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Sammanfattning 

 
Bakgrund För att uppnå en god prestationsförmåga är det viktigt att tillföra energi och näring före, 

under och efter träning. Det finns ett flertal rekommendationer som beskriver hur detta kostintag bör 

se ut. 

Syfte Att jämföra svenska elitinnebandyspelares och motionärers kunskap gällande etablerade 

kostrekommendationer i samband med träning, samt att undersöka om deltagarna anser sig ha kunskap 

gällande kost för att optimera sin prestationsförmåga, var den eventuella kunskapen förvärvats och om 

det finns intresse för mer kunskap. 

Metod En kvantitativ metod, i form av en enkät, användes. Till databearbetningen utformades en 

rättningsmall, som baseras på rekommendationer från American Dietetics Association and Dietitians 

of Canada, Sveriges Olympiska Kommitté och Uppladdningen - Ladda för Innebandy. Vid statistiska 

test sattes en signifikansnivå till p<0,05. 

Resultat I studien deltog 79 elitinnebandyspelare och 101 motionärer. Ingen skillnad kunde noteras 

mellan grupperna vad gäller kunskap om kostrekommendationer i samband med träning. Båda 

grupperna uppvisade sämre kunskaper om kostrekommendationerna gällande före träning, jämfört 

med under och efter träning. De flesta av deltagarna, 96 % (n=76) av innebandyspelarna och 83 % 

(n=84) av motionärerna, ansåg sig ha kunskap om hur de ska äta för att optimera sin 

prestationsförmåga, samtidigt som många ville ha mer kunskap inom området. 

Slutsats Elitinnebandyspelarna ansåg sig i högre grad besitta kunskap om kost vid träning, men 

gruppen uppvisade i stort sett samma kunskap som motionärsgruppen. Kostrekommendationerna som 

finns för uppladdning inför träning behöver i större utsträckning förmedlas till svenska 

elitinnebandyspelare och motionärer, vilka även visar ett intresse för ökad kunskap inom ämnet. 
 

 



  

 

 

Abstract 

 
Background It is important to add energy and nutrients before, during and after a workout session to 

perform on a high level. Several guidelines which describe this nutritional intake exist. 

Objective To compare the knowledge among Swedish elite floorball players and amateur athletes 

regarding nutritional guidelines before, during and after training sessions. Also to investigate their 

knowledge of how to optimize their performance with the correct nutrition, where this knowledge has 

been found and their interest in learning more about recommended nutrition. 

Method A quantitative study, based on a questionnaire which examines the parameters suited to the 

objective. A correction template was formulated for processing the data. The template is based on 

recommendations from the American Dietetic Association and Dietitians of Canada, the Swedish 

Olympic Committee and Uppladdningen – Ladda för Innebandy. The significance level was chosen to 

be p<0.05. 

Results The study involved 79 Swedish elite floorball players and 101 amateur athletes. No 

statistically significant difference was found between the groups in terms of their knowledge of the 

recommendations regarding nutrition in conjunction with training. Both groups seemed more 

knowledgeable of the recommendations regarding nutrition during and after workouts compared to 

their knowledge of how to prepare for a workout. Most participants wanted to learn more about 

performance optimization with nutrition, at the same time 96 % of the floorball players and 83 % of 

the amateurs considered their knowledge to be sufficient. 

Conclusion Generally the elite floorball players estimated their knowledge about nutrition for 

exercising to be higher, but their exhibited knowledge were similar to the knowledge shown by the 

amateur athletes. Guidelines regarding nutrition before workouts should be focused on when 

informing Swedish floorball players and amateur athletes, and the interest to learn more exists. 
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1. Bakgrund 
1.1 Kostrekommendationer i samband med träning 
Det finns ett flertal olika rekommendationer gällande kostintag före, under och efter träning för att 

uppnå optimal prestationsförmåga, vilket beskrivs nedan. I Bilaga 1 återfinns en översikt över några av 

dessa etablerade rekommendationer. 

 

1.1.1 Kostrekommendationer före träning 

För att uppnå en god prestationsförmåga visar flertalet studier att man bör inta ett större mål mat före 

träning (1 s. 258, 2 s. 120–1, 3–8). Forskningen är inte helt överens om när detta kostintag bör ske men 

cirka fyra timmar innan träning är ett genomgående tema i rekommendationerna. Detta med 

motiveringen att glykogeninlagringen i framför allt levern ska hinna ske, samt att tillräcklig stor del av 

maten ska hinna digereras och därmed minska risken för gastrointestinala besvär under den fysiska 

aktiviteten (1 s. 257–8 och 260, 3, 4). Måltiden bör komponeras efter ”idrottarens tallriksmodell”, där 

kolhydrater utgör en stor del av måltiden (4–6). Vissa rekommendationer är mer specifika än andra, 

där till exempel mängden kolhydrater som bör intas uttrycks i gram per måltid (2 s. 121, 3, 4) eller i 

gram per kilogram kroppsvikt och måltid (1 s. 258). Fett- och fiberinnehållet bör begränsas för att inte 

fördröja magsäckstömningen (1 s. 257, 3–6). Forskarna betonar vikten av euhydrering
*
 före träning. 

Beroende på de yttre omständigheterna, såsom temperatur, varierar mängden vätska som 

rekommenderas för att uppnå detta (1 s. 258, 3–5).  

 

Efter att ha ätit en större måltid fyra timmar innan träning bör även ett kolhydratrikt mindre mål mat 

intas cirka en timme före träningen (1 s. 258, 4–7). Detta mellanmål har som syfte att säkerställa 

blodsockernivån inför träningen (1 s. 258, 3–5) och maximera glykogeninlagringen (1 s. 258, 3). En 

liten mängd protein rekommenderas också vid denna måltid för att minska muskelnedbrytningen som 

sker under träningen (1 s. 258, 4, 7). Det är även viktigt att fortsätta inta vätska inför den fysiska 

aktiviteten (3, 4). 
 

1.1.2 Rekommendationer gällande energi och vätska under träning 

Redan vid en förlust med 1 – 2 % av kroppsvikten på grund av dehydrering, försämras bland annat 

koncentrationsförmågan, vilket kan påverka prestationen negativt. (1 s. 164, 2 s. 192, 9). Det är därför 

av stor betydelse att vätska intas under träningen för att minska dehydreringen (1 s. 164–5, 2 s. 197, 3–

6). Vissa menar att idrottaren bör ta varje tillfälle som ges till att dricka (6), andra poängterar att 

vätsketillförsel vid aktiviteter som varar upp till 60 minuter endast behövs vid varmt klimat (4). Vatten 

anses i dessa fall vara tillräckligt (4, 6). Vid träningspass som varar längre än cirka 60 minuter 

rekommenderas ofta sportdryck, eftersom den utöver vätska även tillför kolhydrater som säkerställer 

blodsockernivån hos idrottaren (1 s. 172 och s. 258–9, 3, 7, 10–12).  
 

1.1.3 Kostrekommendationer efter träning 

Efter träning är det viktigt att snabbt bryta det katabola förhållandet som råder i kroppen (1 s. 259, 3, 

4). Genom att tillföra kolhydrater och protein stimuleras glykogen- respektive muskelproteinsyntesen. 

Detta återhämtningsmål bör intas så snart som möjligt efter avslutad aktivitet, gärna inom 30 minuter 

(1 s. 259, 2 s. 132, 3–5, 7, 13). Det är även viktigt med rehydrering efter träningen (3–6).  

 

Cirka två timmar efter träningen bör ett större mål mat intas (1 s. 259, 3–7). I likhet med det större 

målet mat före träning bör även detta utformas enligt ”idrottarens tallriksmodell” (4–6). Måltiden är av 

betydelse för fortsatt glykogen- och muskelproteinsyntes (1 s. 259, 3, 14).  

 

En kartläggning över vilka kunskaper idrottare har gällande kost vid träning krävs för att kunna ta 

ställning till om mer information behöver ges eller inte. Att studera detta hos alla idrottare skulle vara 

alltför omfattande. På grund av begränsad tidigare forskning inom innebandy, valdes den sporten till 

                                                           
*
Vätskebalans 
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studien (15). Då optimal prestationsförmåga har stor betydelse på elitnivå, ansågs denna grupp av 

innebandyspelare intressant att undersöka och jämföra med motionärer. 

 

För att idrottaren lättare ska kunna tillämpa dessa rekommendationer kan insikt i hur 

prestationsförmågan påverkas spela en stor roll för motivationen till följsamhet (16).  
 

2. Syfte 
Att jämföra svenska elitinnebandyspelares och motionärers kunskap gällande etablerade 

kostrekommendationer i samband med träning, samt att undersöka om deltagarna anser sig ha kunskap 

gällande kost för att optimera sin prestationsförmåga, var den eventuella kunskapen förvärvats och om 

det finns intresse för mer kunskap.  
 

3. Metod 
3.1 Metod 
Då området ”kunskap om kostrekommendationer i samband med träning” är relativt outforskat ansågs 

en kvantitativ metod i form av en enkät mest lämpad för denna studie. Detta för att utföra en 

kartläggning som eventuellt kan ligga till grund för framtida forskning. På uppdrag av Svenska 

Innebandyförbundet (SIBF) och Innebandyns kompetenscentrum (IKC) utfördes denna studie på 

svenska elitinnebandyspelare, vilkas kunskap om kostrekommendationer sedan jämfördes med 

motionärers kunskap.  
 

3.2 Tillvägagångssätt 
3.2.1 Utformning av enkät 

En webbenkät utformades på hemsidan https://websurvey.textalk.se/se/ (Textalk). Tillgång till 

webbenkätverktyget erhölls via Umeå Universitet, i form av inloggning för studenter. En första 

pilotstudie, där kommentarer kring frågeformuleringar efterfrågades, genomfördes med hjälp av 

personer i författarnas bekantskapskrets. Därefter beslutades att en ny enkät med tydligare fokus 

behövde utformas (Bilaga 2). Denna gång med övervägande del kunskapsfrågor som berörde 

rekommendationer om kost i samband med träning. Även denna enkät utformades i Textalk, och en 

andra pilotstudie genomfördes med hjälp av nio innebandyspelare från ett lag i division II. Efter 

smärre justeringar ansågs enkäten färdig för utskick. Två identiska enkäter riktade till 

elitinnebandyspelare skapades för att kunna använda två olika webbaserade distribueringssätt - via 

deltagarlista eller via länk. På begäran från ett antal innebandyföreningar skapades även en version av 

enkäten i PDF-format för utskrift. En liknande enkät riktad till motionärer skapades i webbformat, 

med något anpassade bakgrundsfrågor (Bilaga 3). 

