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Sammanfattning 

Detta är ett examensarbete i idrottsvetenskap. Examensarbetet behandlar relationen mellan 

kost och träning och hur denna relation ser ut på ett ishockeygymnasium i en mellanstor 

svensk stad. Eftersom träningsmängden för eleverna är 10-11 gånger i veckan så krävs det att 

dom får tillräckligt med näring för att orka både skola och träning. Detta arbete går in på 

djupet i hur elevernas kost är upplagd och sammansatt samt hur många måltider de får genom 

sin utbildning. De personer som är intervjuade är ansvarig tränare, ansvarig för skolbespisning 

samt tre elever som går på ishockeygymnasiet. 

 

Två dagar i veckan har eleverna träning hela förmiddagen. Dessa dagar får de frukost, lunch 

och mellanmål som är speciellt sammansatt för att passa hård träning. Övriga tre skoldagar får 

eleverna vanlig skollunch som oftast är näringsmässigt bra sammansatt, samt mellanmål som 

är anpassat till idrottare. 

 

Det jag kom fram till i detta examensarbete är att kostsituationen ser bra ut i förhållande till 

elevernas träningsmängd. Allting kan dock bli bättre och i detta fall är lösningen en bättre 

kommunikation mellan skolbespisning och ansvarig tränare. Dessutom vore en konstruktiv 

dialog mellan skolbespisning och elever önskvärd eftersom skolbespisningen inte vet varför 

vissa elever ibland inte äter maten. 

 



Abstract 

This is an examination report in physical education. It focuses on the relation between 

excercise and nutrition and how this relation works in an icehockeygymnasium in a midsized 

city in Sweden. The training ratio for the students are 11-12 times a week which indirectly 

means that the nutricion is very important to them so that they have the strength to manage 

both training and school. In this examination report you can read about how the food is 

composed and how many meals the students are offered through their education program. The 

persons that I´ve interviewed are the head coach, the president of the school restaurant and 

three students. 

 

The students have practise in the noon two times a week, on Tuesdays and Thursdays. These 

days they are offered breakfast and lunch at the team restaurant, and a snack at the school 

restaurant. All three meals are adapted for athletes. During the other three schooldays they are 

offered a lunch in the schoolrestaurant that mostly fits the students needs for nutrition and 

they also get to eat the “athlete snack” at the schoolrestaurant. 

 

My own concusions in this examination report is that the nutrition needs of the students seem 

to be nearly fulfilled. What can be better is mainly the communication between the headcoach 

and the president of the schoolrestaurant. Sometimes the students rejects to eat the food in the 

schoolrestaurant, and the personell don´t know why. A constructive dialogue between the 

students and the personell in the schoolrestaurant would therefore likely make the situation 

better. 
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1. Inledning 

Idrottsgymnasium är till för elever som vill kombinera sin skolgång med idrott för att på sikt 

nå en hög nivå som idrottare. Det finns idrottsgymnasier med olika inriktning, några exempel 

är fotboll, friidrott, handboll, innebandy. Det idrottsgymnasium som detta examensarbete 

kommer att behandla är inriktat mot ishockey. 

 

Idrottsgymnasium har alltid intresserat mig, och jag skulle själv gärna velat gå på 

idrottsgymnasium. Min stora dröm fram till jag började gymnasiet var att gå på 

motocrossgymnasiet i Tibro, men tyvärr så räckte varken pengarna eller talangen till.  Jag har 

kompisar som gått på cykel- friidrotts- och handbollsgymnasium, vilket gjort att jag blivit lite 

insatt i hur det fungerar, men bara på ytan. Jag skulle i framtiden gärna involvera mig i elever 

som är idrottsligt målinriktade och läser på idrottsgymnasium.  

 

Av egen erfarenhet, samt litteratur som jag tidigare tagit del av för min egen tränings skull, 

exempelvis Uppladdningen, vet jag hur viktigt det är att äta rätt för att få bästa resultat från 

träning och bästa prestation vid tävling. Därför är jag nyfiken på hur kosten är upplagd för de 

elever som läser på idrottsgymnasium. Det jag vill koncentrera mig på i detta examensarbete 

är synen på sambandet mellan träning och kost utifrån olika personer som har med mitt 

problemområde att göra. Därför koncentrerar jag mig på tränare, skolbespisning och elever. 

Eftersom det finns flera idrottsgymnasier i den stad där jag bor, så valde jag att begränsa mig 

till den idrotten som ligger mig närmast om hjärtat av dem som finns, nämligen ishockey. 

Detta examensarbete handlar således om tränarens, skolbespisningens och elevernas syn på 

sambandet mellan träning och kost på ett ishockeygymnasium. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Min egen bakgrund som ishockeyspelare började när jag gick i andra klass på grundskolan 

och slutade när jag gick i åttonde klass då jag blev tvungen att välja mellan ishockey och 

handboll. Att lyckas prestera mer genom att äta korrekt började jag intressera mig av 1996 då 

jag körde endurotävlingen Gotland Grand National för andra gången. Jag hade inför den 

tävlingen följt ett kostuppladdningsschema med inriktning mot ”kolhydratladdning”. 

Uppladdningsschemat var framtaget av Gunde Svan, och resultatet förvånade mig mycket 
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positivt trots att jag hade stora förväntningar. Sedan dess har jag förstått vikten av att äta rätt 

och blivit mycket intresserad av detta ämne. Därför är det med stort intresse jag gör detta 

examensarbete handlar om just sambandet mellan kost och prestation.    

 

 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur kostupplägget är anpassat till 

elevernas träning på ett idrottsgymnasium med inriktningen ishockey. Arbetet kommer 

således att vara inriktat på förhållandet mellan kost och träning. De grupper som är av intresse 

för arbetets empiriska del är tränare, skolbespisning och elever. Målet med den empiriska 

undersökningen är att ta reda på uppfattningarna om, och upplägget av den kost och de 

måltider som erbjuds på det aktuella gymnasieprogrammet, samt synen på sambandet mellan 

kost och träning. Undersökningen sker på ett ishockeygymnasium i en medelstor stad i 

Sverige. 

 

 

 

1.4 Frågeställningar 

 

• Anpassas ishockeyelevernas mat efter träningsmängd? 

• Är tränare på ishockeygymnasiet insatta i sammansättningen av den mat eleverna 

äter? 

• Vad är tränarens, skolbespisningens och elevernas syn på sambandet mellan kost och 

träning? 

• Vad anser tränare, skolbespisning och elever om kosttillskott, och erbjuds eller 

uppmuntras eleverna att inta kosttillskott för att optimera träningen? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Vad är ett idrottsgymnasium? 

Idrottsgymnasium riktar sig till elever som vill kombinera idrott med skolan och därigenom få 

mer träning i den idrottsgren de är specialiserade i. Det finns tre nivåer av idrottsgymnasium i 

den svenska gymnasieskolan. 

 

• Riksidrottsgymnasium – Detta är ett gymnasium dit elever över hela sverige kan 

söka till, det sker alltså ett riksintag av studenter. För att bli antagen krävs att eleven är 

på en idrottsmässigt hög nationell nivå, och har som mål att bli elitidrottare. 

Idrottsverksamheten på dessa program stöds ekonomiskt av Riksidrottsförbundet, 

medan Specialförbundet inom den aktuella idrotten är ansvarig för att tillhandahålla 

tränare. Det är även Specialförbundet som rangordnar eleverna idrottsmässigt inför 

antagningen till programmet.1 Inom Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning finns ett 

riksidrottsgymnasium och det är friidrottsgymnasiet.2 

 

• Regionalt idrottsgymnasium – Ett gymnasium som bygger på ett regionalt samarbete 

mellan Specialdistriktsförbundet och den aktuella kommunen. Samarbetet gäller 

främst ekonomi, urval/rangordning av de elever som ansöker, finansiering och 

tillsättning av tränare. För att bli antagen krävs att eleven idrottsmässigt är på hög 

regional nivå och har som målsättning att nå en hög nationell nivå i aktuell idrott.3 

Inom Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning finns flera idrottsgymnasier på regional 

nivå. Dessa är ishockey, fotboll, amerikansk fotboll, basket, bandy, innebandy och 

handboll. Samtliga idrotter utom ishockey och fotboll är nya för läsåret 2006/2007.4 

 

• Lokalt idrottsgymnasium – Ett gymnasium som utvecklas inom kommunen för 

kommunens eller skolans egna elever. Man söker alltså inte dom bästa idrottarna inom 

ett större område, utan riktar sig främst till de som har ett stort intresse och 

engagemang för en specifik idrott. Lokala idrottsföreningar är ofta involverade, och 

det individuella valet används för den aktuella idrotten.5 

 
                                                
1 www.rf.se  2006-05-02 
2 www.karlstad.se 2006-04-28 
3 www.rf.se 2006-05-02 
4 www.karlstad.se 2006-04-28 
5 www.rf.se 2006-05-02 
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I nästa stycke kommer jag att fördjupa mig i hur ett ishockeygymnasium fungerar. 

