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Sammanfattning 

Titel: Synen på kostintag hos gymdeltagare 

Nyckelord: Matvanor, Påverkansfaktorer, Fysiskt aktiv, Kosttillskott 

Litteraturbearbetning och Tidigare forskning: Energiintaget för en fysisk aktiv individ är 

essentiellt för att kunna maximera en individs resultat och prestation. Energiintaget består av 

tre makronutrienter; Kolhydrater, protein och fett. Generellt har Sveriges befolkning goda 

kostvanor, men det finns skillnader mellan olika ålder, kön, ekonomiska och sociala 

situationer samt vart man bor så finns det skillnader. Matvanor verkar vara kopplade till olika 

faktorer till exempel fysisk aktivitet, inkomst med mera, men det är svårt att se något generellt 

mönster och dra någon slutsats. Populariteten av kosttillskott stiger, speciellt inom 

sportnutrition som har ökat med 40% sen 2010. Ökningen av kosttillskott är inte precis 

skyhöga men har ständigt fått tillväxt varje år som går, och under 2016 såldes 4.7 miljarder 

svenska kronor av kosttillskott. Utifrån tidigare forskning, så finns det fem olika skäl som 

påverkar ens persons matval. Hälsoskäl, Kulturella faktorer, Sociala faktorer, Personliga och 

Övriga faktorer 

Syfte: Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka tankar som ligger bakom 

kostvalen hos gymdeltagare som tränar på träningscenter. 

Metod: Kvalitativ metod användes i denna undersökning. Urvalet riktades mot fysiskt aktiva 

gymdeltagare mellan 20-40år, där sex personer mellan 21-32år intervjuades. 

Resultat: Deltagarna berättade att gymdeltagarnas matvanor såg annorlunda ut innan de 

började träna lite mer seriöst. Alla försökte hålla koll på sin energifördelning på olika sätt. 

Deltagarna ansåg kosttillskott som något tidsbesparande och prisvärt, men ingenting 

essentiellt för att uppnå sina träningsmål. Alla deltagare fick kunskap och tips från bekanta 

och olika internetkällor som till en början gav vägledning. 

Diskussion: Banduras teori är något som har kunnat kopplas till resultatet i denna studie. 

Sociala och personliga skäl i form av egna erfarenheter var de största faktorerna som 

påverkade vad för livsmedel samt energifördelning deltagarna hade valt. Dessa deltagare var 

som sagt endast personer som utövade sin träning i olika träningscenter såsom gym, där fem 

av sex hade som mål att bränna fett. Resultatet skulle förmodligen se annorlunda ut om 

deltagarna hade utövat andra aktiviteter samt träningsmål. Detta år något som framtida studier 

skulle titta närmare på. 
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Abstract 

Title: Gym participants view on dietary intake 

Keywords: Eating habits, Impact factors, Physically active, Supplements 

Background & Previous Research: The energy intake for a physically active individual is 

essential to maximize one's result and performance. Energy intake consists of three 

macronutrients, carbohydrates, protein and fat. Generally, Sweden has good food habits but 

there are differences depend on ages, gender, economic and social situations and where you 

live. Food habits appear to be connected to various factors such as physical activity, income 

and more, but it is difficult to see any type of pattern and draw any conclusion. The popularity 

of supplements rises, especially in sports nutrition, which has increased by 40% since 2010. 

The increase in nutritional supplements is not exactly huge, but has been growing every year, 

and in 2016, 4.7 billion SEK of supplements were sold. Based on previous research, there are 

five different reasons that can affect one's choice of food. Health reasons, Cultural factors, 

Social factors, Personal and other factors. 

Objective: The purpose of this study is to see what thoughts that are behind the food choices 

of a gym participant who trains at a training facility. 

Method: Qualitative method was used in this study. The selection was directed against gym 

participants between 20-40 years, where six people between the years of 21-32 were 

interviewed. 

Result: The participants told us how their eating habits were different before they started 

training more seriously. Everyone tried to keep an eye on their energy distribution in different 

ways. The participants considered supplements as something time-saving and affordable, but 

nothing essential to achieving their training goals. All participants received knowledge and 

tips from people they knew and different sources from the internet that gave guidance at the 

beginning. 

Discussion: Social and personal reasons in terms of their own experiences were the main 

factors influencing what food and energy distribution the participants had chosen. As 

mentioned, these participants were only people who exercised in training facilities such as the 

gym, where five out of six participants had the goal of burning fat. The result would probably 

look different if the participants had pursued other activities and had different types of 

training goals. This is something future studies could look closer into. 
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Förord 

Jag vill tacka alla deltagare som har medverkat i denna studie, utan er skulle undersökningen 

aldrig blivit till. Jag vill även ge ett stort tack till min handledare Pernilla Hedström som har 

hjälpt och bidragit mycket för att kunna frambringa denna undersökning. Slutligen vill jag 

tacka familj och bekanta för allt stöd. 
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1. Inledning 
I dagens samhälle finns det väldigt många faktorer som påverkar hur människor äter. Goda 

matvanor samt fysisk aktivitet bidrar till en bättre hälsa och håller oss borta från allvarliga 

sjukdomar såsom hjärt/kärlsjukdomar, en del cancerformer, stroke, typ 2-diabetes och kan 

förebygga psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016;  Livsmedelsverket, 2016; 

Socialstyrelsen, 2012). För många människor blir detta med mat dock väldigt komplext, på 

grund av att det finns så många faktorer som påverkar hur vi äter. Faktorer som spelar in kan 

exempelvis vara olika dieter, kulturell bakgrund, matkostnader, kosttillskott, hälsosjukdomar, 

släktningar och vänner (Kjellin & Borensjö. 2014). Vad som är optimalt och mest lämpligt för 

sina egna behov kan då vara en väldigt svår fråga. Kosten är oerhört viktigt för ens hälsa och 

träning. Oavsett om man är elitidrottare eller motionär, så har kosten en stor betydelse för att 

frambringa resultat i sin träning (Helms, Valdez & Morgan, 2015). 

 

Kosttillskott är även något som idag är oerhört populärt. Försäljning av kosttillskott i form av 

sportnutrition har ökat med över 40% sedan 2010 (Svensk Egenvård, 2016). Där den senaste 

statistiken från 2016 visar att det såldes kosttillskott för över 4,7 miljarder svenska kronor av  

i Sverige (Svensk Egenvård, 2016). Då populariteten ökar varje år som går och framförallt 

sportnutrition, så kan detta spela en stor roll för näringsintaget hos fysiskt aktiva. 

 

Då kost och träning blir alltmer populärt, så kommer det mer idéer om hur man ska äta för att 

uppnå de träningsmål man är ute efter. Det huvudsakliga intresset i denna studie är därför att 

undersöka vilka faktorer som påverkar gymdeltagares kostvanor och vilka kostmetoder 

personer som tränar på gym använder sig utav och varför de gör det. 
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2. Litteraturbearbetning 
 

2.1. Det optimala energiintaget hos fysiskt aktiva individer 

Hur mycket kalorier, det vill säga energi som en person behöver beror på ålder, kön, vikt, 

fysisk aktivitet och hur mycket muskelmassa personen har gentemot fett. Lindskog och 

Moberg (2016) framhåller också att kroppssammansättningen har den största betydelsen 

angående individens dagliga energiförbrukning. Skulle man konsumera alldeles för lite energi 

så kan kroppen börja förbruka muskelmassa, vilket på sikt kan ge sämre prestationer och 

resultat för en idrottare. Långsiktigt så förklarar Lindskog och Moberg (2016) att 

immunförsvaret blir drabbat om individen lider brist på näringsämnen. 

 

Ett överskott av energi är dock inte alltid heller att rekommendera. Vid ett intag av alldeles 

för mycket energi kan kroppen inte förbruka allt och är då tvungen att förvara det i kroppen 

som fett. Detta kan resultera i en viktökning som kan påverka den idrott man utför och kan 

långsiktigt göra att personen blir överviktig. Övervikt och fetma är ett allvarligt tillstånd och 

klassas idag som en av de största riskfaktorerna till sjukdom och förtidig död (Lindskog & 

Moberg, 2016; Livsmedelverket, 2012). 

 

På grund av alla dessa negativa aspekter, så försöker man konsumera den energimängd som 

kroppen förbrukar (om idrottaren eller gymdeltagare inte har som mål att gå upp eller ner i 

vikt). Saltin, Hambraeus, Andersson, Reinebo, Lindeberg och Broholmer (2000) framhäver 

att en sådan energikonsumtion gör att idrottaren kan prestera optimalt samt behålla sin 

kroppsvikt. 