 

Ett följebrev inkluderades i vardera enkät (Bilaga 4 och 5), där bland annat upplysning om anonymitet 

och informerat samtycke framgick samt kontaktuppgifter till författarna. I följebrevet till 

elitinnebandyspelarna (Bilaga 5) fanns förutom denna information även kontaktuppgifter till IKC och 

upplysning om SIBF:s medverkan. 

 

Enkäten bestod av fem olika delar. Den första delen behandlade bakgrundsinformation hos 

respondenten, såsom kön och ålder. Även träningsnivå efterfrågades samt träningsmängd per vecka. I 

enkäten som skickades till elitinnebandyspelarna fanns också en fråga om klubbtillhörighet, för att 

eventuellt kunna jämföra olika klubbar med varandra. Alla respondenter ombads besvara om de ansåg 

sig besitta kunskap om kostintag för att optimera sin prestationsförmåga, samt hur denna eventuella 

kunskap förvärvats. Även intresse för att förvärva mer kunskap om kost vid träning efterfrågades. 

Efterföljande tre delar av enkäten behandlade frågor gällande rekommendationer om kost i samband 

med träning, uppdelat i tidpunkterna före, under och efter träning. Dessa tre tidpunkter delades även 

upp i när, vad och varför ett kostintag bör ske just då. Enkäten avslutades med frågor där respondenten 

fick möjlighet att delge sina egna erfarenheter om kostintag i samband med träning. 

 

https://websurvey.textalk.se/se/
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För att minimera förekomsten av internt bortfall gjordes de flesta av frågorna i webbenkäterna 

obligatoriska att besvara, med undantag för vissa följdfrågor till svarsalternativ eftersom de inte skulle 

besvaras av alla deltagare. Till frågorna i enkätens kunskapsdel gavs ett antal olika svarsalternativ och 

deltagarna kunde endast markera ett svar. Ibland var dock mer än ett svar korrekt. I pappersenkäten 

fanns inte någon möjlighet att göra frågorna obligatoriska, inte heller någon möjlighet att kontrollera 

att endast ett svarsalternativ markerades. Av misstag saknades dessutom instruktioner om att endast ett 

svar efterfrågades. 

 

3.2.2 Utformning av rättningsmall 

För att kunna sammanställa resultatet utformades en rättningsmall till kunskapsfrågorna (Bilaga 6). 

Rättningsmallen baserades på rekommendationer från American Dietetics Association and Dietitians 

of Canada (ADADC) (3), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) (4) och Uppladdningen - Ladda för 

Innebandy (6). Rekommendationerna från ADADC valdes som referens på grund av gott anseende 

inom dietistkåren, SOK valdes på grund av sitt stora inflytande i den svenska idrottsvärlden och 

Uppladdningen - Ladda för innebandy, eftersom den riktar sig till innebandyspelare. Utifrån 

rättningsmallen gavs två poäng till svar som helt överensstämde med rekommendationerna. Ett poäng 

gavs till svarsalternativ som till viss del överensstämde med rekommendationerna och noll poäng till 

svarsalternativ som ej överensstämde med rekommendationerna. 

 

Exempel på poängsättning:  

Fråga 15: Hur lång tid efter träning tror du det rekommenderas att man äter ett större mål mat? 

Poängsättning: Rekommendationerna löd 2 – 4 timmar efter (4) eller 1 – 2 timmar efter träningen (6). 

Två poäng gavs till alternativen ”0 – 2 timmar efter”, ”1 – 3 timmar efter” och ”2 – 4 timmar efter”, då 

intervallen täcktes in i rekommendationerna ovan. Ett poäng gavs till alternativet ”3 – 5 timmar efter”, 

på grund av att halva intervallet i svarsalternativet återfanns i rekommendationerna. Noll poäng gavs 

till ”4 – 6 timmar efter” och ”5 – 7 timmar efter”, eftersom intervallen för dessa alternativ inte 

återfanns i rekommendationerna. 
 

3.2.3 Administrering av enkät 

Gällande enkäten till elitinnebandyspelarna tillhandahölls olika distribueringsätt utifrån den enskilda 

föreningens önskemål, och fanns att tillgå i pappersformat eller som webbversion. Enkäten i 

pappersformat distribuerades till spelarna av klubbarna själva efter att de fått den skickad till sig, 

medan de som önskade den i PDF-format fick den via e-post för egen utskrift. Webbenkäten i sin tur 

spreds i vissa fall via länk där klubbarna själva distribuerade den till spelarna. I andra fall ansvarade 

författarna för enkätens spridning, via funktionen deltagarlista i Textalk, till spelarna med hjälp av e-

postadresser erhållna av klubbarna. 

  

Insamlandet av data ägde rum vid olika tidpunkter under studiens gång. Detta beroende på att enkäten 

skickades ut till elitinnebandyspelarna så fort berörda lag meddelat intresse om deltagande. Enkäten 

fanns därmed tillgänglig under varierande tidslängd för deltagarna, under hösten 2013. Från den 3 

september fram till den 1 oktober fanns möjlighet för elitinnebandyspelarna att delta i datainsamlingen 

till studien. Enkäten gick även att besvara efter den 1 oktober, för att möjliggöra ett större underlag till 

eventuell framtida forskning, men data insamlat efter det datumet finns inte redovisad i denna studie. 

Den del av datainsamlingen som inkluderade motionärer ägde rum mellan den 12 september och den 

13 september, via en länk till enkäten som distribuerades på det sociala forumet Facebook. Länken 

delades av författarna till respektive bekantskapskrets, där det söktes deltagare till studien. Deltagarna 

uppmuntrades även att dela länken vidare till andra presumtiva deltagare. 

 

I de fall där författarna distribuerat enkäten via deltagarlista fanns möjlighet att skicka påminnelser om 

svar ej inkommit. Två påminnelser sändes inom en vecka från första utskicket. 
 

3.3 Urval och bortfall 
Respondenter i egenskap av elitinnebandyspelare rekryterades med hjälp av SIBF och IKC. Detta 

samarbete etablerades med förhoppning om en hög svarsfrekvens, och att fler respondenter i form av 
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elitinnebandyspelare skulle kunna nås i jämförelse med vad som ansågs rimligt med andra 

rekryteringsstrategier. Ett beslut om att tillfråga alla föreningar med lag i Svenska Superligan (SSL) 

om deltagande i studien togs av SIBF, vilka även gjorde ett utskick med en intresseförfrågan till 

berörda lag. Bifogat i denna intresseförfrågan fanns bland annat ett informationsbrev om studien 

(Bilaga 7). Där framgick syftet med att undersöka innebandyspelares kunskap om 

kostrekommendationer vid träning. Det fanns även uppgifter om beräknad tidsåtgång för deltagande i 

studien samt motivering till betydelsen av spelarnas deltagande. Nio av 28 tillfrågade lag valde att 

delta i studien, varav sex var damlag och tre var herrlag.  

 

De övriga respondenterna - motionärerna - rekryterades via personliga kontakter på Facebook, detta 

med förhoppningen om att det på kort tid skulle generera många informanter. Deltagare med tränings- 

eller motionsvanor på fritiden mellan åldrarna 18 och 30 efterfrågades. Detta för att matcha 

elitinnebandyspelarna åldersmässigt. Eftersom länken till enkäten spreds från användare till 

användare, innehas ingen vetskap om hur många som haft möjlighet att besvara enkäten, vilket gjorde 

det omöjligt att beräkna svarsfrekvensen. 

 

3.3.1 Bortfall 

Antalet elitinnebandyspelare som besvarade enkäten var 84 stycken och motionärerna var 126 stycken. 

Totalt exkluderades svar från 30 deltagare. Av misstag skickades länken till enkäten för 

elitinnebandyspelare till ett lag i Allsvenskan. De fem svar som inkom därifrån hanterades som externt 

bortfall, eftersom denna del av studien endast avsåg att behandla spelare i SSL. Från 

motionärsgruppen exkluderades elva enkätsvar på grund av för hög ålder hos respondenterna. Även tio 

svar ur motionärsgruppen exkluderades eftersom de angivit att de tränar på elitnivå. Detta på grund av 

att studiens syfte avsåg att endast jämföra elitinnebandyspelares kunskap om kostrekommendationer 

vid träning med motionärers kunskaper i området. Fyra respondenter uppgav att de inte tränade, varpå 

även dessa svar exkluderades. 

 

Ofullständigt eller felaktigt ifyllda pappersenkäter behandlades olika beroende på om svaret tillät 

vidare datahantering. I de fall där en enkätfråga lämnats obesvarad i pappersenkäten hanterades det 

som internt bortfall, övriga svar i samma enkät behölls till analysen. Det interna bortfallet bestod av 

sex uteblivna svar, på sex olika enkätfrågor från fem olika deltagare. Även enkäter med flera ifyllda 

svarsalternativ där endast ett svar efterfrågats förekom. Om samtliga valda svarsalternativ omfattades 

helt av rekommendationerna gavs två poäng för frågan. På samma sätt gavs ett poäng om samtliga 

ifyllda svar delvis stämde överens med rekommendationerna. Noll poäng gavs om samtliga 

svarsalternativ ej överensstämde med rekommendationerna. Gav de markerade svaren olika poäng, 

gavs poäng för frågan utifrån det ifyllda svarsalternativ som skulle gett lägst poäng. 
 

