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Sammanfattning 

Vad behöver en fotbollsspelare för att lyckas? Det är svårt att säga precist vad som krävs. Det 

finns många faktorer som väger in. Det kan vara allt från träning till sömn och kost. I denna 

studie har syftet varit att  beskriva vilket förhållningssätt damfotbollsspelare på elitnivå och 

herrfotbollspelare på amatörnivå har till kost. Detta gjordes genom enkät som nämndes innan 

den skickades ut att den var frivillig och anonym. I resultatet framgick att det var få av 

fotbollsspelarna som följde en planerad kosthållning, och att det var ännu färre som använde 

sig av kosttillskott för bättre prestation. Det var ingen större skillnad mellan elitlag och 

amatörlag när det gäller förhållningssätt till kost. 

Abstract 

What does a football player need to successfull? It is difficult to say precisely what is 

required. There are many factors involved. It can be everything from training to sleep and 

nutrition. In this study the aim is to describe football players’ (women elite and men amateur) 

diet. This was done through questionnaires which was mentioned before it was sent out that it 

was voluntary and anonymous. The result showed that it was few of the football players that 

followed a diet, and it was even less player that used supplements for increased performance. 

There was not much difference between the elite teams and amateur teams in terms of 

approach to nutrition. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kostens betydelse för idrottsprestation blir en allt viktigare del i idrotten, och kan komma att 

spela en avgörande roll i den personliga utvecklingen. Att vara fotbollsspelare är 

ansträngande både fysiskt och mentalt, och under en match så kan spelare bland annat springa 

upp emot tio kilometer (Bolin, Bruce, Ekblom, Hambraeus & Öberg, 1992). Då krävs det att 

man är väl förberedd vad gäller just kost för att prestera så bra man kan bara kan. Intressant är 

också att kosten kan skiljas åt där t.ex. vissa går på lågkolhydratkost, medan andra laddar upp 

med endast kolhydrater för att prestera så bra som möjligt. Hur ser förhållningssättet till kost 

ut bland damfotbollsspelare på elitnivå och herrfotbollsspelare på amatörnivå? Skiljer sig 

deras upplevelser om kost och prestation åt? 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva synen på kost bland damfotbollsspelare på elitnivå och 

herrfotbollsspelare på amatörnivå? 

1.3 Frågeställningar 

 Följer damfotbollsspelare på elitnivå och herrfotbollsspelare en planerad kosthållning? 

 Tänker de på vad de äter innan/efter träning eller match?  

 Vilka måltider äter de under en dag? 

 Anser de att kosthållningen påverkar prestationen under träning/match?  

 Hur många använder kosttillskott? 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

2. Litterturbearbetning 
I lagsporter som t.ex. fotboll så är det en fysiologisk profil som inte är liknande andra 

uthållighetssporter som cykling och simning. Här varvas lugna perioder, med stundtals riktigt 

hårt arbete. Detta ställer krav på spelaren att den är väl förberedd innan match och har sina 

kroppsdepåer fyllda med energi. Fotbollsspelare, beroende på position, springer olika långt 

och snabbt under en match, men samtliga bör sitta inne med höga energinivåer för att klara av 

snabba löpningar och det uthållighetskrav som en match ställer på spelaren. I Bolin, m.fl., 

(1992) finns ett exempel på hur en match kan se ut från ett fysiologiskt perspektiv, där en 

spelare under sina nittio minuter springer cirka tio kilometer. Spelaren gjorde närmare sjuttio 

sprintrar på tre till fem sekunder, och han joggade, gick eller stod stilla resterande sextiotre 

minuter. Under denna match gjorde spelaren av med närmare 1800 kcal, samt två och en halv 

liter vatten.  

I exemplet ovan kan man se att för att prestera väl måste kroppens depåer vara väl fyllda med 

energi i form av kolhydrater, fetter och proteiner för att man ska kunna ge allt under samtliga 

nittio minuter en match pågår. För att få en större förståelse för vad dessa näringsämnen gör 

för kroppen, kommer här en översiktlig genomgång. 

2.1 Kolhydrater 
Kolhydrater har ett flertal funktioner i kroppen, men det absolut viktigaste vid träning är att 

den ger kroppen energi till muskelkontraktioner. Kolhydrater lagras i form av glykogen i 

muskler och levern, där de har lite olika funktioner. Om man ser vad som muskelglykogenet 

gör för kroppen så är det den mest lättillgängliga energikällan vid fysiskt arbete. Vid träning 

av låg eller måttlig intensitet så är det främst IMTG energin kommer ifrån. IMTG innebär 

intramuskulära triglycerider är en form av fettsyror som finns inne i musklerna. Återkommer 

mer om det senare i texten.   