 

 

 

2.1.1 Ishockeygymnasium 

Ishockeygymnasierna på riks- och regional nivå i Sverige auktoriseras av Svenska 

Ishockeyförbundet (SIF); vilket innebär att dom är garant för nationell likvärdighet och 

kvalitet. SIF bevakar också utbildningen så att den uppfyller kraven skolmässigt och 

sportsligt.6    

 

Ishockeygymnasiet i den stad där min undersökning görs är ett regionalt idrottsgymnasium, 

vilket innebär att skolan har ett nära samarbete med specialdistriktsförbundet, det vill säga 

Värmlands ishockeyförbund. Förbundet ansvarar därmed för:7 

 

• Urval och antagning utifrån idrottsliga meriter till befintliga platser. 

• Information och marknadsföring av möjligheten till specialidrott bland klubbar och 

aktiva. 

• Medansvariga vid val av tränare/instruktör för respektive idrott.8 

 

Eleverna som antas till ishockeygymnasiet skall vara talangfulla, hängivna, träningsvilliga 

och vilja satsa långsiktigt på en idrottskarriär på elitnivå inom ishockey. En elev som antas till 

ishockeygymnasiet antas i två steg. Först den idrottsliga färdigheten och sedan till 

programmet i konkurrens med andra elever som sökt samma gymnasieprogram, exempelvis 

samhällsvetenskapligt program.9 Det är SIF som tillsammans med ansvarig förening/skola 

bedömer den sportsliga kvaliteten hos varje enskild elev. Det är utifrån denna bedömning som 

det avgörs om eleven är berättigad till intagning på programmet,, samt var på 

turordningslistan över alla sökande som den enskilda eleven placerar sig sportsligt.10 

 

Syftet med att ha ett ämne som ishockey i skolan är att underlätta för ungdomar att kombinera 

kvalificerad träning med sina studier. Hänsyn tas till den enskilda eleven och träningen är 

                                                
6 Svenska Ishockeyförbundet. 2004. Kursplan för riks- och regionala ishockeygymnasier  
7 www.karlstad.se 2006-04-28 
8 www.karlstad.se 2006-04-28 
9 www.karlstad.se 2006-04-28 
10 www.coachescorner.nu 2006-05-04 
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individanpassad för att ge varje spelare ska kunna utvecklas optimalt.11 Genom teoristudier 

och målmedveten träning kan eleven utveckla sina idrottsfärdigheter och förbättra sin förmåga 

att utöva spelet.12 Om en elev skulle råka bli skadad, eller på annat sätt förhindrad från att 

fullgöra sin idrottsliga satsning på ishockeygymnasiet så ska möjligheten till att på något sätt 

fördjupa sig inom ämnet ishockey finnas. På så sätt kan eleven trots skadan eller förhindret få 

ett slutbetyg i det specialidrott/ishockey.13 

 

Med den ökade volym specialidrott som ishockeyeleverna har, så krävs det att skolschemat 

samordnas med träningsschemat och tvärt om. Därför samlas eleverna i speciella 

”idrottsklasser”. Detta leder till ett begränsat val av program att söka till hos de elever som 

vill söka till något av de idrottsgymnasier som Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning 

erbjuder. De program som kunde kombineras med idrottsgymnasium var inför läsåret 

2006/200714: 

 

• Naturvetenskapsprogrammet 

• Samhällsvetenskapsprogrammet 

• Handelsprogrammet 

• Barn- och fritidsprogrammet 

• Teknikprogrammet15 

 

Grunden till att det är just dessa program som erbjuds är att dessa varit de mest frekventa 

valen hos tidigare idrottselever.16  

 

När eleverna går på idrottsgymnasium så innebär det för många att dom bor själva. Detta 

innebär bland annat att dom måste ansvara för sin egen kosthållning. Därför är det viktigt att 

tränare och skolbespisningspersonal har insikt i detta. 

                                                
11 Svenska Ishockeyförbundet. 2004. Kursplan för riks- och regionala ishockeygymnasier 
12 www.coachescorner.nu 2006-05-13 
13 www.coachescorner.nu 2006-05-04 
14 www.karlstad.se 2006-04-28 
15 www.karlstad.se 2006-04-28 
16 www.karlstad.se 2006-04-28 
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2.2 Kost och näringslära 

2.2.1 Energi och essentiella näringsämnen 

 

”Aktiva idrottsutövare ägnar ibland flera timmar dagligen 

till hård träning. De har därmed ett ökat energibehov, 

ibland upp till tre gånger så stort som vad behovet hos 

genomsnittsindividen är. Idrottskost bör, oavsett 

energinivå, innehålla rikligt med kolhydrater i form av 

stärkelse. För att få den bästa sammansättningen på 

maten är det därför en fördel att börja välja livsmedel som 

ger kolhydrater.”17 

 

Energibehovet är kvantitativt medan näringsbehovet är kvalitativt och kvantitativt. Det är 

viktigt att äta rätt mängd av samtliga näringsämnen, så att balansen mellan de olika 

näringsämnena blir rätt. För att tillgodose energi och näringsbehovet måste en variationsrik 

och rätt sammansatt kost intagas.18 

 

Fett och kolhydrater samt i mindre skala protein och alkohol ger kroppen energi, som är 

livsnödvändigt. Det finns även andra ämnen som är livsnödvändiga för att kroppen ska kunna 

hålla en ”normal” ämnesomsättning. Dessa ämnen kallas essentiella ämnen. De essentiella 

ämnena delas in i två grupper:19 

 

• Ämnen som behövs i stora mängder för att bygga upp och underhålla vävnadsceller. 

Till exempel fettsyror, protein och vissa mineralämnen.20 

 

• Ämnen som behövs i små mängder för kemiska processer i kroppen. Till exempel 

spårelement som reglerar kroppens ämnesomsättning tillsammans med enzymer, samt 

vitaminer.21 

 

                                                
17 Håglin, L. 1986. S. 18. 
18 www.slv.se 2006-05-07 
19 www.stv.se 2006-05-07 
20 www.stv.se 2006-05-07 
21 www.stv.se 2006-05-07 
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Det finns ungefär 50 essentiella ämnen och varje enskilt näringsämne har sin egen speciella 

uppgift. De essentiella ämnena måste tillföras regelbundet, och för att utnyttja dessa ämnen 

måste kroppen tillgodoses med tillräcklig mängd energi och vätska.22 

 

 

 

2.2.2 Kolhydrater 

Kolhydrater bygger upp cellväggarna. Dessutom fungerar kolhydrater som näringsdepå och är 

viktiga för ämnesomsättningen.23 Kolhydrater är inte livsviktiga på samma sätt som till 

exempel proteiner, men dom fungerar som energikälla för kroppen.24 De viktigaste 

kolhydratkällorna är gryn från olika sädesslag, potatis, ris och bröd. Genom att välja dessa 

kolhydratkällor säkerställer man dessutom behovet av järn, flera B-vitaminer samt niacin.25 

Det finns kolhydrater som kommer från växtriket och som inte bryts ner av mag- och 

tarmkanalens enzymer. Dessa kallas kostfiber och når tjocktarmen opåverkade. Många 

kostfiber innehåller näring till tarmkanalens bakterier.26   

 

”Potatis och rotfrukter bör finnas med dagligen i en 

idrottskost just med tanke på att de ger den bästa formen 

av kolhydrater dvs stärkelse.”27 

 

Kolhydrater är den bästa energikällan vid träning. För att få full träningseffekt och snabb 

återhämtning krävs relativt högt intag av kolhydratrik kost.28 Kolhydrater lagras som 

glykogen i muskler och lever. Det som lagras i levern hjälper till att hålla en jämn 

blodsockerhalt. Även om blodsockerhalten skulle bli för låg, så tar inte kroppen av det 

glykogen som lagras i musklerna. Glykogenet lagras i musklerna vid måltiderna och förbrukas 

först vid fysisk aktivitet, då det ger musklerna energi. Genom att överdosera mängden 

kolhydrater i kosten kan man ”kolhydratladda” vilket innebär att man utökar glykogenhalten i 

                                                
22 www.stv.se 2006-05-07 
23 www.slv.se 2006-05-07 
24 Sahlen, U. 1987. 
25 Håglin, L. 1986. 
26 Statens livsmedelsverk. 1989. Våga äta. 
27 Håglin, L. 1986. S. 22 
28 Helle, C. 2003. 
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musklerna utöver det normala. Kolhydratladdning används av idrottsmän som utför fysisk 

aktivitet under lång tid, till exempel längdskidor, enduro eller cykling.29    

 

 

 

2.2.3 Fett 

Fett ger kroppen energi. Det ingår som beståndsdel i cellmembranet och fungerar som 

energireserv genom att det lagras i fettväven under huden. Fettväven ger även skydd åt inre 

organ samt isolerar kroppen mot kyla.30 Förutom att fett innehåller värdefull energi, så 

innehåller det även essentiella fettsyror och fettlösliga vitaminer. Det måste finnas fett i 

kosten för att tillgodose det behov som kroppen har av de essentiella fettsyrorna och de 

fettlösliga vitaminerna. Fettmängden i en högenergikost för de som idrottar mycket, bör inte 

vara alltför stor, och förhållandet mellan mättat och fleromättat fett ska vara detsamma som 

för lågenergiförbrukare. För att undvika alltför stor volym på maten så innehåller ändå en 

idrottskost mer fett än vad en normalkost gör. Fett är det mest energirika näringsämnet, och 

innehåller 39 kilojoule/gram, medan kolhydrater och protein innehåller 17 kilojoule/gram.31 