3.4 Databearbetning 
En del av inmatningen i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics (version 21) (SPSS) gjordes 

manuellt på grund av användandet av pappersenkäter, övrig inmatning gjordes via filöverföring från 

Textalk. Omkodningen av svar från kunskapsfrågorna till poäng utifrån rättningsmallen utfördes i 

Microsoft Office Excel (version 2007) och överfördes därefter till SPSS. Där utfördes sedan statistiska 

test, och de icke-parametriska testen Mann-Whitney U-test och Kruskal-Wallis test användes. Vilket 

av dessa test som användes var beroende av om två eller fler grupper skulle jämföras, med icke-

grupperade variabler. Andra icke-parametriska test som användes var Fisher’s exact test och Chi-två 

test, vid jämförelse av data med grupperade variabler. Vilket av dessa två test som användes berodde 

på storleken av de olika grupperingarna. Till samtliga genomförda statistiska test valdes en 

signifikansnivå på p<0,05. 

 

I enkäten hade respondenterna möjlighet att själva fylla i ett annat svarsalternativ än de som fanns 

angivna, gällande varför kostintag rekommenderas vid olika tidpunkter i anslutning till träningspasset. 

Dessa svar kodades manuellt om till poäng utifrån rättningsmallen. Om svaret överensstämde med ett 

eller flera av de svarsalternativ som enligt rättningsmallen gav samma poäng, erhölls denna poäng för 
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svaret på frågan. I de fall olika alternativ i svaret enligt rättningsmallen gav olika poäng gavs poäng 

för det svarsalternativ som skulle gett den lägsta poängen. 

 

Vid databearbetningen uppmärksammades det att fråga 7 i enkäten inte undersökte det som var avsett 

att undersökas. Frågan behandlade rekommendationer för när vätska bör intas under ett träningspass. 

Det upptäcktes att frågan var otydligt formulerad samt att ena svarsalternativet gick att tolka på två 

olika sätt. Med detta som motivering exkluderades frågan. 

 

3.5 Etiska aspekter 
Det fanns några etiska dilemman med studien. Innebandyspelarna uppgav i vissa fall sin e-postadress, 

vilket gjorde att deras deltagande inte var helt anonymt. Ibland var identifiering även möjlig på grund 

av förfrågan om ålder och klubbtillhörighet. Dessa uppgifter hanterades dock konfidentiellt. 

Anonymitet kunde garanteras vad gäller motionärernas deltagande, eftersom någon klubbtillhörighet 

inte efterfrågades samt att länken till enkäten delades vidare utom författarnas kontroll. 
 

4. Resultat 
4.1 Deltagarna 
Antalet respondenter i studien var 180 stycken, varav 79 var innebandyspelare på elitnivå i Sverige 

och 101 var motionärer. 

 

Av de 79 innebandyspelarna var 66 % (n=52) kvinnor och 34 % (n=27) män. Åldern varierade mellan 

16 och 33 år, med en medelålder på 22 år. Elitinnebandyspelarna representerade, med varierat 

deltagarantal, nio olika lag från SSL, geografiskt spridda över landet. Medianen för antalet 

träningstimmar med laget var 7 timmar per vecka, med en variation mellan 4 och 17 timmar (25e 

kvartil 6 timmar och 75e kvartil 9 timmar). Utöver detta tränade de i genomsnitt 3 timmar per vecka på 

egen hand, men det varierade mellan 0 och 9 timmar. Strax över hälften (n=45) uppgav gymnasium 

som sin högsta avslutade utbildning, och en fjärdedel (n=20) studerade/hade studerat på högskola.  

 

Av de 101 motionärer som deltog i studien utgjorde kvinnorna 77 % (n=78) och männen 23 % (n=23). 

Medelåldern var 24 år, med en spridning mellan 18 och 30 år. Medianen för antalet träningstimmar i 

denna grupp var 5 timmar i veckan, det varierade dock mellan 1 och 18 timmar (25e kvartil 4 timmar 

och 75e kvartil 7 timmar). Strax under hälften (n=46) av motionärerna uppgav att de hade gymnasium 

som sin högsta avslutade utbildning, och något färre (n=44) studerade/hade studerat på högskola. 
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4.2 Kunskap om kostrekommendationer i samband med träning 
En jämförelse mellan elitinnebandyspelarnas och motionärernas sammanställda poäng från 

kunskapsfrågorna visade ingen skillnad i median (Figur 1; p=0,46). Genomsnittspoängen var 23 bland 

elitinnebandyspelarna och 22,6 bland motionärerna. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. En jämförelse mellan svenska elitinnebandyspelare (n=79) och motionärer (n=101), gällande kunskap 

om kostrekommendationer vid träning. Maxpoängen var 32, vilket åskådliggörs av den streckade linjen. Umeå, 

hösten 2013. 

 

Några statistiskt signifikanta skillnader kunde inte heller konstateras om elitinnebandyspelarnas och 

motionärernas poäng delades upp i kunskapsområdena före träning (p=0,17), under träning (p=0,30) 

och efter träning (p=0,59). I Figur 2 går det att se hur båda grupperna fått en högre median, i 

förhållande till maxpoängen, gällande kunskapsområdena under och efter träning jämfört med värdena 

gällande före träning (p<0,001).  

 

Före träning Under träning Efter träning 

Figur 2. En jämförelse mellan svenska elitinnebandyspelare (n=79) och motionärer (n=101), gällande kunskap 

om kostrekommendationer före, under och efter träning. Maxpoängen var 12 före träning, 8 under träning och 

12 efter träning, vilket åskådliggörs av den streckade linjen. Umeå, hösten 2013. 
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En jämförelse mellan kvinnor (n=130) och män (n=50), oavsett träningsnivå, kunde inte visa någon 

statistisk skillnad könen emellan (p=0,83), gällande totalpoängen från kunskapsfrågorna. 

 

4.3 Upplevd kunskap om kost för optimal prestationsförmåga 
Elitinnebandyspelarna uppgav i högre grad än motionärerna att de ansåg sig ha kunskap om hur de ska 

äta för att optimera sin prestationsförmåga, 96 % (n=76) respektive 83 % (n=84) (p=0,007).  

 

En jämförelse mellan totalpoängen från enkätens kunskapsfrågor och vad deltagarna angivit gällande 

om de anser sig veta hur de ska äta för att optimera sin prestationsförmåga utfördes. Här kunde noteras 

att de som ansåg sig besitta denna kunskap (n=160) hade en något högre genomsnittspoäng än de som 

angivit att de saknar kunskapen (n=20), (p=0,049).  

 

Olika informationskällor till kunskap om kost vid träning uppgavs av informanterna. Det framgick att 

såväl elitinnebandyspelare som motionärer oftast inhämtat denna kunskap utanför tränings- och 

klubbverksamhet, exempelvis via internet (Figur 3). Under kategorin övrigt återfinns svar som 

föräldrar, kostrådgivare och tidningar. 
 

 
Figur 3. En sammanställning av informationskällor som svenska elitinnebandyspelare (n=79) och motionärer 

(n=101) använt för att förvärva kunskap om kost i samband med träning. Respondenterna kunde ange flera 

svarsalternativ. Umeå, hösten 2013. 

 

Intresse för att förvärva mer kunskap inom området kost vid träning var högt hos både 

elitinnebandyspelare och motionärer, 76 % (n=59) respektive 81 % (n=82), ett intresse som 

dock inte skiljde sig signifikant mellan grupperna (p=0,17). Störst intresse för mer kunskap 

fanns hos de som angivit att de saknar kunskap om kost vid träning för att optimera sin 

prestationsförmåga. Denna skillnad kunde dock inte heller säkerställas statistiskt (p=0,22).  

 

Vid en skattning av hur den egna prestationsförmågan påverkas av kostintaget uppgav fler 

motionärer att de påverkades av vad de äter i samband med träning jämfört med 

elitinnebandyspelarna, 87 % (n=88) respektive 81 % (n=64). Detta utgjorde dock ingen 

statistisk skillnad mellan grupperna (p=0,63). Deltagarna upplevde även att de påverkas av 

när de äter i samband med träning, 82 % (n=65) av elitinnebandyspelarna och nästan lika stor 
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andel av motionärerna uppgav detta, 80 % (n=81), vilket inte heller utgjorde någon statistiskt 

signifikant skillnad (p=0,46). 

 

Ett flertal, både elitinnebandyspelare och motionärer, uttryckte negativa konsekvenser av ett 

kostintag för långt i förväg eller för nära inpå träningen, såsom energibrist och illamående.  

 

”För nära inpå får jag håll och för lång tid emellan har jag ingen ork” 

 

”Om jag äter för tätt inpå mår jag jättedåligt” 

 

Det förekom även kommentarer om betydelsen av att äta ”bra mat” för att prestera maximalt. 

Vad som ansågs vara ”bra mat” varierade, de flesta ansåg dock att ”skräpmat” inte var en bra 

uppladdning. 

 

”Äter man dåligt presterar man dåligt” 

 

”Blir tung i kroppen och energilös om jag äter skräpmat innan” 
 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
Det finns både för- och nackdelar med att använda en enkät (17 s. 11–3). Några av fördelarna är att det 

är lätt att nå många presumtiva deltagare på geografiskt spridda platser till en låg kostnad och relativt 

liten arbetsinsats. Många är bekanta med undersökningsmetoden och kan med begränsade 

instruktioner fylla i enkäter på ett korrekt sätt. Frågorna är formulerade på exakt samma sätt till alla 

deltagare och ”forskareffekten” blir minimal och densamma för alla (18). Nackdelar med att använda 

en enkät är att man bara får svar på det man frågar efter, eftersom det inte går att utläsa några nyanser i 

de olika svaren. Är frågan otydligt formulerad har informanten ofta ingen möjlighet att få den 

förklarad för sig. En otydlig formulering kan även leda till att inte rätt frågeställning undersöks. 

