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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning uppladdnings- och återhämtningsmål 

intas. När man är fysiskt aktiv är det viktigt att äta uppladdnings- och återhämtningsmål. Före ett 

träningspass måste glykogenlagren fyllas på för att få energi och för att kunna prestera. Det är också 

viktigt att äta efter träning för att fylla upp glykogenlagren och förhindra nedbrytningen av 

musklerna. Vi använde oss av en kvantitativ forskningsmetod och skapade en enkät där 27 kvinnor 

och 18 män deltog. Resultatet visade att deltagarna var mer benägna att äta ett återhämtningsmål än 

ett uppladdningsmål. Deltagarna ansåg också att återhämtningsmålet var viktigare än 

uppladdningsmålet. Dessa måltider innehöll mestadels protein och snabba kolhydrater. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine to what extent pre- and post-workout meals are ingested. 

When you are physically active it is important to eat pre- and post-workout meals. Before a workout 

you must stock up the glycogen levels in order to get energy and to able to perform. It is also 

important to eat after a workout in order to refill the glycogen stocks and to prevent muscle 

breakdown. We used a quantitative research method and created a survey where 27 women and 18 

men participated. The results showcased that the participants were more likely to eat a post-workout 

meal rather than a pre-workout meal. The participants also considered the post-workout meal to be 

more important than the pre-workout meal. These meals contained mostly protein and fast 

carbohydrates. 
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1. Inledning 

Detta arbete kommer att behandla motionärers matvanor i samband med träning, i förhållande till 

Sveriges Olympiska Kommittés kostrekommendationer för elitidrottare. Tidigare forskning inom 

detta område har lagt stort fokus på elitidrottare. Vi tycker det skulle vara intressant att undersöka 

vanliga motionärers matvanor i samband med träning då detta är den grupp individer vi troligtvis 

kommer arbeta med i vår framtida yrkesroll. Undersökningsgruppen kommer bestå av personer som 

utövar någon form av fysisk aktivitet (bollsporter, löpning, gym etc) minst en timme i veckan. En 

väl sammansatt kost är väsentligt för att kunna motionera samt att bibehålla en god hälsa. När man 

är fysiskt aktiv ökar energiomsättningen i kroppen vilket också leder till att närings- och 

energiintaget måste öka, detta kan göras genom att äta något före, under eller efter träning (Ekblom, 

1992; Sveriges Olympiska Kommitté, 2009; Wilmore, Costill & Kenney. 2008). Den här studien 

syftar till att studera just uppladdnings- och återhämtningsmål. Dessa måltider har stor betydelse då 

det är väldigt viktigt att fylla på en tillräcklig mängd mat och vätska före, under och efter träning för 

att kunna upprätthålla glykogendepåerna, få den extra energi som kroppen behöver vid träning samt 

att förbättra återhämtningstiden (Burke, 2007; SOK, 2009). Förhoppningen med undersökningen är 

att få större kunskap om människors matvanor i samband med träning samt att ta reda på vilken 

betydelse uppladdnings- och återhämtningsmål egentligen har. 

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka motionärers matvanor i samband med träning i förhållande till 

SOK:s kostrekommendationer för elitidrottare. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

Hur ofta äter motionärer uppladdnings- och återhämtningsmål och vad brukar dessa måltider bestå 

av? 

 

Hur vanligt är användandet av kosttillskott samt vilka kosttillskott är mest populära bland 

motionärer? 

 

Finns det några anmärkningsvärda skillnader mellan könen?   
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2. Litteraturbearbetning 

 

2.1 Definition av begrepp 

 

2.1.1 Fysisk aktivitet 

När det kommer till fysisk aktivitet finns det många benämningar. Ekelund (1997) beskriver fysisk 

aktivitet enligt följande: ”Kroppsrörelse utförd av skelettmuskel som resulterar i energiåtgång, dvs 

det är inte bara planerad träning eller motion som räknas som fysisk aktivitet, utan med fysisk 

aktivitet avses varje rörelse som ökar energiförbrukningen över basal nivå”. Fyss (2008) använder 

sig också av en liknande definition när det kommer till fysisk aktivitet ”Med fysisk aktivitet menas 

generellt alla former av rörelse som ger ökad energiomsättning. Detta innebär all typ av 

muskelaktivitet som exempelvis promenader, hushålls och trädgårdsarbete, fysisk belastning i 

arbetet, friluftsliv, motion och träning”. Vidare definierar Fyss motion enligt följande ”Motion är 

planerad fysisk aktivitet med viss avsikt, som att ge ökat välbefinnande, ge framtida bättre hälsa 

eller motsvarande, och innebär oftast ombyte till träningskläder”. Motion är ett centralt begrepp i 

den här studien då större delen av undersökningsgruppen består av motionärer. 

 

2.1.2 SOK 

SOK är den olympiska kommittén i Sverige. SOK har som främsta uppgift att hjälpa svenska 

idrottare att nå världseliten. För elitidrottare är det väsentligt att upprätthålla en god kosthållning då 

det är en förutsättning för optimal prestation, återhämtning samt god hälsa. Dessa riktlinjer kan även 

användas som underlag för vanliga motionärer, dock behöver inte kostrekommendationerna följas 

lika hårt då de är menade för elitidrottare. En väl sammansatt kost ska innehålla tillräckligt med 

energi för att täcka kroppens näringsbehov som uppstår vid fysisk aktivitet (SOK, 2009). 