Det fett som finns i maten är både vegetabiliskt och animaliskt. Exempel på livsmedel är 

margarin, smör, olja, fiskkött, griskött och nötkött.32   

 

 

 

2.2.4 Protein 

Protein har en viktig roll i kroppens funktion och i cellernas uppbyggnad. Alla vävnadsceller i 

kroppen består av protein och det gör även hormoner och enzymer. Dessutom består delar av 

immunförsvaret av protein.33 Det finns animaliska och vegetabiliska proteiner. De proteiner 

som finns i maten är uppbyggda av ungefär 20 olika aminosyror. Kroppen kan bryta ner och 

göra om många av dessa aminosyror till andra aminosyror, allt efter behov. Dock är åtta (hos 

barn nio) aminosyror essentiella, vilket innebär att kroppen inte kan göra dessa själv, utan de 

måste tillföras genom kosten. De vegetabiliska aminosyrorna innehåller en lägre grad 

essentiella aminosyror än de animaliska. Dessutom innehåller de vegetabiliska proteinerna en 

                                                
29 Ekblom, B. och Nilsson, J. 2000.  
30 www.slv.se 2006-05-07 
31 Håglin, L. 1986 
32 Sahlen, U. 1987. 
33 www.slv.se 2006-05-07 
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sämre balanserad halt av essentiella aminosyror. Protein från fågel, kött och fisk gör dessutom 

att kroppen absorberar järn och zink lättare.34  

 

 

 

2.2.5 Vitaminer 

Den största skillnaden mellan vitaminer (samt mineraler) och näringsämnen som kolhydrater, 

fett och protein är att de inte är energigivande. De flesta av vitaminerna är essentiella 

(livsnödvändiga) vilket innebär att de kontinuerligt måste tillföras kroppen.35 Vi känner idag 

till att det finns 13 vitaminer som är essentiella, det vill säga livsnödvändiga. 36 Dessa är: 

 

• Vitamin A  
Viktig för synen, framförallt näthinnan. Utan A-vitamin blir man nattblind. Finns främst i 

lever och andra animaliska födor.37 
 

• Vitamin B1  
Kallas även tiamin. B1-vitamin måste finnas i kroppen för att den ska kunna tillgodogöra sig 

kolhydrater. Brist på B1-vitamin gör att man blir väldigt trött. Allvarlig brist på vitaminen kan 

leda till förlamning, förvirring och avtrubbning på grund av att det orsakar nervskador. Denna 

åkomma/sjukdom kallas beri-beri och är fortfarande idag en vanlig dödsorsak, framförallt i 

länder österut. Åkomman finns även i Sverige, men här beror den på alkoholmissbruk, 

eftersom alkohol hämmar kroppens upptagning av samtliga B-vitaminer. B1 vitamin finns 

framförallt i mager skinka, men även i ärtor, bruna bönor och råris.38 

  

• Vitamin B2  
Kallas även riboflavin. Vitamin B2 behövs när kroppen förbränner kolhydrater, fett och 

protein. Det måste även finnas för att kroppens energiproduktion ska fungera. Vitamin B2 

hjälper alltså kroppen vid kemiska processer, och i dessa processer hjälper vitaminen till att 

flytta väteatomer mellan olika ämnen. Brist på vitaminet orsakar munsår och 

                                                
34 Socialstyrelsen Statens livsmedelsverk 1992. Kost Motion & Hälsa   
35 Lind, P-O. 1987 
36 www.slv.se 2006-05-07 
37 Lind, P-O. 1987 
38 Lind, P-O. 1987 
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ögoninflammation. Liksom vitamin B1 påverkar alkohol upptagningen av detta vitamin 

negativt. Vitaminen finns främst i mjölk, men även i lever. 

     

• Vitamin B6  
Kallas också pyridoxin. Detta vitamin är en nödvändig ingrediens i de enzymer som omsätter 

byggstenarna i proteinerna. Vitaminen är även ett måste för att för att kroppen ska kunna bilda 

en fleromättad fettsyra som heter gammalinolensyra. Det är ingen större risk att råka ut för 

brist på vitamin B6 eftersom kroppen lätt tar upp vitaminen, och den finns i de flesta 

livsmedel. 

 

• Vitamin B12  
Heter även kobalin. Denna vitamin krävs för att cellerna i kroppen ska kunna växa och 

nybildas. Vid brist på detta vitamin får kroppen en livshotande blodbrist samt skador på 

nervsystemet. Vitamin B12 finns bland annat i lever. Om det uppstår en brist på vitaminen 

beror det oftast på att kroppen (magslemmhinnan) är oförmögen att bilda ett äggviteämne som 

gör att vitaminen tas upp i blodet.39 

  

• Vitamin C  
Heter också askorbinsyra, som betyder ”mot skörbjugg”. Vitamin C är nödvändigt för 

kroppen ska kunna bilda bindvävtrådar. Om det uppstår brist på detta vitamin så får kroppen 

inre livshotande blödningar och symtom som exempelvis tandlossning. Detta kallas 

skörbjugg, en sjukdom som förr i tiden drabbade väldigt många sjömän. Det var 

engelsmännen som först upptäckte ett botemedel mot skörbjuggen, nämligen att dricka 

citronjuice. Detta gjorde att de blev en stormakt på haven eftersom skörbjuggen i stort sett 

försvann i den engelska flottan.40 C-vitaminer finns i stora mängder i citrusfrukter, grönkål, 

broccoli, svarta vinbär och brysselkål.41 P-piller och rökning ökar behovet av C-vitamin.42 

 

• Vitamin D  

                                                
39 Lind, P-O. 1987 
40 Lind, P-O.1987 
41 Okholm, L. 1989 
42 Lind, P-O.1987 
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Heter också kalciferol och kallas ofta för benstommens vitamin.43 För att kroppen ska kunna 

ta till sig kalcium och fosfor krävs D-vitamin. Dessutom behöver kroppen vitaminen för 

nybildning av benvävnad och för att utveckla en viss muskelstyrka. Vid brist på D-vitamin 

uppstår flera symtom, bland annat engelska sjukan, benskörhet, muskelsvaghet. I födan finns 

stora mängder D-vitamin i fet fisk, men den finns också i smör och ägg.44 

 

• Vitamin E  
Heter också tokoferol. E-vitaminets uppgift är att motverka att fleromättat fett oxiderar eller 

härsknar. E-vitaminet har ett rykte om sig att vara potenshöjande hos män, och öka 

fruktsamheten hos kvinnor, men detta stämmer inte.45 Detta vitamin finns i stora mängder i 

vetegroddar, nötter, fullkornsmjöl, matoljor, margarin samt hela sädeskorn.46 

  

• Vitamin K  
Detta vitamin lider vi sällan brist på. Vi får i oss det genom födan, och dessutom producerar 

tarmbakterierna stora mängder av detta vitamin. Nyfödda barn får en K-vitaminspruta vid 

födseln. Detta beror på att ett nyfött barns tarmar inte har de bakterier som producerar 

vitaminet. I livsmedel finns K-vitamin i störst mängder i lever, njure och grönsaker.47 

 

• Biotin   
Biotinets uppgift är att styra omsättningen av aminosyror och kolhydrater. Symtom på grund 

av brist på biotin är mycket sällsynta, men kan uppstå i form av muskelsmärta, hudbesvär, 

trötthet, obehag vid beröring och inflammerad tunga.48 

 

• Folat   
Folat kallas även folsyra och folacin. Det är extra viktigt att gravida kvinnor får i sig 

tillräckligt av detta vitamin, eftersom det krävs vid nybildning av nya celler. Det behövs även 

folat för att bilda nya röda blodkroppar, samt för proteinsyntesens tillväxt och omsättningen 

                                                
43 Lind, P-O.1987 
44 Okholm, L. 1989 
45 Lind, P-O.1987 
46 Okholm, L. 1989 
47 Lind, P-O.1987 
48 Okholm, L. 1989 
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av aminosyror. Vid brist på detta vitamin kan de röda blodkropparna ”svälla upp”, dessutom 

kan det uppstå matsmältningsbesvär, fettdiarré, viktförlust, trötthet, depression, försämring av 

minnet och inflammerad tunga. Det finns stora mängder folat i lever och öljäst.49 

  

• Niacin   
Kallas även Vitamin B3. Denna vitamin är nödvändig för att kroppen ska kunna hålla en 

normal ämnesomsättning, energiproduktion och kolesterolnivå. Dessutom är det bra för huden 

och slemhinnorna.50 Brist på detta vitamin kan bero på ensidig majsdiet och leda till den 

dödliga sjukdomen pellagra som betyder ”grov hud”. Niacin finns i de flesta livsmedel som 

innehåller mycket proteiner, undantaget ägg och mjölk.51 

 

• Pantotensyra  
Ofta kallad vitamin B5. Vitaminet behövs för omsättningen av fett, protein och kolhydrater. 