 

Olika distribueringssätt av enkäter har olika för- och nackdelar. Fördelen med att använda 

pappersenkäter var i detta fall att en större svarsfrekvens blev möjlig, eftersom en ansvarig på plats 

kunde uppmana till deltagande i studien. Nackdelar var bland annat svårigheter med att tyda handstil 

och att möjligheten att göra frågorna obligatoriska inte fanns. På grund av den mänskliga faktorn kan 

felaktig information förts in i SPSS, eftersom enbart manuell inmatning av pappersenkäterna var 

möjlig. Gällande webbenkäterna var en fördel att distribueringen var gratis, eftersom programvaran 

som användes var kostnadsfri för studenter vid Umeå universitet. En nackdel med att använda 

webbenkäter var att möjligheten inte fanns att beräkna svarsfrekvens i de fall där deltagarlista inte 

användes, då det exakta antalet presumtiva deltagare inte var känt. Olika distribueringssätt av enkäten 

gjorde också att deltagandet inte var på samma premisser och studien fick då en lägre reliabilitet.  

 

Ett eventuellt ökat externt bortfall föredrogs i jämförelse med ett internt bortfall. I förhoppning om att 

minska det interna bortfallet gjordes majoriteten av frågorna i webbenkäten obligatoriska och endast 

ett svar gick att markera. Detta kan i sin tur ha medfört ett ökat externt bortfall, eftersom deltagarna 

inte hade möjlighet att hoppa över de frågor de inte ville besvara, och i stället valde att avbryta sitt 

deltagande. Deltagarna kan också ha avbrutit sitt deltagande när de inte kunde markera alla 

svarsalternativ som de ansåg vara korrekta. Instruktion om att endast ett svar efterfrågades på 

enkätfrågorna borde ha funnits utskrivet i framför allt papperversionen av enkäten, eftersom det där 

inte gick att kontrollera att endast ett svarsalternativ markerades. Detta medförde troligen ett ökat 

internt bortfall. 

 

Deltagarna i studien gavs möjlighet att utöver de givna svarsalternativen, själva skriva ett svar på 

varför kost rekommenderas i samband med träning. Tanken var då att de skulle kunna skriva två eller 
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fler av de givna svarsalternativen, om respondenten ansåg dem vara lika rätt, eller ange ett annat svar 

om så önskades. Att använda sig av öppna svarsalternativ kan ibland vara bra som komplement till 

slutna frågor, för att på så sätt kunna täcka in även andra svar (18 s. 52). Detta kan dock innebära 

svårigheter med att tolka vad respondenten menar. 

 

På grund av ett lågt deltagarantal och en icke-randomiserad urvalsprocess var urvalet inte 

representativt för elitinnebandyspelare och motionärer. Genom att samarbeta med IKC och SIBF 

kunde möjlighet till deltagande i studien erbjudas samtliga innebandyspelare i SSL. Detta gav 

förutsättningar för ett representativt urval, men på grund av ett lågt deltagarantal blev urvalet inte 

representativt, och det går då inte att uttala sig generellt om svenska elitinnebandyspelares kunskaper 

om kostrekommendationer vid träning. Att rekrytera deltagare i egenskap av motionärer till studien via 

sociala nätverk såsom Facebook innebar att många kunde få möjlighet att delta. Det medförde dock 

samtidigt att det inte gick att identifiera hur många och vilka som aktivt valt att inte delta i studien, 

vilket gjorde det omöjligt att beräkna svarsfrekvens. Inte heller motionärsgruppen kan då ses som 

representativ, eftersom det var för få deltagare, samt att urvalsprocessen inte var randomiserad. 

 

Att använda kostrekommendationer från tre olika källor till rättningsmallen hade både för- och 

nackdelar. Fördelen med att endast använda tre källor var att det blev mer hanterbar information, 

samtidigt som det ansågs vara tillräckligt många för att ge en inblick i att kostrekommendationerna vid 

träning ibland skiljer sig åt. En nackdel med att inte fler än tre källor till rekommendationer användes, 

var att det gav en mer begränsad bild av forskningen inom området. De källor som användes till 

rättningsmallen liknar varandra gällande många rekommendationer om kost vid träning. Därför kan 

det vara viktigt att ha i åtanke att de eventuellt bygger på varandra, det är inte orimligt att anta att 

samma forskning ligger till grund för rekommendationer från de olika källorna. Man bör också ha i 

åtanke att användande av andra rekommendationer hade kunnat ge en annan rättningsmall och därmed 

en annan poängsättning.  

 

5.1.2 Brister i studien 

Användning av kunskapsfrågor i en enkät har ofta låg validitet, eftersom deltagaren har möjlighet att 

kolla upp rätt svar om denne inte redan besitter kunskapen (17 s. 60). I enkäten som användes till 

denna studie fanns dessutom svarsalternativ till samtliga frågor, vilket gjorde det möjligt för 

respondenterna att gissa sig till rätt svar. Enligt litteraturen kan man komma runt detta problem genom 

att utforma öppna kunskapsfrågor (17 s. 60–1). Möjligheten till att ta reda på rätt svar kvarstår dock. 

Den första pilotstudien utformades med just öppna frågor, något som reviderades till svarsalternativ 

inför den andra pilotstudien. De öppna frågorna ansågs ge svåranalyserade svar samt att de innebar en 

större tidsåtgång för deltagaren att besvara enkäten.  

 

Vikten av adekvat information i följebreven uppmärksammades under studiens gång. Följebrevet till 

elitinnebandyspelarna saknade utförlig information om studiens syfte, då jämförelse med motionärers 

kunskaper inte framgick, vilket inte var enligt god forskningssed (19). På samma sätt var det oetiskt att 

det inte fanns någon information om elitinnebandyspelarnas medverkan i följebrevet till motionärerna. 

I följebrevet till motionärerna borde det också funnits tydligare inklusionskriterier, eftersom endast 

uppgifter från motionärer från denna del av datainsamlingen skulle användas i analysen. På så sätt 

hade en oetisk exkludering inte behövts. Via följebrevet informerades respondenterna om att 

deltagandet var anonymt, något som inte kunde garanteras vad gäller elitinnebandyspelarna.  Uppgifter 

om klubbtillhörighet och ålder borde inte ha efterfrågats om anonymitet eftersträvades. För att 

fortfarande kunna efterfråga dessa uppgifter, skulle uttrycket ”konfidentiell hantering” av 

informationen ha använts. 

 

För att undvika att en fråga och dess svar behöver exkluderas är det viktigt med en tydlig och 

välformulerad fråga samt svarsalternativ (17 s. 51–9). Är detta inte möjligt bör det tas i beaktande om 

frågan ska uteslutas redan innan enkäten distribueras. Att exkludera fråga 7 först i efterhand hade då 

kunnat undvikas. Beslutet att genomföra två pilotstudier medförde dock att många andra tolkningsbara 

frågeställningar upptäcktes och reviderades. 



  

14 

 

 

Det beslutades om att inte undersöka om kostutbildning genomgåtts av deltagarna. Detta på grund av 

svårigheter med gränsdragning för vilken kostutbildning som skulle ha efterfrågats, då det var svårt att 

veta vilken kostutbildning som genererar kunskap om kostrekommendationer vid träning. I enkäten 

efterfrågades dock hur respondenten förvärvat sin eventuella kunskap om kost i samband med träning. 

Där fanns möjlighet att markera svarsalternativet ”via skolan”, men detta alternativ kunde innefatta 

både kostutbildning samt enklare kostråd från exempelvis idrottslektioner. Genom att distribuera 

länken till enkäten via Facebook hade klasskamrater på dietistprogrammet möjlighet att delta i studien. 

Detta skulle kunna innebära att kostutbildade fanns representerade i högre grad bland motionärerna än 

bland elitinnebandyspelarna. För att undvika denna bias skulle eventuell kostutbildning ha efterfrågats. 

Dock kvarstår möjligheten att urvalet ändå inte varit representativt, då det är rimligt att tro att de som 

valt att delta i studien har ett intresse för kost vid träning, oavsett om de är kostutbildade eller ej. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
Jämförelsen mellan elitinnebandyspelare och motionärer visade ingen signifikant skillnad i kunskap 

om kostrekommendationer i samband med träning. Om kunskapen för de båda grupperna var 

tillräcklig eller bristfällig är dock svårt att uttala sig om, då det inte finns någon gränsdragning för vad 

man bör kunna. Hur mycket kunskap som behövs bör sättas i relation till träningens intensitet, 

duration och frekvens. Ju närmare träningspassen ligger varandra, och ju högre intensitet samt ju 

längre duration på passen, desto större krav ställs på både återhämtning och uppladdning, vilket 

innebär att vad och när man äter får en större betydelse (3, 10, 14). Elitinnebandyspelarna tränade i 

snitt nästan dubbelt så många timmar i veckan som motionärerna och har förmodligen ett större behov 

av att prestera optimalt. Det framgår dock inte intensitet, duration eller frekvens av varken 

elitinnebandyspelarnas eller motionärernas träning, vilket gjorde det svårt att bedöma vilka krav 

träningen ställer på idrottaren. 

 

På grund av hur rekryteringen genomfördes förekommer sannolikt svar från dietiststudenter i 

motionärsgruppen, vilket kan göra att genomsnittspoängen i den gruppen blev högre än vad den skulle 

ha blivit med andra informanter. Detta kan innebära att utan kostutbildades medverkan hade det blivit 

en lägre genomsnittspoäng för motionärsgruppen, vilket därmed hade kunnat innebära en statistiskt 

signifikant skillnad mellan elitinnebandyspelare och motionärer. 

 

Hos träningsintresserade, oavsett utbildning, är det dock inte orimligt att anta att information om kost 

vid träning eftersökts och därmed har kunskaper inom området förvärvats. Det hade därför varit 

intressant att även undersöka en grupp med personer som inte tränar, för att jämföra med de två redan 

studerade grupperna - motionärer och elitinnebandyspelare. De fyra respondenter som uppgav att de 

inte tränar, ansågs vara en för liten grupp att inkludera i studien. Möjligheten kvarstår dock att de som 

oftast väljer att svara på en enkät redan har kunskap om eller ett intresse för området enkäten berör, på 

samma sätt som många respondenter i denna studie uppgav att de besitter kunskaper om hur de ska äta 

för att optimera sin prestationsförmåga.  