Vad gäller glykogenet som finns inne i levern så har den som huvudsaklig funktion att hålla 

blodglukosnivån konstant. Detta för att man under en träning eller match inte ska få 

blodsockerfall (Jeukendrup & Gleeson, 2007). 

2.2 Fett 
Fett finns lagrad under huden, runt organ och inne i musklerna. Vid rätt kost kommer fettet du 

äter att lagras inne i musklerna och inte under huden. En studie gjord av van Loon m.fl.,2003 

(refererad i Roslund, 2008) visar att vid en kost med hög andel kolhydrater och lägre andel 



 
 

fett så minskar fettsyrorna i musklerna i form av IMTG. Det resulterar i en högre användning 

av glukos som energi. 

Kan man maximera så att musklers fettdepåer är höga så att kroppen kan använda både 

kolhydrater och fett som energi vid fysiskt arbete? Äter man rätt sorts fett och i kombination 

med fysiskt arbete kommer musklerna lagra mer fett, samt så kommer kroppen att bilda 

hormonet testosteron vilket är ett anabolt hormon som kommer hjälpa kroppen att bygga upp 

de muskler som bryts ned vid fysiskt arbete. Om du istället får i dig för lite fett kommer 

prestationsförmågan försämras, och om du överkonsumerar fett kommer det lagras under 

huden (Roslund, 2008). 

2.3 Protein 
Aminosyror är byggstenarna till protein och finns i många delar i vår kropp, som muskler, 

organ, hud, hår och naglar. Protein är även viktigt för att hålla oss friska genom att det är ett 

slags byggmaterial till antikroppar, och är därmed viktigt för vårt immunförsvar. 

Många fotbollsspelare kanske frågar sig varför protein är en sådan viktig del i kosten. Svaret 

på denna fråga är att fetter och kolhydrater tillför energi vid fysiskt arbete, medans protein 

snarare bygger upp kroppen efter fysiskt arbete. Om aktiviteten ökar i intensitet så ökar även 

kravet att tillför mer proteiner, så tränar du mer och hårdare så krävs det mer än det 

genomsnittliga. Det genomsnittliga ligger hos en utövare som spelar en konditionsrelaterad 

sport på cirka 1,4- 1,7 gram per kilo kroppsvikt och dag. Detta för att tillgodose kroppen med 

byggstenar för proteinsyntes. Proteinsyntes innebär en uppbyggnad av muskelprotein, medan 

ett för lågt proteinintag kan vara katabolt i form av muskelnedbrytning, vilket bör undvikas 

(Paulún, 2004). 

2.5 Kost för ökad prestationsförmåga 
Kosten blir en allt viktigare del i idrotten, och har en viktig roll i att prestera på topp. I slutet 

på 1960- talet utfördes studier på omsättningen av kolhydrater i musklerna, och genom smarta 

studieupplägg visade man att glykogen var nödvändigt för prestationsförmågan. 

Rekommendationerna då var att man skulle äta så mycket kolhydrater så att man alltid hade 

fulla depåer glykogen. Dessa studier kom att dras tillbaka några årtionden senare på grund av 

felaktiga slutsatser (Paulún, 2004).  

För att få reda på sätt för att öka sin prestationsförmåga ska därför två olika ”dieter” 

presenteras, för att se om det finns belägg för att dessa två kan öka förmågan att prestera. 



 
 

2.5.1 Kolhydratuppladdning 

Kolhydrater kan ha stor betydelse för prestationen. Kolhydrat rik kost kan vara ett sätt för 

ökad prestation, där man flera dagar innan match fyller upp depåerna till höga nivåer, medan 

man under matchdag fyller på leverglykogendepåerna. Forskare (Jeukendrup m.fl., 2007) har 

kommit fram till att man kan utföra en slags superkompensationsmetod med just kolhydrater. 

Detta baseras på att man en vecka innan match, utesluter kolhydrater i kosten och kör under 

denna dag ett hårt träningspass. De nästkommande två dagarna är träningsfria, medan 

kolhydratintaget fortsatt är lågt. Dag fyra så är det samma kostintag, medan man kör sista 

träningspasset innan match. De återstående tre dagarna innan matchen så fyller man upp 

glykogendepåerna i max för koncentrationen av glykogen ska vara så hög som möjligt 

(Jeukendrup m.fl., 2007). Detta kräver att man inte tränar så mycket under matchveckor, utan 

mer underhåller kroppen inför nästa match. 

Denna sorts metod har rapporterats förbättra prestationen i lagidrotter som fotboll där arbetet 

är högintensivt. En studie som var gjord på svenska fotbollsspelare (Saltin, 1973, refererad i 

Jeukendrup, m.fl. 2007) blev indelade i två grupper, där de skulle spela två matcher med tre 

dagars mellanrum. Den första gruppen fick en kolhydratrik kost, medan grupp två fick normal 

kost. Resultatet blev att glykogenkoncentrationen på grupp två, den grupp som åt normal kost, 

var 50 % lägre än grupp ett som åt kolhydratrik kost. Man kunde även se att depåerna var 

tömda för grupp två i halvtid, medan grupp ett hade glykogen kvar i musklerna.  