 

2.1.3 Uppladdning 

Svenska Akademiens Ordlista definierar uppladdning som att “ladda batterierna”. En fysisk och 

mental förberedelse inför ansträngande mänskliga prestationer. Inom idrotten kan detta tolkas som 

att samla energi inför prestation. Uppladdning handlar om att fylla på med energi då fysisk aktivitet 

ökar behovet av energirika ämnen i kroppen (Burke, Kiens & Ivy, 2004; Ekblom & Nilsson, 2000; 

SOK, 2009). Uppladdningen kan sträcka sig från flera timmar innan träning, till precis innan 

träningspasset. Att äta en kolhydratrik måltid ungefär två till fyra timmar innan träning är en väldigt 

bra uppladdning då kolhydrater är kroppens främsta energikälla eftersom de är lättast att omvandla 
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till energi (SOK, 2009). En annan sorts uppladdning kan vara ett lätt mellanmål någon timme före 

träning. SOK rekommenderar ett lättare mellanmål strax innan träning för att få en lagom 

mättnadskänsla, undvika blodsockerfall samt öka förutsättningarna för snabb återhämtning. 

 

2.1.4 Återhämtning 

I nuläget finns ingen erkänd definition av begreppet återhämtning. Svensk Idrotts Studie- och 

Utbildningsorganisation (SISU) har dock definierat återhämtning med utgångspunkt i idrott enligt 

följande: ”Återhämtning är en psyko/socio/fysiologisk process vars form och hastighet medvetet 

kan påverkas med syfte att återställa samtliga funktionsförmågor genom att eliminera alla former av 

trötthet i samband med en normalt fungerande och pågående träningsprocess” (Kenttä & Svensson, 

2008, sid 15). Det är inte helt ovanligt att begreppet återhämtning blandas ihop med rehabilitering. 

Återhämtning är en naturlig del av en fungerande träningsprocess, medans rehabilitering är något 

som blir aktuellt vid exempelvis skada eller sjukdom (Kenttä & Svensson, 2008). Vid träning utsätts 

kroppen för stora belastningar bland annat genom att hjärtat får jobba hårdare, musklerna tröttas ut, 

skelettet belastas samt att ökade krav ställs på andningsmusklerna (Andersson, 2012). För att hitta 

tillbaka till kroppens normala nivåer krävs rätt näringsintag och vila för att återhämtningsprocessen 

ska bli så bra som möjligt. Återhämtningsprocessen kan vara aktiv eller passiv. Passiv återhämtning 

kan bestå av socialt umgänge eller bara att man ligger i soffan och vilar. Aktiv återhämtning kan 

vara massage, lättare promenader eller helt enkelt äta mat för att fylla på med energi som man 

förbrukat vid träning (Kentää & Svensson, 2008). Ett optimalt näringsintag efter träning är att 

rekommendera då det är viktigt att fylla på glykogendepåerna för att snabba på 

återhämtningsprocessen. Detta uppfylls enklast genom att äta en tillräcklig mängd med kolhydrater 

efter träning (Beelen et al. 2010; Ekblom & Williams, 1994; Maughan & Horton, 1995). 

 

2.2 Kostrekommendationer före, under och efter träning 

 

2.2.1 Uppladdningsmål 

Att förbereda kroppen inför träning är väldigt viktigt och görs genom att fylla på energilagren. 

(Burke, 2007). Detta kan göras genom att äta en kolhydratrik måltid då det leder till välfyllda 

glykogendepåer (Blomstrand & Apró, 2009). Vid ett uppladdningsmål några timmar innan träning 

är kolhydrater med ett lågt GI att föredra. Ett lågt glykemiskt index ger långsammare upptagning av 

kolhydraterna vilket leder till en stabil blodsockernivå samt att energin räcker en längre tid. Dessa 

brukar man kalla långsamma kolhydrater och kan vara t,ex pasta eller bulgur (Burke, Collier & 

Hargreaves, 1993; Burke, 2007; Jeukendrup & Gleeson, 2007; SOK, 2009). Att inta ett 



8 
 

uppladdningsmål tidigare än fyra timmar innan träning kan dock leda till att blodsockernivån blir 

för låg vilket i sig leder till trötthet och att prestationen kan försämras (Hellmén, 2011). Som 

uppladdningsmål rekommenderar SOK ett huvudmål några timmar innan träning bestående av 

ungefär 100-300 gram kolhydrater. 

 

Nedan följer några exempel på mat före träning/tävling (SOK, 2009 s 23) : 

• Fil/yoghurt + flingor + banan + halvgrovt bröd med pålägg 

• Gröt + mjölk + äpplemos + halvgrovt bröd med pålägg 

• Pasta och pastasås 

• Pastasallad med kyckling 

• Ris-/bulgursallad med kassler/skinka 

 

Man bör dock undvika för mycket fibrer och fett vid denna måltid då det kan leda till mag-

tarmbesvär samt att glykogenlagringen minskar vilket kan inverka negativt på uthållighet och 

prestationsförmåga (SOK, 2009). SOK rekommenderar också ett mindre mellanmål någon timme 

innan träning bestående av (30-50 gram) kolhydrater samt (5-10 gram) protein för att minska 

nedbrytning av kroppen. 

