
Student 
HT 2015 
Examensarbete 15 hp 
Dietistprogrammet, 180 hp 

	  

Kost och kvinnliga gruppträningsinstruktörer 
- en enkätstudie 

Food and female fitness instructors  

- a questionnaire survey  

 

Nikki Kristiansson 

  



 

  



	   	   	   	   	  

	  

SAMMANFATTNING  

Bakgrund Antalet bloggar som skrivs av hälsoprofiler med förslag på dieter och olika 
kostråd blir allt fler. Dessa sprids sedan i olika sociala medier. I sökandet efter alternativ till 
Livsmedelsverkets kostråd kan gruppträningsinstruktörer vara personer som ses som en 
hälsoförebild inom såväl träning som kost. De kan också vara en möjlig kanal utåt sett för 
olika kostbudskap. 
Syfte Att skapa en översiktsbild kring området kost och kvinnliga gruppträningsinstruktörer. 
Metod En webbaserad enkät utformades och instruktörer vid två olika träningsanläggningar i 
Sverige tillfrågades att delta. Totalt deltog 101 personer och svaren sammanfattades och 
analyserades med statistiska test. 
Resultat Av instruktörerna följer 11 % någon typ av diet medan ungefär 20 % utesluter laktos 
eller livsmedel med gluten. Många har någon typ av kostutbildning men en hel del vill ha mer 
kunskap, framför allt de yngre instruktörerna (< 30 år) (p=<0,05). Instruktörerna får frågor 
om kost som främst handlar om vad man bör äta i samband med träning och/eller 
viktnedgång. De instruktörer som instruerar fler än fyra pass per vecka får oftare frågor än de 
instruktörer som instruerar fyra pass eller färre (p=<0,05).  
Slutsats Gruppträningsinstruktörer utesluter möjligtvis en viss typ av livsmedel i större 
utsträckning än övriga befolkningen. För att kunna säga att det finns en skillnad mellan 
grupperna behöver dock fler studier göras. Större och mer omfattande studier är önskvärt för 
en större förståelse kring varför livsmedlen utesluts men också för hur instruktörer ser på sig 
själva i rollen som hälsoförebild och hur det påverkar dem. 

  



	   	   	   	   	  

	  

ABSTRACT  

Background There are numerous blogs written by people who see themselves as health 
authorities. They provide suggestions on how you, as a person, should eat. Within social 
media, this number is increasing exponentially in regards to advice. Many fitness instructors, 
who are easily perceived as superior in knowledge within the subject, can be a group asked 
for information when someone looks beyond the Swedish Food Administration for 
recommendations on diets and health. Hence, instructors can be a possible “channel” out for 
dietary advice. 
Objective To create an overall upper perspective on diets and female fitness instructors. 
Method(s) A web-based questionnaire was used and instructors from two fitness centers in 
Sweden were asked to participate in the study. The 101 replies were summarized and 
analyzed with statistical tests.  
Results By the instructors, 11% follow some type of diet and about 20 % exclude lactose 
and/or gluten. Many of the instructors have some type of nutrition education but more 
knowledge is desirable by the younger instructors (< 30 years)(p=<0,05). The instructors were 
asked questions about food and more specifically what you should eat in connection to 
training and/or weight loss. The instructors who have more than four classes per week were 
given more questions than the ones who carry out less than four classes per week (p=<0,05).  
Conclusion This study indicates that female group fitness instructors, to a greater extent than 
the population as a whole, exclude specific kinds of food. Although, to say there is a 
difference between fitness instructors and the population, more studies are needed. A larger 
study would be needed to better understand why some foods are excluded but also to explore 
how the instructors see themselves as a health role model and how it affects them.  

  



	   	   	   	   	  

	  

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. BAKGRUND 5	  

1.1 Råd och rekommendationer från Livsmedelsverket eller bloggare? 5	  
1.2 Instruktörer som förebilder inom hälsa 5	  
1.3 Dieter och uteslutning av livsmedel 5	  
1.4 Kostmönster hos kvinnliga gruppträningsinstruktörer 5	  

2. SYFTE 6	  
3. METOD 6	  

3.1 Urval och bortfall 6	  
3.2 Tillvägagångssätt 7	  
3.3 Analys 8	  
3.4 Etiska aspekter 8	  

4. RESULTAT 8	  
4.1 Utbildning inom kost 8	  
4.2 Dieter, uteslutning av livsmedel och kosttillskott 9	  

4.2.1 Diet och specifik kosthållning	   9	  
4.2.2 Uteslutning av livsmedel	   9	  
4.2.3 Kosttillskott	   9	  

4.3 Frågor om kost från deltagare 9	  
4.4 Skillnader beroende av ålder, antal pass och vilken gruppträningsform 10	  

4.4.1 Ålder och antal instruerade år	   10	  
4.4.2 Antal pass per vecka	   11	  
4.4.3 Gruppträningsform	   11	  

4.5 Övriga kommentarer om kost 11	  
5. DISKUSSION 12	  

5.1 Metoddiskussion 12	  
5.2 Resultatdiskussion 13	  

5.2.1 Utbildning inom kost och frågor från deltagare	   13	  
5.2.2 Dieter och att undvika livsmedel	   13	  
5.2.3 Kosttillskott	   14	  
5.2.4 Kommentarer om kost	   15	  

7. YRKESRELEVANS 15	  
8. TACK 16	  
9. REFERENSER 17	  
	  
BILAGA 1. Enkät 
BILAGA 2. Följebrev 



	   	   	   	   	  

	  

 