Det är dessutom ett vitamin som måste finnas för att cellernas energiproduktion ska fungera. 
Även immunförsvaret behöver pantotensyra för att hålla sig på en normal nivå. Vid brist på 

detta vitamin uppstår störningar i nervimpulserna till muskler.  Dessutom kan det uppstå 

infektioner, matsmältningsbesvär, trötthet och depression. Pantotensyra finns i stora mängder 

i lever och öljäst, samt normala mängder i kött och bröd.52 
 

Vitaminbrist är idag väldigt sällsynt i Sverige. Det som dock konstaterats under de senaste 

åren är att barn som fått engelska sjukan (rakit) haft brist på vitamin D. Därför är det viktigt 

att barn får extra tillskott av vitamin D under de två första åren.53  

 

 

 

2.3 Sambandet mellan kost och träning 

För att få kroppen att prestera bra vid hård träning och tävling gäller det att ge den rätt 

förutsättningar till detta. Kosten är av väldigt stor betydelse för den som vill uppnå bra 

                                                
49 Okholm, L. 1989 
50 Okholm, L. 1989 
51 Lind, P-O.1987 
52 Okholm, L. 1989 
53 www.slv.se 2006-05-07 
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resultat med sin träning, eftersom den påverkar träningen. 54 När det gäller rekommendationer 

för intag av vitaminer råder det delade meningar.  

 

Några rekommendationer för idrottarens behov av 

enskilda vitaminer och mineralämnen finns inte idag. Här 

råder det fortfarande oenighet och mer kunskap och 

erfarenhet behövs på detta område. Däremot kan man ge 

klarare riktlinjer när det gäller de energigivande 

näringsämnena, deras inbördes fördelning somt kost- och 

vätskeintag i samband med träning och tävling.55 

 

Kolhydrater är kroppens största energikälla vid träning. Det krävs mycket kolhydratrik mat 

för att få ut full träningseffekt och för att kroppen ska återhämta sig snabbt. Kroppen måste 

också ha god tillgång på protein för att utveckla starka muskler. Förutom dessa stora behov 

gäller det att äta ur kostcirkelns samtliga delar för att få i sig tillräckligt av de näsringsämnen 

som behövs. Det finns en lista med sex punkter som är framtagen som guide för dom som 

tränar mycket:56 

 

• Ät mat som är kolhydratrik. 

• Ät mat som är proteinrik. 

• Välj mat med omättat fett. 

• Få i dig tillräckligt med antioxidanter. 

• Var noga med intaget av järn. 

• Var noga med intaget av kalcium.57 

 

För att utnyttja näringsämnena bäst så krävs det att man äter många måltider som är utspridda 

jämnt över dagen. Detta beror på att glykogenlagren (energin från kolhydraterna) snabbare 

fyller på musklerna med ny energi efter träningen om man äter många måltider per dag. Vid 

hård träning bör man äta fyra huvudmåltider per dag (frukost, lunch, middag och kvällsmat) 

samt mellanmål mellan dessa måltider. Mängden mat som bör ätas vid varje måltid varierar 

                                                
54 Helle, C. 2003 
55 Andersson, A. 1996. S. 15-16 
56 Helle, C. 2003 
57 Helle, C. 2003 
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mellan olika personer och beror på hur stort energibehovet är. Om hungern mellan måltiderna 

är väldigt stor så bör man äta ett mål mat istället för ett mellanmål.58 

 

Dagens måltider bör innehållsmässigt förhålla sig inom ramarna: 

 

• Frukost   20-25 % av dagens energibehov. 

• Lunch  25-30 % av dagens energibehov. 

• Middag  25-30 % av dagens energibehov. 

• Mellanmål samt kvällsmål 15-30 % av dagens energibehov (tillsammans)59 

 

 

 

2.3.1 Proteinbehov för idrottare 

Det finns olika kvalitet på det protein som finns i maten. Ett protein med hög kvalitet har fler 

essentiella aminosyror än ett protein med låg kvalitet. En idrottare vill ha så hög kvalitet som 

möjligt på proteinet, helst fullvärdigt protein som innehåller samtliga essentiella aminosyror 

(8 st.). En svensk normalkost (om kostcirkeln följs och kosten varieras) täcker proteinbehovet 

även för en elitidrottare. Vid mycket långvarig fysisk aktivitet kan proteinbehovet öka, 

eftersom glykogenförråden (omvandlade kolhydrater som lagrats i musklerna) då kan ta slut, 

varvid kroppen börjar använda protein som energikälla.60  

 

 

 

2.3.2 Fettbehov för idrottare 

Fett är en viktig energikälla för idrottare. De som har en extremt energikrävande idrott, 

exempelvis längdskidåkare och cyklister har ett större behov av fett. De idrottare som måste 

hålla sig i en specifik viktklass, exempelvis boxare och brottare rekommenderas att ha en 

lägre fetthalt och istället hämta energi ur kolhydrater. Vid en fettsnål kost kan det vara svårt 

att täcka behovet av essentiella fettsyror och fettlösliga vitaminer. Liksom proteinet så finns 

det olika kvalitet på fett. Enkelomättat och fleromättat fett är bra, medan mättat fett är dåligt 

för både idrottare och gemene man.  

                                                
58 Helle, C. 2003 
59 Helle, C. 2003 
60 Andersson, A. 1996  
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Enkelomättat och fleromättat fett finns ibland annat: 

   

• Feta fiskar som strömming, lax och makrill. 

• Mjuka margariner och vegetabiliska oljor. 

• Kaviar och majonnäs 

• Nötter och solrosfrön. 

 

Mättat fett finns bland annat i: 

 

• Grädde. 

• Créme fraiche. 

• Bacon. 

• Kokosfett. 

 

Fett är ingen begränsad energikälla under fysisk aktivitet och därför behövs den aldrig fyllas 

på under aktivitetens gång, inte ens under långvarigt fysiskt arbete. 

 

 

 

2.3.3 Kolhydratbehov för idrottare 

Kolhydrater är den största energikällan för idrottare, och bör utgöra den största delen av 

kosten. Kolhydraterna bör intas så nära inpå en avslutad träning eller tävling som möjligt. 

Bananer och kolhydratrika drycker är exempel på bra saker att inta direkt efter avslutad 

aktivitet, för att sedan äta en måltid senare. Det är extra viktigt att inta kolhydrater direkt efter 

träningen om dagen innehåller fler träningspass.61 Exempel på bra, kolhydratrik kost är: 

 

• Pasta, potatis och ris 

• Grönsaker och rotfrukter 

• Gröt, mūsli, cornflakes m.m. 

• Bröd, både hårt och mjukt. 

                                                
61 Andersson, A. 1996 
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• Frukt62 

 

Det talas ofta om snabba och långsamma kolhydrater. Det som menas är hur snabbt dom tas 

upp av blodet och höjer blodsockrets nivå. Livsmedlen klassas efter glykemiskt index, GI. Ett 

livsmedel med högt GI tas snabbare upp av kroppen än ett livsmedel med lågt GI. Vid ett stort 

intag av ett livsmedel med högt GI så höjs blodsockret hastigt, varvid kroppen reagerar med 

ett snabbt insulinpåslag. Effekten av detta blir att kroppen snabbt blir ”pigg”, men endast 

under en kort period för att sedan snabbt bli trött och hungrig igen. Vid intag av livsmedel 

med lågt GI svarar kroppen med att ge ett jämnare inslulinpåslag under en längre tid. Detta 

leder till en långsammare och jämnare höjning av blodsockret. Insulinets uppgift i processen 

är att transportera glykogenet (sockret) till cellerna.63 

 

Det är de långsamma kolhydraterna som idrottaren vill åt under måltiderna. Det finns dock 

tillfällen när snabba kolhydrater kan vara bra, och detta är till exempel direkt efter en träning. 

Det kan också vara bra under en träning eller tävling, exempelvis inför en eventuell 

spurtuppgörelse av ett långdistanslopp. Anledningen till detta är att de snabba kolhydraterna 

fyller på musklernas glykogenbehov snabbare. Att fylla på kroppens glykogendepåer snabbt 

är som tidigare nämnt extra viktigt om kroppen ska utsättas för ytterligare fysisk påfrestning 

inom kort tid. 64 

 

Det viktiga för en idrottare är att känna till hur snabba och långsamma kolhydrater fungerar i 

samband med träning och tävling samt i vilka livsmedel de finns. De snabba kolhydraterna 

innehåller mestadels tomma kalorier, medan de långsamma innehåller näringsämnen som är 

viktiga. De snabba kolhydraterna är energitätare än de långsamma, vilket innebär att man 

måste äta mer för att komma upp i samma energimängd om man äter långsamma 

kolhydrater.65 

                                                
62 Andersson, A. 1996 
63 Andersson, A. 1996 
64 Andersson, A. 1996 
65 Andersson, A. 1996 
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3. METOD 

3.1 Inledning 

Det första steget jag tog i denna undersökning var att ta reda på så mycket som möjligt om 

mitt problemområde för att ha så mycket kunskap som möjligt när jag genomförde min 

empiriska undersökning, det vill säga mina intervjuer. Den bäst uppdaterade informationen 

hittade jag på Internet. Jag använde mig av källor som jag ansåg vara tillförlitliga, exempelvis 

en hemsida som har anknytning till Svenska Ishockeyförbundet, samt Karlstad kommuns 

hemsida. Efter detta började jag formulera frågor till mina intervjuer. Jag använde mig av 

kvalitativa intervjuer för att få en så hög reliabilitet som möjligt. Här fick jag god hjälp av 

Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997), samt min handledare som under 

arbetets gång varit mycket hjälpsam och bra att diskutera idéer med. Enligt Kvale innebär en 

kvalitativ intervju att längre och djupare intervjusvar från ett färre antal informanter söks. 