 

Exempel på mindre mellanmål timmen innan träning/tävling (SOK, 2009 s.23) : 

• 1 banan + 1 glas mjölk • Bröd med keso 

 

Att uppladdningsmålen består av både protein och kolhydrater är av stor betydelse då de ligger till 

grund för en god muskeluppbyggnad. Det är också viktigt att fylla på med vätska inför en träning 

för att ha goda förutsättningar för en bra vätskebalans under träningen. Lättare uppladdningsmål 

innan träning har många goda effekter då de ger en bra mättnadskänsla, optimerar vätskedepåerna 

samt ökar förutsättningarna för en snabb återhämtning (SOK, 2009). Pre-workout produkter är ett 

vanligt förekommande kosttillskott som många atleter intar strax före träning i förhoppning om att 

det ska vara uppiggande samt öka prestationsförmågan (Spradley et al. 2012). 

 

2.2.2 Under träning 

För idrottare är det viktigt att säkerställa energibehovet och vätskeförlusterna under träning. Vid ett 

längre träningspass kan det vara bra att få i sig kolhydrater för att fylla på med energi (Burke, 2007; 

SOK, 2009). Under träning rekommenderar SOK ett intag av kolhydratkällor såsom sportdrycker, 
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energikakor/barer, bananer, russin eller kolhydratdrycker då de ger ett ökat blodsocker- och 

insulinsvar vilket leder till större glykogenlagring. De hjälper också till att återställa energibalansen 

samt att dämpa hungerkänslorna (Burke et al. 2006). Då man inte alltid har tillgång till vanlig mat 

under träning är dessa energitillskott väldigt praktiska för att få i sig energi, dock bör de ses som ett 

komplement och inte som ersättning för den vanliga kosten då de ofta har ett begränsat innehåll av 

näringsämnen. Ett kosttillskott som kan intas under träning är branched-chain amino acids (BCAA). 

Ett flertal studier har visat att BCAA stimulerar muskeltillväxt samt motverkar nedbrytning i 

musklerna (Beelen et al. 2010). 

 

2.2.3 Återhämtningsmål 

Efter träning är glykogendepåerna uttömda. Man bör försöka återställa dem så fort som möjligt då 

musklernas förmåga att lagra glykogen är som störst första timmen efter avslutad aktivitet. Struntar 

man i återhämtning efter träning kommer kroppen bryta ner muskler (protein) för att få tillgång till 

kolhydrater. Det är därför viktigt att vända proteinnedbrytningen till uppbyggnad för att optimera 

träningssvar samt återhämtning (Burke, Collier & Hargreaves, 1993; Jeukendrup & Gleeson, 2007; 

SOK, 2009). Ett återhämtningsmål bestående av kolhydrater i kombination med protein har visat sig 

ge bäst effekt för muskelreparationen samt återhämtningen av muskelglykogenet (Annerstedt & 

Gjerset, 1997; Beelen et al. 2010; Ekblom & Williams, 1994; Kenttä & Svensson, 2008; Maughan 

& Horton, 1995; SOK, 2009). Snabba kolhydrater, alltså kolhydrater med ett högt glykemiskt index 

är att rekommendera då de hjälper till att höja blodsockret som sjunkit under träningen. När 

blodsockret stiger, stiger också insulinnivåerna. När det finns insulin att tillgå börjar kroppen lagra 

glykogen (kolhydrater) i musklerna (Burke, Collier & Hargreaves, 1993; Jeukendrup & Gleeson, 

2007; SOK, 2009). En fettrik måltid direkt efter träning bör dock undvikas då det påverkar 

magtömningshastigheten negativt (SOK, 2009). Vätskebalansen behöver också återställas för att 

kompensera vätskeförlusterna under aktiviteten (Burke et al. 2006; SOK, 2009). 

 

Nedan följer några exempel på olika återhämtningsmål där varje alternativ ger cirka 100 g 

kolhydrater samt cirka 10 g protein (SOK, 2009 s,25): 

• 2 bananer + 2 glas apelsinjuice + 2 dl lättmjölk 

• 4 dl lättfruktyoghurt + 3 dl cornflakes 

• 6 dl drickyoghurt + 1 banan 

 

Inom 2-4 timmar efter avslutad aktivitet bör en större måltid intas, t,ex en rejäl middag. Det är 

fördelaktigt om denna måltid innehåller rikligt med kolhydrater och inslag av protein då de 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640410500482602%23CIT0011
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förhindrar nedbrytning av muskler samt bidrar till att återställa musklernas kolhydratdepåer inför 

nästa träningspass (SOK, 2009). 

 

2.3 Kosttillskott 

Kosttillskott kan definieras på många olika sätt. Livsmedelsverket definierar kosttillskott som 

vitaminer och mineraler i koncentrerad form. De är tänkta att komplettera den vanliga kosten och 

säljs i form av tabletter, pulver, vätska eller liknande. 

 

Kosttillskott har blivit allt mer populärt på marknaden. Kosttillskottsindustrin beräknades 2010 att 

uppgå till 23,7 miljarder dollar enligt Nutrition Business Journal (Nogiec & Kasif, 2013). 