	   5	  
	  

1. BAKGRUND 

1.1 Råd och rekommendationer från Livsmedelsverket eller bloggare? 
Svenska Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på 
livsmedelsområdet och arbetar i konsumenternas intresse för att bland annat främja bra 
matvanor. De näringsrekommendationer som Livsmedelsverket förespråkar utgår från 
Nordiska näringsrekommendationer, NNR 2012, och innefattar bland annat 
rekommendationer om kolhydrater, fett, protein, vitaminer och mineraler (1). I och med den 
stora ökningen av diverse hälsobloggar har det däremot blivit lättare att hitta alternativa 
synsätt och andra råd från personer som skriver dessa. För att nämna några har bland annat 
Andreas Eenfeldt, mer känd som Kostdoktorn, skrivit flera kritiska artiklar om 
Livsmedelsverket (2) och Jonas Coltling, triathlet, har i sin välbesökta blogg skrivit att ”det är 
dags för det svenska folket att få en nyanserad och uppdaterad syn på kost och hälsa” (3). 
Annika Sjöö, känd från Let’s dance, både föreläser och bloggar om kost och träning och äter 
själv paleokost (4). Med detta i åtanke, och orden från Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog 
och medicine doktor vid Sektionen för endokrinologi, diabetologi och metabolism vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som säger att ”förtroendet för forskare och myndigheter 
har sjunkit” och att ”myter, trender och enskilda personers vittnesmål väger lika tungt, eller 
tyngre, än vetenskaplig evidens” (5), är frågan vems råd den enskilda individen lyssnar på.  
 

1.2 Instruktörer som förebilder inom hälsa 
Vid antagandet att personer väljer kost och typ av livsmedel efter vad andra säger är bra finns 
det troligtvis fler tänkbara förebilder än bloggare som skriver om kost. I en studie gjord på 
gruppträningsinstruktörer, där syftet var att undersöka ätstörningsproblematik, nämner man 
just det faktum att instruktörer ses som förebilder inom hälsa (6). Då kost kan tänkas falla in 
under hälsa skulle gruppträningsinstruktörer kunna vara en ”kanal” utåt för olika kostbudskap. 
De två största gymkedjorna i Sverige, Sats Elixia (tidigare Sats) och Friskis och Svettis, har 
tillsammans cirka en miljon medlemmar i Sverige, Norge och Finland (7,8). För att få en 
uppfattning om hur många som varje år deltar på någon typ av gruppträningspass kan 
Nordens största träningsanläggning, Iksu Sport, nämnas som ett exempel. Idrottsföreningen 
Studenterna i Umeå, IKSU, hade 2014 drygt 21 000 medlemmar och på Iksu Sport, som är en 
av tre träningsanläggningar inom föreningen, gjordes nästan 280 000 besök inom kategorin 
”gruppträning” (9).  
 

1.3 Dieter och uteslutning av livsmedel 
Om människor påverkas av personer som ses som förebilder inom hälsa i val kring diet och 
uteslutande av livsmedel är frågan hur många som följer en diet eller utesluter livsmedel ur 
sin kosthållning. Det är svårt att säga hur stor andel av befolkningen i Sverige, inte bara 
instruktörer, som idag äter någon speciell diet eller utesluter vissa livsmedel. I senaste 
versionen av Riksmaten svarade 6 % att de följde någon typ av diet (10). Vidare kan 
konstateras att många utesluter livsmedel med gluten idag där undersökningar gjorda i april i 
år, 2015, visar på att nio procent av svenska folket undviker gluten (11). 
 

1.4 Kostmönster hos kvinnliga gruppträningsinstruktörer 
Kost och gruppträning är ett område som ytterst få forskningsrapporter berört. De studier som 
gjorts som inkluderar båda delar har främst fokuserat på ätstörningsproblematik. Ett fåtal 
studier med fokus på ätstörningsproblematik både vad gäller instruktörerna själva (6,12) men 
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också förmågan att upptäcka en ätstörnings hos deltagare (13) har gjorts. Enbart en studie, 
utförd i Polen, inkluderar både instruktörer och kostvanor (14). I studien deltog 100 kvinnliga 
gruppträningsinstruktörer och 100 kvinnliga träningsdeltagare. Bland annat undersöktes hur 
många och vad för typ av måltider som intogs dagligen samt hur lång tid det som längst gick 
mellan de olika måltiderna. Vidare undersöktes även vad för typ av livsmedel som intogs och 
hur ofta. Det konstaterades att både instruktörer och deltagare hade ett ofördelaktigt ätmönster 
som möjligtvis skulle kunna öka risken för kostrelaterade sjukdomar samtidigt som mer 
kunskap inom ämnet föreslogs av författarna till studien.  
 
För tillfället finns alltså, förutom ovan nämnda studie, ingen kännedom alls kring det som 
berör både kost och gruppträningsinstruktörer mer än det som studerats om 
ätstörningsproblematik. Om befolkningen intresserar sig för hälsobloggarens tankar om kost 
kanske också gruppträningsinstruktörer är en ”kanal” ut för olika kostbudskap. Om människor 
påverkas av personer som ses som förebilder inom hälsa i val kring diet och uteslutande av 
livsmedel är frågan hur många som följer en diet eller utesluter livsmedel ur sin kosthållning.  

2. SYFTE 
Syftet med studien var att skapa en översiktsbild kring området kost och kvinnliga 
gruppträningsinstruktörer. Detta för att se om detta är ett område som behövs utforskas mer i 
framtiden.  

• Är det vanligt att kvinnliga gruppträningsinstruktörer följer någon diet/kosthållning 
eller utesluter vissa livsmedel eller hela livsmedelsgrupper och i så fall varför? 

• Är kosttillskott så som exempelvis proteinpulver vanligt bland kvinnliga instruktörer? 
• Har gruppträningsinstruktörer någon typ av utbildning inom kost? 
• Finns det en önskan om mer kunskap om kost hos gruppträningsinstruktörer? 
• Förekommer det frågor från deltagare som handlar om kost och vad är det i så fall för 

typ av frågor? 
• Finns det skillnader sett till vad man instruerar för träningstyp, hur många pass man 

har, och vad för typ av kost man äter? 

3. METOD 
En internetbaserad enkät (Bilaga 1) valdes då det ansågs bäst lämpat för de valda 
frågeställningarna där känslor kring mat och ätmönster ej tillhörde syftet. För att eliminera 
kostnader för enkäten samt bidra till större anonymitet än till exempel en pappersvariant som 
behövts samlats in på något sätt, valdes en webbenkät. En kvantitativ metod valdes också 
hellre än en kvalitativ metod då kost för många är ett känsligt ämne och påverkan av en 
intervjuperson ville undvikas.  
 