Under intervjusituationen är det viktigt att informanten känner sig trygg. Detta kan uppnås 

genom att informanten får välja plats för intervjutillfället, samt att den känner sig meningsfull 

för undersökningen. Det är viktigt att intervjuaren visar intresse i den information som 

informanten delger. En kvalitativ intervju är inte helt strukturerad utan mer som ett samtal där 

informanten berättar kring de frågor och följdfrågor som intervjuaren ger. Det är viktigt att 

informanten får prata till punkt och att han/hon behandlas respektfullt. Det är viktigt att 

intervjuaren håller intervjun till temat och inte låter informanten sväva ut alltför mycket i sina 

svar.66 

 

Jag koncentrerade mig på en intervjugrupp i taget, där jag började med huvudansvarig tränare 

sedan skolbespisningen och sist ishockeyeleverna. Med detta menar jag att jag inte skrev ner 

de slutgiltiga frågorna till nästa intervjugrupp innan jag gjort intervjuerna med gruppen innan. 

Denna metod använde jag för att min kunskap på området kunde förbättras under arbetets 

gång och att jag därmed ansåg att jag skulle formulera frågorna bättre om jag gjorde dom så 

nära inpå intervjutillfället som möjligt. Med hjälp av litteratur och min handledare lyckades 

jag ta fram en frågemall för varje intervjugrupp, där frågorna som täckte de områden som 

handlar om sambandet mellan kost och träning. Den slutgiltiga frågemall som jag använt till 

de tre olika grupperna skiljer sig inte drastiskt, men är speciellt anpassad till respektive grupp. 

I vissa fall fick jag dock avvika från min intervjuguide och ta bort eller lägga till frågor under 

intervjuns gång, beroende på svaren från de intervjuade. 

                                                
66 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
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3.2 Tillvägagångssätt  

Rolf Ejvegård nämner i Vetenskaplig metod att ett universitets främsta kännetecken ska vara 

vetenskaplighet.67 Med detta menar han att varje skrift som produceras inom ett universitet 

ska vara saklig, objektiv och balanserad. Jag har undersökt det jag ville undersöka och 

ingenting annat. Jag har inte ställt ledande frågor under intervjuerna, detta för att undvika att 

intervjupersonerna ger svar som inte är korrekta. Jag har använt mig av öppna frågor där 

intervjupersonerna har fått det utrymme de behövde för att svara på dessa frågor.  

 

Mina intervjuer har en låg grad av standardisering, vilket innebär att frågorna är ställda i den 

följd som känns rätt för respektive intervjuperson. Jag har ställt olika följdfrågor och nya 

frågor vid behov under intervjuernas genomförande. Anledningen till att jag valde att använda 

mig av en låg grad av standardisering vid intervjuerna är att jag genom denna metod anser 

mig ha fått fram mer information. En lågt standardiserad intervju framkallar en avspänd 

intervjusituation. Intervjuerna gav svar på de frågor jag hade att ställa.  

 

Jag ansåg att en enkätundersökning aldrig var aktuell eftersom en sådan undersökning inte 

skulle ge mig lika utförliga svar. Jag hade inte behov av att få svar från fler än fem personer 

för att få svar på mina frågeställningar vilket även det talar för intervjuer istället för 

enkätundersökning. Jag har vid intervjutillfällena undvikit att ställa långa frågor, ledande 

frågor, negationer och dubbelfrågor. Examensarbetet är av kvalitativ karaktär. Frågorna jag 

ställt finns som bilagor. 

 

 

 

3.3 Urval och genomförande 

Min avsedda undersökningsgrupp är indelad upp i tre delar, tränare, skolbespisning och 

elever. Elevgruppen är den enda grupp som består av fler än en person. Där har jag intervjuat 

tre elever från ishockeygymnasiet. Samtliga intervjuer gjordes med hjälp av diktafon. Urvalet 

av personer till undersökningen genomförde jag med hjälp av litteratur skriven av Patel och 

Davidson,68 samt Kvale.69 Jag fick även hjälp av min handledare och de övriga studenterna i 

                                                
67 Ejvegård, R. 1996 s. 15 
68 Patel, R. & Davidson, B. 1994 s. 109 f 
69 Kvale, S. (1997).  
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min examinationsgrupp. Jag uppskattade att det skulle räcka med att intervjua ansvarig 

tränare, ansvarig för skolbespisningen samt tre elever för att besvara min frågeställning. Jag 

bestämde mig för ett datum för att genomföra den första intervjun med tränare/ansvarig för 

ishockeydelen av ishockeygymnasiet. När jag gjort denna intervju och tagit till mig all den 

information jag fick, så bestämde jag datum för intervju med den ansvariga för 

skolbespisningen. Till sist intervjuade jag elever som går på ishockeygymnasiet. Samtliga 

intervjuer ägde rum i maj månad. Det innebar att ishockeysäsongen var slut och 

barmarksträningen (sommarträningen utan is) började ta vid. Jag ansåg dock att detta inte 

skulle påverka min undersökning på något sätt. Eftersom det endast går pojkar på 

ishockeygymnasiet, och deras tränare är en man, så blev inte könsfördelningen av mina 

intervjuer lika. Den ansvariga för skolbespisningen är dock en kvinna, och detta gör att 

könsfördelningen på mina intervjuer är fyra män/pojkar och en kvinna.  

 

 

 

3.4 Reabilitet och validitet 

Med validitet menas att man mäter det som är relevant i sammanhanget, medan reliabilitet 

avser att man mäter på ett tillförlitligt sätt. Min undersökning torde hålla en hög reliabilitet 

och även hög validitet eftersom jag kunnat göra de intervjuer jag planerat och fått svar på de 

frågor jag hade att ställa. Reliabiliteten kunde bli något högre om fler elever intervjuades, men 

eftersom samtliga elever svarat likvärdigt, så anser jag ändå att de kan representera gruppen 

eftersom de utgör ungefär 30 % av det totala antalet elever i sin klass.  
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4. Sammanfattning och beskrivning av intervjuer 

Samtliga intervjuer dokumenterades med hjälp av diktafon. De tre grupperna jag intervjuat är 

ansvarig tränare, ansvarig för skolbespisning samt tre stycken elever på ishockeygymnasiet. 

Samtliga intervjuer ägde rum på tid och platser som den/de intervjuade valt eller varit med 

och valt. 

 

 

 

4.1 Ansvarig tränare 

Den ansvarige tränaren på ishockeygymnasiet är en man på ungefär 40 år som har flera olika 

arbetsuppgifter. Han är heltidsanställd av ishockeyklubben som samarbetar med skolan för att 

driva ishockeygymnasiet. Han tränar eleverna varje tisdag och torsdag förmiddag då de har 

träning med ishockeygymnasiet. Dessutom tränar han klubbens B-juniorer varje kväll, där de 

flesta av ishockeygymnasiets elever spelar. Han är delaktig i upplägget av elevernas skolgång 

och ansvarig för samtliga träningar. Han sköter det administrativa som planering inför 

matcher, bokning av bussar och hotell etcetera. Intervjun ägde rum i ett rum i ishallen som är 

tränarens arbetsplats. 

 

  

 

4.2 Ansvarig för skolbespisning 

Ansvarig för verksamheten i skolans matsal är en kvinna i 50 års ålder. Ansvaret innebär att 

hon gör matsedlar, beställer varor, samt planerar och följer upp verksamheten för 

skolbespisningen. Dessutom är hon med och lagar maten. Intervjun ägde rum på 

skolbespisningens kontor. 

 

 

 

4.3 Elever på ishockeygymnasiet 

Tre stycken elever som går första året på ishockeygymnasiet och är 17-18 år gamla. 

Intervjuerna ägde rum i ett avskilt hörn på ett café. 
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4.4 Förberedelser och tillvägagångssätt av intervjuer 

Jag förberedde mig inför intervjuerna genom att läsa in mig så mycket som möjligt på 

problemområdet. Utöver det så diskuterade jag mina intervjufrågor med min handledare, och 

provade att intervjua en kompis med dem. Detta gjorde jag för att få reda på om frågorna på 

något sätt kunde missuppfattas eller feltolkas.  
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5. Intervjuer 

5.1 Ansvarig tränare (T1) 

Den ansvarige tränaren väljer jag att kalla T1. Nu har barmarkssäsongen börjat berättar den 

ansvarige tränaren. Detta innebär att eleverna har fyra fyspass i veckan och två styrkepass. 

När skolan har slutat så har dom två träningspass per dag, och 10-11 träningspass totalt per 

vecka. Under den delen av året när det finns is att träna på, så är det sju till åtta träningar per 

vecka, samt två matcher. Eleverna på ishockeygymnasiet spelar antingen i klubbens B-junior 

lag, eller i ”farmarlaget” som är en division 1 klubb. Eleverna tränar under skoltid på tisdag 

och torsdag förmiddag. T1 är tränare på ishockeygymnasiet samt för klubbens B-juniorer.  

 

T1 berättar att han anser att konstens betydelse för träning är oerhört viktig. 

  

”Utan bränsle går ingen bil heller. Det gäller att fylla 

depåerna och att eleverna lär sig uppträda som 

elitidrottsmän. Att dom sköter mat, sömn, skola, hockey. 