Vid kolhydratuppladdning så krävs det att man tre till fem timmar innan match fyller på 

depåerna med glykogen och då lagras det mest i musklerna, men även i levern. Denna måltid 

är väldigt viktig, och mycket av prestationen kan baseras på denna måltid. Det är även viktigt 

att fylla på med kolhydrater igen några timmar innan matchstart för att fylla de sista i 

depåerna, det mesta av glykogenet lagras då i levern för att sedan under aktivitet transporteras 

till den arbetande muskeln (Jeukendrup, m.fl. 2007). 

Ett flertal studier visar att man kan påverka prestationsförmågan ytterligare om man under 

match fyller på med kolhydrater, för att t.ex. förbättra uthålligheten. När och vad man stoppar 

i sig kan också ge olika förbättringar, där dock timingen har endast en liten effekt på 

prestationen. Rekommendationerna för ökad prestation under match är att få i sig kolhydrater 

med mycket glukos, fruktos och sackaros så kan prestationsförmågan öka, där energin från 

två av dessa snabbare tas upp och transporteras till musklerna, medan ett av dem är lite 

långsammare (Jeukendrup m.fl., 2007). Syftet är att energin ska snabbt ut i musklerna och då 



 
 

är dessa kolhydrater effektiva och dessa kolhydrater finns bland annat i dricka, frukt, godis 

och juice. 

2.5.2 Lågkolhydratkost 

Många förknippar idrott med kolhydrater och att dessa är nödvändiga byggstenar för 

utveckling. Paulún (2004) menar att om den aktive byter ut sin kost från kolhydrater till mer 

fett så kommer den aktive att ha både energi till din träning och fettförbränningen kommer att 

bli mycket bättre. Detta beror på att kroppen är så bra att den kan anpassa sin förbränning till 

de näringsämnen den får i sig, till exempel om den aktive äter mycket kolhydrater så kommer 

kroppen att använda glykogen som energi, medan om den aktive äter nyttiga fetter så kommer 

kroppen använda sig av fett som förbränning. Detta gör att kroppssammansättningen blir 

bättre, den aktive kanske inte kommer att slå sina rekord och orka max på varje träning, men 

vid match så kommer resultatet se helt annorlunda ut (Paulún, 2004). 

”Train low- compete high” är ett sätt för att tillämpa denna kost i träning. Detta innebär att du 

under träningsveckan ligger på en kost med låga nivåer kolhydrater, där sedan protein och 

fettnivåerna är betydligt större (Burke, Hawley, Jeukendrup & Wong, 2011). Detta aktiverar 

kroppen på ett sätt att den förbränner fett och inte glykogen. När det sedan börjar dra sig mot 

match så fyller man på med kolhydrater kvällen innan match, samt under matchdag för att 

sitta inne på höga mängder koncentrerad glykogen, samt en stark fettförbränning. Detta gör 

att dina glykogendepåer inte töms lika fort, när det nu är två system som arbetar tillsammans. 

Detta gör att du kan utföra ett arbete mycket hårdare och under en längre tid (Paulún, 2004). 

2.5.3 Lågkolhydratkost bland fotbollsspelare 

Med tanke på att det finns lite vetenskaplig forskning kring lågkolhydratkost och lagidrottare, 

så kanske det kan kallas för experiment det Strömsgodset och Odd Greenland gjort. Dessa två 

lag spelar i Tippeligan, Norges högsta liga, och båda lagen har en kosthållning med få 

kolhydrater. De har gått sin egen väg, där de bytt ut pasta, bröd, juice, mot frukt och 

grönsaker. Resultatet blev att de ökade i muskelmassa, samt minskade i fettmassa (Bergqvist, 

2012). 

Deras kost innan de bytte över till lågkolhydratkost, var att 48 % av deras energiprocent kom 

från kolhydrater, medan 34 % kom från fett och resterande 18 % från protein. Detta ändrades 

till att fett kom att representera hela 60 % av det dagliga energibehovet. Det visade sig att 

spelarnas energinivåer var högre i andra halvlek, än deras motståndare, vilket var avgörande i 

många matcher där lagen Strömsgodset och Odd Greenland ofta gjorde många mål och 

avgjorde sina matcher (Bergqvist, 2012). 



 
 

Denna kost hjälpte spelarna orka spela hela matcherna, de höll sig friska, och skadefria, man 

ska dock komma ihåg att även träningsupplägget ändrades under denna period, så allt har inte 

gjorts av koständringen (Bergqvist, 2012). 