 

2.2. Makronäringsämnen samt dess funktioner 

Kroppen förbrukar de näringsämnen vi konsumerar via maten och använder dessa för många 

viktiga funktioner. Dagligen måste kroppen förbruka näringsämnen för att fungera optimalt. 

Näringsämnen där kroppen behöver ett utbud på flera gram per dag definieras som 

makronäringsämnen (Jeukendrup & Gleeson, 2014). Dessa makronäringsämnen består av: 

kolhydrater, fett och protein. Detta är dessa kalorier vi konsumerar dagligen och det är 

kroppens primära energikällor. Kolhydrater och protein omfattar 4 kalorier/g medan fett 

innehåller 9 kalorier/g (Helms, Valdez & Morgan, 2015). Jeukendrup och Gleeson (2014) 
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menar att dessa makronäringsämnen har essentiella funktioner hos kroppen och framförallt 

för de individer som är fysiskt aktiva. 

 

2.2.1. Kolhydrater 

Vid träning så förbrukas glykogen i musklerna. För att fylla på glykogenet igen och för att 

kunna återhämta sig optimalt till nästa träningstillfälle så behövs kolhydrater. Jeukendrup och 

Gleeson (2014) framhåller att kolhydrater är väsentligt för fysiskt aktiva personer på grund av 

att kroppens primära energikälla är just detta makronäringsämne. I jämförelse med protein 

och fett, så behövs dock inte kolhydrater för att hålla oss vid liv. Helms, Valdez och Morgan 

(2015) förklarar vidare att kolhydrater är viktigt för att prestera sitt bästa vid fysiska 

aktiviteter, men är teknisk sett inte essentiellt för liv och funktion. Är man fysiskt aktiv så 

rekommenderar man att 50% av sitt intag ska innehålla kolhydrater. Det är dock inte ovanligt 

att aktiva idrottare konsumerar mer än 50% kolhydrater (SOK, 2009 ; Helms, Valdez & 

Morgan, 2015). 

 

Kolhydraternas främsta funktion i kroppen är att tillhandhålla energi via lagrat glykogen, och 

många personer brukar genast konsumera kolhydrater efter träning för att driva på processen. 

Dock verkar ett återhämtningsmål direkt efter träning inte vara så väsentligt hos gymträning. 

Helms, Valdez och Morgan (2015) förklarar att man inte alltid utför flera uttömmande 

utmaningar av glykogen vid till exempel styrketräning, och medger att vid en måttlig mängd 

kolhydratrik kost så kommer glykogenet bli påfyllt inom 24 timmar. Oftast när man tränar på 

ett gym eller träningscenter så tränar man samma muskelgrupp igen inom två till sju dagar 

beroende på träningsprogram. Helms, Valdez och Morgan (2015) framhåller att vid de studier 

som undersökte om prestation och muskelmassa skulle ökas med hjälp av ett 

återhämtningsmål direkt efter träning, så hade endast en liten minoritet fått goda effekter. 

Majoriteten märkte således inga betydande effekter när de tog ett återhämtningsmål direkt 

efter träning. Glykogenpåfyllning direkt efter träning är kanske då inte det viktigaste man ska 

fokusera på angående sin kost i jämförelse med att konsumera tillräckligt med energi. Dock 

påpekar Helms, Valdez och Morgan (2015) om man utför mycket konditionsträning såsom 

intensiva intervallträning samt ett styrketräningspass på samma dag, så bör man ta mer hänsyn 

till glykogenpåfyllning. 
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2.2.2. Protein 

40% av proteinvävnaden i kroppen finns i människans muskulatur. Själva 

proteinkonsumtionen är väldigt populär bland gymaktiva individer, där man konsumerar 

mycket kött då det är en fullvärdig proteinkälla. Jeukendrup och Gleeson (2014) berättar att 

under antika Grekland så konsumerade man mycket kött innan de olympiska spelen, vilket 

tyder på att proteinkonsumtion hos idrottare var populär även på den tiden. 

 

När man vilar det vill säga inte utövar någon sorts fysisk aktivitet, så består protein till 15% 

av energiförbrukningen i kroppen (Jeukendrup & Gleeson, 2014). Är man fysiskt aktiv så 

kommer kroppen börja förbruka mer protein och skulle man konsumera för lite kolhydrater 

samt fett, så kommer kroppen använda sig mer av protein. Helms, Valdez och Morgan (2015) 

påpekar att kaloribegränsningar gör att kroppen förbrukar både mer protein från mat och från 

kroppsproteiner. Skulle någon konsumera för lite protein under en kort period, exempelvis 

under en eller ett par dagar så upptäcker denne nog inga stora förändringar. Men pågår det 

under en längre period till exempel en vecka eller längre så kommer volymen på själva 

kroppsstorleken att minska. Sundin (2013) förklarar att man förmodligen inte ser någon 

skillnad när man tittar på sig själv i spegeln eller vid kroppsmätningar, men gradvis så 

kommer en volymminskning att ske och styrkan hos individen bli då drabbad negativt. Hur 

mycket styrkan försämras samt hur stor volymminskning det blir är beroende på hur stor 

själva proteinunderskottet är. Men med ett alldeles för högt proteinintag, till exempel mer än 

3g/kg kroppsvikt per dag, så kan det leda till hjärt- och kärlsjukdomar på grund av en ökning 

av blodfettsnivåer. Därtill kan kväveutsöndringen ökas i urinen vilket kan frambringa 

dehydrering samt njursjukdomar. För att motverka dehydrering så förklarar Jeukendrup och 

Gleeson (2014) att man måste höja vätskeintaget om man konsumerar väldigt stora mängder 

av protein. 

 

Studier visar att proteinintaget för idrottare inte behöver ligga över 1.8g/kg för att ge resultat. 

Jeukendrup och Gleeson (2014) framhäver att kraftidrottare brukar konsumera en väldigt stor 

mängd av protein med en inställning om att det ska ge ännu mer styrka samt muskelmassa. 

Jeukendrup och Gleeson (2014) menar att detta i princip är onödigt och att dessa idrottare 

istället borde fokusera mer på att konsumera de andra makronutrienterna istället.  
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2.2.3. Fett 

Många anser att fett är något negativt där många relaterar det med viktökning och sämre 

hälsa. Då bortser man sannolikt ifrån fettets livsviktiga funktioner i kroppen gällande hälsa 

och prestation. Fett är som sagt en viktig energikälla tillsammans med kolhydrater och måste 

finnas för att bibehålla hälsa, där till exempel essentiella fettsyror är oerhört viktigt då 

kroppen själv inte kan producera det (Jeukendrup & Gleeson, 2014). Fettets funktion i 

kroppen är att absorbera fettlösliga vitaminer samt livsviktiga fettsyror. SOK (2009) 

framhåller också att 25-35% av maten man konsumerar ska innehålla fett. Om någon har ett 

väldigt stor energibehov så kan man konsumera över rekommendationerna, vilket brukar gälla 

för atleter såsom längdskidåkare och triatleter. Anledningen bakom detta är att det krävs att 

kosten blir mer omfångsrik för att tillgodose energibehovet, vilket gör det lättare att 

konsumera mer energi, speciellt med fett då det innehåller 9kcal/g.  

 

När det gäller en person som har ett lågt energibehov motsatsen så bör personen i fråga 

konsumera ca 25% fett, vilket skapar mer utrymme för kolhydrater. SOK (2009) framhäver 

att om man konsumerar fett under varje måltid såsom frukost, lunch, middag så bör man ligga 

runt rekommendationerna. Man bör hålla sig ifrån en hög fettkonsumtion innan samt direkt 

efter träning på grund av att fett åker långsamt ned vid magsäckstömningen, vilket kan orsaka 

mag- och tarmbesvär samt att det tar längre tid att fylla på glykogenförråden (SOK, 2009). 

 

De omättade fettsyrorna (fleromättat fett samt enkelomättat fett) har stora roller för vår hälsa, 

där strömming, lax, vegetabiliska oljor samt nötter är goda källor. Dock påpekar SOK (2009) 

att det ännu är otydligt vilken mängd samt vilket inflytande fettsyrorna har på en persons 

prestation. 