Det är det som det går ut på. Det här är en elitinriktad 

linje. Det är väldigt viktigt att veta det. … Efter ispasset                  

(tisdag och torsdag)  får dom lunch här. Då vet vi att dom 

får i sig allt dom behöver. Övriga dagar äter dom på 

skolan.”70 

 

På tisdagar och torsdagar samlas ishockeyeleverna för gemensam frukost i anslutning till 

ishallen när de kommer mellan 08.00 och 08.15. Det är T1 som handlat och gjort i ordning 

frukosten, som består av mūsli, cornflakes, havregrynsgröt, fullkornsbröd, pålägg, a-fil, mjölk 

och juice. Efter träningen får eleverna lunch av klubben, och sedan går dom till skolan 

berättar T1. Under eftermiddagen så tror han även att eleverna på ishockeygymnasiet får eller 

får köpa mellanmål i skolan, men är inte helt säker på hur det fungerar. Efter den träning som 

eleverna har med sitt respektive klubblag på kvällen, så finns det alltid frukt i form av äpple, 

banan och apelsin i omklädningsrummet. 

 

När jag frågar T1 om han är insatt i hur skolmaten är sammansatt, så säger han att han endast 

är insatt i den mat som serveras i anslutning till träningarna. Han försöker istället tala om för 
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”grabbarna” att dom måste lära sig att äta allt. Kost och näringslära ingår i hockeygymnasiet, 

men det är ofta så att man går igenom en sak ena dagen, och så har dom glömt det dagen 

därpå fortsätter T1.  

 

”Dom lär sig successivt, och även om dom inte är så 

medvetna om kostens betydelse i 16-18 års ålder, så vet 

dom att dom måste lära sig att äta allt. Målet är att dom 

själva ska veta vad som är bra för dom att äta i skolan av 

den mat som serveras.”71  

 

Även om inte T1 är insatt i hur skolmaten ser ut, så är han övertygad om att skolbespisningen 

serverar så bra mat det går med de medel som finns. 

 

Det idealiska förhållandet mellan kost och träning på ishockeygymnasiet vore om eleverna 

kunde äta en väl sammansatt frukost tillsammans varje morgon i anslutning till klubben och 

att klubben hade ett eget kök som gjorde matlådor som eleverna samtidigt fick med sig till 

skolan anser T1. Tyvärr finns det kostnadsaspekter också säger han och då får man begränsa 

sig till dessa. Ett annat bra alternativ vore att skolan serverade frukost på morgonen.  

 

”Frukost är en väldigt viktig måltid, och dessutom tappar 

man fokus om man inte äter på morgonen. Det är extra 

viktigt att påpeka det för de elever som inte bor hemma 

hos föräldrarna.” 72 

 

Vidare berättar han att på orten där han själv bor, så serverar skolan frukost som eleverna får 

betala fem kronor för. Det är också en bra lösning tycker han.  

 

T1 är splittrad i sin syn på kosttillskott. Kreatin och liknande kosttillskott är han negativt 

inställd till och det kosttillskott vi pratar om är sportdryck och kolhydratdrycker. T1 anser att 

om man sköter maten och äter efter kostcirkeln, så behövs inget kosttillskott. Dessutom är 

mellanmål mellan måltiderna väldigt viktigt, speciellt för såna som tränar väldigt mycket som 

exempelvis ishockeyeleverna gör. Jag tror att det finns mellanmål att köpa i skolan, säger han.  

                                                
71 Intervju med T1 2006-05-11 
72 Intervju med T1 2006-05-11 
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”Det är bättre med kosttillskott än ingenting alls, det kan 

ju vara så att tiden inte ger utrymme för en måltid, och då 

tycker jag att det är bättre att ersätta den med kosttillskott 

(i form av kolhydratmix) än ingenting alls.”73 

 

T1 anser att de måltider som eleverna äter i samband med träningen, det vill de måltider som 

klubben står för är väldigt bra anpassad till träningen. Frukosten kombinerar han själv ihop 

och sammansätter på bästa sätt, och lunchen innehåller allt ur kostcirkeln. Där finns vitt kött, 

vanligt kött, två rätter varje dag tillsammans med allt grönt som eleverna kan tänkas behöva. 

Det är jättebra mat dom får av oss, om man ser till förhållandet kost och träning säger T1.Han 

avslutar intervjun med att berätta att det viktigaste är ändå att eleverna själva lär sig att äta rätt 

sorts mat och på rätt sätt. Ishockeygymnasieprogrammet innehåller 8-10 timmar kost och 

näringslära, men utöver det så blir det att man lär dom lite hela tiden säger T1. Ett exempel är 

på bussen till matcher, där man ibland får konfrontera eleverna om dom vet vad det är dom 

sitter och äter. Man får vara lite farsa, avslutar T1 vår intervju. 

  

 

 

5.2 Ansvarig för skolbespisning (I2) 

Jag har valt att nämna den ansvarige för skolbespisningen som I2. När det gäller 

kostupplägget för skolelever är det väldigt svårt att tillfredsställa alla berättar I2. Om alla 

omkostnader räknas bort (personal etc.), så har I2 ungefär sju kronor att laga mat för till varje 

elev. Nu är det så att det varje dag saknas ett antal elever på grund av sjukdom, praktik och 

annan frånvaro. Dessutom är det elever väljer att betala för maten och äta på andra ställen i 

staden, som till exempel McDonald´s, Burger King eller en baguettbod. Detta innebär att den 

faktiska kostnaden att laga mat för blir något mer än sju kronor per elev berättar I2, vilket hon 

tycker är skönt. Hon tycker dock att det är tråkigt att vissa elever väljer att äta på andra ställen 

där de får betala för maten, istället för att äta gratis på skolan.  

 

Skolbespisningen på skolan försöker hålla sig till nyckelhålsmärkta varor. De försöker också 

laga mat som är lite nyttigare. Exempel på det är att de erbjuder fullkornspasta, ett stort 
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sortiment av hårt grovt bröd, ett stort salladsbord och att de försöker använda sig av 

lättprodukter och ”lite grövre” livsmedel (exempelvis fullkornsprodukter) så mycket dom kan 

säger I2. Fetthalten i maten är alltid svår att komma åt förklarar hon, eftersom många av de 

varor som används är färdiga för att bara värmas, till exempel biffar. Vi kan bara göra så att vi 

erbjuder eleverna bra alternativ, sen är det upp till dom att välja vad dom vill äta. Vissa 

förändringar uppskattas mer än andra, och fullkornspastan har blivit väldigt uppskattad 

berättar hon.  

 

Kostupplägget på skolans lunch skiljer sig inte för vanliga elever och de som läser på 

idrottsgymnasium. Det finns varje dag två rätter att välja på berättar I2, en vanlig och en 

vegetarisk. Enda skillnaden mellan vanliga elever och idrottselever är att idrottseleverna 

erbjuds mellanmål varje eftermiddag.  

 

Om kostens betydelse för fysisk träning säger I2 följande: 

 

”Det betyder ju jättemycket, just för att kroppen ska få i 

sig det extra som den behöver just för träningen.”74  

 

Vi kommer sedan in på hur den mat som serveras på skolmatsalen passar ihop med den 

fysiska träning som många av idrottseleverna på skolan utför, varav ishockeyeleverna är en 

del. Om detta säger I2 följande: 

 

”Vi erbjuder ju nästan varje dag nåt som är väldigt bra 

för dom av alla de slag. Det är upp till dom själva. Jag 

säger nästan varje dag, för det är klart att nån dag är det 

inte jättebra för dom kanske. … Vi försöker variera maten 

så att de får både fisk, kött och färs varje vecka. … Det 

viktigaste är att dom äter med sunt förnuft. Att dom äter 

rejält när dom får riktig mat och inte stoppar i sig en 

massa onödiga kalorier, en massa sötsaker som inte ger 

någonting mer än att dom blir mätta för stunden.”75 

 

                                                
74 Intervju med I2 2006-05-19 
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I2 berättar att hon inte haft någon kontakt med tränaren för ishockeyeleverna, men att hon 

gärna skulle vilja ha det. Hon har bra kontakt med friidrottselevernas tränare och han har 

bland annat varit med och tagit fram idrottselevernas mellanmål, vilket hon uppskattar. Hon 

skulle gärna vilja ha ett samarbete med tränaren för ishockeyeleverna och eventuellt 

idrottslärarna på skolan för att tillsammans kunna erbjuda så bra mat som möjligt till eleverna 

berättar hon. Mellanmålet som idrottseleverna erbjuds innehåller främst filmjölk, bröd, frukt, 

pålägg och juice. Hon berättar att hon inte visste riktigt vad eleverna behövde till mellanmål, 

och att hon därför blev väldigt glad när hon fick hjälp av friidrottselevernas tränare. När 

eleverna äter mellanmål så får dom kryssa i en lista. Friidrottselevernas tränare ber att få in en 

kopia på listan varje vecka, så att han vet vilka som äter mellanmål, och vilka som inte gör 

det. Hon tror att det kunde vara bra även för ishockeyelevernas tränare.  

