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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ungdomar som spelar golf på Skandia Junior Tour 

i Sverige förhåller sig till ämnet näringslära, samt att försöka få en förståelse för hur deras 

inställning är till kostens betydelse för deras idrottsliga prestationsförmåga. För att besvara 

syftet konstruerades följande tre frågeställningar; 1) Vilken kunskapsnivå befinner sig 

ungdomarna på vad gäller frågor av allmän karaktär inom ämnet näringslära? 2) Hur ser 

ungdomarnas kostvanor ut i samband med tävling? 3)Vilka samband finns det mellan lågt 

handicap inom idrotten och goda kunskaper inom ämnet näringslära? 4) Vilka könsskillnader 

finns det vad gäller förhållningssättet till ämnet näringslära?  

Metod 

Studien vilar på material från en kvantitativ enkätundersökning med en del kvalitativa inslag. 

Frågeformuläret innehöll 27 stycken frågor med karaktären fasta svarsalternativ och 7 stycken 

med öppna svarsalternativ. Vid databearbetningen användes Microsoft Office Exel 2007 och 

IBM SPSS Statistics 19. Deltagarna i undersökningen bestod av elitspelande golfungdomar i 

åldrarna 13-21 år som medverkade vid två tävlingar arrangerat av Skandia Junior Tour. 

Ungdomarnas spelhandicap varierade ifrån +2.4 till 8.8 och antalet respondenter i studien var 

102 stycken varav 37 flickor och 65 pojkar.  

Resultat 

På kunskapstestet uppnådde 34,3 % av ungdomarna ett resultat över 65 % rätt, ingen 

respondent fick alla rätt och två respondenter fick inte något rätt alls. De mest förekommande 

livsmedlen innan en tävling var havregrynsgröt, bröd och vatten. Under golfrundan var de 

mest förekommande livsmedlen bananer (80,3 %) och smörgåsar (76,4 %), 99 % drack vatten. 

Några statistiskt säkerställda samband gick det inte att utläsa vad gäller ungdomarnas 

handicap i relation till resultaten på kunskapstestet. Vilket innebär att det inte går att uttala sig 

om att det finns ett samband mellan lågt handicap och goda kunskaper inom ämnet 

näringslära. 

Slutsats 

Ungdomarnas kunskap i den här studien visade sig vara något bristfälliga, vilket även 

avspeglade sig i deras förhållningssätt till ämnet näringslära i relation till deras idrott. 

Majoriteten av ungdomarna värderade kostens betydelse som hög, däremot matchar inte deras 

inställning och attityder deras kunskaper och beteenden inom ämnet näringslära. 
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1. Inledning  
 

1.1 Introduktion 
 
Kost har sedan urminnes tider varit intressant för idrottsutövare, detta har lett till att det idag 

finns en rad berättelser om hur idrottare har valt att äta på olika sätt med förhoppningar att det 

ska förbättra sin prestationsförmåga. Redan från så tidigt som 600 f.kr berättas det exempelvis 

om den olympiska brottaren Milos som bestämde sig för att äta cirka 10 kilo kött per dag för 

att prestera på bästa sätt (Abrahamsson, Andersson, Becker & Nilsson 2002, s.395). Det finns 

även en del mer aktuella och närliggande exempel från vårt eget land, som när till exempel 

golfspelaren Jesper Parnevik började äta vulkansand för att rensa tarmarna och rena kroppen 

från gifter (Aftonbladet 2002). Eller som när skidskytten Björn Ferry efter sina framgångar i 

OS i Kanada 2010 berättade om sina nya matvanor som baserades på att äta lite kolhydrater 

och mer fett, ett koncept som enligt honom själv förbättrade hans förmåga att prestera under 

såväl träning som tävling (Dagens Nyheter 2011).  

 

Kost är något som debatteras i stor omfattning i både Sverige och övriga världen. De flesta 

frågor handlar uppnå vissa ideal som att äta sig frisk, smal och i form, denna debatt har lett till 

att ett kommersiellt intresse har växt fram kring utvecklingen av olika livsmedelsprodukter. 

Trots denna debatt om vad som är rätt och fel att äta samt denna massproduktion av livsmedel 

som ska verka som hjälpmedel så är det fortfarande många som ställer sig frågan hur dessa 

ideal ska uppnås. Det är inte helt ovanligt att i media läsa om olika kostexperters råd och 

anvisningar vad gäller olika bantningsmetoder. Det finns även forskare och professorer inom 

området som på ett mer vetenskapligt sätt uttalar sig inom ämnet näringslära i form av 

vetenskapliga artiklar inom områden som träning, hälsa och viktminskning. Dessvärre kan 

budskapen se olika ut och i de flesta fall kan deras åsikter vara av helt olika meningar. Om 

professorer och experter inte kan enas inom området, hur ska då andra, konsumenter, idrottare 

eller kontorsarbetare veta vilka råd som är bra att ta till sig, eller vilka argument som är värda 

att lyssna på vad gäller så kallad bra och dålig kost. 