Några exempel på populära kosttillskott är proteinpulver, kreatin och pre-workout produkter 

(PWO). Proteintillskott är dagens mest populära kosttillskott. Proteintillskott intas ofta efter 

aktivitet för att optimera responsen av träningen. Detta eftersom protein främjar muskelreparationen 

samt ökar chansen till förbättrad muskelhypertrofi (Bergh, 2013). Kreatin är ett av dagens mest 

förekommande kosttillskott (Schoch, Willoughby & Greenwood, 2006). Kreatin återfinns naturligt i 

musklerna men finns också i fisk och kött (5g kreatin i 1kg kött). Kreatin har visat sig kunna gynna 

idrottarens prestation, kraftutveckling, samt ökning av fettfri massa i samband med styrketräning 

(Burke et al. 2006; SOK, 2009). Pre-workout produkter är också ett väldigt populärt kosttillskott. 

Pre-workout produkter innehåller en kombination av olika substanser. Vanligt förekommande är 

kreatin, beta-alanin, koffein och aminosyror. Många atleter har förhoppningar om att 

supplementering innan träning ger bättre fokus, ökad styrka samt snabbare reaktionstid (Spradley et 

al. 2012). 

 

Kosttillskott har blivit allt mer vanligt och Burke (2007) har en teori om att tiden kan vara en 

bidragande faktor till detta. Hon menar att många människor kanske inte har tid eller tålamod att 

vänta på sina resultat. De använder kosttillskott i hopp om att det ska ge snabbare resultat utan att 

behöva lägga ner lika mycket tid och energi på sin träning. En väl sammansatt kost, träning samt 

återhämtning är självklart viktigt, men som i många fall inte tros ge lika snabb effekt som 

kosttillskott. 

 

SOK tar dock avstånd från kosttillskott då det inte finns något vetenskapligt underlag för att 

idrottare behöver kosttillskott förutsatt att de äter en väl sammansatt kost. Dessutom finns väldigt få 

vetenskapligt dokumenterade långtidseffekter för användandet av kosttillskott. Till råga på allt detta 

har det förekommit flera händelser där man hittat dopingklassade preparat i kosttillskott som sålts 
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på internet. SOK anser att de enda kosttillskott som bör användas är produkter från apoteket då man 

kan vara helt säker på att apotekets produkter inte innehåller några dopningsklassade medel eller 

dylikt. 
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3. Metod 

 

I detta avsnitt beskrivs de deltagare som medverkade samt de metoder som användes i studien. 

 

3.1 Forskningstradition 

Metoden utgick från den traditionella forskningstraditionen positivismen som syftar till att vara 

realistisk, objektiv, med intresse för generalisering och att ofta söka orsak-verkan samband. 

Användningen av mätningar med hjälp av statistik och matematik brukar benämnas som 

kvantitativa forskningsmetoder. Hit hör exempelvis enkäter och frågeformulär (Backman, 2008). 

Genom att använda en kvantitativ forskningsmetod får man en generell uppfattning om en större 

grupp individer, händelser eller situationer. Eftersom man undersöker ett större antal 

undersökningsdeltagare får man fram en bra representation av populationen av intresse och kan 

sedan uttala sig utifrån detta. Kvantitativ forskning är också en bra metod för att få mätbara resultat 

(Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Hassmén & Hassmén (2008) beskriver att enkätstudier kan göras på ett stort antal personer och 

deltagarna får svara utan att känna tidspress. Alla frågor utformas på samma sätt och man får då 

liknande svar. Resultaten blir lättare att tolka vilket leder till hög tillförlitlighet av studien. Man får 

också en bra representation av hela undersökningsgruppen. Med detta i åtanke föll valet naturligt på 

en enkätstudie som metod. 

 

3.2 Urval 

Hassmén & Hassmén (2008) beskriver att kvantitativa forskningsmetoder oftast brukar syfta till att 

uttala sig om en population som är större än vad som kan undersökas. Man förlitar sig då på ett 

urval (stickprov) för att kunna dra slutsatser av populationen. Författarna ansåg att detta var det 

bästa alternativet utifrån syftet med studien. 

 

Målpopulationen för studien var människor som utövade någon form av fysisk aktivitet på 

motionsnivå (bollsport, gym, löpning etc) minst en timme i veckan. Variabler som ålder eller vilken 

typ av fysisk aktivitet man utövade spelade ingen roll eftersom syftet med undersökningen var att få 

en generell bild av undersökningsgruppens vanor kring uppladdnings- och återhämtningsmål. 

Målsättning var att få in minst 30 svar från respondenter för att få en bra representation av 

populationen. Enkäten skickades ut via Facebook och 45 personer deltog i studien. 27 kvinnor 
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respektive 18 män. 

 

3.3 Mätinstrument 

Verktyget som användes i denna kvantitativa studie var en enkät med bakgrundsfrågor, åsiktsfrågor 

samt öppna frågor (se bilaga 1). När enkäten utformades var målsättningen att använda ett 

vardagligt språk, vara konsekvent och att inte använda för långa frågeformuleringar. Detta för att 

enkäten skulle vara enkel att fylla i och för att undvika missuppfattningar vilket ökar reliabiliteten 

(Trost, 2012). 

 

De fyra första frågorna i enkäten behandlade undersökningsgruppens bakgrundsvariabler såsom 

kön, ålder och träningsvanor för att få en allmän bild av dessa personer. Frågan om kön var 

obligatorisk eftersom en av frågeställningarna syftade till att undersöka om det fanns några 

anmärkningsvärda skillnader mellan könen. 