 

2.3. Svenska befolkningens matvanor 
Matvanor är ett komplext ämne att diskutera då det förekommer väldigt många faktorer som 

kan påverka en individs matvanor. Folkhälsomyndigheten (2016) framhåller att goda 

matvanor bidrar till en bra hälsa samt välbefinnande som vidare kan ge en positiv 

hälsoutveckling. Fysisk aktivitet tillsammans med goda matvanor kan förhindra allvarliga 

sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, en del cancerformer, stroke, typ 2-diabetes, 

skador i rörelseorganen och det kan förebygga psykisk ohälsa  (Folkhälsomyndigheten, 2016;  

Livsmedelsverket, 2016; Socialstyrelsen, 2012).  
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Vidare tar Folkhälsomyndigheten (2016) upp att svenska befolkningen generellt har goda 

matvanor, dock förekommer det skillnader kring olika kön, ålder, sociala och ekonomiska 

situationer samt vart man är bosatt. Personer med högskoleutbildning konsumerar en mer 

näringsrik kost såsom grönsaker, frukt, bär med mera, men de dricker mer alkohol än 

individer med lägre utbildning (Livsmedelsverket, 2012). Ohälsosamma matvanor 

förekommer mer bland personer med låg utbildning och låga inkomster 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Folkhälsomyndigheten (2016) menar att det behövs en större 

satsning på flera nivåer, för att förbättra befolkningens matvanor. Alla medverkande bör ha ett 

gemensamt syfte samt ändamål och förtydliga hur dåliga matvanor kan framkalla allvarliga 

sjukdomar. 

 

Livsmedelsverkets (2012) undersökningar för åren 2010-11 indikerar att unga män och 

kvinnor mellan 18-30år verkar ha de sämsta matvanorna i Sverige. Denna åldersgrupp 

konsumerar mer onyttig mat såsom läsk och pizza, och äter mindre grönsaker, frukt, fisk samt 

skaldjur jämfört med de som är äldre. Livsmedelsverket (2012) medger också att kvinnor 

konsumerar vanligtvis mer näringsrik mat än männen, där deras kost innehåller mer fibrer, 

folat, fleromättad fett, kalcium samt vitamin C. Män konsumerar mindre socker i jämförelse 

med kvinnor, dock får de i sig mer energi i form av alkohol.  

 

Samma undersökning har även visat att den genomsnittliga Body Mass Index (BMI) har ökat 

sen 1997. I denna undersökning hade 14% av kvinnorna och 13% av männen fetma de vill 

säga deras BMI var 30kg/m2 eller högre. Övervikt och fetma är en av de största riskfaktorerna 

när de gäller sjukdom och död, vilket gör denna situation allvarlig (Livsmedelsverket, 2012). 

Livsmedelsverket (2012) uppger också att det finns en relation mellan matvanor tillsammans 

med olika faktorer såsom inkomst, fysisk aktivitet med mera. Dock är det svårt att se klara 

mönster angående dessa samband. De individer som är fysiskt aktiva konsumerar mest 

näringsrikmat. Detta gäller både män och kvinnor. De äter mer bär, frukt, juice, pasta, bröd, 

kött, järn, folat och generellt mindre sötsaker i jämförelse med de som inte är så fysiskt 

aktiva. Livsmedelsverket (2012) framhåller även att de som tränar regelbundet har ett större 

intag av energi, protein, fleromättat fett samt vitamin D. 

 

När man studerar energifördelningen bland svenska folket så består 47% av kolhydrater 

(inklusive fibrer), 35% av fett och slutligen 18% av protein. Undersökningen visar att 
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konsumtionen av fibrer är alldeles för lite där endast en av tre konsumerar rätt mängd fibrer, 

där de yngre konsumerar minst. Dock har fiberintaget höjts jämfört med studier som har 

gjorts innan, men just nu konsumerar svenska folket i genomsnitt två tredjedelar av den 

rekommenderade mängden (Livsmedelverket, 2012). 

 

2.4. Kosttillskott och dess popularitet 

Några individer måste ha ett väldigt hög kaloriintag för att åstadkomma en energibalans, och 

detta kan skapa problem för vissa. De kan därför få näringsbrist eller andra brister om de inte 

lyckas komma upp i de nivåer som de behöver. För att motverka detta så konsumerar många 

kosttillskott, något som har fått en väldigt stor popularitet i dagens samhälle. Skulle det finnas 

brist av ett sorts näringsämne så kompletterar man med ett kosttillskott. Hambreus (1995) 

framhäver att många tror att de kommer få mycket bättre resultat med kosttillskott. 

Uppfattningen är att kosttillskott är något essentiellt som bör ingå i kostupplägget. 

 

Det kosttillskott som har blivit väldigt populärt de senaste åren är sportnutrition och 

marknadsförs som att det ska förbättra resultat samt prestation (Hambreus, 1995; Svensk 

Egenvård, 2016). Med en varierad kost så visar studier angående kosttillskott att det inte 

behövs, under förutsättning att det inte finns någon allvarlig brist i kosten som hindrar 

prestation och resultat (Hambreus, 1995 ; Helms, Valdez & Morgan, 2015).  

Försäljning av kosttillskott i form av sportnutrition har ökat med över 40% sedan 2010 

(Svensk Egenvård, 2016).  

 

Tillväxten inom denna bransch är inte skyhöga men man påpekar att det växer ständigt uppåt 

varje år som går där statistiken angående kosttillskottförsäljningen har höjts. Man har sett på 

statistiken att viktminskningsprodukter minskar i popularitet medans sportnutrition går i 

motsatta riktning. Under 2016 så har tillväxten ökats med 2.4%, där speciellt 

kosttillskottförsäljningen via internet har ökat avsevärt. Svensk Egenvård (2016) tror att den 

yngre samt tränade generationen står bakom detta och är de som litar på de produkterna som 

säljs på nätet (Svensk Egenvård, 2016).  

 

	
	



	 13	

3. Tidigare forskning 
 

3.1. Faktorer som påverkar individens matval 

Kjellin och Borensjö (2014) gjorde en överblick över flera forskningsartiklar och kom fram 

till fyra olika faktorer som påverkar en individs val av mat: hälsoskäl, kulturella faktorer, 

sociala faktorer, personliga skäl och slutligen övriga skäl. 

 

3.1.1. Hälsoskäl 

En del individer väljer att äta en specifik kost på grund av olika hälsoskäl. Kanske har de 

någon sorts matallergi eller intolerans som då gör att de måste undvika vissa matprodukter, 

vilket gör att dessa personer i denna kategori kräver en annorlunda kost i jämförelse med 

andra. Exempel på dessa tillstånd är personer med dålig tandhälsa, benskörhet, njur- och 

cancersjukdomar, hjärtinfarkt m.m. (Livsmedelsverket, 2016). Andra faktorer som ingår i 

hälsoskäl är hur vi bli påverkade av olika sorters matreklam med träning som fokus. Van 

Kleef, Shimizu och Wansink (2011) gjorde en undersökning på just detta och resultatet visade 

att de som medverkade och blev påverkade av sådan reklam hade minskat sitt kaloriintag och 

fått en annorlunda syn angående mat. 

 

3.1.2. Kulturella samt sociala faktorer 

Kulturella faktorer är t.ex. hur olika religioner påverkar en individs matval. Högtider, 

maträtter eller speciella sätt att tillaga mat är vad några religioner har, vilket till slut påverkar 

deras matvanor. Exempel på detta är t.ex. Ramadan som hör till religionen Islam där de ska 

fasta en viss period en gång per år. Under påsk så firar kristendomen med att konsumera 

mycket ägg som ska föreställa "nytt liv" och många kristna fastar även under denna period 

(Kjellin & Borensjö. 2014). Sådana kulturella faktorer inverkar individens matvanor och 

vidare påverkar hur deras matval kan se ut.  

 

Andra faktorer som klassas inom kulturella faktorer, är hur föräldrar har påverkat vår syn på 

mat. När man är barn, så ser man sina föräldrar som förebilder och mycket av själva 

matvanebeteendet bli då inspirerat av föräldrarna (Savage, Fisher & Birch, 2007). Genom 

mänsklighetens historia så levde man med matbrist, men idag så lever de flesta helt tvärtom 

gentemot hur det var en gång i tiden de vill säga med ett överflöd av mat. Savage, Fisher och 

Birch (2007) framställer att detta har orsakat att övervikt samt överätande har utvecklats och 
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detta är en respons av föräldrarnas matvanor, då det finns så mycket tillgång till mat i 

hemmen nu i jämförelse med förr. Barn lär sig under de fem första åren när, vad och hur 

mycket mat man konsumerar, vilket påverkar barnens framtida beteende kring mat samt 

matvaneutvecklingar baserar sig på dessa fem första åren. 