 

Att den ekonomiska ramen sätter stora begränsningar för skolbespisningen förstår jag ganska 

fort. Trots detta är I2 ganska nöjd med den mat de lyckas laga till eleverna. Det hon skulle 

vilja förbättra med kosten, och som inte är alltför orealistiskt är att hon skulle vilja erbjuda 

eleverna frukt och mjukt bröd till maten varje dag. Dessutom skulle hon gärna vilja kunna 

erbjuda en extra nyttig och fettsnål rätt varje dag utöver den vanliga och den vegetariska 

rätten. Om ett extra fettsnålt och nyttigt alternativ erbjöds, så kanske vi kunde locka till oss 

några av de som inte äter i skolan tror I2. Hon tycker också att upplägget av maten är viktigt, 

och säger att hon inte gillar de stora kantinerna eftersom det är svårare att få maten att se 

inbjudande ut när den ligger upplagd i stora kärl än i små. Hon säger även att just upplägget är 

en bit som skolköket kanske kan bli lite bättre på än vad dom i dagsläget är.    

 

Det som I2 tycker är svårast är att vissa elever inte äter den mat som erbjuds. Att dom inte tar 

vara på möjligheten att äta i skolan när det är kostnadsfritt. Hon tycker att det skulle vara 

mycket intressant att få reda på varför dessa elever inte äter i skolmatsalen. 

 

”Det roligaste är att servera sånt som dom gillar. Det 

behöver man göra också. Så det blir spaghetti och 

köttfärssås ganska ofta, var fjärde – femte vecka 

ungefär.”76  
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När I2 gör matsedeln så försöker hon vara förnuftig säger hon. Hon försöker varva billiga 

rätter med några som är mittemellan och några som är dyra, exempelvis kycklingfilé. 

Variation är viktigt, så att det inte blir samma mat. Om det är bra variation på maten så kanske 

alla blir nöjda ett par dagar i veckan i alla fall, anser I2.  

 

När det gäller kosttillskott så tror inte S2 att det ska behövas, men hon säger att hon är inte så 

insatt i ämnet, eller vet vad det finns för olika kosttillskott. Det hon kan tänka sig utifrån sina 

egna kunskaper är att det skulle kunna vara bra i samband med extremt intensiv träning då 

kroppen bryts ner mycket. Hon gör en jämförelse med att det i vissa fall behövs kosttillskott 

vid behandling av olika sjuktillstånd. 

 

 

 

5.3 Intervju med elever (I3, I4 och I5) 

På ishockeygymnasiet går tränaren igenom kostens betydelse för träningen ganska mycket 

berättar eleverna. Han (tränaren) poängterar att det är viktigt att äta, och att till exempel pasta 

är bra.  

 

”I1 har gått igenom en hel del. Vi har fått häften för 

fysträningen och då fick vi med information om kost också. 

Där står vad som är bra att äta.”77 

 

En av eleverna förklarar att kosten är av väldigt stor betydelse för just honom. 

 

”För mig är kosten extra viktigt. Jag har diabetes, men det 

funkar bra. Jag äter ganska mycket faktiskt”78 

 

De tycker att maten skiljer sig väldigt mycket åt mellan skolrestaurangen och den mat de får 

av klubben på tisdagar och torsdagar. Skolans mat varierar mycket tycker dom, ibland kan 

den vara bra och ibland väldigt dålig. Det är inte sammansättningen rent näringsmässigt som 

det är fel på, utan smaken och/eller konsistensen. Skolmaten kan vara väldigt vattnig och 

ibland smakar den konstigt.  

                                                
77 Intervju med I3 2006-05-25 
78 Intervju med I5 2006-05-25 
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”När maten i skolan inte är god eller tilltalande är det 

väldigt svårt att äta så mycket som behövs för att orka 

med träningar och skola.”79  

 

På grund av faktorer som exempelvis ovanstående citat, händer det ganska ofta att de äter på 

någon restaurang i närheten av skolan istället. Maten på klubbens restaurang är däremot alltid 

väldigt god, tilltalande och bra sammansatt tycker dom.  

 

”När det är spaghetti med köttfärssås i skolan är det bra, 

för det är gott och dessutom är det bra mat för oss. Då äter 

man mycket.”80 

 

Det skulle vara bra om det serverades en rätt till i skolan anser eleverna. De vill att det ska 

vara mer likt klubbens restaurang. En av dom säger att det finns två rätter på skolan, men den 

ena är vegetarisk och därför kan man ju inte äta den. Alla tre är överens om att det vore bra 

med en kötträtt och en fiskrätt varje dag. Skolans fisk är väldigt god tycker alla tre eleverna, 

men den serveras bara en gång i veckan och det anser dom är synd. 

 

Ingen av eleverna skulle kunna tänka sig att äta frukost på skolan. Alla tre säger att de äter bra 

frukost hemma, och en säger att han inte tror att det är någon av ishockeyeleverna som fuskar 

med frukost. Anledningen till detta är att de tränar så mycket och alla i laget vet att då måste 

man äta. Dessutom är man hungrig när man vaknar eftersom man tränar så mycket säger han, 

och då äter man ju 

 

I3 berättar att han provat kosttillskott i form av kolhydrater, men det var längesedan. Han tror 

inte att det behövs kosttillskott om man sköter kosten på rätt sätt. I4 och I5 vet inte så mycket 

om kosttillskott och har aldrig provat. Inte heller de tror att det behövs om man äter mat som 

är anpassad till träningen. Ingen av eleverna tror att spelarna i klubbens elitserielag använder 

kosttillskott. Detta anser eleverna vara en anledning till att inte heller dom behöver 

kosttillskott.  
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En av eleverna säger efter ett tag att han tror att ishockeyeleverna har blivit lite kräsna med 

maten eftersom den mat de får i klubbens restaurang är så väldigt god. Han förstår att skolan 

inte kan mäta sig resursmässigt med klubben och att maten där därför inte kan smaka lika bra. 

Sedan avslutar han med att säga att han tycker de har det väldigt bra rent kostmässigt, men att 

det är lätt att bli lite bortskämd. 

 

I5 anser liksom I4 att det är svårt att äta så mycket som kroppen behöver om maten inte ser 

tilltalande ut, eller smakar bra. Därför tycker han att en skola som har många idrottselever 

borde prioritera maten eftersom den har stor betydelse för deras träning.  
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6. Resultat 

Ishockeyeleverna på den skola där jag gjort mitt examensarbete får genom sin utbildning två 

mål mat per dag, utom tisdag och torsdag då de får tre mål mat. Det är frukost, lunch och 

mellanmål. Måndag, onsdag och fredag äter dom lunch i skolrestaurangen. Tisdag och torsdag 

får dom lunch i anslutning till träningen, av klubben som är med och driver 

ishockeygymnasiet.  Tisdag och torsdag får de dessutom frukost innan träningen. Varje dag 

får eleverna mellanmål i skolan.  

 

Kostupplägget för den kost eleverna får genom sin utbildning ser ut enligt följande: 

 

Måndag 

• Lunch i skolrestaurangen 

• Mellanmål i skolrestaurangen 

 

Tisdag (förmiddagsträning) 

• Frukost på klubben innan träningen 

• Lunch på klubben efter träningen 

• Mellanmål i skolrestaurangen 

 

Onsdag 

• Lunch i skolrestaurangen 

• Mellanmål i skolrestaurangen 

 

Torsdag (förmiddagsträning) 

• Frukost på klubben innan träningen 

• Lunch på klubben efter träningen 

• Mellanmål i skolrestaurangen 

 

Fredag 

• Lunch i skolrestaurangen 

• Mellanmål i skolrestaurangen 
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Samtliga måltider som eleverna får av klubben (frukost och lunch, tisdag och torsdag) är 

sammansatta på ett sätt som ska passa deras träning. Dessa måltider är deras tränare mycket 

insatt i hur de är sammansatta. Det är han själv som ordnar med frukost, medan det är 

klubbens restaurang som ordnar lunchen. Han försöker delge sina kunskaper inom ämnet kost 

till eleverna, så att de själva ska få kunskap om vilken mat som är bra för dom eller inte.  

 

Lunchen som erbjuds i skolrestaurangen är oftast, men inte alltid sammansatt på ett sätt som 

gör att eleverna själva kan komponera en lunch som passar bra till den träningsmängd de 

utför. 

 

Mellanmålet som alla idrottselever på skolan får är framtaget i samarbete med den ansvarige 

tränaren på friidrottsgymnasiet i samma stad. Det är anpassat för att passa bra ihop med 

mycket träning.  

 

Den ansvarige tränaren på ishockeygymnasiet är inte insatt i hur skolmaten är sammansatt, 

eller om eleverna får mellanmål på skolan. Han tror dock veta att det finns mellanmål att köpa 

på skolan.  

 

Ansvarig tränare, ansvarig för skolbespisning samt alla de tre eleverna är överens om att 

kostens betydelse för träningen är viktig. 