 

Vad som är bra eller dålig bränsle för den mänskliga kroppen är svårt att avgöra då det är ett 

flertal faktorer som kan påverkar valet av kost. Samma typ av kost fungerar till exempel inte 

för alla typer av idrottsutövare, saker som intensitet, aktiveringsgrad och muskulär påfrestning 

är bara några av många faktorer som en idrottare måste ta hänsyn till när det gäller val av 

kost. Under flera år som elitaktiv inom golfsporten har jag träffat många personer som har 
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uttalat sig om vad som är rätt kost för min idrott. Vad som har varit rätt och fel har varit svårt 

att avgöra då kunskapen inom ämnet inte har varit allt för stor. Den något bristande 

kunskapen har idag lett till en nyfikenhet, en nyfikenhet att undersöka ämnet ytterligare. 

Nyfikenheten kring ämnet har skapat en vilja att undersöka vilka kunskaper golfspelande 

ungdomar idag har inom ämnet näringslära och om deras kostvanor är anpassade efter 

idrottens utformning. 

 

1.2 Bakgrund 
 
Golf handlar om en synergistisk relation mellan utrustning, teknik och den mänskliga kroppen 

för att möjliggöra för golfspelaren att på ett upprepningsbart sätt koordinera kroppsrörelserna 

för att utföra en golfsving. Både vad gäller utrustning och teknik är golfsporten i framkant, det 

existerar många utvecklade system och program som används som hjälpmedel för att bland 

annat optimera valet av utrustning samt för att analysera golfspelares teknik på detaljnivå.  

 

När den tredje komponenten, den mänskliga kroppen, ses över syns ett tydligt mönster. 

Personligen upplever jag att stort fokus inom golfvärlden läggs på att optimera kroppen rent 

fysiskt. Majoriteten av den forskning som bedrivs inom golfsporten idag handlar om att 

förbättra prestationsförmågan bland utövarna genom att förbättra en rad olika fysiska 

komponenter som till exempel styrka, rörlighet och explosivitet. Även den psykologiska 

aspekten inom idrotten är något som det skrivs mycket böcker och publicerad många 

forskningsartiklar om. Dessa två aspekter är självklart två väldigt viktiga komponenter för att 

optimera en golfspelares prestationsförmåga. Däremot finns det en komponent som nästan är 

bortprioriterad när det gäller att optimera det fysiska och psykiska tillståndet för en 

golfspelare under såväl träning som tävling. Den komponenten handlar om att förse kroppens 

muskler, nerver, hjärna och celler med näring, vätska och energi för att de ska kunna fungera 

på ett så bra sätt som möjligt. Musklerna och nerverna behöver näring och energi för att 

optimera de tekniska och fysiska färdigheterna, muskulär trötthet kan till exempel påverka 

kroppens rörelseförmåga vilket i sin tur kan leda till en försämrad förmåga att utföra en 

korrekt teknik (Tripp, Boswell, Gansneder & Shultz 2004, s.316-320).   

 

Näring och energi behöver inte alltid förbättra de egenskaper och färdigheter som en spelare 

har, i många fall handlar det istället om att med hjälp av kosten lyckas bibehålla nivån på 

dessa för att prestationsförmågan inte ska försämras. Det slutgiltiga tävlingsresultatet är 
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sammanlänkat med alla dessa delar av kroppen och framgången avgörs ofta av hur väl dessa 

delar fungerar. En ytterligare aspekt inom golfen som gör det hela lite mer komplicerat är att 

dessa delar även ska fungera under en lång tidsperiod då en golftävling kan pågå under flera 

timmar. Att ämnet näringslära i relation till golfutövning inte är mer utforskat går det är 

uttrycka sig något fundersamt till, vilket att har lett till ett intresse att utforska och undersöka 

ämnet ytterligare på egen hand. 

 

1.3 Beskrivning av den aktuella idrotten  

och de näringsfysiologiska krav som detta medför 

 

Det aktiva fysiska utförandet av en golfsving tar cirka 1.3 sekunder från att klubban sätts i 

rörelse till att klubban träffar bollen (McTeigue, Lamb, Mottram, Pirozzolo & Cochran 1994, 

s.50-58), vilket innebär att det är endast under en kort tidsperiod som en golfspelare har 

möjligheten att påverka utgången av ett slag. En professionell golfspelare slår 

uppskattningsvis mellan 70-76 slag per tävlingsrond, det innebär att den totala tiden som det 

tar att utföra själva golfsvingen under en golfrunda över 18 hål är 90-100 sekunder. Lägg där 

till att en tävlingsrond över 18 hål på elitnivå kan pågå upp till 5-6 timmar, vilket innebär att 

endast 0,5 % av tiden kommer under en tävling att spenderas på att utföra själva golfsvingen. 