3.1 Urval och bortfall 
Alla kvinnliga instruktörer som under 2015 instruerat gruppträningspass (aqua-pass, mamma-
baby och familjegympa exkluderat) på en träningsanläggning i norra Sverige, och som fanns 
registrerade på kontaktlistan på träningsanläggningens intranät, ingick i studiens första urval 
(n=178). Då fler svar ansågs fördelaktigt kontaktades även en träningsanläggning i södra 
Sverige med förfrågan om att delta i studien. Val av anläggning berodde bland annat på ett 
liknande utbud av gruppträningspass samt liknande städer, då båda var högskole-
/universitetsstäder. Urvalet var således ett bekvämlighetsurval (15). De manliga instruktörerna 
inkluderades ej då tidigare studier visat på väsentligt fler, eller enbart kvinnor som 
respondenter (6,12,14).  
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Det externa bortfallet för anläggningen i norra Sverige blev totalt 89 personer. En del av dessa 
då de istället valdes ut för en pilotstudie (n=8), andra för att mejlet med följebrev och länk till 
enkät ej gick fram (n=2). Övriga (n=79) svarade ej på enkäten. Det externa bortfallet för 
träningsanläggningen i södra Sverige kunde ej bestämmas då ansvarig på anläggningen själv 
stod för delningen av följebrev och enkät och därmed saknas uppgifter om hur många som 
fick vetskap om studien. Ett internt bortfall (n=3) noterades då en av respondenterna svarat 
fyra gånger vilket upptäcktes då tidpunkten för svaren enbart skilde på ett par sekunder och 
svaren var i princip identiska med enda skillnaden att respondenten tagit sig längre genom 
enkätfrågorna för varje registrerat svar. En av respondenterna valde att inte svara på frågan 
om typ av gruppträningspass som instruerades. 
 

3.2 Tillvägagångssätt 
Enkäten utformades via Google formulär. Innan enkäten skickades ut till de utvalda 
instruktörerna testades den via en pilotstudie. Respondenterna i pilotstudien var de 
gruppträningskoordinatorer som arbetade på träningsanläggningen i norra Sverige (n=6), där 
två personer föll bort då de svarade på enkäten för sent, samt personer som arbetade eller 
studerade program vid institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet och som även 
instruerade gruppträningspass på ett gym (n=2). Efter synpunkter reviderades enkäten och 
bestod i den slutgiltiga versionen av tolv frågor (Bilaga 1). Instruktörerna på gymmet i norra 
Sverige fick enkäten via mejl (respondenterna i pilotstudien exkluderade). I mejlet ingick ett 
följebrev med information om studien samt länken till enkäten (Bilaga 2). I de fall ett 
felmeddelande skickades tillbaka, då mejlet sorterats bort som spam, skickades ett nytt mejl 
med både följebrev och länk till enkät i ett word-dokument. Ett par av utskicken avvisades 
helt och dessa instruktörer hade därmed inte möjlighet att svara på enkäten (n=2). Enkäten 
var, för de instruktörer som tillhörde anläggningen i norra Sverige, öppen för svar under sex 
dagar. En första påminnelse om enkäten skickades ut tidigt under dag fyra. En andra 
påminnelse skickades ut sent under dag fem, ungefär ett dygn innan enkäten stängde. Alla 
instruktörer fick samma påminnelse-mejl, med ett tillägg som talade om att de, om de redan 
svarat eller inte ville svara, kunde bortse från mejlet. De personer med en specifik typ av 
mejladress, så som anläggningens egen eller kommunens, (n=24) fick bara ett utskick då 
påminnelse-mejlen nekades av mejl-servern.  
 
Då fler svar önskades kontaktades gruppträningsansvarig på en träningsanläggning i södra 
Sverige. Efter godkännande att låta instruktörerna delta lades följebrev och enkät ut av en av 
de ansvariga på gymmet i den egna instruktörsgruppen på Facebook. Enkäten var då öppen 
för svar under knappt två dagar. 
 
De insamlade svaren hämtades som en Excel-fil via det redan färdiga dokumentet i Google 
Drive. Respondenterna grupperades efter utbildningsnivå (studerar/studerat på högskolenivå 
eller ej), ålder (yngre eller äldre än 30), vad för typ av gruppträningspass de instruerade, hur 
länge de instruerat (under fem år alternativt fem år eller längre) samt hur många pass i veckan 
de instruerade (1-4 pass alternativt fler än fyra). De olika gruppträningsformerna lades också 
samman efter vilka som liknade varandra. Dans och liknande koreografikrävande klasser blev 
en egen grupp (innehållandes Sheba, Bodyjam, Aerobic, Step, Bodystep, och Zumba) under 
namnet ”Dans/Koreografi”. Yoga, Bodybalance, MojoFlex, Soma, Core och Pilates blev 
tillsammans en egen kategori, ”Rörlighet, flexibilitet, harmoni”. Indoor Walking (IW), Cykel, 
Spinning och Rpm blev en egen kategori nämnd som ”Cykel/IW”. Cardio training, 
Bodyattack, Tabata och Gympa slogs ihop till ”Kondition”, samtidigt som Punch out och 
Bodycombat tillsammans blev grupperade som ”Box-inspirerat”. Övriga klasser (Bodypump, 
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Grit, Cxworx och Total Training) fick namnet ”Yttre belastning (vikter)” då olika typer av 
redskap används. De klasser som ej passade in i någon kategori och enbart instruerades vid 
den träningsanläggning som låg i södra Sverige uteslöts på grund av för få personer som 
instruerade respektive klass. 
 