 

Sociala faktorer/miljöer kan stå för en väldig stark faktor angående vilken kost vi väljer att 

konsumera. Kjellin och Borensjö (2014) framhåller att en miljö där vänner, bekanta eller 

trevliga personer kan inspirera en individ att konsumera mat på ett annorlunda sätt såsom att 

äta en viss matprodukt. En undersökning som gjordes av Stead, McDermott, Mckintosh och 

Adamson (2011) beskriver att det finns normer hos ungdomar som hindrar goda kostvanor. 

Ungdomar kan bli påverkade när de hör vad andra har för åsikter angående vad man 

konsumerar. Man såg då i denna studie att de förekom mer negativa känslor i samband med 

hälsosamma matval hos ungdomar. 

 

Vad som styr angående måltiden man äter är de individer som är närvarande. Den livsstil man 

lever i är väldigt påverkad av de människor man spenderar tid med. Är man tillsammans med 

en grupp individer, så finns det en stor chans att man konsumerar mat på ett liknande sätt som 

de andra (Kjellin & Borensjö, 2014). 

 

3.1.3. Personliga och övriga skäl 

Enligt den största organisationen för näring- och matexperter Academy of Nutrition and 

Dietics, så är smaken den största faktorn när man väljer vad man ska konsumera. Vad man 

anser som god smak är något helt personligt och har ett visst samband med personens kultur 

och uppväxt. Vad man anser vara god eller dålig mat kan vara mycket olika för olika 

individer (Freeland-Graves & Nitzke, 2013).  

 

En undersökning utfördes i Sverige av Johansson och Långvall (2011) med avsikt att studera 

föreställningar, tankar samt attityder bakom val av återhämtnings- och mellanmål hos fysiskt 

aktiva individer. Resultatet indikerade att personliga erfarenheter hade en stor roll angående 

val av mat. Vad gäller kosttillskott användes dessa främst på grund av praktiska samt 

tidsbesparande skäl.  

 

Olika sorters råvaror t.ex. fryst, torkad, färskt eller konserverad kan påverka ens matval, inte 

bara på grund av vår personliga smak utan priset på sådana varor. Folkhälsomyndigheten 
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(2016) framställde som sagt att ekonomi var en stor del av vad man tänker köpa för mat. 

Academy of Nutrition and Dietics påstår att matprodukters pris är den näst största faktorn till 

vad vi äter (Freeland-Graves et al., 2013). 

 

Övriga skäl som kan påverka är brist på kunskap angående kost. Livsmedelsverket (2012) såg 

i sin undersökning om Sveriges kostvanor, att de med hög utbildning hade generellt en mer 

näringsrik kost. Andra undersökningar har också visat att atleter med goda kunskaper för 

näringslära har haft en framgångsrik idrottskarriär (Hull m.fl. 2016 ; Ozdogan & Ozcelik, 

2011 ; Alaunyte m.fl. 2015). 

 

3.2. Sammanfattning av litteraturbearbetning och tidigare forskning 

Energiintaget för en fysiskt aktiv individ är essentiellt för att kunna maximera en individs 

resultat och prestation. Energiintaget består av tre makronutrienter: Kolhydrater, protein och 

fett. För att kroppen ska kunna fungera optimalt så måste dessa energikällor konsumeras. 

Kolhydrater är kroppens främsta energikälla vid fysisk aktivitet, men är teknisk sätt inget 

essentiellt för liv och funktion. Protein är viktigt för människans muskulatur, om en för liten 

mängd konsumeras så drabbas individens styrka samt muskelmassa. Fett är en viktig 

energikälla tillsammans med kolhydrater och är väsentligt för en persones hälsa. Generellt har 

Sveriges befolkning goda kostvanor, men mellan olika ålder, kön, ekonomiska och sociala 

situationer samt vart man bor så finns det skillnader. Fysiskt aktiva individer samt personer 

med högskoleutbildning konsumerar en mer näringsrik kost, ohälsosamma matvanor 

förekommer mer hos individer med lägre utbildning samt mellan åldern 18-30år. Matvanor 

verkar vara kopplat till olika faktorer till exempel fysiskt aktivitet, inkomst med mera. Men 

det är svårt att se någon generellt mönster och dra någon slutsats. Populariteten av 

kosttillskott stiger, speciellt inom sportnutrition som har ökat med 40% sen 2010. Ökningen 

av kosttillskott är inte precis skyhöga men har ständigt fått tillväxt varje år som går, och under 

2016 såldes 4.7 miljarder svenska kronor av kosttillskott. Utifrån tidigare forskning, så finns 

det fem olika skäl som påverkar en persons matval. Hälsoskäl handlar om personer som har 

matallergi eller intolerans till vissa matvaror som måste undvika dessa. Kulturella faktorer 

kan vara om religion eller hur uppväxten har inverkat kostvanorna. Sociala faktorer är hur 

vänner och bekanta har påverkat. Personliga faktorer kan vara om man föredrar en viss 

smak, olika sorters råvaror eller bara skaffat sig egna erfarenheter. Slutligen Övriga faktorer 



	 16	

såsom kunskap angående näringslära är också en faktor som kan ligga till grund för hur och 

vad en människa väljer att äta. 
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4. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att studera vilka tankar som ligger bakom matvalen hos 

personer som tränar på gym/träningscenter. 

 

4.1. Frågeställningar 

• Vilken typ av mat väljer en gymdeltagande personer? 

• Vad för metoder använder gymaktiva för att uppnå sina träningsmål utifrån kosten? 

• Vilka faktorer påverkar gymaktiva personer att äta på ett speciellt sätt? 
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5. Teoretisk referensram 
En teori som behandlar hur vi är beroende av varandra är Albert Banduras teori angående 

social inlärning. Enligt Bandura (1971) så lär sig människor hur man beter sig genom att 

observera andra människor. Man skapar en uppfattning när man observerar andra, och vid en 

senare situation kommer denna kunskap användas som vägledning. Den sociala 

inlärningsteorin förklarar hur vårt beteende ändras vid interaktioner med andra under olika 

sociala miljöer. Bandura tror att en persons beteende och själva världen orsakas av varandra. 

Han tyckte att behaviorism var alldeles förenklat, då endast miljön ansågs påverka beteende. 

Slutligen ansåg han att fyra faktorer påverkade social inlärning: 

 

• Uppmärksamhet: Om någon beteendeförändring ska ske så måste man på något sätt 

vara uppmärksam. Faktorer som drar till uppmärksamhet leder till att man börjar 

observera saker. Något som leder till att vi lär oss mindre är faktorer som skulle 

påverka vår uppmärksamhet negativt, till exempel sjukdom, trötthet med mera. 

 

• Retention: Man kommer ihåg nånting man var fascinerad av eller något man har sett 

flera antal gånger. Man utvecklar då egna mentala bilder av själva minnet. Detta är 

minnen av det som på något sätt berörde vår uppmärksamhet. 

 

• Motorisk reproduktion: Detta handlar om hur vi från våra minnen lyckas översätta det 

till ett beteende. Man ska kunna framställa ett beteende man kommer ihåg, detta kan 

ses som att man imiterar någon. 

 

• Motivation: En viktig faktor för en beteendeförändring är om man beundrar någon och 

blir motiverad av det. Detta gör att man observerar, lär sig samt imiterar hur en eller 

flera personer utför något (Bandura, 1971). 

 

Människor som inte har så mycket erfarenhet av något eller skulle vilja medverka i en 

specifik miljö, kan bli påverkad av individer som man anser besitter den kunskap man saknar 

och börjar lära sig från dessa personer. Detta kan handla om träningsmål, kost eller att vilja 

delta i en specifik miljö. Man ändrar sitt beteende för att känna att man tillhör i en viss grupp 

och imiterar andra för att åstadkomma samma resultat.  
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6. Metod 
Eftersom syftet samt frågeställningarna handlade om att undersöka individers uppfattningar 

angående sina matval så valdes en kvalitativ metod. Kvalitativa ansatser används för att förstå 

olika individers känslor, erfarenheter, beteende och upplevelser av något. Detta görs bland 

annat genom intervjuer, för att på så sätt sedan kunna beskriva olika scenarier eller 

upplevelser kopplat till ett område. Man försöker uppnå en fördjupad förståelse i det ämne 

man undersöker, där de som medverkar även får möjligheten att svara mer utförligt. Detta gör 

att en kvalitativ studie blir mer passande i jämförelse med en kvantitativ studie (Kvale & 

Brinkman, 2014; Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

6.1.Urval 

Deltagarna skulle vara fysiskt aktiva där de tränar tre eller fler gånger i veckan på ett 

gym/träningscenter. Deltagarnas ålder skulle vara mellan 20-40år. I denna ålder kan man anta 

att deltagarna tänker igenom sina matval, där de har eget ansvar angående matkonsumtion 

samt inköp av mat. Respondenterna som deltog i undersökningen var vänners bekanta där 

vissa var genom snöbollsurval, där deltagaren rekommenderade en annan respondent till 

intervjun. 