Trots en sådan liten mängd tid som en spelare har möjligheten att påverka resultatet är den 

korta tidsperioden direkt avgörande för en spelares framgång eller misslyckande under en 

tävling eftersom det är den spelare med minst antal slag som slutligen vinner 

tävlingarna.(Smith 2010, s.637)  

 

Det är inte ovanligt att en elitspelare går mer än 10 km på golfbanan under en tävlingsrond 

(Duncan, NcNally & Bradley 2006, abstract), även eventuella höjdskillnader är en faktor som 

kan öka de fysiska kraven. Energiutgiften kan även variera beroende på om golfspelaren bär 

sina klubbor eller drar klubborna på en vagn. Det finns studier gjorda som har med hjälp av 

bärbar syreupptagningsutrustning lyckats uppskatta dessa skillnader. En spelare som bär sina 

klubbor på en kuperad golfbanan förbrukar uppskattningsvis 1954 kcal (11,8 kcal/minut) 

under en golfrunda över 18 hål. Denna mätning omfattade en gångsträcka på 8.69 kilometer 

och en total gångtid på 2 timmar och 46 minuter. Om en spelare istället drar sina klubbor på 

en vagn minskar energiutgiften till 1527 kcal (9,3 kcal/minut) (Sell, Abt & Lephart 2008, 

s.128-132). Något som också påverkas av att spela golf över 18 hål är kroppens 
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blodsockernivå. I en studie redovisas resultat som visar på att blodsockernivåerna sjunker i 

genomsnitt med 20 procent hos unga individer efter genomförandet av en golfrunda (Broman, 

Johnsson & Kaijser 2004, abstract).  

 

De fysiologiska påfrestningarna som en golfspelare utsätts för under en golfrunda är inte 

särskilt höga i relation till andra idrotter, vilket bekräftas i en studie som gjordes på ett antal 

golfspelare på elitnivå. Studiens resultat visade att den fysiologiska påfrestningen låg på 52.1 

procent av den maximal hjärtfrekvens vid genomförandet av en 18 håls träningsrunda, medan 

värdet steg till 61.0 procent av den maximala hjärtfrekvensen under en tävlingsrunda (McKay, 

Selig, Carlson, & Morris 1997, s.55-61). Orsaken till skillnaden mellan träning och tävling 

förklarar författarna genom ett troligtvis ganska stort psykologiskt stresspåslag under 

tävlingen, vilket även påverkar spelarna fysiologiskt. Att golf kan klassas som en lågintensiv 

idrott är även något som Murase, Kamei, & Hoshikawa bekräftar genom att publicera resultat 

som visar att den genomsnittliga träningsintensiteten ligger på 35-41 procent av VO2max vid 

genomförandet av en 18 håls golfrunda (Murase, Kamei, & Hoshikawa 1989, abstract). 

 

De muskulära påfrestningarna för en professionell golfspelare är relativt stora, en elitspelare 

svingar en golfklubba över 2000 gånger under en tränings- och tävlingsvecka (Pink, Perry & 

Jobe 1993, s.385-388). Det är inte heller ovanligt att en elitspelare genomför över 300 

kraftfulla svingar per träningstillfälle (Thériault & Lachance 1998, s.45).  

 

1.4 Energibehov vid idrottande 

En idrottare är ur ett näringsfysiologiskt perspektiv unik på grund av den stora mängden 

träningstimmar. Det är inte ovanligt att höga krav ställs på prestation och hälsa vilket 

resulterar i att en idrottares energi-, närings-, och vätskeintag spelar en viktig roll för att 

möjliggöra för att dessa krav ska kunna uppnås. Den stora mängden träningstimmar innebär 

också att energiomsättningen och energiförbrukningen ökar (Abrahamsson et al. 2006, s.396). 

För att en idrottare ska kunna uppfylla de krav som ställs på prestation och hälsa krävs det att 

idrottaren skapar en balans vad gäller energiomsättningen. Energibalans innebär att 

energiintaget, som görs via mat, vätska och eventuella energitillskott, motsvarar 

energiförbrukningen som påverkas av den basala ämnesomsättningen och den fysiska 

aktiviteten. Långvarigt energiunderskott kan leda till viktnedgång, minskad muskelmassa och 

på lång sikt finns det risk för försämring av prestationsförmåga och hälsa. Ett energiöverskott 
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kan bland annat leda till viktuppgång vilket också kan inverka negativt på prestationen och 

hälsan.(Sveriges Olympiska Kommitté2009, s.7) 

1.5 Näringsämnen 

Föda tillför näringsämnen, vilka alla har en eller flera funktioner i den mänskliga kroppen. 