3.3 Analys 
Det insamlade materialet analyserades med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) i de fall olika grupper jämfördes. De frågor som besvarades 
med ja eller nej där respondenten vid ja-svar blev ombedd att gärna beskriva vad och varför 
sorterades, för enkelhetens skull, enbart efter ja och nej i SPSS. I de fall respondenten ej 
angivit något svar tolkades det som ett ”nej”. Det interna bortfallet, i och med de svar som var 
precis likadana och troligtvis skrivits av samma person (n=3), användes ej i analysen. De 
statistiska test som användes vid jämförelse av olika grupper var chi-2-test, ett icke-
parametriskt test (16) som var bäst lämpat då numeriska mätvärden saknades efter 
grupperingen. Vid för få förväntade frekvenser användes Fischer’s Exact Test. 
Signifikansnivån sattes till p<0,05. Materialet analyserades även i ren form, då enkäten 
innehöll öppna frågor med svar som ej kom att likna varandra och därför ej kunde grupperas 
utan behövdes tolkas och diskuteras enskilt.  
 

3.4 Etiska aspekter 
Alla instruktörer som blev inbjudna att delta i studien informerades om att enkäten var 
anonym, att de själva fick välja vilka frågor de ville svara på och inte, att det var frivilligt att 
delta och att de när som helst kunde avbryta. Detta genom det följebrev som skickades ut där 
det också informerades om vad uppgifterna skulle användas till. De yngsta respondenterna var 
födda 1996 och således inte under 18 år.  

4. RESULTAT 
Totalt svarade 101 personer på enkäten. Fördelningen mellan träningsanläggningen i norra 
respektive södra Sverige blev 89 respondenter från den förstnämnda och tolv från den 
sistnämnda. 
 

4.1 Utbildning inom kost  
Av de personer som deltog i enkätstudien svarade 91 stycken att de antingen studerar eller har 
studerat kurs eller program på eftergymnasial nivå. På frågan om instruktörerna hade någon 
utbildning kopplad till kost svarade 54 personer ja. De flesta av dessa skrev att de läst en 
mindre kurs kopplad till kost på universitet eller högskola, att det ingick kost i den utbildning 
de läste (till exempel läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, utbildning till personlig 
tränare) eller att de var utbildade kostrådgivare. Samtidigt ville 61 stycken av instruktörerna 
som svarat på enkäten ha mer utbildning inom kost. Av dessa var det 33 stycken som redan 
tidigare hade någon typ av utbildning inom kost. Som kommentarer till varför nämndes bland 
annat att mer kunskap önskades för egen del, och då för att exempelvis veta hur mycket man 
behöver äta, om man äter tillräckligt och hur man på bästa sätt får i sig de näringsämnen man 
behöver, men också hur man bör äta vid träning. Återkommande kommentarer var bland 
annat saker som rörde ”kost och prestation” samt ”hur olika livsmedel påverkar kroppen”.  
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4.2 Dieter, uteslutning av livsmedel och kosttillskott 
På frågan om dieter eller specifik kosthållning svarade 11 personer att de följde någon typ av 
diet eller specifik kosthållning. Vad gäller uteslutande av livsmedel eller livsmedelsgrupper 
var det däremot betydligt fler som svarade ja (n=44).  
 

4.2.1 Diet och specifik kosthållning 
Den vanligaste typen av kosthållning var vegetarisk kost (n=8). Två personer åt 
paleo/stenålderskost och en person uppgav att denne var vegan. Förutom de åtta personer som 
svarade att de alltid åt vegetariskt var det ytterligare sju personer, som svarade nej på frågan 
om specifik kosthållning, men nämnde att de försöker äta vegetariskt ofta. 
	  

4.2.2 Uteslutning av livsmedel 
Det som allra flest svarade att de utesluter, eller drar ned på, var livsmedel med gluten 
och/eller laktos. Totalt uteslöt 21 personer laktos ur kosten. Av dessa uppgav tre personer att 
de var allergiska mot (ko)mjölkprotein och fyra stycken nämnde laktosintolerans som orsak. 
En person uteslöt mejeriprodukter, och därmed laktos, i och med att personen var vegan. Vad 
gäller gluten uppgav 20 personer att de utesluter eller drar ned på livsmedel med gluten. Två 
av dessa nämnde celiaki som orsak till varför, och ytterligare tre personer uteslöt gluten på 
grund av Irritable Bowel Syndrome (IBS). Noterbart är att många av dem som inte nämnde 
allergi/intolerans istället beskrev sig som ”känsliga” mot gluten och/eller laktos. Magproblem, 
eller något som ”liknar IBS” skrevs också som kommentarer. 
 
Förutom gluten och laktos var socker, pasta, potatis och vitt bröd ofta förekommande bland 
svaren på frågan om vilka livsmedel som utesluts ur kosten. I vissa fall enskilda, i andra fall 
benämnda som exempel på ”snabba kolhydrater” eller bara ”kolhydrater”. 
 

4.2.3 Kosttillskott 
Något mindre än hälften av de instruktörer som svarade på enkäten svarade att de intog någon 
typ av kosttillskott (n=47). Det vanligaste var protein och aminosyror i någon form, antingen 
som pulver eller i form av exempelvis proteinbars (n=20). Tidsbrist, så som för lång tid 
mellan träning och intag av mat, var den klart vanligaste anledningen till användningen. 
Tillskott, i form av vitaminer och mineraler, var, om man slår ihop alla former av enskilda 
vitaminer och multivitamintillskott, mer förekommande än proteinpulver där vitamin D 
(n=12), multivitamin (n=11) och järn (n=4) var de tre vanligaste tillskotten. Majoriteten av de 
som angav att de tog tillskott av D-vitamin skrev att det främst gällde under vinterhalvåret. 
Övriga vitaminer intogs för att tillgodose sitt behov. Även vitamin C och olika typer av B-
vitaminer noterades bland svaren.   
 
Fem personer intog tillskott av omega-3. De flesta av dem beskrev att det berodde på låg 
konsumtion av fisk. Samma antal, fem stycken, uppgav att de drack energidryck, men en 
övervägande del inom denna grupp skrev att det var sällan, som exempelvis ”max en gång i 
veckan”. Som kommentar till varför energidryck intogs nämndes bland annat ”då jag är trött” 
eller ”för att det är gott”.  
 