2.6 Kosttillskott 
Kosttillskott är inom elitidrott ett omdiskuterat område, speciellt nu med alla dopningsfall 

bland ryska utövare. Kosttillskott är ett sätt för många att ta det där sista steget mot utveckling 

och bättre prestation. I dagens värld bland kosttillskott finns många distributörer som tävlar 

om sina kunder med deras produkter för att sälja mest. Det som många inte vet är att även om 

det står att kosttillskotten är dopningsfria så kan de ge utslag vid tester. Riksidrottsförbundet 

(2016) avråder därför användandet av kosttillskott för att inte utövare ska fastna i ett 

dopningstest. De tillägger att om man äter an allsidig kost finns inget behov av extra 

kosttillskott. 

Är det så att man nu bestämmer sig för att nyttja kosttillskott så finns det några som faktiskt 

kan öka prestationsförmågan hos en fotbollsspelare, koffein, kreatin och nitrat. Dessa beskrivs 

närmare nedan.  

2.6.1 Koffein 

Koffein är ett ämne som finns i tillexempel kaffebönor, te och guarana. Många dricker kaffe 

dagligen och får i sig stora doser koffein varje dag, vilket har visat sig kunna förlänga 

uthålligheten tack vare den ökade frisättningen av fettsyror (Haymes & Trice, 1995, refererad 

i Paulún, 2004). Många som konsumerar koffein upplever en ökad pigghet och klarhet vilket 

underlättar för bättre prestation. I koffein finns ämnen som ökar adrenalinutsöndringen, och 

även känsligheten för adrenalin ökar vilket kan göra att vissa receptorer i hjärnan blockerar 

signalerna av trötthet (Williams, 1985 refererad i Paulún, 2004). Resultatet gör att man kan 

träna hårdare och längre. Koffein är dopningsklassat vid höga nivåer, men vid intag av lite 

kaffe eller en koffeintablett så ger inte det några utslag på testerna (Paulún, 2004). 

2.6.2 Kreatin 

Kreatin är ett ämne som är väl undersökt och har dokumenterade prestationshöjande 

egenskaper speciellt för de som utför styrke- och explosivitetrelaterade idrotter (Paulún, 

2004). Kreatin används ofta bland gymutövare, men studier visar att även fotbollsspelare kan 

nyttja detta kosttillskott. I en studie (Padilla, Mujika, Ibanez, Izquierdo, Gorostiaga,  & 2000) 

gjord på två grupper välutbildade fotbollsspelare för att se om kreatin kan öka prestationen. 

Resultatet av denna studie visade att kreatin kan förbättra antalet upprepade sprintar, 

minskade förfallet vid upphopp. Både upprepade sprintar och upphopp är vanligt 



 
 

förekommande i fotboll och ett tillskott av kreatin kanske kan öka prestationen på dessa 

utföranden. 

2.6.3 Nitrat 

Nitrat är ett ämne som finns i tillexempel rödbetor. Det finns mycket forskning kring detta 

ämne, där man söker svar på om det är prestationshöjande. När man tillför kroppen nitrat 

omvandlas det till kväveoxid, som i sin tur vidgar blodkärlen vilket ökar blodcirkulationen. 

Detta gör att kroppen snabbare kan leverera syrerikt blod till muskler. En studie som har 

gjorts på rödbetsjuice visade att man med en viss mängd kan öka sin snabbhet. Man 

undersökte på ett sätt så att man delade in arbetet i två fyrtio minuters halvor. I dessa halvor 

fanns det block som pågick i två minuter, där man varvade sex sekunders maximalt arbete, 

med ett hundra sekunders aktiv vila, och tjugo sekunder vila. Resultatet visade att den 

gruppen som blev tilldelad nitrat ökade i snabbhet (123 ± 19 kJ), jämfört med den grupp som 

hade reducerat intag av nitrat (119 ± 17 kJ). Förutom att snabbheten blev bättre, så ökade 

även den kognitiva förmågan hos de som konsumerade rödbetsjuice (Black, m.fl., 2015). 

Sammanfattning 

I litteraturbearbetningen framgår att man behöver kolhydrater, fett och proteiner för att orka 

att spela fotboll på både amatör och elitnivå, samt lite av hur de används av kroppen. Det 

framgår även två kostupplägg för att öka en fotbollsspelares prestation på match, vilka är 

kolhydratuppladdning och lågkolhydratkost, där kosten består till största del av fett och 

protein. Upplägget med lågkolhydratkost används inte av så många klubbar i världen, men det 

som finns två lag i Danmark som använder sig av detta upplägg, och det har visat på positiva 

resultat. Sist presenteras tre kosttillskott som eventuellt kan öka en prestation på match, där 

koffein, kreatin och nitrat beskrivs, dels hur de fungerar och hur effektiva de är för 

fotbollsspelare. 