Dessa näringsämnen delas ofta in i sex olika kategorier; kolhydrater, fetter, proteiner, 

vitaminer, mineraler och vätska. Deras funktioner kan i sin tur delas in i tre huvudkategorier.  

Proteinet tillhör den kategorin av näringsämnen som påverkar tillväxt och utveckling, vilket 

proteinet i princip är det enda näringsämnet som har den funktionen. Fettet och 

kolhydraternas funktion är att verka som energigivare, vilket är den andra huvudkategorin. I 

en tredje huvudkategorin finns näringsämnen som vitaminer, mineralämnen och proteiner, 

dessa näringsämnen reglerar metabolismen.(Jeukendrup & Gleeson 2007, s.12)  

 

Kolhydrater 

Kolhydrater som energiämne har en rad olika funktioner. Kolhydrater i form av stärkelse, 

socker och glykogen fungerar som energikälla samt som bränsle åt kroppens alla muskler, 

celler och organ. (Benardot 2006, s.3) Kolhydrater är ett ämne som är vanligt förekommande i 

de flesta koster. Stärkelse får vi huvudsakligen från bröd och andra spannmålsprodukter som 

till exempel pasta, ris, potatis och ett fåtal rotfrukter. Matbröd är den största fiberkällan och 

svarar för en tredjedel av människans kostfiberintag. Däremot bör matbröd med högre andel 

fullkornsmjöl prioriteras då det innehåller fler kostfiber och näringsämnen jämfört med ljust 

bröd innehållande siktat vetemjöl.(Abrahamsson et al. 2006, s.91) 

 

Kolhydrater är bränsle för både muskulaturen och det centrala nervsystemet. Vid fysisk 

aktivitet används kolhydrater som energikälla. Träningsintensiteten är det som avgör graden 

av kolhydratsförbrukningen, ju högre träningsintensitet, desto högre är den totala 

förbrukningen av kolhydrater. Vid lättare form av daglig träning rekommenderas fem till sju 

gram kolhydrater per kilo kroppsvikt, vid hård daglig träning bör det dagliga intaget av 

kolhydrater ligga på minst tolv gram per kilo kroppsvikt.(Abrahamsson et al. 2006, s.403-

404). 

 

Kolhydrater omvandlas till energi i kroppen på olika sätt. Skillnaderna visar sig i hur stor 

ökningen av blodsocker och insulin blir i kroppen som en reaktion av en viss kolhydratkälla. 

Det vill säga hur lång tid det tar för kroppen att bryta ner och absorbera kolhydratkällan tills 
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blodsockernivån stiger. Dessa skillnader bland kolhydrater gör att idrottare bör överväga både 

för och nackdelar med olika typer av kolhydrater för olika tillfällen.(Jeukendrup & Gleeson 

2007, s.123) 

 

Protein 

Uthållighetsidrottare behöver protein för att klara av den höga förbränningen och för att 

undvika att bryta ned sin muskultur. Styrkeidrottare tillför protein för att de huvudsakligen är 

ute efter att öka i muskelmassa och styrka. Det uppskattade behovet av protein per dag är för 

en elitidrottare 1.2–1.7 gram per kilo kroppsvikt. Det är ungefär det dubbla jämfört med 0.8 

gram per kilo kroppsvikt som rekommenderas för en icke-idrottande frisk vuxen. 

(Abrahamsson et al. 2006, s.405). 

 

Protein som energiämne har en rad olika funktioner i kroppen. Om det inte finns några 

kolhydrater tillgängliga för kroppen kan även protein användas som en källa till energi. 

Protein hjälper även till med att förse kroppen med essentiella aminosyror, vilket är 

livsnödvändigt att tillföra kroppen då den inte kan producera de på egen hand. Även 

produktionen och underhållet av kroppens vävnader är något som proteinet hjälper till med, 

vilket är nödvändigt när barn och ungdomar växer samt vid rehabilitering av skador. Proteinet 

är dessutom en viktig grundsten vid skapandet av enzymer, antikroppar och hormoner i 

kroppen. Proteinet transporterar även vitaminer, mineraler och fett till och från cellerna via 

blodet.(Benardot 2006, s.3) 

 

Proteiner förekommer i de flesta livsmedel, undantaget är rena kolhydrat- och fettkällor som 

till exempel stärkelseprodukter såsom potatismjöl, majsena, socker och sirap eller matolja 

som utgörs av rent fett. Kött och köttprodukter är den viktigaste och vanligaste källan till 

protein, men proteintillförseln kan även ske genom animalieprodukter som fisk, ägg och 

mjölkprodukter.(Abrahamsson et al. 2006, s.144). 