4.3 Frågor om kost från deltagare 
Ungefär var tredje instruktör angav att de fått frågor om kost från deltagare (n=36). Det syntes 
stora variationer i vilka typer av frågor som ställs och kunde vara allt från vad som bör ätas 
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för viktnedgång till vad instruktören själv åt. Andra frågor som nämndes som kommentarer 
var till exempel frågor som rörde timing, det vill säga när i förhållande till träningen man bör 
äta, vad man kan äta före och efter träning eller som mellanmål samt frågor kring protein, om 
man behöver äta mer och när man ska äta det. Kost vid träning och/eller viktnedgång var de 
klart dominerande ämnena som deltagare ställde frågor kring. Det fanns däremot ingen 
signifikant skillnad vad gällde instruktörernas utbildning inom kost och frågor från deltagare. 
 

4.4 Skillnader beroende av ålder, antal pass och vilken gruppträningsform 

4.4.1 Ålder och antal instruerade år 
Av de instruktörer som svarade på enkäten var 44 personer yngre än 30 och 57 personer 
antingen 30 eller äldre. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad vad gällde att äta någon 
diet eller specifik kosthållning, utesluta livsmedel eller inta kosttillskott. Däremot syntes en 
statistisk signifikant skillnad på frågan om mer kunskap inom kost önskades (p=<0,001). 
Totalt ville 37 personer i den yngre gruppen ha mer kunskap, medan sju personer ej ansåg att 
de ville ha mer kunskap. Det kan jämföras med den äldre gruppen, där det istället var fler som 
inte ville ha mer kunskap (n=33) än de som ville ha mer (n=24) (Figur 1). 

Figur 1. Andel yngre (n=47) respektive äldre (n=54) kvinnliga gruppträningsinstruktörer på 
två träningsanläggningar i Sverige under hösten 2015 som önskar mer kunskap om kost eller 
ej, uttryckt i procent (%)(p=<0,001).  
 
En statistisk signifikant skillnad syntes även mellan antal instruerade år och önskan om mer 
kunskap om kost där det, i den grupp som instruerat fem år eller längre period, var fler (51 %) 
som inte ville ha mer kunskap medan det, i den grupp som instruerat färre än fem år, istället 
var betydligt fler som ville ha mer kunskap (72 %) (p=0,025). Noterbart här är att det också 
fanns ett samband mellan ålder och antal instruerade år. Medan tre av fyra av de yngre 
instruktörerna instruerat färre än fem år, var det nästan motsvarande antal (70 %) av de äldre 
instruktörerna som istället instruerat fem år eller längre (p=<0,001).  
 
Vid tester av samband mellan ålder och redan befintlig utbildning inom kost syntes ingen 
signifikant skillnad. De yngre instruktörerna angav dock i något större utsträckning att de 
hade någon form av utbildning inom kost (59 %), jämfört med de äldre instruktörerna (49 %). 
Detta var dock inte statistiskt signifikant (p=0,421). 
 

	  
42%	  

	  
58%	  

Äldre instruktörer (≥	  30) 

Önskar	  mer	  
kunskap	  om	  kost	  

Önskar	  ej	  mer	  
kunskap	  om	  kost	  

84%	  

16%	  

Yngre instruktörer (<	  30) 

Önskar	  mer	  
kunskap	  om	  
kost	  

Önskar	  ej	  mer	  
kunskap	  om	  
kost	  
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4.4.2 Antal pass per vecka 
Majoriteten av de instruktörer som svarat på enkäten instruerade mellan ett och fyra pass i 
veckan (n=82) medan ett fåtal instruerade fler (n=19). Vid frågan om diet, uteslutning av 
livsmedel, kosttillskott eller utbildning syntes inte några statistiskt signifikanta skillnader 
mellan de båda grupperna. Däremot fanns en skillnad då frågor om kost från deltagare 
jämfördes grupperna emellan. Här var det mer vanligt att de instruktörer med fler antal pass 
per vecka fick frågor, än de som instruerade färre pass, och denna skillnad var statistiskt 
signifikant (p=0,008). 
	  

4.4.3 Gruppträningsform  
Antalet instruktörer per respektive grupp där de olika gruppträningsformerna kategoriserats 
presenteras i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Antal kvinnliga instruktörer inom varje kategori av gruppträningsformer vid två 
olika träningsanläggningar i Sverige, hösten 2015 (n=100). 
Gruppträningsform (kategoriserade) Antal instruktörer 
Dans/Step/Koreografi 16 

Yoga/Pilates/Balans/Rörlighet/Stabilitet 43 

IW/Cykel 58 
Boxinpirerat 5 

Kondition 10 
Yttre belastning (vikter) 52 
 
De flesta instruktörer (n=63) instruerade fler än en träningsform och då inom fler kategorier. 
Dock syntes inga statistiska signifikanta skillnader mellan gruppträningsform och diet, 
uteslutning av livsmedel, kosttillskott, kostutbildning eller frågor från deltagare.  
 

4.5 Övriga kommentarer om kost 
Vid frågan om något mer ville tilläggas som berörde kost och gruppträning valde 33 personer 
att svara, vissa mer, andra mindre. Det som bör nämnas är till exempel att ett par instruktörer 
noterat deltagare som möjligen skulle kunna ha någon form av problematik kring ätstörningar, 
och att rutiner kring detta vore önskvärt varje termin. Vidare kan noteras att samtal om vikten 
av både kost och återhämtning, och vilket budskap man vill sända till medlemmarna var en 
önskan som återkom, om än i olika former, från flera instruktörer. Några instruktörer nämnde 
också att de själva haft någon form av ätstörning i yngre ålder, och att de trodde 
problematiken är stor, främst kring unga tjejer. Många var också medvetna om att det är en 
stor del av alla inom träningsbranschen som har ett förflutet med en ”ätstörd” relation till mat 
och ansåg därför ämnet som särskilt viktigt. 
 
