inte 

reflekterat över anledningen till varför doping inte är tillåtet. Eftersom kosttillskott säljs öppet 

kan det verka osannolikt att de skulle kunna innehålla något som är hälsoskadligt. Flera 

studier har visat att kosttillskott som säljs i butik och på internet kan innehålla ämnen som på 

lång sikt kan skada hälsan och som i vissa fall inte deklareras i innehållsförteckningen (6,9). 

Genom dopingförebyggande arbetet genomförs slumpmässiga dopingtester på 

träningsanläggningar och den som testas positivt riskerar att bli avstängd (18). För den som 

inte vill erkänna de hälsorisker som kan finnas med doping kan detta vara ett viktigt 

argument. Kanadensiska dietister har sammanställt en lista på kosttillskott som de anser att 

idrottare kan ha nytta av (21). Denna lista visar dock endast vilka tillskott som har 

dokumenterad effekt och inte vilka som är säkra att använda. När man överväger fördelar och 
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nackdelar med kosttillskott bör man fråga sig - är det värt att riskera avstängning för den 

effekt som kan fås av kosttillskottet i fråga? 

 

Den personliga kontakten värderades högt bland alla informanter, vilket kan sättas i relation 

till några av de faktorer som enligt Jarlbro påverkar allmänhetens acceptans för ett budskap 

rörande hälsorisker(15). Människor vill kunna relatera ny information till sitt eget liv. För att 

ett budskap ska kunna uppfattas i det informationsbrus vi lever i  måste budskapet utformas så 

att mottagaren känner att det verkligen rör henne själv och vad som är viktigast i hennes eget 

liv. Kanske upplevde informanterna att de råd de fick blev mer anpassade efter deras egen 

situation när informationen gavs till dem personligen. 

 

Utbildade personer och erfarna idrottare vara tillförlitliga informationskällor och 

informanterna var mycket benägna att följa deras råd. Forskning har visat att tränare var 

viktiga förebilder och deras råd var avgörande för idrottarens beslut om att ta kosttillskott 

eller inte (8,9,19). Det är viktigt att ha i åtanke att man som idrottslärare, tränare eller 

framgångsrik idrottsprofil har stort inflytande hos idrottaren, särskilt om man ser till Fishbein 

och Ajsens teori om att en persons intentioner för ett visst beteende förstärks om de tror att 

många betydelsefulla personer har en positiv attityd till beteendet (10).  För att ge idrottaren 

bästa möjliga förutsättningar för att prestera i sin idrott och förebygga framtida ohälsa bör 

olika professioner samarbeta för att kunna ge korrekt information till idrottaren. 

 

6. Slutsats 

Individens egna erfarenheter av hur ett visst näringsintag påverkade prestation, återhämtning 

och hälsa var av överordnad betydelse för vad man valde att äta. Faktabaserade argument kan 

bli betydelselösa för idrottaren om de går emot de egna erfarenheterna.  När vetenskapliga 

fakta ställs mot individens egna erfarenheter är det viktigt att kostrådgivare funderar över hur 

man argumenterar om eventuella risker med ett visst beteende. Noggrann uppföljning och 

utvärdering av en förändring i kosten kan vara ett sätt att konkret knyta an till idrottarens egna 

erfarenheter. Praktiska och tidsmässiga aspekter med en nutritionsplan bör övervägas och 

anpassas till idrottarens livsstil, förutsättningar och kunskaper för att ge idrottaren personligt 

anpassade råd som leder till god prestation och hälsa på kort och lång sikt. 

 

7. Författarnas bidrag till arbetet 

Intervjuerna utfördes av MMJ. I övrigt har allt arbete utförts gemensamt. 
 

8. Tack 

Vi vill tacka informanterna som bidragit med sina tankar och erfarenheter och gjort denna 

studie möjlig;  våra familjer och vänner för ert stöd under resans gång; och Bruce Bjorklund 

för hjälp med korrektur av abstract. 

 

We would like to thank our respondents who contributed with their thoughts and experiences; 

our families and friends for their support; and Bruce Bjorklund for proofreading our abstract. 
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Är bananer för apor och mjölk för kalvar?  

 

 

Vi är två dietiststudenter från Umeå Universitet som 

kommer att skriva vår C-uppsats om attityder och tankar 

kring näringsintaget i samband med träning hos regelbundet 

tränande individer.  

 

Vi skulle vilja komma i kontakt med dig som stämmer in 

på följande: 

● Är mellan 20-40 år 

● Tränar regelbundet (4-10 ggr/vecka) medel-intensiv 

uthållighets- och/eller styrketräning 

● Har som mål med träningen att bli snabbare/starkare/bygga muskelmassa. Du tränar 

alltså inte enbart för att minska i vikt. 

● Medvetet väljer mat/kosttillskott i samband med träning för att förbättra träningseffekt 

och återhämtning 

● Kan tänka dig att delta i en intervju kring dina tankar om näringsintag i samband med 

träning 

 

Intervjuerna kommer att ske i Umeå eller Örnsköldsvik v.35 (29/-2/9) och planeras ta ca  

30 minuter.  En av oss kommer att intervjua dig. Om du vill delta kommer vi överens om en 

tid som passar dig. Dina kontaktuppgifter kommer inte att sparas efter att resultatet har 

sammanställts. All information kommer att behandlas konfidentiellt och i den slutgiltiga 

uppsatsen kommer det inte att gå att urskilja vem som deltagit i intervjun. Deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas. 

 

Vid intresse, frågor eller funderingar kontakta gärna oss via mail. Om du önskar bli kontaktad 

av oss via telefon, maila ditt telefonnummer och lämplig tid då du kan nås, så ringer vi upp. 

 

Ditt deltagande betyder mycket för oss. 

 

 

Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig via: Institutionen för Kostvetenskap, 

Umeå Universitet. www.kost.umu.se/utbildning/examensarbeten/ 

 

Kontakt: 

Umeå: Margareta Martimo Johansson, margareta.martimo.johansson@gmail.com 

Örnsköldsvik: Annica Långvall,  annicalangvall@gmail.com 
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Intervjuguide 
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Exempel på analys 

 
Exempel på kategori 

 
 