 

Fett 

Fett är ett ämne som i dagens samhälle ofta ses som orsaken till fetma och övervikt. Ett 

överintag av fett anses försämra både prestationsförmågan och hälsan samt orsaka 

viktuppgång. Däremot är ett visst fettintag nödvändigt för att en rad funktioner i kroppen som 

har en direkt påverka på en individs hälsa och prestationsförmåga ska fungera optimalt. Fett 
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är tillsammans med kolhydrater en viktig energikälla för den mänskliga kroppen, framförallt 

gäller detta vid uthållighetsträning som till exempel långa konditionskrävande 

träningspass.(Jeukendrup & Gleeson 2007, s.140) 

 

Fettets funktion i kroppen är viktigt av flera orsaker. Fett hjälper till med transportering och 

framställning av fettlösliga vitaminer som vitamin A, D, E och K. Det används även av 

musklerna som bränsle vid lågintensivt arbete och det är en viktig substans i många hormorer 

i kroppen. Fettet innehåller även essentiella fettsyror som kroppen behöver men som den inte 

själv kan producera.(Benardot 2006, s.3) 

 

Vätska 

Vatten är det vanligaste förekommande ämnet i den mänskliga kroppen. Mängden vätska 

varierar mellan män och kvinnor, hos män utgörs cirka 55-65 procent av kroppsvikten av 

vatten medan hos kvinnor är den siffran 45-55 procent. Kroppen tillförs vatten genom dryck, 

fast föda samt vid förbränningen av energigivande näringsämnen. De vanligaste sätten som 

kroppen förlorar vätska på är via urin, avföring, genom huden när vi svettas och via lungorna 

när vi andas.(Abrahamsson et al. 2006, s.195-197).  

 

Ökad fysisk ansträngning leder till en ökad energiomsättning och därmed också en kraftig 

ökad värmeproduktion. Värmen lämnar kroppen genom att svetten avdunstar, denna 

svettproduktion reglerar på detta sätt kroppstemperaturen under fysisk aktvitet. Ökade 

svettförluster i samband med ett otillräckligt vätskeintag kan leda till dehydrering. Denna 

uttorkning kan i sin tur leda till reducerad psykisk och fysisk 

prestationsförmåga.(Abrahamsson et al. 2006, s.195-197). Att bibehålla vätskebalansen bör 

därför ses som ett centralt mål vid alla typer av idrottsutövande. Genom att bibehålla 

vätskebalansen under tävling och träning kommer idrottaren kunna upprätthålla en rad olika 

funktioner i kroppen. Vätska kan bland annat hjälpa till med att reglera kroppstemperaturen 

genom att denna då inte blir för hög vilket kan leda till en lägre hjärtfrekvens. En ytterligare 

komponent som påverkas positivt är kroppens blodflöde.(Benardot 2006, s.78) 

 

Mängden vätska en idrottare förlorar vid fysisk aktivitet beror på vilken aktivitet som utförs 

samt graden av intensitet. Generellt sätt kan en idrottare räkna med 0,6 till 2 liters 

vätskeförlust per timme vid träning och tävling, detta medför att en idrottares vätskeintag bör 
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motsvara cirka 600-1200 milliliter per timme beroende på graden av aktivering och 

intensitet.(Abrahamsson et al. 2006, s.413). 

 

Vitaminer och mineralämnen 

Förutom de vanligt förekommande näringsämnena som kolhydrater, fett och protein måste 

människan även inta relativt små mängder av vitaminer och mineralämnen genom kosten för 

att hålla sig fullt frisk. Vitaminer och mineralämnen finns, förutom som del av olika 

livsmedel, även i form av tillskott.(Jeukendrup & Gleeson 2007, s.212). De flesta idrottare 

behöver inte äta olika typer av tillskott eftersom deras kost redan ger mer än tillräckligt för att 

uppnå de ökande behov som regelbunden träning kräver. Speciella idrottsgrupper är däremot i 

riskzonen, det gäller aktiva som tävlar inom idrotter som gymnastik där en låg kroppsvikt är 

nödvändigt för framgång. Även idrottare som tävlar i boxning och brottning där olika 

viktklasser existerar är i riskzonen. Generellt sett är idrottare som tränar regelbundet och 

väldigt intensivt i farozonen om inte kosten är tillräckligt energirik eller varierande. Dålig 

kosthållning ses som den huvudsakliga orsaken till att brist av dessa vitaminer och 

mineralämnen kan uppstå.(Jeukendrup & Gleeson 2007, s.245) 