 

6.2. Tillväggångasätt 

Deltagarna intervjuades med en halvstrukturerad livsvärldsintervju. Detta betyder att man 

försöker förstå de olika motiven i den levda vardagsvärlden från deltagarnas synvinkel. Kvale 

och Brinkman (2014) framhåller att man söker deltagarens beskrivning av deras levda värld 

genom en tolkning av ämnet. Denna sorts intervju är som sagt halvstrukturerad, vilket innebär 

att den varken är sluten eller öppen. Det gör att intervjun kan likna ett vanligt vardagssamtal, 

men baserar sig på en intervjuguide (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuguiden består av sju 

huvudfrågor (Bilaga 1), dock förekom olika följdfrågor beroende på deltagarnas svar. 

 

Jag kontaktade bekanta och vänner med en förfrågan om de kände personer som passade mitt 

urval, och skulle vilja delta i undersökningen. Därifrån kontaktade jag dem, gav de 

information angående undersökningen syfte och hur deras medverkande skulle användas i 

studien. Sedan skickades en bilaga (Bilaga 2) med ytterligare information angående studien, 

författaren samt universitet. Deltagarna fick sedan bestämma när och hur de ville intervjuas. 
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Intervjuerna tog mellan 17-25min och genomförandet skedde via samtal på Skype eller 

Facebook och spelades in med hjälp av en telefon. 

 

6.3. Analys 

Vid analys av intervjuerna så gjordes först en meningskoncentrering och meningstolkning. 

Med en meningskoncentrering så förkortar man deltagarens förklaringar och försöker få fram 

det väsentliga. Kvale och Brinkman (2014) förklarar att långa beskrivningar pressas samman 

till en kortare beskrivning där det centrala i texten formuleras om i några ord eller meningar. 

Sedan görs en meningstolkning på materialet där man fördjupar sig i textens innebörd. 

Intervjuerna transkriberades och lästes igenom innan dessa två steg skede. Analysen börjar 

egentligen vid intervjuerna, där man lyssnar och tolkar deltagarnas förklaringar och sedan 

lyssnar en gång till på inspelningen. Kvale och Brinkman (2014) framhåller att man ska finna 

och tolka de kategorier som förekommer på intervjuerna och tänka på helheten. Skapa, 

fastställa och identifiera olika teman för att hitta sammanhang hos intervjuerna, och därefter 

kunna resonera vad man har kommit fram till i studien. 

 

6.4. Reliabilitet och Validitet  
Viktiga begrepp som används inom forskning är reliabilitet samt validitet. Om en studie görs 

om och man skulle få samma sorts resultat, så betyder det att reliabiliteten hög. Reliabilitet 

nämns mycket inom kvantitativa metoder då det handlar om mätningar, men det används vid 

kvalitativa metoder också om en liknande undersökning skulle genomföras (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Faktorer som kan påverka reliabiliteten kan vara inspelning, dåligt 

formulerade frågor samt deltagarens dagsform vid intervjun till exempel sjukdom eller 

trötthet (Kvale & Brinkman, 2014). För att hålla reliabiliteten hög, så såg jag till att 

intervjufrågorna som ställdes inte var för krångliga, att de kopplade till studiens 

frågeställningar samt syfte. Jag testade även ljudet på inspelningen där intervjun tog plats, och 

för att det deltagaren skulle känna sig både trygga och redo för intervjun så fick de bestämma 

när intervjun skulle ske. Det kan dock vara svårt att upprepa samma undersökning så att 

resultatet blir identiskt. Detta på grund av att andra respondenter deltar i undersökningen, där 

det finns stor sannolikhet att de har andra erfarenheter av det undersökta ämnet. 

 

Validitet handlar om hur väl studien har lyckats undersöka det ämnesområde man hade tänkt 

studera. Är studiens uppgifter pålitliga, stämmer tolkningen av resultatet, har studiens 
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frågeställningar blivit besvarade av metoden man använt och hur pålitlig är analysen hos 

undersökningen? Författaren påverkar mycket av dessa faktorer, på grund av man har ansvar 

för studiens metod och själva tolkningen av resultatet. Själva författaren hos undersökningen 

är i sig ett instrument, särskilt hos kvalitativa undersökningar (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Frågeställningarna i denna studie blev besvarade. Dock skedde intervjuerna som sagt via 

röstsamtal (Skype och Facebook), vilket kan ha påverkat hur man tolkade resultatet, då jag 

inte såg deras ansiktsuttryck. För att försöka hålla validiteten hög så tog jag hänsyn till detta 

och var extra tydlig vid frågorna och hur jag tolkade svaren. De vill säga om de verkligen 

svarade på de frågeställningar jag hade i studien. Deltagarnas svar upprepades även av mig 

för att försöka förstå deras känslor och åsikter angående området. 

 

6.5. Etik 

Hassmén och Hassmén (2008) framhåller att etik uppdelas i fyra forskningsetiska krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet är att deltagarna i undersökningen ska få information angående intervjun 

både skriftligt och muntligt innan intervjun börjar. Deltagarna har rätt till att avbryta intervjun 

samt att det är helt frivilligt (samtyckeskravet). Konfidentialitetskravet handlar om att all 

information de delar i intervjun och deras identitet ska hanteras konfidentiellts, med andra ord 

kommer ingen få tillgång till materialet förutom intervjuaren/författaren själv. De som 

medverkar får information angående vilket sätt intervjun kommer användas, undersökningens 

syfte, analys och vem som kommer ta hand om intervjumaterialet (nyttjandekravet) (Kvale & 

Brinkman, 2014 ; Hassmén & Hassmén, 2008). Innan intervjun tog plats så skickades 

information ut till alla deltagare (Bilaga 1). Sedan innan intervjun började, så berättade jag om 

dessa punkter, studiens syfte samt deltagarnas roll i undersökningen en gång till. 
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7. Resultat 

 

7.1. Intervjudeltagarna 

Deltagarna som medverkade i undersökningen var mellan 21-32 år och var fysiskt aktiva 3-6 

dagar i veckan på ett träningscenter. Tre män och tre kvinnor intervjuades. Samtliga män 

tränade endast styrketräning, två kvinnor körde både gruppass samt styrketräning och en 

kvinna tränade bara styrketräning. Fem av alla respondenterna hade träningsmålet att gå ner i 

vikt samt reducera kroppsfett under intervjutillfället, där endast en man fokuserade på att bli 

starkare och större. Alla förutom två konsumerade regelbundet något slags kosttillskott 

regelbundet. 

 

M1: Man 24år, styrketränar 5-6ggr/veckan 

M2: Man 22år, styrketränar 5-6ggr/veckan 

M3: Man 21år, styrketränar 5ggr/veckan 

K1: Kvinna 28år, styrketränar 3ggr/veckan 

K2: Kvinna 28år, gruppass och styrketränar 4-5ggr/veckan 

K3: Kvinna 32år, gruppass, löpning, styrketränar 5ggr/veckan 

I: Intervjuare 

 

7.1. Träningen ändrade deltagarnas kostvanor 

Deltagarna förklarade hur deras kostvanor såg annorlunda ut innan de började vara mer 

fysiskt aktiva. För vissa åt frukost, lunch och middag som vanligt men hade andra typer av 

maträtter. Eller så åt de flera måltider som var mer utspridda under hela dagen.  

 

En som styrketränar 5-6 dagar i veckan berättar hur hans måltider var väldigt oplanerade om 

man skulle jämföra med idag: 

 
M1: Innan jag började ta träning seriöst så kunde det vara dagar då jag käkade bara 

frukost under hela dan, sen en annan dag åt man massa chips och chokladkakor, så nu 

har man mycket mer rutin då man käkar mer regelbundet och att varje måltid har nåt 

typ av syfte så att säga. 
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En deltagare som också styrketränar 5-6 dagar i veckan, förklarar att de han konsumerade 

kunde vara i princip vad som helst innan han tog träningen mer seriöst. 

 
I: Du åt alltså inte på detta sätt innan du började träna mer seriöst? 