 
 

3. Metod 

3.1 Design 

Datainsamlingen har skett genom enkät. Enkätundersökning valdes för att beskriva 

fotbollsspelares syn på kost, vilket ansågs bra då en enkätundersökning genererar mer 

kvantitativa svar, vilket gör det lättare att få en övergripande blick över hur det ser ut och 

också kunna jämföra skillnader (Hassmén & Hassmén, 2008).  

3.2 Urval 

Enkäterna skickades ut till ett damfotbollslag och ett herrfotbollslag. Damlaget spelar i 

Damallsvenskan och är därmed ett elitlag. Herrlaget spelar i division 3 och är ett amatörlag. 

Definitionen av amatör är att ”var och en som ägnar sig åt idrottsutövning utan att vinna 

materiella fördelar”(Karlsson & Mark, U.Å). Detta urval gjordes att se om det fanns 

skillnader mellan ett elitlag och ett amatörlag. I båda lagen fanns det varierande åldrar. 

Sammanlagt var det 25 som svarade, där 12 kom från elitlaget och 13 från amatörlaget.  

3.3 Mätinstrument 
Enkäten (se bilaga 1) som användes till studien hade 21 frågor varav två är om kön och ålder. 

Enkäten är indelad i tre delar som är kost och träning och prestation. Frågorna som är på 

enkäten är självkonstruerade. Frågorna som vi använt i vår resultatdel för att få svar på 

fotbollsspelarnas förhållningssätt till kost är: Följer du en planerad kosthållning? Jag tänker på 

vad jag äter? Under en dag äter jag dessa måltider? Jag är noga med vad jag äter innan/efter 

träning? Jag är noga med vad jag äter innan/ efter match?  

Vilka frågor som är besvarade i resultatet angående kost och prestation är: Påverkas min 

prestation på match om jag inte tänker på min kosthållning? Hur ser din kosthållning ut när du 

presterar som bäst? Använder du kosttillskott för att prestera bättre? Resultaten av våra 

enkätfrågor presentera i medelvärde och antal. Tanken med enkäten var att dela upp den i 

olika delar för att få flera perspektiv på fotbollsspelarnas syn på kost. 

3.4 Genomförande 

På enkäten finns det information om att den är anonym och att det tar cirka fem minuter att 

fylla i den. Det står även att man kan avbryta när som helst och att den är frivillig. 

Kontaktuppgifter finns med. När enkäten delades ut nämndes det att den var frivillig och 

anonym. Till herrlaget lämnades den ut i en Facebook- Chat och till damlaget lades den ut i en 

Facebook- grupp. Enkäten var alltså utskickad online och lämnades därmed in online. Ett 



 
 

problem som uppstod var att det inte var tillräckligt många som svarade till en början, då 

endast 14 svarade. Men efter påminnelser ökade antalet svar till 25. 

3.5 Databearbetning 

När alla enkäter var insamlade skapades en rapport i Survey and Report, där man kan se 

statistik över varje ställd fråga. Statistiken fördes sedan vidare till dataprogrammet SPSS för 

vidare analyser. I enkäten kan man nu i efterhand konstatera att det fanns överflödiga och 

felformulerade frågor, däribland frågorna om träning. Detta beror på att tanken var att skriva 

om träning i litteraturbearbetningen, men det valde vi senare att ta bort.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten kan diskuteras då vi vid konstruktionen av misstag skiftade två svarsalternativ, 

där svaren var i fel ordning; stämmer inte alls, stämmer bra, stämmer ganska bra och stämmer 

mycket bra. Stämmer bra och stämmer ganska bra skulle ha bytt ordning. 

Denna studies validitet är trovärdig då respondenterna kan relatera till undersökningens 

frågor, vilket även kan öka relevansen på studien. Förutom att frågorna kunde ställts på annat 

sätt och att man kunde haft med vissa andra frågor kunde syfte och frågeställningar besvaras 

(Hassmén, m.fl., 2008). 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Undersökningen var anonym, då enkäterna var anonyma. Det nämndes innan enkäten 

skickades ut vilket dess syfte var och det stod även i enkäten. Respondenterna fick reda på att 

enkäten var frivillig och kunde avslutas när som helst (Hassmén, m.fl., 2008). 

  



 
 

4. Resultat 
 

Resultatet är indelat i två delar. Först behandlas undersökningsgruppens förhållningssätt till 

kost, och sedan redovisas resultatet angående fotbollspelarnas upplevelser av relationen 

mellan kost och prestation.  Jämförelser mellan kvinnor på elitnivå och män på amatörnivå 

kommer att presenteras med förkortningarna KE (kvinnor på elitnivå) och MA (män på 

amatörnivå). 

 

4.1 Förhållningssätt till kost – tänker de på vad de äter? 
Tabell 1 visar på antalet kvinnliga och manliga fotbollsspelare som följer en planerad 

kosthållning.  