 

Enligt Svenska Olympiska Kommitténs Kostpolicy (2009) är det idag svårt att utifrån dagens 

kunskap exakt kunna fastställa det optimala intaget av vitaminer och mineralämnen. Däremot 

menar de att det finns ett antal åtgärder som ger ett tillräckligt stort intag dessa näringsämnen 

även för en hårt tränande elitidrottare. Svenska Olympiska Kommittén menar att en bra och 

varierad kost är tillräckligt för att täcka en elitidrottares behov. En bra och varierad kost bör 

innehålla livsmedel från alla delar av kostcirkeln och den bör även innehålla en bra fördelning 

av de energigivande näringsämnena. Det finns ytterligare några faktorer som påverkar en 

idrottares behov av vitaminer och mineraler. En ökad syre-, energi-, och vätskeomsättning 

leder även till en ökad omsättning av dessa näringsämnen, vilket resulterar i ett ökat behov. 

(Abrahamsson et al. 2006, s.408).  

 

1.6 Glykemiskt index (GI) 

Glykemiskt index är ett sätt att ange kolhydraters hastighet på. Med hastighet menas hur lång 

tid det tar för en person att bryta ner kolhydratkällan i magtarmkanalen tills blodsockernivån 

stiger. För att få en siffra att jämföra med realteras alla studerade kolhydratkällor till en viss 

kolhydratkälla som ges index 100. Referenslivsmedlet är vanligtvis glukos eller 50 gram vitt 
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bröd, vilket betyder att andra kolhydratkällor ställs i relation till detta och ges ett numeriskt 

värde utefter detta index. Ju högre index en kolhydratkälla har, desto snabbare sker 

blodsockerökningen.(Lindegren 2011, s.88-89)  

 

Med glykemiskt index menas alltså ökningen av blodsocker och insulin i kroppen som en 

reaktion av en viss kolhydratkälla. Livsmedel kan delas upp i lågt, medel och högt GI-värde. 

Livsmedel med ett indexvärde under 55 räknas som låga, för ett medelhögt värde krävs ett 

värde på mellan 56-69 och högt GI innebär ett värde över 70. Ett äpple resulterar till exempel 

i en långsam och liten höjning av blodsockret då det livsmedlet har ett lågt GI-värde, medan 

ett intag av vitt bröd eller potatis resulterar i en snabb och stor höjning då dessa livsmedel har 

ett högt GI-värde.(Jeukendrup & Gleeson 2007, s.123) En lista med exempel på livsmedel 

med högt, medel och lågt GI index går att finna i bilaga 3, referenslivsmedel är vitt bröd som 

har index 100. I figuren nedan åskådliggörs en jämförelse av typiska blodsocker variationer 

efter intag av livsmedel med högt respektive lågt GI-värde. Figur 1 visar att efter ett intag av 

livsmedel med ett högt GI-värde (snabba livsmedel) är ökningen av blodsocker 

koncentrationen i kroppen mycket brantare och den når högre värden jämfört med livsmedel 

med ett lågt GI-värde (långsamma livsmedel).  

 

Figur 1 – En jämförelse av typiska blodsockervariationer efter intag av livsmedel med högt 

respektive lågt GI-värde. (Snabba livsmedel = Högt GI-värde, Långsamma livsmedel = Lågt 

GI-värde) 
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1.7 Golfens handicapsystem 

Golfens handicapsystem är konstruerat som ett hjälpmedel för att jämna ut skillnader mellan 

duktiga och mindre duktiga golfspelare. Varje enskild individ som spelar golf har ett så kallat 

handicap, det är ett numeriskt värde med en decimal som kan variera mellan 0,0 till 36,0. En 

nybörjare får alltid börja på handicapet 36 och ju skickligare en golfspelare är desto lägre 

handicap har han eller hon. En elitspelare kan även sänka sitt handicap under 0,0, det kallas 

då för plushandicap och då placeras ett plustecken framför det numeriska värdet. En spelare 

kan sänka och höja sitt handicap genom att spela golfronder. Om spelaren spelar bättre än sitt 

handicap sänks då detta enligt förutbestämda anvisningar, men om spelaren spelar sämre än 

sitt handicap höjs detta.  

Handicapsystemet används för att en skicklig golfspelare och en mindre skicklig ska kunna 

tävla mot varandra på någorlunda lika villkor. Det fungerar genom att det en spelare har i 

handicap får denne subtrahera med antalet slag som personen slår under sin golfrunda. På så 

sätt kan olika individer tävla mot varandra då talet som en spelare får subtrahera kan variera. 