Frågan om hur instruktörer, som ”ofta är den grupp människor som ’ska’ vara hälsosamma 
och visa upp en vältränad och hälsosam fasad inför deltagare”, påverkas i både ätbeteende och 
tankar, lyftes. En annan kommentar var att ”deltagare tror vi är ’supermänniskor’ som inte 
äter något alls och tränar för mycket” och en oro utrycktes för att det är en skev syn på 
instruktörerna. Någon annan trodde inte att instruktörsrollen påverkar kostmönstret utan att 
det snarare handlar om ursprung, uppväxt, livsstil, relation till sig själv och umgängeskrets. 
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Flera personer nämnde att de försöker hålla sig borta från att prata om kost med deltagare, 
eller att ge sig in i, som det skrevs, ”debatten” då det uppfattades som en ”djungel” eller 
”religion”. En instruktör tyckte att det borde uppmärksammas hur ”dålig evidens det finns för 
många kosttillskott”. Det framgick även av kommentarerna att det finns de som undviker att 
äta något i, eller omkring, gruppträningssalen. Detta för att inte påverka deltagarna då ”	  alla är 
olika och kräver olika typer av kost beroende på livsstil”. 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
En webbaserad enkätstudie har såväl fördelar som nackdelar. Till fördelarna hör exempelvis 
kostnaderna som, i och med en digital version av enkäten, helt eliminerats. Deltagarna har 
också erbjudits anonymitet då de kunnat svara på enkäten utan att logga in, vilket annars 
fanns som ett alternativ vid utformandet av enkäten. I och med det blev det däremot möjligt 
att svara fler än en gång för varje instruktör. Om instruktören svarat helt annorlunda två olika 
gånger (och därmed inte exkluderats vilket skedde med de svar där det tydligt framgick att en 
och samma person svarat och tryckt på skicka efter varje fråga), kan det ha bidragit till en 
felaktighet i resultatet. Ytterligare en nackdel med att inloggning ej krävdes är att enkäten 
möjligtvis kan ha spridits till fler personer än de som specifikt fick länken till enkäten via 
följebrevet. Till fördelarna hör däremot även tidsaspekten, att deltagarna kunnat svara då de 
haft tid under de dagar då enkäten var öppen för svar. Det gör att de också haft mer tid att 
tänka och utveckla sina svar på de frågor där ett längre svar önskades. Enkätens utformande, 
med få frågor och enbart en sida, var fördelaktigt då deltagarna från början kunde se hela 
enkätens längd och antal frågor, och därmed ha vetskap om ungefär hur lång tid som krävdes 
för att svara. På så sätt har sannolikt färre respondenter tröttnat på enkäten vid de sista 
frågorna och angett korta svar enbart för att bli klara. 
 
Vid en webbaserad enkätstudie minimeras även risken för att deltagarna påverkas av 
exempelvis den person som vid en intervjustudie håller i intervjun eller den person som delar 
ut enkäten om den är i pappersform. Dock kan den del av deltagarna i studien som känt till 
författaren möjligtvis ha påverkats av detta och av den anledningen inte svarat helt 
sanningsenligt. Att inte svara sanningsenligt är dock en risk vad gäller alla respondenter, 
oavsett metod och person. Viktigt att poängtera är att respondenter och författare inte haft så 
nära relation att vetskap om bland annat ålder och vad för typ av pass som instrueras 
förekommit, samt att ett stort antal respondenter instruerar exakt samma klasser som någon 
annan. På så sätt har anonymiteten hos deltagarna säkerställts. 
 
I och med urvalet, som är en typ av bekvämlighetsurval, går det inte att säga att resultaten 
speglar alla kvinnliga gruppträningsinstruktörer i Sverige. Det kan tänkas att det därför hade 
varit bättre att sprida enkäten på annat sätt och till fler än de två valda träningsanläggningarna. 
Det hade dock, med största sannolikhet, krävt mer tid och arbete än vad som varit tillgängligt 
vid denna uppsats. Det bortfall som noterades bör också tas i akt då det skulle kunna vara så 
att en specifik grupp, till exempel de som följer en diet, också är de som valt att inte svara. 
Vidare kan de som svarat på enkäten vara de som är intresserade av kost vilket kan göra att 
resultaten för de frågor som rör utbildning om kunskap inom det området blir missvisande för 
instruktörer som grupp. Att de svar som nu framkommit kanske heller inte är densamma om 
samma frågor ställs om ett år, sänker också studiens reliabilitet. 
 
De kategoriseringar som gjorts vad gäller exempelvis ålder, antal pass och typ av pass 
kommer också att ha påverkat resultatet och skillnaderna för de olika grupperna. Det bör 
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också noteras att de flesta av respondenterna har en utbildning på eftergymnasial nivå, och en 
hel del inom områden som hör till hälsa och omvårdnad vilket också kan ha påverkat 
resultatet. En annan felkälla kan vara att de som ej skrivit något på frågor där ett ja eller nej 
med vidareutveckling vid ja-svar önskades, tolkades som ett nej vid grupperingen. Det är 
möjligt att dessa personer inte velat svara och att de då egentligen skulle tillhört ”ja-sidan”. 
Att deltagarna inte förstått eller tolkat frågorna som tänkt är också en faktor som bör tas 
hänsyn till även om pilotstudien och de ändringar av enkäten som gjordes därefter 
förhoppningsvis minimerat den typen av felkälla, och på så sätt också ökat studiens validitet. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Utbildning inom kost och frågor från deltagare 
Det verkar inte som att instruktörernas utbildning inom kost påverkar om deltagare ställer 
frågor som berör området. Kanske är det synen på instruktörer som förebilder inom hälsa (6) i 
sin helhet, som är den största bidragande orsaken till frågor. Varför de instruktörer som 
instruerar fler än fyra pass i veckan får fler frågor än de som instruerar fyra eller färre, skulle 
kunna bero på att de med fler pass helt enkelt finns på träningsanläggningen oftare och därför 
är mer tillgänglig för frågor. 
 