 

Eleverna på ishockeygymnasiet uppmuntras inte till att inta kosttillskott. Samtliga intervjuade 

anser att det inte ska behövas kosttillskott om kostintaget sköts på rätt sätt. Tränaren tycker att 

kosttillskott i form av kolhydrater kan vara okej att ta efter träning om det finns ett skäl till att 

ta det istället för att äta riktig mat, skälet kan vara exempelvis tidsbrist. Varken eleverna eller 

den ansvariga för skolbespisningen är speciellt insatta i ämnet kosttillskott. Eleverna tror inte 

att spelarna i klubbens elitserielag använder sig av kosttillskott, och delvis därför anser dom 

att de själva inte heller behöver kosttillskott. 
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7. Analys och diskussion 

Den största svårigheten med detta examensarbete har varit att finna relevant litteratur vilken 

anknyter till problemområdet. Det finns visserligen litteratur som behandlar ämnet/ämnena 

kost och träning/motion, men det mesta av den litteraturen anger endast vad som är bra, eller 

bäst att äta. Det är ofta dyra alternativ, som är omöjliga att uppfylla om det finns ekonomiska 

begränsningar, vilket det gör i skolbespisningen. 

 

Den mat som ishockeyeleverna får under sin utbildning är väl genomtänkt och bra anpassad 

till deras träning. Lunchen som serveras i skolrestaurangen har ekonomiska begränsningar 

som gör att en portion får kosta max sju kronor per elev. Sett utifrån denna aspekt är maten 

sammansatt på bästa sätt, förutom några strödagar under året, då maten kan vara lite sämre för 

dom eftersom skolrestaurangen vill variera kosten så mycket som möjligt och vissa maträtter 

är näringsmässigt sämre än andra. Mellanmålet som eleverna får i skolan är komponerat för 

att passa idrottare. Frukosten och lunchen som eleverna får av sin klubb är mycket väl 

genomtänkta och anpassade till deras näringsbehov. Elevernas tränare är insatt i kostens 

betydelse för träningen och försöker kontinuerligt dela med sig av sina kunskaper till 

eleverna.  

 

Alla parter som jag intervjuat är överens om att kostens betydelse för träningen är väldigt 

viktig. Situationen på utbildningen är idag ganska bra, men det finns faktorer som kan 

förbättras. 

 

• En kommunikation mellan tränare och skolbespisning, vilket även önskas från 

skolbespisningens sida. Tränaren har i dagsläget ingen kontakt med någon i skolbespisningen. 

Han vet heller inte hur upplägget för lunchen eller mellanmålet i skolrestaurangen ser ut. En 

bra idé vore att han bjöds in till skolan för att äta maten och mellanmålet tillsammans med 

eleverna. Efter detta kunde han träffa ansvarig för skolbespisningen och delge av sina idéer 

för eventuella förbättringar. Tränaren säger dock i intervjun att han har fullt förtroende för att 

skolbespisningen gör så bra mat det går med den budget de har att rätta sig efter.  

 

• En konstruktiv kommunikation mellan skolbespisning och elever borde upprättas så att 

skolbespisningen får reda på varför eleverna ibland inte äter maten som erbjuds.   
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• Skolbespisningen vill ha resurser för att erbjuda frukost på skolan och det tycker även 

tränaren skulle vara ett bra alternativ. Om detta skulle ske, vore det önskvärt att tränaren 

hjälpte till att komponera ihop frukosten på ett bra sätt. Med tanke på att han själv ordnar 

frukost åt eleverna på tisdagar och torsdagar så torde detta i så fall vara lätt att lösa. De elever 

jag intervjuat säger att de inte skulle ta del av frukosten om det serverades på skolan. Det som 

ändå vore önskvärt är att de skulle uppmuntras till att äta där eftersom frukosten på skolan 

varje dag skulle kunna erbjuda allt som är önskvärt till en väl sammansatt frukost. Därigenom 

skulle de kanske äta en bättre frukost än de gör hemma. 

 

• Skolbespisningen skulle få bättre resurser så att de i alla fall fick råd att servera frukt och 

mjukt bröd varje dag till lunchen. Ännu bättre vore om de dessutom fick resurser till att 

servera ytterligare en maträtt. 

 

• Ishockeyelevernas tränare skulle vilja ha resurser till att kunna ge varje elev en matlåda de 

dagar som de inte äter i klubbens restaurang. Eftersom eleverna tycker väldigt mycket om den 

maten så vore det ett lätt sätt för att se till så att alla ishockeyeleverna fick i sig det de 

behöver. 

 

• Tränaren kunde ta del av den lista som eleverna skriver upp sig på när de äter mellanmål. På 

detta sätt skulle han få reda på om vissa elever inte äter. En liknande lista för lunchen på 

skolan är en annan idé.   

 

Det jag märkt under min undersökning är att det inte finns någon kommunikation mellan 

tränare och skolbespisning. Det finns heller ingen kommunikation mellan elever och 

skolbespisning. Trots detta är elevernas måltider väldigt bra anpassade till deras träning, 

speciellt om man tar skolbespisningens begränsade resurser i åtanke. Både tränaren och 

skolbespisningen pratar om kostcirkeln som en bra metod för att få i sig allt som kroppen 

behöver. De är dessutom överens om att kosttillskott inte behövs om man äter på ett bra sett, 

denna åsikt delar de med de elever jag intervjuat. 

 

Jag har under min undersökning även märkt att alla jag pratat med varit väldigt införstådda 

med att kosten har väldigt stor betydelse för träningen. Samtliga anser att sambandet mellan 

kost och träning är väldigt viktigt för att klara av och orka med mycket fysisk träning, 

speciellt i kombination med att gå i skola. 
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Eftersom resultatet av detta arbete kommer att delges till den ansvarige tränaren samt den 

ansvarige för skolbespisningen så är mina förhoppningar att resultatet av en framtida 

undersökning av samma problemområde skulle vara ännu bättre. Detta tror jag även att det 

kommer vara eftersom samtliga parter jag pratat med verkar väldigt ambitiösa och 

målinriktade.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till ansvarig tränare för ishockeygymnasiet 

 

1. Hur fungerar elevantagningen på ishockeygymnasiet i Karlstad? 

2. Hur många elever per år antas till programmet.  

3. Kan du vara med och påverka den mat eleverna erbjuds i skolan? Anpassar du i så fall 

sammansättningen av maten till dina elevers träning? 

4. Har eleverna ishockeyrelaterad träning utanför skolschemat, och är ni i så fall 

involverade även i denna? På vilket sätt? 

5. Hur många sökande per år är det? 

6. Är du med och planerar elevernas schema?  

7. Tar elevernas schema hänsyn till vilken tid de äter i förhållande till den tid de tränar? 

8. Erbjuds eleverna ytterligare måltider utöver den lunch de får i skolan? Hur ser 

upplägget ut för dessa måltider? 

9. Är du överlag nöjd med hur maten anpassats efter elevernas träning, eller tror du att 

det kan förbättras? 

10. Vilka lektioner är det som ”byts ut” mot ishockeyträning? 

11. Hur fungerar elevantagningen på ishockeygymnasiet i Karlstad? 

12. Hur många elever per år antas till programmet? 

13. Kan du vara med och påverka den mat eleverna erbjuds i skolan? Anpassar du i så fall 

sammansättningen av maten till dina elevers träning? 

14. Har eleverna ishockeyrelaterad träning utanför skolschemat, och är ni i så fall 

involverade även i denna? På vilket sätt? 

15. Hur många sökande per år är det? 

16. Är du med och planerar elevernas schema?  

17. Tar elevernas schema hänsyn till vilken tid de äter i förhållande till den tid de tränar? 

18. Erbjuds eleverna ytterligare måltider utöver den lunch de får i skolan? Hur ser 

upplägget ut för dessa måltider? 

19. Är du överlag nöjd med hur maten anpassats efter elevernas träning, eller tror du att 

det kan förbättras? 

20. Vilka lektioner är det som ”byts ut” mot ishockeyträning? 

 



Bilaga 2 

Intervjufrågor till ansvarig för skolbespisningen 

 

1. Vad är din/dina uppgifter gällande skolbespisningen på denna gymnasieskola? 

2. Hur ser kostupplägget ut för eleverna? 

3. Hur skiljer sig kostupplägget för de elever som läser på ishockeygymnasiet? 

4. Vilka kriterier har ni att rätta er efter när det gäller upplägget av kosten? 

5. Vad anser du om kostens betydelse när det gäller träning? 

6. Vad anser du om skolmatens sammansättning i kombination med träning? 

7. Hur tycker/tror du att skolmaten fungerar tillsammans med den träning eleverna utför? 

8. Vad vet eleverna om kostens betydelse för träning? 

9. Vad har du för åsikter gällande kosttillskott? 

10. Vad är dina synpunkter på gymnasieelever som använder sig av kosttillskott? 

11. Hur skulle du vilja förändra elevernas kost/träningsförhållande om du fick? 

12. Hur skulle du vilja ändra skolmaten om du fick, och varför? 

13. Vad anser du om att servera frukost och mellanmål på skolan till de elever som läser 

på ishockeygymnasiet eller annat idrottsgymnasium? 

 



Bilaga 3 

Intervjufrågor till elever på ishockeygymnasiet 

 

1. Vad har du fått lära dig i skolan om kostens betydelse för din träning? 

2. Vad har du för syn på sambandet mellan kost och träning? 

3. Hur skulle du vilja att förhållandet mellan dina kostvanor och din träning såg ut? 

4. Hur tycker du att skolmaten passar ihop med din träning? 

5. Skulle sammansättningen av skolmaten kunna förbättras (för din tränings skull)? 

6. Om det fanns möjlighet att äta frukost på skolan, hur skulle du ställa dig till det? 

7. Vad har du för åsikter om kosttillskott? 

 

 

  

 

    
 