M2: Nä, då åt jag vad jag ville skulle jag till och med säga, nu försöker jag äta 

tillräckligt med protein och inte försöka äta för onyttigt, men inte vara för hård mot 

sig själv heller liksom.  

 

En annan deltagare som tränar 5-6 gånger i veckan både gruppass och styrketräning berättar 

att hennes ändring var nästan omedvetet: 

 
K1: Det var nåt man gjorde automatisk tror jag, man var mer noga att välja mat som 

var bättre typ.  

I: Skulle det vara på grund av hur pass aktiv du har blivit? 

K1: Jo, det tror jag, men har liksom inte tänkt på det så mycket heller men jag kanske 

väljer frukt lite oftare som snacks än en bulle till exempel, och gör lite mer 

hälsosammare måltider under dagen. 

 

De andra deltagarna hade också liknande svar där de ville minska mängden socker och 

sötsaker i sin kost. Kostförändringen som skedde hos deltagarna verkar vara beroende på hur 

fysiskt aktiv man hade blivit. De flesta deltagare tränade 5-6 dagar i veckan och ville att det 

skulle leda till någonting. Detta verkar ha gjort att de började ändra sina kostvanor i både 

stora och små steg för att gynna träningen och frambringa resultat. 

 

7.2. Medveten energifördelning 

Det var endast en deltagare som verkligen räknade sina makronutrienter varje dag, vilket han 

gjorde på grund av målet han hade just nu, men menade också att han kommer senare att sluta 

räkna. Resten av deltagarna räknade inte makronutrienter. Dock var de medvetna om 

energifördelningen och hade det i åtanke när de konsumerade mat under dagen.  

 

Han som räknade sin energifördelning berättade hur han gjorde samt hur han visste att den 

mängd makronutrienter han konsumerade var tillräckligt: 

 
M1: Jag väger all mat och skriver ner allting på en app i mobilen, liksom jag försöker 

käka så mycket jag kan men ändå gå ner i vikt varje vecka...., 
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...väger mig själv varje morgon och tar medelvärdet för hela veckan, sen så jämför jag 

veckorna med varandra för att se om jag har gått ner i vikt eller inte... 

 

Han berättade även hur han mätte sina kroppsdelar i slutet på varje vecka, för ibland så ser 

han skillnader på måtten men inte på själva vikten. Men såg han inga förändringar på vikt 

eller sina mått så sänkte han sina makronutrienter, för att fortsätta bränna fett varje vecka. På 

detta vis kunde han se att den mängd mat han åt var tillräcklig för att tappa fett, samt 

bibehålla muskler och sin prestation så gott han kunde under sin styrketräning. 

 

Resten av deltagarna räknade varken kalorier eller makronutrienter, men de hade alltid koll 

om maten innehöll mycket av en viss makronutrient. Försökte de konsumera mindre 

kolhydrater så valde man matvaror som innehöll lite av just den makronutrienten.  

 

Här är ett exempel på hur en deltagare försöker hålla koll på sin energifördelning via att dela 

upp själva tallriken: 

 
M2: ...har koll på vad för typ av mat som innehåller till exempel mycket kolhydrater 

eller protein, och delar upp tallriken med olika sorters mat till exempel ris, kyckling, 

grönsaker och har då en aning om vad för innehåll jag har ätit. 

 

Detta gav deltagaren en aning om vad för mat han skulle kunna äta senare och göra lite 

planering utav det. Andra deltagare hade vissa tider där de skulle konsumera olika livsmedel. 

Till exempel mer kolhydrater innan träning, äta lite nötter var tredje timme, protein efter 

träning eller inga kolhydrater på kvällen. En deltagare förklarade att om hon åt väldigt mycket 

kolhydrater en dag, så skulle de påverka vad hon skulle äta dagen efter. 

 

Även om alla inte visste exakt mängden på sin energifördelning, så var det någonting de 

absolut brydde sig om. Detta var något alla hade i åtanke och var en stor faktor angående 

vilken typ av livsmedel de konsumerade. 

 

7.3. Träningsresultat bestämde energifördelningen samt val av mat 

Alla var som sagt medvetna om sin energifördelning. Men vad för sorts uppdelning av dessa 

makronutrienter samt val av mat var beroende på deras träningsmål. Nu hade fem av sex 

deltagare målet att bränna fett, och alla dessa deltagare fokuserade på att reducera 
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kolhydratsmängden för att uppnå detta mål. En deltagare hade som mål att bli starkare och 

bygga muskler, så han fokuserade han på att äta tillräckligt för att försöka förbättra sina 

prestationer i styrketräning. När de fick frågan varför de konsumerade en sådan 

energifördelning, så var det på grund av resultaten de fick när de följde ett visst kostintag. 

 

En deltagare berättar att hon reducerar kolhydrater på grund av de resultat hon har fått: 

 
K3: När jag sänker kolhydrater så har jag helt klart märkt skillnad, men det tar ett tag 

innan jag märker något, men det sker när jag sänker kolhydraterna och minskar 

sötsaker.  

 

En annan deltagare förklarar hur han utbytte vissa livsmedel och testade sig fram vad som gav 

bäst resultat: 

 
M3: Förr höll jag till en kostschema typ brunris, fullkornspasta och sånt men jag 

tyckte de inte funka, sen följde jag en diet med nästan bara broccoli och tonfisk, och 

då tappade jag jättemycket fett men jag började tappa i muskler också, sen började jag 

lägga till havregryn igen såna där bra saker, och testat att ta bort olika mat och lagt 

till, sen har jag hittat vad som funkar och behållit det. 

 

Han som räknade sina makronutrienter testade också olika sätt tills han såg resultat på sin vikt 

eller sina mått, dock gick han bara utifrån makronutrienterna samt träningen och inte med 

olika sorters livsmedel: 

 
M1: ...sen om jag ser inga förändringar i vikt eller i måtten speciellt runt midjan, så 

sänker jag kolhydraterna med 15 till 25g och ibland tillsammans med några gram fett, 

eller så lägger jag till något cardiopass för att bränna mer kalorier. Ser jag någon 

förändring så behåller det och skulle jag fastna igen så ändrar jag på något igen. 

 

Den största faktorn till hur och vad de konsumerade för mat, var om de skulle komma 

närmare till sina träningsmål eller inte. Fick de se resultat så behöll de samma sorts kostintag. 

Såg de inga förändringar under en viss tid så var de tvungna att ändra på något, vilket gjorde 

att de alltid var medvetna om sin energifördelning eller vilka livsmedel de konsumerade 

dagligen, för att sedan kunna skapa en förändring om det skulle behövas. 
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7.4. Gynnsamt med kosttillskott men inget essentiellt 

Alla deltagare förutom två konsumerade kosttillskott regelbundet. De hade väldigt liknande 

åsikter angående kosttillskott, att det var väldigt tidsbesparande och i vissa fall billigare att 

inköpa. Men ingen tyckte att kosttillskott var väsentligt förutom om personen i fråga hade 

brist av något näringsämne. 

 

Här berättar en deltagare att han tycker det är viktigt om man har näringsbrist, dock skulle han 

inte använda kosttillskott som en måltidsersättare: 

 
M3: Har man brist på nånting så är de väl viktigt, jag har inget emot kosttillskott om 

dem vet hur man gör och behöver det. Men jag vill inte ersätta måltider med till 

exempel en proteinshake, det är nånting jag tar efter träning eller känner att jag 

behöver. 

 

Han tog kosttillskott för tillfälligt i form av aminosyror. Det var något han personligen gillar 

att dricka under sina träningstillfällen. Andra deltagare utrycker även hur tidsbesparande samt 

billigt vissa kosttillskott kan vara och nämnde proteinpulver ofta: 

 
M2: Det är billigare med proteinpulver jämfört med mat och tycker det är smidigare 

att fixa än att hålla på och laga mat. 

 

K2: Proteinpulver går väldigt snabbt att fixa och tycker det mättar ganska mycket. 

 

M1: Jag tar proteinpulver och tycker det har vart bra då det är lättare för mig att få 

upp tillräckligt med protein, och det är även billigare och lättare att göra då det går så 

snabbt. 

 

Vissa tog också vitaminer och mineraler men inte alls lika ofta, där några tog multivitamin 

ibland och D-vitamin endast under vintern. 