 

Fråga 5-10 i enkäten behandlade individernas vanor kring uppladdnings- och återhämtningsmål. 

Hur ofta uppladdnings- och återhämtningsmål intogs, vad de bestod av samt 

undersökningsgruppens upplevelse av måltidernas betydelse för prestation och återhämtning. 

Dessa tre frågor valdes då de gav en bra representation av undersökningsgruppens matvanor i 

samband med träning. På frågan vad uppladdnings- och återhämtningsmålen bestod av fick 

respondenterna själva skriva vad de åt då det ger en bättre bild av måltidernas innehåll. 

 

Fråga 11-12 behandlade kosttillskott. Dessa frågor avsåg att undersöka hur vanligt användandet av 

kosttillskott var samt vilka kosttillskott som användes mest. Allt för stort fokus lades inte vid dessa 

frågor då avsikten endast var att få en överblick för användningen av kosttillskott 

 

3.4 Genomförande 

För att besvara syftet med studien utfördes en enkätundersökning. Det enda kravet för att delta var 

att man skulle utöva någon form av fysisk aktivitet (bollsport, gym, löpning etc) minst en timme i 

veckan. Detta eftersom det inte hade gått att undersöka uppladdnings- och återhämtningsmålen om 

respondenterna inte var fysiskt aktiva. Enkäten lades ut som en status via Facebook tillsammans 

med en bifogad text som informerade respondenterna om själva studien. I och med att enkäten lades 

ut på Facebook fick respondenterna friheten att fylla i enkäten när de behagade och de slapp känna 

sig pressade. 
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3.5 Databearbetning 

För att analysera resultaten från enkätundersökningen skapades två olika rapporter i programmet 

Survey & Report. Den första rapporten behandlade hela undersökningsgruppen medans den andra 

rapporten var uppdelad på kön. Dessa rapporter tolkades sedan och fördes över till Excel. I Excel 

kan man nämligen skapa olika figurer som visar resultaten på ett tydligare sätt. 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två faktorer som påverkar studiens trovärdighet. Reliabilitet handlar i 

stor uträckning om upprepbarhet. Resultatet av en undersökning ska bli samma vid upprepade 

mätningar och oberoende av vem som utför studien för att reliabiliteten ska anses vara god. 

Reliabilitet syftar också till pålitlighet, stabilitet och tillförlitlighet för mätningen. Validitet syftar till 

huruvida man lyckats mäta det man avsett att mäta. Hög validitet förutsätter hög reliabilitet men 

man kan ha hög reliabilitet utan att ha hög validitet (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Trost (2005) menar att för att en hög reliabilitet ska råda måste situationen i alla avseenden vara 

standardiserad. För att upprätthålla detta och göra studien så tillförlitlig som möjligt användes 

tabellariska frågor. Tabellariska frågor är ett redan beprövat mätinstrument vilket ger högre 

reliabilitet. För att öka reliabiliteten ytterligare användes begripliga och enkla frågeformuleringar. 

Ju lättare att fylla i svaren, desto större precision och mindre risk för missuppfattningar. Om många 

respondenter missuppfattar frågor leder detta till låg grad av reliabilitet. 

 

Med validitet menar Trost (2005) att frågorna ska mäta det de är avsedda att mäta. Alltså att de ska 

stämma överens med studiens syfte och frågeställningar. För att öka validiteten genomfördes en 

pilotstudie. Syftet med pilotstudien var att få feedback på om frågorna besvarade syftet, 

förståeligheten samt om några frågor behövde ändras eller tas bort. Pilotstudien skickades ut till 

fyra bekanta som fick ge synpunkter samt föreslå eventuella ändringar som kunde förbättra enkäten. 

Dock gjordes inga justeringar då de ansåg att enkäten var av god kvalitet. (Hassmén & Hassmén, 

2008). 

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Som forskare har man ett ansvar gentemot de människor som ingår i studien. Forskaren har ansvaret 

att se till att studien är av god kvalitet, att inte resultatet är förfalskat samt att inte plagiera andras 

verk (Vetenskapsrådets rapportserie, 2011). 
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För att skydda studiens deltagare följdes de fyra forskningsetiska principerna som utgörs av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera deltagaren om studiens syfte. 

Samtyckeskravet betyder att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet syftar till deltagarens anonymitet. Forskarna vet inte vem som svarat vad på 

enkäten samt att obehöriga inte kan ta del av deltagarens svar eller personuppgifter. Nyttjandekravet 

innebär att resultaten endast kommer användas i forskningssyften (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Med detta i åtanke skickades enkäten ut via Facebook tillsammans med en bifogad text som bland 

annat beskrev studiens syfte samt vilka författarna var. Inledningstexten i enkäten behandlade också 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som syftar till att enkäten är anonym, obehöriga kan inte 

ta del av respondenternas svar och personuppgifter, samt att resultatet endast skulle användas i 

forskningssyften.  
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4. Resultat 

 
4.1 Träningsvanor 

 

Ur studien framgick det att 33% av undersökningsgruppen tränade 3-4 gånger i veckan följt av 27% 

som tränade 5-6 gånger i veckan. Figuren visar att endast 18% tränade 7 gånger i veckan eller mer. 

Av detta kan man dra slutsatsen av att undersökningsgruppen till största del bestod av vanliga 

motionärer och inte elitidrottare. 