 

Genomsnittspoängen för informanterna gällande hur man laddar kostmässigt inför ett träningspass 

visar att utrymme finns för att förbättra kunskaperna inom området. En innebandyspelare har ibland 

behov av att kunna prestera med endast anaerob energiutvinning (20). Det är rimligt att anta att även 

delar av motionärsgruppen omfattas av detta fysiologiska krav. En anaerob förbränning kräver närvaro 

av kolhydrater, antingen i form av glukos i blodet eller lagrat som glykogen i framförallt muskulaturen 

(2 s. 50, 20). För att optimera tillgången på kolhydrater krävs både en god återhämtning och 

uppladdning med måltider innehållande kolhydrater (2 s. 118, 121 och 131, 6). Då kunskaperna om 

rekommendationer gällande kost före träning var lägre än kunskaperna gällande under och efter 

träning, finns skäl att tro att ökade kunskaper om kostrekommendationerna före träning skulle ge en 

bättre uppladdning och ökad prestationsförmåga hos både elitinnebandyspelare och motionärer (21).  

 

Kommentarer från informanter tyder på att kostintaget före träning orsakar mer bekymmer för 

idrottaren än kostintaget under och efter träning. Detta kan bero på att man under träningspasset 
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påverkas av hur kostintaget sett ut tidigare under dagen (2 s. 257–8 och 260, 3, 4), medan om kosten 

efter träning är bristfällig upplevs det inte påverka prestationsförmågan lika mycket, eftersom 

tidsintervallet till nästa träning ofta innefattar flera andra mål mat och återhämtning hinner ske (9). Då 

respondenternas kommentarer visade på en osäkerhet kring kostintaget före träning, kan det vara det 

som avspeglas i en lägre kunskapsnivå om kostrekommendationer före träning.  

 

En anledning till att informanterna uppvisade en högre kunskapsnivå gällande 

kostrekommendationerna inom områdena under och efter träning, kan vara det stora utbudet av energi- 

och återhämtningsprodukter som finns på marknaden idag. Produktföretagen ser fördelar med att 

elitidrottare och motionärer förstår vikten av att äta rätt vid träning, och att idrottarna ser företagets 

produkt som bästa sättet att uppnå detta. Vi upplever att mindre marknadsföring gjorts på produkter 

som kan användas till uppladdning inför ett träningspass, därav en möjlig förklaring till den uppvisade 

lägre kunskapsnivån gällande kostrekommendationer före träning.  

 

Elitinnebandyspelarna ansåg sig i högre grad än motionärerna besitta kunskap om kost för optimal 

prestationsförmåga, samtidigt som båda grupperna fick i stort sett samma genomsnittspoäng. Detta kan 

bero på att kunskap gällande kostrekommendationer för att optimera prestationsförmågan inte 

efterfrågades utan det frågades om informanterna ansåg sig ha kunskap om kost för att optimera sin 

prestationsförmåga. Det kan innebära att innebandyspelarna har en tydligare uppfattning om vad de 

ska äta för att optimera sin prestationsförmåga, vilket inte behöver betyda att de känner till 

kostrekommendationerna bättre, eftersom dessa är allmänna och inte applicerbara på alla individer 

(22). Det kan även bero på att elitinnebandyspelarna har fått information om kost vid träning men att 

den varit otillräcklig. Internationella studier visar att tränare och idrottare har bristfälliga kunskaper 

inom området, vilket tros bero på att kost inte anses påverka idrottaren i samma utsträckning som 

andra delar av träningen, såsom styrke- och konditionsträning (23–26). På grund av detta avsätts inte 

ekonomiska medel i klubben för att kunna bedriva ett framgångsrikt kostprogram (26). Vår studie 

visar dock att idrottsutövarna själva är intresserade av att lära sig mer om kost vid träning.  

 

I denna studie framkom det att internet var den informationskälla som flest motionärer hade använt för 

att hitta kunskap om kost vid träning, bland elitinnebandyspelarna angavs internet som det näst 

vanligaste sättet. Detta kan bero på den ibland begränsade informationen gällande kostråd vid träning 

som erhålls från föreningar, och för att hitta kostråd vänder sig många till alternativa 

informationskällor. Det framgick dock inte var på internet denna kunskap inhämtats, vilket gjorde en 

bedömning av kvaliteten på informationen omöjlig. Internet har många fördelar då mycket information 

finns tillgängligt, vilket även kan vara en nackdel, eftersom det kan vara svårt att urskilja 

evidensbaserad information från allmänt tyckande (27–29). 

 

Många informanter upplevde att de påverkas av vad och när de äter i samband med träning, vilket 

tyder på att de har insikt i att kostintaget påverkar prestationsförmågan. Baserat på poängresultaten 

besitter inte informanterna full kunskap om hur kostintaget bör se ut samt när och varför det bör intas. 

En ökad medvetenhet om kostrekommendationer kan hjälpa idrottarna att utvärdera sina kostvanors 

betydelse för prestationsförmågan och därefter justera koststrategin utifrån de egna behoven (16). 

Rekommendationerna som finns för kost i samband med träning är allmänna och tar inte hänsyn till 

sportens och idrottarens individuella förutsättningar (22). För att individanpassa kostråden kan 

exempelvis kontakt med dietist eller nutritionist vara till hjälp för att få praktiska tips och råd (30).  
  

5.2.1 Genus 

Då ingen statistisk skillnad kunde fastställas mellan könen vad gäller kunskapsnivå, ansågs det 

därefter ointressant att fortsätta jämföra dessa grupper, eftersom det heller inte var intressant utifrån 

studiens syfte. 

 

Det är svårt att uttala sig om varför flera kvinnor än män deltog i studien. En orsak kan vara att 

enkäten riktad till motionärer förmodligen nådde ut till fler kvinnor än män. Detta på grund av att 

deltagare bland annat söktes i författarnas bekantskapskrets, där övervägande del utgjordes av kvinnor. 
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Vad gäller enkäten riktad till elitinnebandyspelare nådde den ut till fler kvinnor än män, då fler damlag 

valde att delta i studien. En annan orsak kan vara att fler av de tillfrågade kvinnorna aktivt valde att 

delta i studien. Det aktiva deltagandet kan bero på intresse för kost och träning, men detta intresse kan 

lika gärna finnas hos män, vilket gör det till en mindre trolig förklaring. 

 

En hög svarsfrekvens från vissa innebandylag kan bero på att spelarna kände ett ansvar gentemot laget 

och därmed deltog i studien, något som kan variera mellan dam- och herrlag, men mest troligt är detta 

oberoende av kön. 

 

5.2.2 Framtida forskning 

Mer forskningen på området krävs för att kunna dra några generella slutsatser. Ett större deltagarantal 

vore då önskvärt för att kunna se om frånvaron på skillnad i kunskapsnivå var en slump eller ej. Det 

vore även intressant att undersöka hur det faktiska kostintaget ser ut, bland både motionärer och 

elitidrottare. Detta för att kunna se om kostrekommendationerna appliceras på kostintaget. För att 

undersöka om resultat från internationella studier även stämmer överens med svenska tränare, hade det 

varit intressant att undersöka tränares kunskap och intresse för kost vid träning. 
 

6. Slutsats 
Elitinnebandyspelarna ansåg sig i högre grad än motionärerna besitta kunskap om kost för att optimera 

sin prestationsförmåga, något som inte avspeglades i kunskap om kostrekommendationerna där båda 

grupperna i stort sett uppvisade samma kunskap. Hos både elitinnebandyspelare och motionärer 

noterades sämre kunskaper om kostrekommendationer gällande före träning, jämfört med 

rekommendationerna under och efter träning, vilket innebär att det är kostrekommendationerna som 

finns för uppladdning inför träning som i större utsträckning behöver förmedlas till svenska 

elitinnebandyspelare och motionärer. En majoritet av både elitinnebandyspelare och motionärer hade 

inhämtat sin kunskap om kost vid träning utanför träningsverksamheten. Båda grupperna visade även 

intresse för mer kunskap, något som bör tas till vara på och möta den önskan om ökad kunskap som 

uppvisas. 

  

7. Yrkesrelevans 
För dietister kan resultatet från denna studie ge en fingervisning om hur kunskapsnivån gällande 

kostrekommendationer vid träning ser ut hos motionärer och elitinnebandyspelare, och därigenom 

bättre kunna anpassa information och kostråd som går ut till de olika grupperna. Det framgår att 

många, oavsett träningsnivå, upplever att de påverkas av vad de äter i samband med träning, vilket 

visar på en medvetenhet om kostens betydelse för prestationsförmågan. Många av de som tränar skulle 

troligen dra fördel av att ha större kunskaper om vad som rekommenderas gällande kostintag i 

samband med träning, och i arbetet för ökad kännedom om kostrekommendationer vid träning kan 

exempelvis dietister vara till stor hjälp.  
  

8. Författarnas bidrag till arbetet 
Författarna har gemensamt planerat studien, planerat och utformat enkäten, genomfört datainsamling, 

bearbetat och analyserat data samt författat uppsatsen. 
 

9. Tack 
Författarna vill tacka informanterna i studien för sitt deltagande, samt forskningssamordnare på 

Innebandyns kompetenscentrum och Svenska Innebandyförbundet för gott samarbete. Vi vill även 

tacka deltagarna i pilotstudierna för värdefulla kommentarer om enkätens utformning, samt vänner och 

bekanta för stöd och uppmuntran under processens gång.
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Sammanställning av rekommendationer 
 

American Dietetic Association Dietitians of Canada (ADADC), utgiven 2009. 

Svenska Olympiska Kommitté (SOK), utgiven 2009. 