Tabell 1. Resultatet av enkätfrågan om antalet fotbollsspelare som följer en planerad 

kosthållning (A) (n=25). 

Följer du en 

planerad 

kosthållning? Antal 

Procent 

(%) 

Ja, det gör jag! 4 16 % 

Nej, det gör jag inte! 21 84 % 

Total 25 100 % 

 

 

Tabell 2 visar resultatet på enkätfrågan ”Jag tänker på vad jag äter?”, och resultatet nedan 

visar på ett medelvärde bland M.A på 3,08 och medelvärdet bland K.E på 3,08. M.A och K.E 

har ett medelvärde som motsvarar svarsalternativet stämmer ganska bra, vilket innebär att de 

tänker ganska mycket på vad de äter. 

 

Tabell 2. Resultatet av om fotbollspelarna tänker på vad de äter (M) (n=25). 

 Medelvärde Antal 

MA 3,08 13 

KE 3,08 12 

Total 3,08 25 

 

Figur 1 visar vilka måltider undersökningsgruppens fotbollsspelare äter och om det skiljs åt 

mellan män på amatörnivå och kvinnor på elitnivå. Resultatet visar att samtliga av 

undersökningens 25 respondenter äter frukost, lunch och middag. De övriga målen är lite 



 
 

blandade, där det är större del KE än MA som äter det första mellanmålet. Vad gäller andra 

mellanmålet så är andelen KE fortsatt större. När det kommer till kvällsmål och andra 

måltider så är andelen MA större än KE. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fördelningen av vilka måltider fotbollspelarna äter under en dag (%) (n=25). 

 

Tabell 3 visar medelvärdet för hur noga man är med vad man äter innan/efter träning. 

Resultatet visar ett medelvärde på 2,85 för MA och 3,00 för K.E, vilket motsvarar 

svarsalternativet ”stämmer bra”, men är nära ”stämmer ganska bra” för MA. Medan för KE så 

motsvarar det ”stämmer ganska bra”. Medelvärdet för båda könen är 2,92 vilket motsvarar att 

det stämmer ganska bra med att de är nog med vad de äter innan och efter match. 

 

Tabell 3. Noggrannhet vad man äter innan/ efter träning. (M) (n=25) 

 Medelvärde Antal 

M.A 2,85 13 

K.E 3,00 12 

Total 2,92 25 

 

 

Tabell 4 visar medelvärdet för hur noga man är vad man äter innan/efter match. Resultatet 

visar på ett medelvärde för MA 3,08, medan för KE 3,00. Medelvärdet för båda könen är 3,04 

vilket motsvarar svarsalternativet ”stämmer ganska bra” med att de är nog med vad de äter 

innan och efter match.  
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Tabell 4. Noggrannhet med vad man äter innan/ efter match. (M) (n=25) 

 Medelvärde Antal 

M.A 3,08 13 

K.E 3,00 12 

Total 3,04 25 

 

4.2 Kost och prestation 
Tabell 5 visar medelvärdet för om de upplever att kosten påverkar prestationen, där 1 är 

stämmer inte alls, och 4 är stämmer helt. Medelvärdet för MA ligger på 2,85 och för KE på 

2,92. Både MA och KE har ett medelvärde som motsvarar svarsalternativet ”stämmer ganska 

bra”. 

 

Tabell 5. Upplevelser av kostens påverkan på prestationen. (M) (n=25) 

 Medelvärde Antal 

M.A 2,85 13 

K.E 2,92 12 

Total 2,88 25 

 

 

På den öppna frågan om hur kosthållningen ser ut när fotbollsspelarna presterar som bäst var 

det 68 % av samtliga respondenter som svarade på.  

På frågan vad de helst äter för att prestera som bäst så har en MA svarat att han gärna äter 

pasta och kyckling, även ägg var en favorit., samt fetter i form av nötter. En annan MA 

svarade att han var noga med vad han äter och att han följer gärna det under en bra period av 

träning. Ytterligare en MA svarade att han presterar bäst på pasta, kött, grönsaker och vatten. 

Vad gäller KE, så föredrar en spelare ett rejält mellanmål innan träning och en större måltid 

efter träning. Hon lade även till att hon presterar bäst när hon inte kommer till träning hungrig 

men heller inte mätt. En annan KE föredrar en proteinrik kost, med främst magert kött och 

grönsaker. Om vi nu sammanfattar vad MA och KE helst äter för mat för att prestera som 

bäst, så är det kost i form av kolhydrater och proteiner.  

 

 



 
 

Tabell 6 visar på antalet fotbollsspelare som använder sig av kosttillskott för en ökad 

prestation. Resultatet visar att 8 % använder sig av kosttillskott, medan resterande 92 % inte 

använder sig av kosttillskott. 