Elitspelare med handicap runt 0,0 eller med plushandicap spelar oftast utan att subtrahera sitt 

handicap ifrån resultatet, utan då räknas och jämförs antalet slag spelarna slår under sin 

golfrunda. (Svenska Golfförbundet, 2008-2010) 

1.8 Skandia Junior Tour 

Skandia Tour är ett tävlingssystem i vilket alla juniorer mellan åldrarna 13-21 år kan tävla i 

oavsett hur duktiga de är. Skandia Junior Tour tävlingarna genomförs som individuella 

tävlingar vid sex tillfällen under säsongen, vid dessa tillfällen är tävlingarna uppdelade utefter 

fyra skicklighetsnivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt. Varje tävlingsomgång omfattar 2-3 

dagar och tävlingarna på respektive nivå genomförs under samma tidsperiod. På samtliga 

nivåer och spelplatser spelar flickor och pojkar på samma bana men inte tävlandes mot 

varandra. Mellan varje tävlingsomgång sker uppflyttningar och nedflyttningar baserat på 

prestationen vid det tidigare tävlingstillfället. För mer utförlig information angående Skandia 

Tour se bilaga 2 - Skandia Junior Tours Tävlingstrappa för säsongen 2011. 
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1.9 Forskningsläge 
 

Huvudtemat för de forskningsområden som kommer att beröras under forskningsläget är 

näringslära. Mer specifikt kommer studier presenteras som ska hjälpa till med att få en förståelse 

för idrottares kostvanor och hur kost kan påverka kroppens olika förmågor. Studier kommer även 

att presenteras som handlar om hur ungdomar förhåller sig till kost samt faktorer som kan påverka 

deras kostvanor. Då det finns väldigt få studier som specifikt behandlar området kost och 

näringslära i relation till golfutövning kommer vikten i den här delen att ligga på att redovisa 

studier som kan hjälpa till med att öka förståelse för olika kostvanor samt anledningar till att de 

ser ut som de gör.  

 

Stevenson, Hayes och Allison (2009) utförde en studie för att undersöka effekten av en 

sportdrycks påverkan på golfprestationen. I studien simulerades en golfrunda i en laboratoriemiljö 

för att undersöka om en vanligt förekommande sportdryck innehållande kolhydrater och koffein 

hade någon påverkan på golfspelares precision vid putting. Resultat visar att genom att dricka en 

kolhydrat- och koffeinladdad sportdryck innan och under en golfrunda så förbättras spelarens 

förmåga att putta samt att koncentrations- och fokuseringsförmågan ökade. Resultaten visade 

även att sportdrycken hade störst positiv påverkan på de erfarna golfspelarna. En ytterligare studie 

inom området näringslära i relation till den idrottsliga prestationsförmågan är Tripp, Boswell, 

Gansneder och Shultz (2004) studie om hur trötthet påverkar kroppens rörelseförmåga. 

Resultaten i studien visar att funktionell samt muskulär trötthet försämrar det sensomotoriska 

systemets skärpa för idrottare med komplexa kinetiska rörelsekedjor. Vilket innebär att 

funktionell och muskulär trötthet kan ha negativ inverkan på kroppens rörelseförmåga vilket i sin 

tur kan leda till en försämrad förmåga att utföra en korrekt teknik inom de komplexa idrotterna.  

 

Heaney, O´Connor, Naughton och Gifford (2008) har utfört en studie för att öka förståelsen 

för idrottares kostvanor samt hur de förhåller sig till ämnet näringslära i relation till sin idrott. 

I studien presenteras och diskuteras eventuella orsaker till elitidrottares dåliga kostvanor. En 

aspekt som nämns av både tränare och aktiva är kunskapen inom näringslära. Tränarna hävdar 

framförallt att atleternas kunskap inom näringslära är en avgörande faktor för utformningen 

av deras kostvanor. Studiens resultat visar att atleter som påvisade större självförtroende kring 

sina kunskaper inom näringslära kände sig mer säkra på sin förmåga att använda dessa 

kunskaper. Vilket resulterade i att de åt bättre mat var mer anpassad för deras idrott. Studien 

antydde även att atleter med större kunskaper inom näringslära prioriterar att äta rätt jämfört 

med atleter som kände sig mer osäkra inom ämnet.  
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I en studie utförd av Nichols, Jonnalagadda, Rosenbloom och Trinkaus (2005) presenteras 

resultat som antyder att kunskap inte är den enda faktorn som leder till bra matvanor. Författarna 

undersökte kunskaper, attityder och beteenden bland unga idrottare vad gäller dryckesvanor 

och vätskeersättning. I studien presenteras signifikanta positiva samband mellan kunskap, 

attityd och beteende, vilket indikerar att ökad kunskap kan förbättra attityder och beteenden. 