 
Figur 1.  Stapeldiagram som visar undersökningsgruppens träningsvanor (n=45). 
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4.2 Intagande av uppladdningsmål 

 

Ur studien framkom att hela 35% av deltagarna aldrig brukade äta ett uppladdningsmål före träning. 

Utöver detta var spridningen ganska jämnt fördelad bland de resterande alternativen (se figur 2). 

Detta var den enda frågan där en märkbar skillnad mellan könen uppenbarade sig. Av kvinnorna åt 

22% aldrig uppladdningsmål och 13% inför mindre än hälften av träningspassen. Jämfört med 

männen där 13% aldrig åt uppladdningsmål och endast 4% inför mindre än hälften av 

träningspassen. Männen var dessutom mer benägna att äta uppladdningsmål inför mer än hälften 

(7%) eller inför varje träningspass (11%) jämfört med kvinnornas 4% respektive 7%. 

 
Figur 2. Stapeldiagram som visar hur ofta uppladdningsmål intas inom en timme före träning 

(n=45). 

 

 

4.3 Uppladdningsmålens sammansättning 

 

Uppladdningsmålens innehåll varierade med allt från banan till kvarg och kyckling. Dock beskrev 

de flesta respondenterna deras uppladdningsmål som proteinrika/kolhydratrika. Mest 

förekommande var smörgåsar, kvarg samt frukt där banan var mest populär. 72% åt frukt, 31% åt 

smörgåsar och 20% åt kvarg. 
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4.4 Uppladdningsmålets betydelse för prestation 

 

Av studien framgick det att deltagarna ansåg att uppladdningsmålets betydelse för prestation var 

ganska blandad. En stor del av deltagarna, 38% och 22% ansåg att uppladdningsmålet var ganska 

viktigt respektive väldigt viktigt för prestationen. Dock ansåg 24% att uppladdningsmålet inte var 

viktigt alls (se figur 3). 

 
Figur 3. Stapeldiagram som visar uppladdningsmålets betydelse för prestationen (n=45). 
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4.5 Intagande av återhämtningsmål 

 

Ur figur 4 framgår det att 91% av deltagarna brukade äta ett återhämtningsmål. De flesta deltagarna 

intog ett återhämtningsmål efter mer än hälften av träningspassen (22%) eller efter varje 

träningspass (51%). Endast 9% av deltagarna brukade aldrig äta ett återhämtningsmål. 

 
Figur 4. Stapeldiagram som visar hur ofta återhämtningsmål intas inom en timme efter träning 

(n=45). 

 

 

4.6 Återhämtningsmålens sammansättning 

 

Ett återhämtningsmål kan se ut på många olika sätt. Resultatet visade att ungefär 80% av 

återhämtningsmålen bestod av protein- och kolhydratkällor där de vanligaste livsmedlen var 

proteinshakes, smörgåsar, kvarg samt frukt, där banan var mest förekommande. 30% drack  

proteinshakes, 22% åt frukt, 18% åt kvarg och 18% åt smörgåsar. 
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4.7 Återhämtningsmålets betydelse för att täcka energibehovet 

 

Som framgår av figur 5 ansåg de flesta av deltagarna att återhämtningsmålet hade stor betydelse för 

att täcka energibehovet efter träning. Endast 9% ansåg att återhämtningsmålet inte var viktigt alls 

respektive 2% att det inte var så viktigt. 

 
Figur 5. Stapeldiagram som visar återhämtningsmålets betydelse för energibehovet efter träning 

(n=45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4.8 Användandet av kosttillskott 

 

Studien visade att 47% av undersökningsgruppen använde sig av något sorts kosttillskott (se figur 

6). Ur ett könsperspektiv fanns det en viss skillnad vid användandet av kosttillskott där 56% av 

männen respektive 41% av kvinnorna använde kosttillskott. 

 
Figur 6. Stapeldiagram som visar användandet av kosttillskott (n=45). 

 

 

4.9 Populära kosttillskott 

 

Enligt studien var proteinpulver det kosttillskott som användes mest av båda könen och 50% av 

undersökningsgruppen använde det. Utöver detta var aminosyror, pwo och kreatin mest 

förekommande bland männen medans fettförbrännare och vitamintillskott var vanligare bland 

kvinnorna. 
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5. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka motionärers matvanor i samband med träning i förhållande till 

SOK:s kostrekommendationer. SOK menar att en väl sammansatt kost är en förutsättning för att 

optimera resultaten av sin träning. Då fysisk aktivitet medför ett ökat behov av näringsämnen är det 

viktigt att fylla på med energi både före och efter träning. 

 

SOK rekommenderar ett mindre uppladdningsmål ungefär 30-60 minuter innan aktivitet samt ett 

återhämtningsmål inom första timmen efter avslutad aktivitet. Resultatet av studien visade dock att 

hela 35% av deltagarna aldrig brukade äta uppladdningsmål vilket kan ses som oroväckande för 

elitidrottare då ett kolhydratintag 30-60 minuter innan träning bidrar till ökad uthållighet samt 

förbättrad prestationsförmåga (Jeukendrup & Gleeson, 2007; SOK, 2009). Dock var de flesta 

deltagarna i studien vanliga motionärer och uppladdningsmålet har inte lika stor betydelse för dem. 