Tabell 6. Resultatet av antalet fotbollsspelare som använder kosttillskott (A) (n=25). 

Använder du dig av 

kosttillskott? Antal 

Procent

(%) 

Ja, det gör jag! 2 8 % 

Nej, det gör jag inte! 23 92 % 

Total 25 100 % 

 

 

 

 



 
 

5. Diskussion 
 

Syftet med undersökningen var att beskriva damfotbollsspelare på elitnivå och 

herrfotbollsspelare på amatörnivås förhållningssätt till kost samt deras upplevelser av kost och 

prestation. En huvudfrågeställning gällande om fotbollsspelarna följer en planerad 

kosthållning svarade endast fyra personer att de följer en planerad kosthållning. Ett resultat vi 

trodde skulle vara högre, med tanke på vad en bättre kosthållning kan ge tillbaka i en 

prestation, där Bolin med m.fl. (1992) visar på ett exempel att en fotbollsspelare springer 

cirka tio kilometer, och närmre sjuttio sprintar på tre till fem sekunder. Under en match 

förbrukar man närmre 1800 kilokalorier (kcal), så det gäller att depåerna är välfyllda med bra 

och näringsrik mat i form av kolhydrater, fetter och proteiner. 

 

Resultatet i tabell 2 visade att K E och M A har ett liknande förhållningssätt när det gäller att 

tänka på vad man äter. Den frågan visar alltså på att båda grupperna tänker på vad de äter. 

Resultatet visade att samtliga respondenter äter frukost, lunch och middag. De övriga 

måltiderna skiljs åt, där det är fler MA än KE som äter det första mellanmålet, medan det är 

fler KE än MA som äter det andra mellanmålet. Vad gäller kvällsmålet så är det fler MA än 

KE som äter det. Resultatet visar att samtliga respondenter äter uppemot fyra eller fem 

måltider per dag, vilket verkar vara normalt bland dessa fotbollsspelare. 

 

När det gäller kosttillskott var det endast ett fåtal av både KE och MA som använder sig av 

kosttillskott. Orsaken till varför det är så få skulle kunna vara att de inte vet innehållet i 

kosttillskott, där många kosttillskott idag innehåller dopningsklassade substanser 

(Riksidrottsförbundet, 2016). På grund av de dopingtester som förekommer så vill de inte visa 

positiva resultat på dessa, vilket kan vara orsaken till att de undviker kosttillskott. Vi tror att 

detta sker i större grad bland KE än bland MA eftersom att de är verksamma på elitnivå. Det 

är intressant att få fram om de använde kosttillskott, eftersom vissa ämnen (t ex kreatin, nitrat 

och koffein)  har visat sig ge förbättrade prestationer för fotbollsspelare (Padilla, m.fl., 2000). 

 

Resultatet visade att KE är lite noggrannare än MA med vad de äter vid träning, men det var 

inga större skillnader. Resultatet visade medelvärdet för både MA och KE ligger ungefär vid 

svarsalternativet ” stämmer ganska bra” med att de är noga med vad de äter innan och efter 

träning. När det gäller om man är noga med vad man äter i samband med match visade 

resultatet att KE ligger på samma värde som vid träning medan MA höjer sitt värde när det 



 
 

kommer till match, MA är alltså mer noggranna med vad de äter innan och efter match än vid 

träning. Utifrån detta resultat kan vi se att det skiljer sig mellan match och träning för män på 

amatörnivå men inte för kvinnor på elitnivå. Kvinnorna på elitnivå är därför mer jämna i 

noggrannheten när det gäller hur de äter innan/efter match och träning. Till skillnad mot 

männen på amatörnivå, där träningarna kanske inte är lika viktiga eftersom ambitionsnivån 

inte är lika hög. Men däremot vid match vill man ändå prestera - för vem vill inte vinna?  

 

När det gäller resultat om undersökningsgruppens upplevelser av kost och prestation så kan 

man se att respondenterna upplever att kosten påverkar prestation. Resultatet visar på ett 

liknande medelvärde för KE och MA, som motsvarar att det nästan stämmer ganska bra. Vi 

trodde dock att fler hade upplevt att kost kan påverka prestation till det bättre.  Här finns det 

möjlighet till förbättring i föreningarna. Föreningar skulle kunna arbeta med att utbilda 

spelare som inte vet att prestationen kan bli bättre om man äter rätt, så att de får en större 

kunskap om kostens relation till prestationsförbättringar. När det kommer till olika 

kostupplägg för en ökad prestation visade exempelvis en studie gjord på svenska 

fotbollsspelare att kolhydratuppladdning kan vara effektivt för fotbollsspelares prestation 

(Saltin, 1973, refererad i Jeukendrup m.fl., 2007). 