Varför de yngre instruktörerna i väsentligt större utsträckning vill ha mer kunskap än de äldre 
är svårt att svara på. Eftersom det varken syntes något samband mellan ålder och kunskap om 
kost eller huruvida mer kunskap önskades i förhållande till om man redan hade någon typ av 
kostutbildning, har det förmodligen inte med det att göra. Kanske kan det vara så att de yngre 
instruktörerna ägnar mer tid åt sociala medier, där kost och träning idag är ett stort inslag och 
många åsikter ventileras, och på sätt också blir mer intresserade av mer kunskap. En ny studie 
från Australien visar att drygt en tredjedel av personer, främst kvinnor, i åldern 15-29 år, 
följer någon typ av hälsobloggare (17). Det skulle också kunna vara så att äldre instruktörer 
anser sig ha mer kunskap och erfarenhet än de yngre tack vare just åldern. Kanske kan det 
även kännas lättillgängligt att söka mer kunskap, och vilja ha mer kunskap, då personen redan 
studerar, vilket kan tänkas att de yngre i större utsträckning än de äldre gör. Det skulle också 
kunna vara det motsatta, att det efter flera års arbete kanske inte känns lika motiverande att 
lära sig nya saker längre. 
 
Med vetskapen om att gruppträningsinstruktörer får frågor om kost av deltagare samt att 
många av instruktörerna vill ha mer kunskap inom området kanske det borde övervägas att 
erbjuda någon form av utbildning till den här gruppen. 
	  

5.2.2 Dieter och att undvika livsmedel 
Att följa en specifik diet verkar vara lika vanligt, eller ovanligt, bland hela Sveriges 
befolkning som hos instruktörer, eller i alla fall de instruktörer som deltagit i studien. Som 
nämnts tidigare går det inte att säga att det speglar instruktörer över hela landet även om det 
möjligtvis kan bidra till en uppfattning om hur det kanske ser ut. I Riksmaten angav 6 % av de 
personer ur befolkningen som deltog att de följde en särskild diet, där LCHF, GI-metoden och 
allergikost var några av de dieter som deltagarna skrivit som svar (11). Om man bland 
instruktörerna bortser från ”allergikost” som en särskild diet hade antalet som följer en 
specifik diet enbart varit 2 %. Räknar man däremot med de instruktörer som svarat att de 
utesluter något eller några livsmedel på grund av en uttalad allergi blir siffran ungefär 
densamma som i Riksmaten. Hur fördelningen av allergikost respektive andra dieter ser ut i 
Riksmaten framgår dock inte (11). Viktigt att notera är dock att Riksmaten är gjord för ett 
antal år sedan och att mycket kan ha förändrats kring dieter sedan dess. Frågan är också om de 
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personer som äter en diet som inte överensstämmer med de nordiska 
näringsrekommendationerna, NNR, har en positiv inställning till Livsmedelsverket (som står 
för rekommendationer och ger ut Riksmaten) och deltar i undersökningen om de blir 
tillfrågade. Om så inte är fallet kan tänkas att betydligt fler av befolkningen följer en diet än 
vad som framgår av siffrorna i Riksmaten.  
 
Vegetarisk kost är däremot vanligare bland instruktörer än i den övriga befolkningen. De 9 % 
av instruktörerna som åt vegetariskt eller vegankost kan jämföras med de 3 % som noterades i 
Riksmaten (10). Det har gjorts studier på vegetarisk kost bland ungdomar i Sverige och Norge 
där man bland annat sett skillnader beroende på exempelvis var man bor (18) och 
livsstilsfaktorer (19). I studien där det sistnämnda studerades såg man dock inga skillnader på 
nivå av fysisk aktivitet hos vegetarianer respektive allätare. Body mass index, BMI, 
diskuteras även i artikeln (19) då det tenderar att vara lägre bland vegetarianer än allätare 
(20). Det är värt att ha i åtanke då de flesta studier där gruppträningsinstruktörer studerats 
handlar om ätstörningsproblematik (6,12,14) och att det då skulle kunna vara en tänkbar 
anledning till att välja vegetarisk kost.  
 
Vad gäller att utesluta olika typer av livsmedel var det däremot betydligt vanligare bland 
instruktörer än övriga befolkningen. För att ta gluten som exempel, där mer aktuella siffror 
finns och som talar om att 9 % undviker gluten (11), är andelen bland instruktörer hela 20 %. 
Det är samma siffra som nämns som den andel som planerar att äta mindre gluten under det 
närmsta året (11). Kanske kan det vara så att instruktörer här är ett steg före den övriga 
befolkningen. I och med att många också svarat att de undviker gluten på grund av problem 
med magen kan det antas att hälsa och välmående är den primära anledningen. I en hel del fall 
nämns IBS och ”känslighet” i svaren, men bara som liknelse och inte som diagnos, och 
kanske söks det helst en lösning på en egen hand. Det är något som definitivt behöver 
utforskas mer vad gäller om dessa personer haft kontakt med vården, och om inte så behövs 
frågan om varför ställas. Att det skulle ha blivit mer vanligt att utesluta livsmedel med gluten 
än laktos (11) märks dock inte bland instruktörerna. Andelen som utesluter laktos var i princip 
densamma som för gluten och anledningen till varför likaså. Alltså skulle det även här vara 
intressant att utforska ämnet djupare för mer förståelse för uteslutandet. 
 

5.2.3 Kosttillskott 
Vid jämförelse mellan instruktörer och övriga befolkningen vad gäller kosttillskott finns 
några faktorer som sticker ut. Multivitamin- och mineraltillskott är det som flest av 
befolkningen i helhet intar (10) och var det även bland instruktörerna. Däremot intar 
befolkningen i större utsträckning omega-3-fettsyror medan D-vitamin var mer dominerande 
bland instruktörerna. Både intresse och kunskap syntes vad gällde just vitamin D då många 
angav att de åt tillskott av vitaminet under de månader av året då solen ej täcker behovet. Det 
har dock i en nyligen publicerad studie visat sig att befolkningen i norra Sverige har adekvata 
nivåer av D-vitamin, trots att få av de som undersöktes intog tillskott, även under 
vinterhalvåret (21). I undersökningen togs det dock ingen hänsyn till kost, exponering av sol 
eller resvanor vilka alla är faktorer som påverkar.  
 