Det här var den enda frågan där vi såg stora skillnader mellan könen då studien visade att männen åt 

uppladdningsmål i högre utsträckning än kvinnorna. Vi har en fundering om att bristfällig kunskap 

gällande uppladdningsmålets betydelse kan vara en bidragande orsak till att kvinnorna inte intog 

uppladdningsmål i lika hög utsträckning som männen. Av vår studie framgick det att kvinnor ofta 

använde fettförbrännare som kosttillskott och utifrån detta samt egna erfarenheter drar vi slutsatsen 

att många kvinnor ville förbränna fett vid träning. Det kan vara så att kvinnor är rädda för att inta 

kolhydrater timmen innan träning i tron om att detta påverkar fettförbränningen på ett negativt sätt. 

Socialstyrelsen (2009) gjorde en undersökning 2007 för att undersöka hur vanligt det var att försöka 

gå ner i vikt. Det visade sig att en tredjedel av alla kvinnor försökte gå ner i vikt. 

 

Socialstyrelsens undersökning visade också att i åldrarna 16-24 år var det inga män som var 

intresserade av viktminskning, däremot uppsteg siffran till 33% bland kvinnorna. Socialstyrelsens 

undersökning stärker vår teori om att kvinnor är mer intresserade av att gå ner i vikt och det är 

mycket möjligt att det kan påverka intaget av uppladdningsmål. Vår studie undersökte dock inte 

orsaken till varför man inte åt uppladdnings- och återhämtningsmål. Vi kan därmed inte dra några 

slutsatser utan bara spekulera kring orsakerna till problemet. 

 

När det kommer till återhämtningsmål visade det sig att undersökningsgruppen åt dessa måltider i 

högre utsträckning än uppladdningsmål. 91% brukade äta ett återhämtningsmål. 73% av hela 

undersökningsgruppen åt ett återhämtningsmål inför mer än hälften eller inför varje träningspass. 

Enligt SOK bör uppladdnings- och återhämtningsmålen innehålla snabba kolhydrater samt protein. 

Resultatet av studien visade att uppladdnings- och återhämtningsmålen till största del utgjordes av 
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av protein- och kolhydratkällor. Vanligast förekommande var smörgåsar, kvarg, proteinshakes och 

frukt, där banan var den klart populäraste frukten. Dessa resultat ligger i linje med SOK:s 

kostrekommendationer. Undersökningsgruppen var väl medvetna om vad man bör äta i samband 

med träning vilket är väldigt positivt och förhoppningsvis delar de med sig av sin kunskap till andra 

människor. 

 

När det kommer till uppladdningsmålets betydelse för prestation ansåg en stor del av 

undersökningsgruppen att det var ganska viktigt eller väldigt viktigt. Dock ansåg 24% att 

uppladdningsmålet inte var viktigt alls. Orsaken till detta är oklar men vi tror att det kan bero på att 

de ätit en större måltid vilket gör att de inte är i behov av ett uppladdningsmål eller att deras träning 

inte är prestationsinriktad. För motionärer är oftast allmän hälsa prioriterat före prestation. En annan 

teori är att uppladdningsmålets betydelse för prestationen kan variera från person till person. Det 

här resultatet stämmer inte överens med SOK:s kostrekommendationer då de menar att ett 

uppladdningsmål är viktigt för att få tillräckligt med energi för att orka prestera. 

 

Majoriteten av deltagarna ansåg att återhämtningsmålet var ganska viktigt eller väldigt viktigt för 

energibehovet efter träning. Detta är positivt och stämmer överens med SOK:s 

kostrekommendationer då de menar att det är viktigt att återställa nivån av vätska, glykogen samt att 

förhindra muskelnedbrytningen för att skapa en bra återhämtningsprocess. 

 

Kosttillskott togs inte upp så mycket i studien men det vi tar med oss är att ungefär hälften av 

undersökningsgruppen använde kosttillskott. Bergh (2013) berättar att proteintillskott är dagens 

mest använda kosttillskott och att det dessutom är ett av de mest undersökta kosttillskotten. Detta 

ligger i linje med vår studie då det visade sig att proteintillskott var det mest förekommande 

kosttillskottet bland båda könen. Vi tror att protein är det mest populära kosttillskottet då det får 

väldigt mycket utrymme i media. Eftersom det har forskats mycket om proteintillskott tror vi att 

många människor betraktar proteintillskott som en säker produkt. SOK tar dock generellt avstånd 

från kosttillskott såvida de inte är köpta från apoteket. De menar att det finns risk för att kosttillskott 

som säljs utomlands eller över internet kan vara otillräckligt kontrollerade eller innehålla 

dopingklassade substanser. 
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5.1 Metoddiskussion 

Det fanns några saker som hade kunnat förbättra studien. Reliabiliteten i studien hade kunnat öka 

om enkätfrågorna hade förtydligats ytterligare. Ett antal respondenter beskrev deras måltider som 

mat, kolhydrater eller protein istället för att berätta mer exakt vad dessa måltider bestod av. Det blev 

svårare för oss att tolka dessa svar vilket kan ha lett till att resultaten blev mindre tillförlitliga. 27 

kvinnor respektive 18 män deltog i studien men det hade varit roligare att få en jämn 

könsfördelning. Dock förändrade inte den ojämna könsfördelningen resultaten då allt räknades ut i 

procent. Utöver detta var bakgrundsfrågor såsom vilken typ av fysisk aktivitet man utövade samt 

ålder överflödiga utifrån syftet. Ett större antal respondenter hade även varit fördelaktigt då det hade 

gett bättre representation av populationen vilket hade lett till att tillförlitligheten av studien hade 

ökat. 