Uppladdningen - Ladda för innebandy, utgiven 2004. 
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  När Vad Varför 

SOK 3 – 4 timmar före 100 – 300 g kolhydrater 

Idrottarens tallriksmodell 

Adekvat vätskeintag 

Glykogeninlagring 

 

Euhydrering* 

ADADC 3 – 4 timmar före 200 – 300 g kolhydrater 

Måttligt protein, relativt lågt 

fett- och fiberinnehåll 

Adekvat vätskeintag 

Säkerställa blodsockernivå, 

maximera glykogenlager 

 

Euhydrering 

Ladda för 

innebandy 

3 – 4 timmar före Idrottarens tallriksmodell 

Adekvat vätskeintag 

EA** 

Euhydrering 
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 När Vad Varför 

SOK 1 timme före 30 – 50 g kolhydrater,  

5 – 10 g protein 

Adekvat vätskeintag 

Säkerställa blodsockernivå 

Minska proteinkatabolism 

Euhydrering 

ADADC EA EA Säkerställa blodsockernivå, 

maximera glykogenlager 

Euhydrering 

Ladda för 

innebandy 

1 – 2 timmar före Kolhydratrikt Säkerställa blodsockernivå 
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 När Vad Varför 

SOK < 1 timme vid 

varmt klimat 

Vatten 

 

Euhydrering 

 

> 1,5 timme Sportdryck Euhydrering, energitillförsel, 

elektrolytbalans 

ADADC EA Vatten Euhydrering 

> 1 timme Sportdryck Euhydrering, säkerställa 

blodsockernivå 

Ladda för 

innebandy 

Från start Vatten EA 

 

Vid hård träning Sportdryck EA 

säkerställa blodsockernivå 
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  När Vad Varför 

SOK Så snart som 

möjligt 

1,2 g kolhydrater/kg kroppsvikt 

10 g protein 

5 dl vätska 

Glykogeninlagring 

Muskelproteinsyntes 

Rehydrering 

ADADC Inom 30 minuter, 

samt upprepa vid 

2, 4, 6 timmar 

1 – 1,5 g kolhydrater/kg 

kroppsvikt 

Protein 

5 dl vätska 

Glykogeninlagring, återhämtning 

Muskelproteinsyntes  

Rehydrering 

Ladda för 

innebandy 

Så snart som 

möjligt 

Kolhydrater 

Adekvat vätskeintag 

Glykogeninlagring 

Rehydrering 
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 När Vad Varför 

SOK 2 – 4 timmar 

efter 

Idrottarens tallriksmodell Glykogeninlagring 

Muskelproteinsyntes 

ADADC EA EA EA 

 

Ladda för 

innebandy 

1 – 2 timmar 

efter 

Idrottarens tallriksmodell Glykogeninlagring 
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Enkät till elitinnebandyspelare
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Denna enkät innehåller 5 sidor 

 

 

 

Kost vid träning 

 
 
Är du 

 

Kvinna 
 

 

Man 

 
Vilket år är du född? 

 
___________________________________ 
 
Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

 

Grundskola 
 

 

Gymnasium 
 

 

Högskola 
≤120hp  

 

Högskola 
>120hp 

 

 
Annan utbildning _______________________________________________ 

 
I vilken division spelar du innebandy? 

 

Svenska Superligan 
 

 

Allsvenskan 
 

 

Division I 

 

Division II 
      

 
För vilken klubb spelar du innebandy? ________________________________ 
 
 
Hur många timmar i veckan tränar du med laget? 

T. ex. innebandy, teknik, kondition 
 
_________________________________________________________________ 
 
Tränar du något utöver lagträningen? 

 

Nej 

 

 
Ja, ange antal timmar per vecka __________________________________ 

 
Anser du dig veta hur du ska äta för att optimera din prestationsförmåga? 

 

Nej 
 

 

Ja, till viss del 
 

 

Ja, till stor del 

 
Om du svarat ja eller delvis, hur har du förvärvat denna kunskap? 

Flera val möjliga 

 

Via 
lagkamrat  

 

Föreläsning 
anordnad av 
föreningen 

 
 

Av tränare 
 

 

Via vänner 
utanför 
laget 

 
 

Internet 
 

 

Via skolan 

 

 
Övrigt ________________________________________________________ 

 
Skulle du vilja ha mer kunskap om hur du kan äta för att optimera din prestationsförmåga? 

 

Nej 
 

 

Ja 
 

 

Ingen 
uppfattning 

 

http://www.textalk.se/
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Denna enkät innehåller 5 sidor 

 

Detta avsnitt berör kost före träning 
 
Med ett större mål mat avses frukost, lunch eller middag 
Med ett mindre mål mat avses mellanmål 
 
Fett finns t. ex. i olja, smör, ost, crème fraiche, avokado, nötter 
Kolhydrater finns t. ex. i pasta, bröd, bulgur, potatis, frukt 
Protein finns t. ex. i kött, fisk, ägg, mjölk, keso, fil, yoghurt, baljväxter 

 
 
Fråga 1. Hur lång tid före träning tror du det rekommenderas att man äter ett större mål mat? 

 

0-2 timmar 
före  

 

1-3 timmar 
före  

 

2-4 timmar 
före  

 

3-5 timmar 
före  

 

4-6 timmar 
före  

 

5-7 timmar 
före 

 
Fråga 2. Vad tror du det rekommenderas att man äter vid ett större mål mat före träning? 

 

Det spelar ingen roll 
 

 

Protein och fett 
 

 

Kolhydrater, protein och fett 

 

Kolhydrater och protein 
 

 

Fett och kolhydrater 
   

 
 
Fråga 3. Varför tror du det rekommenderas att man äter ett större mål mat före träning? 

 

Säkerställa blodsockernivån 
 

 

Glykogeninlagring 
 

 

Muskeluppbyggnad 

 

Annan anledning ___________________________ 

 
 
Fråga 4. Hur lång tid före träning tror du det rekommenderas att man äter ett mindre mål mat? 

 

0-30 minuter före 
 

 

30-60 minuter före 
 

 

60-90 minuter före 

 

90-120 minuter före 
      

 
 
Fråga 5. Vad tror du det rekommenderas att man äter vid ett mindre mål mat före träning? 

 

Det spelar ingen roll 
 

 

Protein och fett 
 

 

Kolhydrater, protein och fett 

 

Kolhydrater och protein 
 

 

Fett och kolhydrater 
   

 
 
Fråga 6. Varför tror du det rekommenderas att man äter ett mindre mål mat före träning? 

 

Säkerställa blodsockernivån 
 

 

Glykogeninlagring 
 

 

Muskeluppbyggnad 

 

Annan anledning ___________________________ 
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Denna enkät innehåller 5 sidor 

 

Detta avsnitt berör energi och vätska under träning 
 
Fett finns t. ex. i avokado, ost, nötter, energibar 
Kolhydrater finns t. ex. i bröd, frukt, sportdryck, gel, dextrosol 
Protein finns t. ex. ägg, mjölk, keso, fil, yoghurt, smörgåspålägg, proteinshake/bar 

 
 
Fråga 7. Hur långt tror du träningspasset minst bör vara innan det rekommenderas att man tillför 
vätska under träningen? 

 
Med vätska avses t. ex. vatten eller sportdryck 

 

Från start, oavsett längd på 
passet  

 

Minst 30 minuter 
 

 

Minst 60 minuter 

 

Minst 90 minuter 
 

 

Minst 120 minuter 
   

 
 
Fråga 8. Hur långt tror du träningspasset minst bör vara innan det rekommenderas att man tillför 
energi under träningen? 

 
Med energi avses t. ex. sportdryck, nötter, bar, frukt, smörgås 

 

Från start, oavsett längd på 
passet  

 

Minst 30 minuter 
 

 

Minst 60 minuter 

 

Minst 90 minuter 
 

 

Minst 120 minuter 
   

 
 
Fråga 9. Vad tror du det rekommenderas att man intar under träning? 

 

Det spelar ingen roll 
 

 

Främst protein 
 

 

Främst fett 

 

Främst kolhydrater 
      

 
 
Fråga 10. Varför tror du det rekommenderas att man intar vätska under träning? 

 
Med vätska avses t. ex. vatten eller sportdryck 

 

Motverka svettning 
 

 

Släcka törst 
 

 

Förebygga vätskebrist 

 

 
Annan anledning ____________________________________________________________ 

 
 
Fråga 11. Varför tror du det rekommenderas att man tillför energi under träning? 

 
Med energi avses t. ex. sportdryck, nötter, bar, frukt, smörgås 

 

Säkerställa 
blodsockernivån  

 

Glykogeninlagring 
 

 

Muskeluppbyggnad 

 

 
Annan anledning ____________________________________________________________ 
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Denna enkät innehåller 5 sidor 

 

Detta avsnitt berör kost efter träning 
 
Med ett större mål mat avses frukost, lunch eller middag 
Med ett mindre mål mat avses mellanmål 
 
Fett finns t. ex. i olja, smör, ost, crème fraiche, avokado, nötter 
Kolhydrater finns t. ex. i pasta, bröd, bulgur, potatis, frukt 
Protein finns t. ex. i kött, fisk, ägg, mjölk, keso, fil, yoghurt, baljväxter 

 
 
Fråga 12. Hur lång tid efter träning tror du det rekommenderas att man äter ett mindre mål mat? 

 

0-30 minuter efter 
 

 

30-60 minuter efter 
 

 

60-90 minuter efter 

 

90-120 minuter efter 
      

 
 
Fråga 13. Vad tror du det rekommenderas att man äter vid ett mindre mål mat efter träning? 

 

Det spelar ingen roll 
 

 

Protein och fett 
 

 

Kolhydrater, protein och fett 

 

Kolhydrater och protein 
 

 

Fett och kolhydrater 
   

 
 
Fråga 14. Varför tror du det rekommenderas att man äter ett mindre mål mat efter träning? 

 

Säkerställa blodsockernivån 
 

 

Glykogeninlagring 
 

 

Muskeluppbyggnad 

 

 
Annan anledning_____________________________ 

 
 
Fråga 15. Hur lång tid efter träning tror du det rekommenderas att man äter ett större mål mat? 

 

0-2 timmar efter 
 

 

1-3 timmar efter 
 

 

2-4 timmar efter 

 

3-5 timmar efter 
 

 

4-6 timmar efter 
 

 

5-7 timmar efter 

 
 
Fråga 16. Vad tror du det rekommenderas att man äter vid ett större mål mat efter träning? 