 

Spelarna gav inte så specifika svar på den öppna frågan vad det gäller hur de helst äter för att 

prestera som bäst, utan resultatet vi fått visar på ett varierat upplägg. Det kan innebära att 

dessa fotbollsspelare upplever olika vad man ska äta för att presterar som bäst. Det kan vara 

så att ett kostupplägg som passar för en kan vara helt fel för en annan, ingen är den andra lik. 

 

Vårt arbete har fungerat bra, men det finns saker som vi kan förbättra. Vad gäller 

fotbollsspelares förhållningssätt till kost hade intervju kunnat vara ett bättre sätt för få mer 

kvalitativa svar istället och ett bra sätt att få svar på deras upplevelser och inte genom enkäter. 

 Det var också en brist med vår enkät, då vi råkade ändra plats på två svarsalternativ som kan 

ha påverkat tillförlitligheten på svaren. Syftet och frågeställningarna har besvarats genom att 

resultatet visat hur fotbollsspelare förhåller sig till kost och egna upplevelser av kost och 

prestation, där resultatet har visat hur de gärna äter innan match och träning och om de tänker 

på vad de äter.  

Vidare forskning inom området skulle kunna vara undersökningar om fysiologiska och 

psykologiska skillnader på olika kosthållningars påverkan och betydelse för fotbollsspelare. 



 
 

Som tidigare nämndes finns inte mycket vetenskaplig forskning kring lågkolhydratkost och 

lagidrott. Det är något som också skulle kunna forskas mer om. 
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Bilagor 
 

Hej! 

Vi heter Jon och Sebastian. Vi studerar på Karlstads universitet, där vi läser idrottsvetenskap 

med inriktning coaching. Vi håller på att göra en B-uppsats om kost och prestation och 

denna enkät är avgörande för studien. Denna enkät är frivillig och anonym. Svara så ärligt 

som möjligt så att vi kan få ett trovärdigt resultat. Enkäten tar cirka 5 minuter och kan 

avslutas när som helst. 

Funderingar, hör av er till: Mail: jon14@live.seTelefon: 0725061907 

  

     

  

 

Så här fyller du i pappersenkäten 

Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ och hur du avmarkerar ett redan gjort val. 

  

 Korrekt markerat svarsalternativ 

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska var mitt i rutan 

  Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför kraftigt 

  Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som markerat 
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1. Kön 

Man 

Kvinna 

Annat 

2. Ålder 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-40 

40+ 

 

4. Jag tänker på vad jag äter? 

 
5. Jag är noga med vad jag äter innan/ efter träning? 

 Stämmer inte  Stämmer  Stämmer  

3 . Position 

Målvakt 

Back 

Mittfältare 

Forward 

Ledare 

Kommentar 

Här följer några frågor om kosthållning. 

Stämmer inte  
alls Stämmer bra 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
mycket bra 

Kommentar 
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6. Jag är noga med vad jag äter innan/ efter match? 

 Stämmer inte  Stämmer  Stämmer  

 

 

8. Skiljs detta åt från matchdag? Isåfall hur? 

 

 

alls Stämmer bra ganska bra mycket bra 

Kommentar 

alls Stämmer bra ganska bra mycket bra 

Kommentar 

7 . Under en dag äter jag dessa måltider? 

Frukost 

Mellanmål 

Lunch 

Mellanmål 

Middag 

Kvällsmål 

Annat 

Kommentar 

9 . Följer Du en planerad kosthållning? 

Ja 

Nej 

Kommentar 
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Här följer några frågor om träning.    

10. Hur många fotbollsträningar har Du i veckan? 

 

0 gånger i  1-2 gånger  3-4 gånger  5-6 gånger  7-8 gånger 

veckan i veckan i veckan i vecka i veckan 

Fotbollsträning 

Löpning 

Styrketräning 

Annan träning (t.ex.  

yoga, spänst) 

Annan idrott (t.ex. 

basket, innebandy, golf) 

Kommentar 

 

Här följer några frågor om prestation.    

12. Min kosthållning påverkar min prestation på träning/ match? 

 Stämmer inte  Stämmer  Stämmer  

 

13. Min träning anpassas för att prestera maximalt på match? 

 Stämmer inte  Stämmer  Stämmer  

1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

9-10 

Kommentar 

11 . Hur ofta kör Du individuell träning? 

alls Stämmer bra ganska bra mycket bra 

Kommentar 
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14. Påverkas min prestation på match om jag inte tänker på min kosthållning? 

 

15. Använder Du kosttillskott för att prestera bättre? 

 

16. Hur ser Din kosthållning ut när du presterar som bäst? 

 

17. Finns det något Du vill ändra på i Ditt kost- och träningsupplägg? 

 
18. Finns det något Du vill tillägga? 

 
 

alls Stämmer bra ganska bra mycket bra 

Kommentar 

Ja 

Nej 

Kommentar 

Ja 

Nej 

Kommentar 
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