 

Så kosttillskott var generellt positivt hos deltagarna, där de blev säkra att de fick i sig 

tillräckligt med protein eller vitaminer och mineraler. Dock var de osäkert om det verkligen 

hjälpte så mycket. Slutligen var alla var övertygad om att detta var inget essentiellt för att 

kunna uppnå sina träningsmål. 
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7.5. Informationskällan var viktig men inte viktigast 

Vad för sorts kostintag dessa deltagare bestämde sig för var utifrån deras resultat. Såg man 

inget resultat så ändrade man livsmedel eller energifördelning. Dock innan de bestämde sig 

för att äta på detta sätt, så hade de olika informationskällor som startade det hela. De flesta 

fick hjälp och tips från bekanta som tränade på samma sätt och hade liknande träningsmål. 

Många följde även personer på nätet som också tränade på samma sätt, vilket gjorde att de 

försökte lära sig av deras kunskaper angående mat och träning. De ansåg att kunskap och 

informationskällor var viktigt för att veta hur man gör, men det var resultatet som fortfarande 

spelade störst roll. 

 

En deltagare berättar hur han även fick tips angående vilka personer man skulle följa på nätet, 

men att det handlar också mycket om att pröva sig fram: 

 
M1: ...jag kollat mycket på nätet också men det är svårt och se vad man kan lita på, så 

där har jag också fått tips om vilka personer som är pålitliga liksom. Men det är 

mycket att prova sig fram för att hitta vad som passar bäst för sig själv, men när man 

har vänner med mer erfarenhet så är det lättare och att bli guidad hur man ska göra. 

 

Som sagt var det resultaten som spelade störst roll angående val av mat, dock byggdes 

grunden från förebilder, tränare eller bekanta. När de sedan försökte testa själv så visades det 

sig i flesta fall ge resultat, vilket gjorde att de behöll samma typ av kostintag. Men var det 

något som kändes dåligt eller att det inte frambringade resultat, så ändrade de något 

omedelbart. 

 

7.6. Sammanfattning av resultat 

Resultatet visade att deltagarnas matvanor var annorlunda nu gentemot innan de började träna 

mer seriöst. De ansåg att de kostintag man hade förr skulle inte bidra till de träningsmål man 

strävade efter. Alla försökte hålla kolla på sin energifördelning på olika sätt. En räknande sin 

energifördelning, medans resten försökte hålla koll via de livsmedel man konsumerade. 

Utifrån detta kunde de justera beroende på deras resultat. Deltagarna tog hänsyn till de 

resultat man fick, och därifrån bestämde man energifördelning samt livsmedel. Det var endast 

två deltagare som inte konsumerade kosttillskott regelbundet. De ansåg kosttillskott som 

något tidsbesparande och prisvärt, men ingenting essentiellt för att uppnå sina träningsmål. 

Alla deltagare fick kunskap och tips från bekanta och olika internetskällor som gav 
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vägledning i början. Sedan fick de testa fram vad som funkade bäst, på grund av tipsen de gav 

var inte garanterat att de fick resultat. 
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8. Diskussion 

 

8.1. Metoddiskussion 

När jag som intervjuare uppfattade att jag inte fick någon mer information från deltagarna så 

avslutades intervjun. Så även om det inte var fler än sex personer som intervjuades, så fick jag 

svar på alla frågeställningar jag hade i denna studie. På grund av att intervjun var 

halvstrukturerad, så liknande intervjun ett samtal så vid vissa tillfällen besvarades flera frågor 

under en huvudfråga. Så vissa deltagare fick inte exakt samma frågor, dock anser Hassmén 

och Hassmén (2008) att detta tillhör hur en kvalitativ studie är uppbyggd. På detta sätt utgår 

man från deltagarnas tankebanor och åsikter, vilket gjorde att respondenterna i min studie 

besvarade frågorna mer fritt.  

 

Dock kan dessa frågor ha påverkat deltagarna under intervjuerna. Vissa frågor som deltagarna 

skulle besvara handlade om kunskap angående näringslära, till exempel energifördelning eller 

informationskälla vilket kan ha påverkat deltagarnas svar till frågorna. De kan ha känt sig 

pressade att besitta kunskap angående näringslära, och kan ha formulerat om sina svar för att 

göra mig nöjd. Dock var de väldigt noga med att förklara varför de utförde saker på olika sätt, 

och då handlade det oftast om att de såg resultat utifrån deras erfarenheter, vilket innebär att 

de trots allt varit ärliga i sina svar. 

 

Alla intervjuer skedde via röstsamtal på Skype och Facebook. För att deltagarna skulle känna 

sig mer trygga så fick de bestämma när intervjun skulle ta plats. Men på grund av att ingen av 

samtalen skedde på plats utan bara utifrån röstsamtal, så såg man inga ansiktsuttryck eller 

känslor hos deltagaren. Man kan då möjligtvis tolka deras svar på fel sätt. Jag som intervjuare 

tog hänsyn till detta och var extra tydlig vid frågorna. Deltagarnas svar upprepades även av 

mig för att förstå deras känslor och åsikter angående området. Dock bör man vara kritiskt hos 

en metod som denna, då det kan förekomma problem när man spelar in ljudet från en annan 

elektroniskt apparat där ljudet kan vara oduglig, vilket kan påverka studiens resultat. Men 

detta var inget problem samt tog jag hänsyn till detta med att testa ljudet innan intervjun 

började. Då deltagaren visste att inspelningen var igång, så skulle detta kunnat ha påverkat 

dem. Frågorna handlade om deras erfarenheter och upplevelser så kan man inte exkludera att 

det är ett känsligt ämne att samtala om. 

 



	 30	

Deltagarna som deltog i studien var vänners bekanta där vissa var genom snöbollsurval, de 

vill säga att en deltagare rekommenderade en annan respondent till intervjun. Hassmén och 

Hassmén (2008) framhåller att detta ger studien en större tillförlitlighet då författaren inte har 

valt sina deltagare. Men sex deltagare i studien kan vara få för att det ska ha hög 

generaliserbarhet. Dock framhäver Hassmén och Hassmén (2008) att man inte studerar det 

generella i kvalitativa studier, utan med kvalitativa studier så undersöker man det unika hos 

personer. Där personen berättar sina känslor och åsikter hos de frågor som blir ställda. På 

grund av den kvalitativa metoden så begränsas antal medverkande i undersökningen vilket gör 

att generaliserbarheten minskas, men detta är även något som kvalitativa forskningar inte 

syftar till (Kvale & Brinkman 2014). 

 

Man ska ta hänsyn till att denna studie handlade endast om personer som var fysiskt aktiva 

vid ett träningscenter. Fem av sex deltagare hade samma träningsmål, och resultatet visade att 

kopplingen mellan träningsmål och val av mat var stark. Om fler deltagare med andra 

träningsmål deltog skulle man kunna jämföra deras åsikter och erfarenheter med varandra 

såsom energifördelning samt metoder. Så för att kunna dra en bättre slutsats och få en mer 

komplett bild av resultatet så behövs de förmodligen fler deltagare med andra träningsmål. 

Detta är något man måste ta hänsyn till i resultatet av denna undersökning.  

	
8.2. Resultatdiskussion 
Johanssons och Långvalls (2011) undersökning om tankar och attityder bakom val av 

återhämtnings- och mellanmål hos fysisk aktiva individer, så kunde man se att erfarenhet 

verkade ha stor betydelse vilka livsmedel samt kosttillskott man konsumerade. Detta liknar 

vad den här undersökningen har sett där det var viktigt att få vägledning i början, men såg 

man inget resultat på sig själv så var man tvungen att förändra något och gå utifrån egna 

erfarenheter. Även om informationskällan skulle vara pålitligt, så var individens resultat det 

som spelade störst roll angående val av mat.  

 

Johansson och Långvall (2011) nämnde att faktabaserade argument kan vara betydelselösa 

om det motsäger personens erfarenheter. Egna erfarenheter kan ses som "personliga skäl", där 

Kjelin och Borensjö (2014) klassade som en av fem faktorer som spelade stor roll angående 

en persons val av mat. En av dessa faktorer handlade även om sociala faktorer, där vänner och 

bekanta kunde inspirera vad man konsumerade för livsmedel. Alla deltagare som ställde upp i 

denna undersökning fick information och tips från antingen bekanta eller personer som var 



	 31	

kopplat till samma sorts träning man utövade. Man frågade människor som utövade samma 

sorts träning och lärde sig från dessa personer. Det kunde även vara personer man följde på 

nätet som inspirerade dem om hur man skulle göra. Banduras (1971) teori handlade om hur vi 

människor lär oss hur vi beter sig via att observera andra personer. När man observerar andra 

människor så får man kunskap samt en egen uppfattning av situationen. Sedan kommer denna 

kunskap användas som vägledning vid en liknande situation. Detta är den sociala 

inlärningsteorin som då förklarar hur vårt beteende kan ändras vid olika interaktioner vid 

sociala miljöer. Något som kan klargöra hur deltagarna i denna studie gjorde en 

beteendeförändring. De såg förmodligen att de kostvanor de hade innan skulle inte fungera 

och fick inspiration från någon som utövade samma sorts träning samt liknande träningsmål. 