Även om 27 % av kvinnorna i Riksmaten svarade att de åt kosttillskott, jämfört med 47 % av 
instruktörerna, går det inte att säga om det finns någon skillnad då proteinpulver och 
energidryck räknats med i den här studien, vilket inte var med i Riksmaten. Med tanke på att 
den stora spridningen av vitamin- och mineraltillskott, som bidrar till ett litet antal 
instruktörer för varje typ av tillskott, går det heller inte att dra några större slutsatser.  
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5.2.4 Kommentarer om kost 
Tidigare studier har ofta fokuserat på ätstörningar (6,12,14) och problematiken kring området 
är något som de flesta instruktörer i den här studien är medvetna om. Kommentarer som rör 
att instruktörer är den grupp som ”ska vara hälsosamma” och av vissa kan ses som 
”supermänniskor” bör tas på stort allvar då det givetvis kan påverka ätbeteendet. Det kan 
mycket väl vara så att en deltagares föreställning eller förväntning påverkar instruktören på 
samma sätt som instruktören kan påverka deltagare. Att kvinnor föredrar en smalare 
instruktör än män har till exempel visats i en studie där studenter deltog (22). Hur en 
instruktör ser på sin egen roll som en potentiell hälsoförebild och de känslor som det bidrar 
till är förmodligen också ett område som behöver utforskas mer sett till de kommentarer som 
nämnts i den här studien. I och med att kvinnliga och manliga deltagare inte föredrar exakt 
samma egenskaper hos en instruktör (22) kan det också vara så att känslor och tankar kring 
instruktörsrollen skiljer sig mellan kvinnliga och manliga instruktörer. Mer omfattande studier 
är därför önskvärt för att undersöka om skillnader finns. 
 
Det som nämns om att andra faktorer påverkar ätmönstret än att vara instruktör, så som 
ursprung, uppväxt, livsstil, relation till sig själv och umgängeskrets, är givetvis sant, och kan 
diskuteras fram och tillbaka i oändlighet. Kanske är det en viss typ av människor som 
beroende på ursprung, uppväxt och de andra faktorer som nämns, som utbildar sig till 
instruktör. Kanske förändras beteende, livsstil och umgänge av att vara instruktör. Att 
ätmönster, och hälsa överhuvudtaget, påverkas av vår personlighet är något som föreslagits 
och studerats men är ett väldigt komplext område (23, 24). 
 
 
6. SLUTSATS 
Gruppträningsinstruktörer är en stor grupp som varje vecka träffar många som deltar på olika 
träningspass. Det är också en grupp som skulle kunna vara ansikten utåt för budskap om kost 
till sina deltagare. Ungefär var tredje instruktör får frågor om kost och de handlar främst om 
mat i samband med träning och/eller viktnedgång. Många av de instruktörer som deltagit i 
studien har någon typ av utbildning inom kost och det är framför allt de yngre instruktörerna 
(< 30 år) som önskar mer kunskap. Instruktörerna verkar inte följa någon diet i högre 
utsträckning än övriga befolkningen. Ungefär var femte instruktör utesluter dock livsmedel 
med gluten och/eller laktos vilket är en större andel än vad undersökningar på befolkningen i 
sin helhet visat. Det krävs dock mer omfattande studier för en bredare kunskap om till 
exempel varför livsmedel utesluts och hur instruktörer tänker kring att vara en förebild inom 
hälsa samt om och hur det i så fall påverkar dem. Större studier behövs också för att kunna 
dra en slutsats kring huruvida kostmönster skiljer sig mellan instruktörer och den övriga 
befolkningen.  

7. YRKESRELEVANS 
En av de stora utmaningarna i rollen som dietist idag är att människor tenderar att tro på 
erfarenheter som andra beskriver istället för vetenskap. I och med det är det också viktigt för 
en dietist att ha vetskap om vilka personer som kan tänkas påverka någon annan med sina 
tankar kring kost och hälsa, samt vad för typ av tankar det är. Gruppträningsinstruktörer är en 
grupp som av många ses som förebilder inom hälsa, och därmed också en potentiell grupp för 
att sprida kostbudskap till deltagare på gruppträningspass. Det är av värde att veta om dessa 
personer, såväl instruktörer som deltagare, önskar mer kunskap om kost då det, i så fall, kan 
innebära att de läser, lyssnar på och tar emot information av de som erbjuder det.  
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8. TACK 
Författaren vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i studien och de som agerade testpiloter 
för studien. Författaren vill även tacka familj och vänner som stöttat under hela processen. 	  
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Hej! 
Mitt namn är Nikki Kristiansson och jag läser just nu sista terminen på dietistprogrammet vid 
Umeå universitet. Då vi för tillfället skriver uppsats har jag valt kost och gruppträning som 
inriktning och tanken är att undersöka hur kostmönstret hos kvinnliga 
gruppträningsinstruktörer ser ut. Syftet med detta är främst att skapa en översiktsbild över 
området då det i dagsläget saknas forskning kring ämnet. Du får det här brevet för att du 
antingen instruerar eller har instruerat gruppträningspass på xx under 2015 och därav är med i 
urvalsgruppen för studien. Enkäten tar cirka 5-10 minuter att göra. Det är frivilligt att delta, 
du väljer själv vilka frågor du vill svara på och kan när som helst avbryta. Enkäten görs via 
internet och är helt anonym.  
 
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig via mejl eller telefon: 
Nikr0014@student.umu.se 
0739543726  
 
Tack på förhand! 
/ Nikki Kristiansson 
 
—> Länk till enkät: https://docs.google.com/forms/d/14wQmlhZIo-
qtR5G9dJ2qxHr9Ot4e_jl5fBRIaKUh4jM/viewform?usp=send_form 
 
 