 

Det spelar ingen roll 
 

 

Protein och fett 
 

 

Kolhydrater, protein och fett 

 

Kolhydrater och protein 
 

 

Fett och kolhydrater 
   

 
 
Fråga 17. Varför tror du det rekommenderas att man äter ett större mål mat efter träning? 

 

Säkerställa blodsockernivån 
 

 

Glykogeninlagring 
 

 

Muskeluppbyggnad 

 

 
Annan anledning ______________________________ 

 



Bilaga 2 (5/5) 

Denna enkät innehåller 5 sidor 

 

Detta avsnitt berör kost och prestationsförmåga 
 
 
Upplever du att din prestationsförmåga påverkas av VAD du äter? 

 

Nej 
 

 

Ja, till viss del 
 

 

Ja, till stor del 
 

 

Ingen 
uppfattning 

 
Om du svarat ja, beskriv gärna hur din prestationsförmåga påverkas. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Upplever du att din prestationsförmåga påverkas av NÄR du äter? 

 

Nej 
 

 

Ja, till viss del 
 

 

Ja, till stor del 
 

 

Ingen 
uppfattning 

 
Om du svarat ja, beskriv gärna hur din prestationsförmåga påverkas. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Tack för din medverkan! 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 3 

 

 

Enkät till motionärer



Bilaga 3 (1/5) 

Denna enkät innehåller 5 sidor 

Enkätstudie - kost vid träning 

 
Är du 

 

Kvinna    
 

Man 

 
 
Vilket år är du född?_______________________ 

 
 
 
Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

 

Grundskolan    
 

Gymnasium    
 

Högskola 
≤120hp 

   
 

Högskola 
>120hp 

 

 
Annan utbildning______________________________________________  

 
 
Vilken nivå tränar du på? 

 

Jag tränar inte    
 

Motionär    
 

Elitnivå 

 

 
Annan nivå__________________________________________________  

 
 
Hur många timmar i veckan tränar du? 

T.ex. kondition, gym, gruppass, lagidrott 
 
_____________________________________________  
 
Anser du dig veta hur du ska äta för att optimera din prestationsförmåga? 

 

Nej    
 

Ja, till viss del    
 

Ja, till stor del 

 
 
Om du svarat ja, hur har du förvärvat denna kunskap? 

Flera val möjliga 

 

Via lagkamrat/träningskompis    
 

Föreläsning anordnad av 
idrottsklubb 

   
 

Av tränare/ledare 

 

Via vänner utanför träning    
 

Internet    
 

Via skolan/utbildning 

 

 
Övrigt______________________________________________ 

 
 
Skulle du vilja ha mer kunskap om hur du kan äta för att optimera din prestationsförmåga? 

 

Nej    
 

Ja    
 

Ingen 
uppfattning 

 



Bilaga 3 (2/5) 

Denna enkät innehåller 5 sidor 

  
 

 

Detta avsnitt berör kost före träning 
 
Med ett större mål mat avses frukost, lunch eller middag 
Med ett mindre mål mat avses mellanmål 
 
Fett finns t. ex. i olja, smör, ost, crème fraiche, avokado, nötter 
Kolhydrater finns t. ex. i pasta, bröd, bulgur, potatis, frukt 
Protein finns t. ex. i kött, fisk, ägg, mjölk, keso, fil, yoghurt, baljväxter 

 
 
Fråga 1. Hur lång tid före träning tror du det rekommenderas att man äter ett större mål mat? 

 

0-2 timmar 
före  

 

1-3 timmar 
före  

 

2-4 timmar 
före  

 

3-5 timmar 
före  

 

4-6 timmar 
före  

 

5-7 timmar 
före 

 
Fråga 2. Vad tror du det rekommenderas att man äter vid ett större mål mat före träning? 

 

Det spelar ingen roll 
 

 

Protein och fett 
 

 

Kolhydrater, protein och fett 

 

Kolhydrater och protein 
 

 

Fett och kolhydrater 
   

 
 
Fråga 3. Varför tror du det rekommenderas att man äter ett större mål mat före träning? 

 

Säkerställa blodsockernivån 
 

 

Glykogeninlagring 
 

 

Muskeluppbyggnad 

 

Annan anledning ___________________________ 

 
 
Fråga 4. Hur lång tid före träning tror du det rekommenderas att man äter ett mindre mål mat? 

 

0-30 minuter före 
 

 

30-60 minuter före 
 

 

60-90 minuter före 

 

90-120 minuter före 
      

 
 
Fråga 5. Vad tror du det rekommenderas att man äter vid ett mindre mål mat före träning? 

 

Det spelar ingen roll 
 

 

Protein och fett 
 

 

Kolhydrater, protein och fett 

 

Kolhydrater och protein 
 

 

Fett och kolhydrater 
   

 
 
Fråga 6. Varför tror du det rekommenderas att man äter ett mindre mål mat före träning? 

 

Säkerställa blodsockernivån 
 

 

Glykogeninlagring 
 

 

Muskeluppbyggnad 

 

Annan anledning ___________________________ 
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Denna enkät innehåller 5 sidor 

Detta avsnitt berör energi och vätska under träning 
 
Fett finns t. ex. i avokado, ost, nötter, energibar 
Kolhydrater finns t. ex. i bröd, frukt, sportdryck, gel, dextrosol 
Protein finns t. ex. ägg, mjölk, keso, fil, yoghurt, smörgåspålägg, proteinshake/bar 

 
 
Fråga 7. Hur långt tror du träningspasset minst bör vara innan det rekommenderas att man tillför 
vätska under träningen? 

 
Med vätska avses t. ex. vatten eller sportdryck 

 

Från start, oavsett längd på 
passet  

 

Minst 30 minuter 
 

 

Minst 60 minuter 

 

Minst 90 minuter 
 

 

Minst 120 minuter 
   

 
 
Fråga 8. Hur långt tror du träningspasset minst bör vara innan det rekommenderas att man tillför 
energi under träningen? 

 
Med energi avses t. ex. sportdryck, nötter, bar, frukt, smörgås 

 

Från start, oavsett längd på 
passet  

 

Minst 30 minuter 
 

 

Minst 60 minuter 

 

Minst 90 minuter 
 

 

Minst 120 minuter 
   

 
 
Fråga 9. Vad tror du det rekommenderas att man intar under träning? 

 

Det spelar ingen roll 
 

 

Främst protein 
 

 

Främst fett 

 

Främst kolhydrater 
      

 
 
Fråga 10. Varför tror du det rekommenderas att man intar vätska under träning? 

 
Med vätska avses t. ex. vatten eller sportdryck 

 

Motverka svettning 
 

 

Släcka törst 
 

 

Förebygga vätskebrist 

 

 
Annan anledning ____________________________________________________________ 

 
 
Fråga 11. Varför tror du det rekommenderas att man tillför energi under träning? 

 
Med energi avses t. ex. sportdryck, nötter, bar, frukt, smörgås 

 

Säkerställa 
blodsockernivån  

 

Glykogeninlagring 
 

 

Muskeluppbyggnad 

 

 
Annan anledning ____________________________________________________________ 

 

       

 



Bilaga 3 (4/5) 

Denna enkät innehåller 5 sidor 

Detta avsnitt berör kost efter träning 
 
Med ett större mål mat avses frukost, lunch eller middag 
Med ett mindre mål mat avses mellanmål 
 
Fett finns t. ex. i olja, smör, ost, crème fraiche, avokado, nötter 
Kolhydrater finns t. ex. i pasta, bröd, bulgur, potatis, frukt 
Protein finns t. ex. i kött, fisk, ägg, mjölk, keso, fil, yoghurt, baljväxter 

 
 
Fråga 12. Hur lång tid efter träning tror du det rekommenderas att man äter ett mindre mål mat? 

 

0-30 minuter efter 
 

 

30-60 minuter efter 
 

 

60-90 minuter efter 

 

90-120 minuter efter 
      

 
 
Fråga 13. Vad tror du det rekommenderas att man äter vid ett mindre mål mat efter träning? 

 

Det spelar ingen roll 
 

 

Protein och fett 
 

 

Kolhydrater, protein och fett 

 

Kolhydrater och protein 
 

 

Fett och kolhydrater 
   

 
 
Fråga 14. Varför tror du det rekommenderas att man äter ett mindre mål mat efter träning? 

 

Säkerställa blodsockernivån 
 

 

Glykogeninlagring 
 

 

Muskeluppbyggnad 

 

 
Annan anledning_____________________________ 

 
 
Fråga 15. Hur lång tid efter träning tror du det rekommenderas att man äter ett större mål mat? 

 

0-2 timmar efter 
 

 

1-3 timmar efter 
 

 

2-4 timmar efter 

 

3-5 timmar efter 
 

 

4-6 timmar efter 
 

 

5-7 timmar efter 

 
 
Fråga 16. Vad tror du det rekommenderas att man äter vid ett större mål mat efter träning? 

 

Det spelar ingen roll 
 

 

Protein och fett 
 

 

Kolhydrater, protein och fett 

 

Kolhydrater och protein 
 

 

Fett och kolhydrater 
   

 
 
Fråga 17. Varför tror du det rekommenderas att man äter ett större mål mat efter träning? 

 

Säkerställa blodsockernivån 
 

 

Glykogeninlagring 
 

 

Muskeluppbyggnad 

 

 
Annan anledning ______________________________ 



Bilaga 3 (5/5) 

Denna enkät innehåller 5 sidor 

Detta avsnitt berör kost och prestationsförmåga 
 
 
Upplever du att din prestationsförmåga påverkas av VAD du äter? 

 

Nej 
 

 

Ja, till viss del 
 

 

Ja, till stor del 
 

 

Ingen 
uppfattning 

 
Om du svarat ja, beskriv gärna hur din prestationsförmåga påverkas. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Upplever du att din prestationsförmåga påverkas av NÄR du äter? 