 

Då det inte finns så mycket forskning om just uppladdnings- och återhämtningsmål anser vi att det 

skulle vara intressant att få mer kunskap inom detta område. Man kan undersöka varför 

uppladdningsmål inte intogs i lika hög utsträckning som återhämtningsmål. Det skulle också vara 

intressant att undersöka om det var en tillfällighet att kvinnorna var mindre benägna att äta 

uppladdningsmål än männen eller om det faktiskt finns en orsak till detta. 

 

Slutsatsen man kan dra av vår studie är att deltagarna var mer benägna att inta återhämtningsmål 

samt att de ansåg att återhämtningsmålet var viktigare än uppladdningsmålet. Den enda signifikanta 

skillnaden som visade sig mellan könen var att männen intog uppladdningsmål i högre utsträckning 

än kvinnorna. Uppladdnings- och återhämtningsmålen bestod till största del protein och snabba 

kolhydrater vilket ligger i linje med SOK:s kostrekommendationer. Det visade sig också att ungefär 

hälften av deltagarna använde något sorts kosttillskott där protein var det mest förekommande 

kosttillskottet.  

 

Våra resultat kan vara till nytta i yrkesroller som involverar kost och träning. Det man kan ta med 

sig från studien är att deltagarna upplever att uppladdnings- och återhämtningsmål har stor inverkan 

på prestation samt återhämtning. Detta kan dock diskuteras vidare hur viktigt uppladdnings- och 

återhämtningsmål är för vanliga motionärer i jämförelse med elitidrottare då dessa två grupper har 

helt olika förutsättningar och målsättningar med sitt idrottande. Vår förhoppning är att resultaten av 

studien kan spridas vidare så att fler människor får ta del av den här informationen och att de då 

kommer förstå vikten av dessa måltider och börja inta dem i högre utsträckning.  
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Bilaga 
 
Hej vi är två studenter som just nu skriver vår B-uppsats på idrottsvetenskapliga programmet inriktning 
idrottscoaching vid Karlstad Univeristet. Syftet med denna undersökning är att få en bild av människors 
matvanor i samband med träning. Kravet för att delta i studien är att du utövar någon typ av fysisk aktivitet 
(t,ex gym, bollsport, löpning etc) minst 1 timme i veckan. 
 
Enkäten tar ca 3 minuter att fylla i. 
 
Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta enkäten utan att behöva ange anledning. 
Som respondent är du anonym och dina svar kommer inte att kunna spåras tillbaka till dig. Inga obehöriga 
personer kommer att ta del av dina svar och resultaten kommer redovisas skriftligt i en B-uppsats samt 
muntligt vid ett seminarium. 
 
 
Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på: 
 
Jibril Youssef - jibril.youssef23@gmail.com 
 
Max Ehrén - max.ehren@gmail.com 
 
Handledare: Henrik Gustafsson - henrik.gustafsson@kau.se 
 
 
 
1. Kön:  

Man  
Kvinna 

 
 
2. Ålder: 
 
 
 
3. Hur ofta brukar du utöva fysisk aktivitet (t,ex gym, bollsport, löpning)?  

1-2 gånger i veckan  
3-4 gånger i veckan  
5-6 gånger i veckan  
7 gånger i veckan eller mer 

 
4. Vilken typ av fysisk aktivitet brukar du utöva? 
 
 
 
 
Nedan följer några frågor om uppladdningsmål. Ett uppladdningsmål är något man äter 30-60 minuter innan 
träning. 
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5. Hur ofta brukar du äta ett uppladdningsmål innan träning?  

Aldrig  
Inför mindre än hälften av träningspassen Inför 

ungefär hälften av träningspassen Inför mer än 

hälften av träningspassen Alltid 

 
6. Om du äter uppladdningsmål, vad brukar de bestå av? 
 
 
 
 
7. Hur viktigt anser du att ett uppladdningsmål är för din prestation vid fysisk aktivitet?  

Inte viktigt alls  
Inte så viktigt  
Ganska viktigt 

Väldigt viktigt 

 

 

Nu kommer några frågor om återhämtningsmål. Ett återhämtnings mål är något man äter inom 1 timme efter 
träning. 

 
8. Hur ofta brukar du äta ett återhämtningsmål efter träning?  

Aldrig  
Efter mindre än hälften av träningspassen Efter 

ungefär hälften av träningspassen Efter mer än 

hälften av träningspassen Alltid 

 
9. Om du äter återhämtningsmål, vad brukar de bestå av? 
 
 
 
 
10. Hur viktigt anser du att ett återhämtningsmål är för att täcka energibehovet samt 
återhämtning efter träning?  

Inte viktigt alls  
Inte så viktigt  
Ganska viktigt 

Väldigt viktigt 

 
11. Använder du något/några kosttillskott?  

Ja Nej 

 
12. Om ja, vilket/vilka kosttillskott använder du? 


	För att analysera resultaten från enkätundersökningen skapades två olika rapporter i programmet Survey & Report. Den första rapporten behandlade hela undersökningsgruppen medans den andra rapporten var uppdelad på kön. Dessa rapporter tolkades sedan o...