Detta gjorde sannolikt att de ändrade sina kostvanor, då det skulle ge större chans att 

frambringa de resultat man strävade efter. 

 

Ekonomi tillhör också "personliga skäl" där Folkhälsomyndigheten (2016) framställde att det 

kan spela en stor inverkan på vad man kan köpa samt konsumera för mat. Detta var något 

deltagarna inte nämnde så mycket under intervjun, dock när man talade om kosttillskott så 

berörde man hur pris kunde spela en viss roll. Deltagarna ville ibland konsumera något som 

var tidsbesparande och samtidigt något de visste skulle gynna deras träning och kost. Dessa 

var de stora anledningarna bakom konsumtionen av kosttillskott, där vissa hade även bättre 

priser än andra matvaror. Vilket gjorde kosttillskott väldigt effektivt och prisvärt i olika 

situationer. Dock var de som sagt ingen som tyckte kosttillskott var något nödvändigt om inte 

personen i fråga hade brist av något näringsämne. Detta stämmer med vad Hambreus (1995) 

och Helms, Valdez och Morgan (2015) lyfter fram där studier visar att kosttillskott är inget 

essentiellt om personen konsumerar en varierad kost. Men deltagarnas konsumtion av 

kosttillskott var inte nödvändigtvis för resultatets skull, utan hur tidsbesparande samt prisvärt 

produkterna kunde vara, vilket gjorde att kosttillskott blev det bättre valet. Populariteten av 

kosttillskott behöver då inte bara handla om att man tror de kommer ge mycket bättre resultat 

som Hambreus (1995) poängterade. 

 

Johansson och Långvall (2011) indikerar i deras studie att ekonomiska, praktiska, tidsmässiga 

och kunskap angående kosttillskottkonsumtionen var det som påverkade allra mest hos deras 

deltagare. Något som man även kunde se i denna undersökning. Kosttillskott kan då slutligen 

vara mer gynnsamt än vanliga matvaror i vissa fall. På grund av att sådana faktorer spelade 

störst roll angående deras konsumtion av kosttillskott, så skulle detta förmodligen bidra till en 
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lättare väg att uppnå de träningsmål man strävade efter. Dock var det oklart hur essentiellt 

kosttillskotten var för ens resultat. När deltagarna fick den frågan så ansåg dem att det 

verkligen inte var nödvändigt med kosttillskott, förutom om personen i fråga hade 

näringsbrist som skulle påverka ens hälsa negativt. Deltagarna tyckte att en varierad och 

näringsrik kost skulle vara tillräckligt för att uppnå resultat. Något som de anser var viktigare 

än att konsumera kosttillskott. 

 

Saltin, Hambraeus, Andersson, Reinebo, Lindeberg och Broholmer (2000) framhäver att en 

idrottare presterar optimalt med ett energiintag som motsvarar sin egen energiförbrukning. På 

grund av att de flesta som deltog ville gå ner i vikt/bränna fett så var förmodligen detta inte 

deras huvudfokus. En deltagare uttryckte sig att det viktigaste för honom angående kosten 

vara att konsumera tillräckligt med mat men inte för mycket, och där var huvudmålet att 

förbättra sina prestationer i den fysiska aktivitet han utövade. I jämförelse med de andra så var 

prestation inte riktigt de viktigaste, utan det var förändringar i kosten för att kunna gå ner i 

vikt, vilket gjorde deras utseende samt andra mätningar såsom vikt, mått och kroppsfett deras 

huvudfokus. Märkte de för drastiska skillnader eller inga alls, så var det någonting de var 

tvungen att ändra på. 

 

De som fokuserade på att reducera kroppsfett ville konsumera mindre kolhydrater, mer 

protein och normal mängd med fett. Någonting som alla fokuserade på var att konsumera 

tillräckligt med protein. Jeukendrup och Gleeson (2014) framhäver att idrottare speciellt 

kraftidrottare konsumerar protein i onödiga mängder, och skulle kunna fokusera mer på de 

andra makronutrienterna. Det är svårt och veta om deras intag låg runt rekommendationerna 

för fysiskt aktiva individer, dock är sannolikheten liten att de konsumerade för lite protein. 

Sundin (2013) nämner negativa effekter såsom volymminskning samt försämrad styrka om 

man konsumerar för lite protein, något som inga av deltagarna nämnde under intervjun. En 

deltagare hade haft liknande reaktioner, dock var det på grund av ett alldeles för litet 

energiintag. Dessutom var det under en väldigt kort period. Lindskog och Moberg (2016) 

framhävde att ett alldeles för lågt energiintag kan ge samma sorts effekter där kroppen börjar 

förbruka muskelmassa och ger därefter försämrad styrka. Detta var som sagt inget som 

drabbade deltagarna vid detta ögonblick. 

 

Inför framtida studier, så bör man dela upp och bestämma vad för sorts träningsmål de 

personer som deltar i studien ska syfta åt. På grund av deltagarnas träningsmål i denna studie 
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handlade främst om att bränna fett, så kan resultatet vara för ensidig. Något man bör ta hänsyn 

till är att åldern hos deltagarna i undersökningen var ganska lika. Framtida studier bör 

intervjua respondenter med lite mer spridning i ålder. Sedan tränade alla deltagare vid ett 

träningscenter och utövade samma fysiska aktiviteter. För framtida forskningar så bör man 

undersöka andra fysiska aktiviteter samt sporter för att få en bättre bild på vad andra fysiskt 

aktiva individer har för erfarenheter.  

 

Hur resultatet skulle sett ut om deltagarna hade utövat andra aktiviteter samt träningsmål blir 

svårt att dra några slutsatser ifrån denna undersökning. Någonting som framtida studier skulle 

kunna kolla närmare på. 

 

8.3. Slutsats 

Resultatet visade att deltagarna lärde sig från andra människor hur man skulle gå tillväga, 

men tjänade man inget på de kostintag man hade så krävdes det en förändring. Sociala och 

personliga skäl i form av egna erfarenheter var de största faktorerna som påverkade vad för 

livsmedel samt energifördelning deltagarna hade valt. De kulturella faktorerna de vill säga de 

kostvanor man hade under sin uppväxt och innan man började träna seriöst, blev vad som 

förändrades helt hos deltagarna. Kosttillskott konsumerades på grund av hur gynnsamt, 

tidsbesparande samt prisvärt det var i vissa situationer. Men ingen deltagare trodde att 

kosttillskott skulle vara väsentligt för att uppnå olika träningsmål. 
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Bilaga 1 

	
	
	
	
	
	
 

Hej! 

Jag, Philippe Pahlberg, är student på Karlstad Universitet och läser på idrottsvetenskaps 

programmet och skriver just nu mitt examensarbete inom idrottsvetenskap.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som påverkar en fysiskt aktiv individs val av 

mat. Undersökningen kommer ske via intervjuer som tar ca 20min att genomföra. Detta är 

absolut inget kunskapstest, utan är bara intresserad utav dina erfarenheter och åsikter 

angående detta ämne. Jag kommer spela in våran intervju så allt du säger kommer med, men 

detta är helt anonymt och kommer behandlas konfidentiellts. Jag kommer vara den enda 

personen som har tillgång till materialet, samt den enda som kommer lyssna på själva 

inspelningen. Jag kommer även slänga intervju inspelningen när undersökningen är avslutad. 

 

Du kan avbryta intervjun när som helst utan att ange någon anledning. All information ni 

medger kommer användas till undersökningens syfte. 

 

Som sagt, detta är helt frivilligt och om ni vill delta så kommer allting att behandlas 

konfidentiellts. Endast jag kommer ha tillgång till de information ni medger och själva 

inspelningen, som kommer slängas när studien är klar. 

 

Undrar ni något och har frågor före eller efter intervjun, så kan ni kontakta mig:  

philippe.pahlberg@gmail.com 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
Vad är din ålder? 

 

Vad för sorts träning utför du? Hur ofta? 

 

Vad har du för träningsmål? 

 

Vad fokuserar du mest på angående kosten? 

 

Har du koll på energifördelningen?  

 

Vad har påverkat denna sorts matval? 

 

Hur är dina åsikter angående kosttillskott? Är det något du har testat eller konsumerar 

regelbundet? 

 