 

Nej 
 

 

Ja, till viss del 
 

 

Ja, till stor del 
 

 

Ingen 
uppfattning 

 
Om du svarat ja, beskriv gärna hur din prestationsförmåga påverkas. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Tack för din medverkan! 

 



Bilaga 4 (1/1) 

 

Hejsan! Vi söker dig som är mellan 18 och 30 år gammal och motionerar eller tränar på din fritid. Alla 
svar är anonyma, vi kommer inte att kunna se vem som svarat vad. Resultatet kommer att redovisas i 
form av en uppsats. Vi beräknar att det kommer ta cirka 10 minuter att svara på enkäten. Ditt 
deltagande är frivilligt och du får avbryta när du vill om så önskas. Vi som utför denna studie heter 
Madeleine Stigsson Claesson och Sarah Persson och läser sista terminen på dietistprogrammet vid 
Umeå Universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete om kost vid träning. Har du några 
funderingar är du välkommen att maila oss på: mast0007@student.umu.se eller 
sape0002@student.umu.se 





Bilaga 5 (1/1) 

 

Som din tränare informerat dig om utför Svenska Innebandyförbundet och Innebandyns 
kompetenscentrum en studie om innebandyspelares kunskaper om kost vid träning. För att kunna 
genomföra studien behöver vi din hjälp. Alla svar är anonyma, inga resultat kommer att kunna 
identifiera enskilda spelare utan all redovisning kommer att ske på gruppnivå. Resultaten av studien 
kommer att redovisas dels i en dietistexamensuppsats och dels i vetenskapliga rapporter. Vi beräknar 
att det kommer ta cirka 10 minuter att svara på enkäten. Ditt deltagande är frivilligt och du får 
avbryta när du vill om så önskas. Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss 
dietiststudenter som hjälper till att utföra studien (Madeleine Stigsson Claesson 
mast0007@student.umu.se och Sarah Persson sape0002@student.umu.se) eller 
forskningssamordnaren på Innebandyns kompetenscentrum (taru.tervo@umu.se). 
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Rättningsmall 
Rättningsmallen bygger på rekommendationer från följande tre källor:  

American Dietetic Association and Dietitians of Canada (ADADC), utgiven år 2009 

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), utgiven år 2009 

Uppladdningen – Ladda för innebandy, utgiven år 2004 

 

2 poäng ges till svarsalternativ som överensstämmer med rekommendationerna  

1 poäng ges till svarsalternativ som till viss del överensstämmer med rekommendationerna 

0 poäng ges till svarsalternativ som ej överensstämmer med rekommendationerna 

 

Fråga 1. Hur lång tid före träning tror du det rekommenderas att man äter ett större mål mat? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

2 – 4 timmar före 1 – 3 timmar före 0 – 2 timmar före 

 3 – 5 timmar före 4 – 6 timmar före 

  5 – 7 timmar före 

ADADC och SOK rekommenderar ett större mål mat 3 – 4 timmar före träning. Uppladdningen 

rekommenderar detta kostintag 2 – 4 timmar före träning.  

Fråga 2. Vad tror du det rekommenderas att man äter vid ett större mål mat före träning? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

Kolhydrater, protein och fett  Det spelar ingen roll 

  Protein och fett 

  Kolhydrater och protein 

  Fett och kolhydrater 

Samtliga tre källor rekommenderar kolhydrater, protein och fett.  

Fråga 3. Varför tror du att det rekommenderas att man äter ett större mål mat före träning? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

Säkerställa blodsockernivån  Muskeluppbyggnad 

Glykogeninlagring   

ADADC skriver ”optimera glykogeninlagring” och ”säkerställa blodsockernivån”. SOK skriver 

”säkerställa blodsockernivån”.  

Fråga 4. Hur lång tid före träning tror du att det rekommenderas att man äter ett mindre mål mat? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

60 – 90 minuter före  0 – 30 minuter före 

90 – 120 minuter före  30 – 60 minuter före 

 SOK rekommenderar ett mindre mål mat 60 minuter före träning. Uppladdningen rekommenderar 

detta kostintag 60 – 120 minuter före träning. 

Fråga 5. Vad tror du det rekommenderas att man äter vid ett mindre mål mat före träning? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

Kolhydrater och protein  Det spelar ingen roll 

  Protein och fett 

  Kolhydrater, protein och fett 

  Fett och kolhydrater 

SOK rekommenderar kolhydrater och protein. Uppladdningen rekommenderar kolhydrater.  
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Fråga 6. Varför tror du det rekommenderas att man äter ett mindre mål mat före träning? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

Säkerställa blodsockernivån  Muskeluppbyggnad 

  Glykogeninlagring 

SOK och Uppladdningen skriver ”säkerställa blodsockernivån”.  

Fråga 7. Hur långt tror du träningspasset minst bör vara innan det rekommenderas att man tillför 

vätska under träningen? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

Direkt från start, oavsett längd 

på passet 

 Minst 30 minuter 

Minst 60 minuter   Minst 90 minuter 

  Minst 120 minuter 

Uppladdningen rekommenderar att man dricker så fort tillfälle ges. SOK uppger att inget vätskeintag 

behövs vid aktiviteter som varar upp till 60 minuter, undantag vid varmt klimat. Denna fråga 

exkluderades från resultatet, då den ej undersöker det som var avsett.  

Fråga 8. Hur långt tror du träningspasset minst bör vara innan det rekommenderas att man tillför 

energi under träningen? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

Minst 60 minuter  Direkt vid start, oavsett längd 

på passet 

Minst 90 minuter  Minst 30 minuter 

  Minst 120 minuter 

ADADC rekommenderar sportdryck vid aktiviteter som varar längre än 60 minuter. SOK 

rekommenderar sportdryck vid aktiviteter som varar längre än 90 minuter.  

Fråga 9. Vad tror du att det rekommenderas att man intar under träning? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

Främst kolhydrater  Det spelar ingen roll 

  Främst protein  

  Främst fett 

Samtliga tre källor rekommenderar kolhydrater. 

Fråga 10. Varför tror du det rekommenderas att man intar vätska under träning? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

Förebygga vätskebrist  Motverka svettning 

  Släcka törst 

ADADC skriver ”förebygga vätskebrist”. 

Fråga 11. Varför tror du det rekommenderas att man tillför energi under träning? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

Säkerställa blodsockernivån  Glykogeninlagring 

  Muskeluppbyggnad 

ADADC och Uppladdningen skriver ”säkerställa blodsockernivån”. 

Fråga 12. Hur lång tid efter träning tror du att det rekommenderas att man äter ett mindre mål mat? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

0 – 30 minuter efter  30 – 60 minuter efter 

  60 – 90 minuter efter 

  90 – 120 minuter efter 

ADADC rekommenderar ett mindre mål mat inom 30 minuter efter träning. SOK och Uppladdningen 

rekommenderar att detta kostintag sker så snart som möjligt efter träning.   
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Fråga 13. Vad tror du det rekommenderas att man äter vid ett mindre mål mat efter träning? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

Kolhydrater och protein  Det spelar ingen roll 

  Protein och fett 

  Kolhydrater, protein och fett 

  Fett och kolhydrater 

ADADC och SOK rekommenderar kolhydrater och protein.  

Fråga 14. Varför tror du det rekommenderas att man äter ett mindre mål mat efter träning? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

Muskeluppbyggnad  Säkerställa blodsockernivån 

Glykogeninlagring   

ADADC och SOK skriver ”muskeluppbyggnad” och ”glykogeninlagring”. Uppladdningen skriver 

”glykogeninlagring”.  

Fråga 15. Hur lång tid efter träning tror du det rekommenderas att man äter ett större mål mat? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

0 – 2 timmar efter 3 – 5 timmar efter 4 – 6 timmar efter 

1 – 3 timmar efter  5 – 7 timmar efter 

2 – 4 timmar efter   

SOK rekommenderar ett större mål mat 2 – 4 timmar efter träning. Uppladdningen rekommenderar 

detta kostintag 1 – 2 timmar efter träning.  

Fråga 16. Vad tror du det rekommenderas att man äter vid ett större mål mat efter träning? 

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

Kolhydrater, protein och fett  Det spelar ingen roll 

  Protein och fett 

  Kolhydrater och protein 

  Fett och kolhydrater 

SOK och Uppladdningen rekommenderar kolhydrater, protein och fett. 

Fråga 17. Varför tror du det rekommenderas att man äter ett större mål mat efter träning?  

2 Poäng 1 Poäng 0 Poäng 

Glykogeninlagring  Säkerställa blodsockernivån  

Muskeluppbyggnad   

ADADC och SOK skriver ”muskeluppbyggnad” och ”glykogeninlagring”. Uppladdningen skriver 

”glykogeninlagring”.  

 

Totalpoäng: 32 
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Hejsan! 
Vi, Madeleine Stigsson Claesson och Sarah Persson, är två dietiststudenter från Umeå universitet som 
läser sista terminen på utbildningen och skriver vårt examensarbete. På uppdrag av Svenska 
Innebandyförbundet har vi utformat en enkät för att undersöka kunskaper gällande 
rekommendationer kring kost och fysisk aktivitet hos innebandyspelare på elitnivå. 
Då det finns väldigt lite forskning gjord på just innebandy är detta ett spännande område att studera. 
Vi hoppas och tror att resultatet kan vara av intresse för både föreningar och spelare. 
Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras via universitetet och det finns även möjlighet att, på 
begäran, få den via mail.   
Vi beräknar att enkäten tar ca 10 minuter att fylla i, den är webbaserad och kan utföras både på 
dator och smartphone. Att delta är frivilligt och enkäten kan avbrytas om så önskas. Deltagandet är 
anonymt, vi kommer inte kunna se vem som svarat vad. Om inte anonymitet kan garanteras 
behandlas uppgifterna konfidentiellt. 
Vi finns tillgängliga på mail om det finns några funderingar.  
Madeleine Stigsson Claesson: mast0007@student.umu.se 
Sarah Persson: sape0002@student.umu.se 
 
Med vänliga hälsningar 
Madeleine och Sarah 
 

mailto:mast0007@student.umu.se
mailto:sape0002@student.umu.se