Det redovisas även resultat som visar på att kunskap, attityd och beteende är viktiga 

komponenter när det kommer till påverkan av kostvanor. Studien påvisar också att även om 

kunskapen finns bland ungdomarna så matchar inte alltid det deras beteenden. De menar att 

dåligt beteende kan vara ett resultat av bristfällig utbildning eller negativa attityder.  

 

Ungdomars kostvanor kan även påverkas missuppfattningar och felaktigt utbildning. Duellman, 

Lukaszuk, Prawitz och Brandenburg (2008) har utfört en studie som också kan användas för att få 

en förståelse för ungdomars förhållningssätt inom näringslära. Studien presenterar resultat inom 

ett specifikt område av näringslära där syftet är att påvisa hur unga idrottares 

missuppfattningar om proteintillskott påverkar deras kostvanor. Resultaten visar att en stor 

andel av de unga idrottare som äter proteintillskott har mottagit information om tillskott från 

så kallade mindre forskningsbaserade informationskällor som vänner, media eller tränare. 

Författarna rapporterar även att ungdomarna missuppfattar proteintillskottets syfte, 

ungdomarna tror att idrottare måste äta det, och att framförallt idrottare måste äta det för att 

gå upp i vikt samt för att få så mycket muskler som möjligt. Ungdomars kostvanor kan alltså 

även påverkas av missledande information från deras omgivning.  

En ytterligare studie som kommer användas för att öka förståelsen för ungdomars 

kostvanor och förhållningsätt är en studie utförd av Taylor, Evers och McKenna (2005). 

Studien beskriver och diskuterar hur olika faktorer i samhället påverkar barn och ungdomars 

matvanor. Det finns enligt dem en rad olika faktorer som påverkar ungdomars val av mat. 

Några faktorer som nämns i studien är medierna, särskilt tv, som har en stor påverkan och kan 

överskugga all annan typ av information och influenser. Även vanor, humör, bekvämlighet, 

kulturer samt föräldrars inflytande ses som faktorer som påverkar ungdomars matvanor. 
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1.10 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ungdomar som spelar golf på Skandia Junior Tour i 

Sverige förhåller sig till ämnet näringslära, samt att få en förståelse för hur inställningen är till 

kostens betydelse för deras idrottsliga prestationsförmåga. Vid genomförandet av studien 

kommer följande frågeställningar att besvaras:  

 

 Vilken kunskapsnivå befinner sig ungdomarna på vad gäller frågor av allmän karaktär 

inom ämnet näringslära?  

 Hur ser ungdomarnas kostvanor ut i samband med tävling?  

 Vilka samband finns det mellan lågt handicap inom idrotten och goda kunskaper inom 

ämnet näringslära?  

 Vilka könsskillnader finns det vad gäller förhållningssättet till ämnet näringslära?  

 

Det är en förutsättning att ungdomarna som deltar i studien spelar golf på elitnivå inom sina 

respektive ålderskategorier. Jag väljer därför att avgränsa mig till att genomföra 

enkätundersökningen på två Skandia Junior Tour tävlingar, vilket är ett tävlingssystem där 

alla de bästa golfungdomarna i Sverige samlas för att tävla mot varandra.  
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2. Metod  
 
2.1 Deltagare i studien 
 
Deltagarna i undersökningen bestod av golfspelande ungdomar i åldrarna 13-21 år som 

medverkade vid två tävlingar arrangerat av Skandia Junior Tour. Det första tillfället var vid 

Skandia Junior Tour Elit som spelades på Öijareds Golfklubb utanför Göteborg den 23 

september 2011. Vid tävlingen medverkade 22 flickor och 51 pojkar. Av dessa var det 18 

flickor och 36 pojkar som fyllde i frågeformuläret. Den andra tävlingen som undersökningen 

genomfördes vid var Skandia Junior Tour Riks som spelade på Huvudstadens Golfklubb 

utanför Stockholm den 24 september 2011. Vid tävlingen medverkade 20 flickor och 47 

pojkar. Av dessa var det 19 flickor och 32 pojkar som tog sig tid att fylla i enkäten. Det totala 

antalet deltagare för de två tävlingarna var 140 stycken ungdomar. Antalet ungdomar som 

medverkade i undersökningen var 102 stycken varav antalet flickor var 37 och antalet pojkar 

var 65. 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 
 

Studien vilar till största del på material från en kvantitativ enkätundersökning med en del 

kvalitativa inslag i form av öppna frågor.  Valet att genomföra en enkätstudie baserades 

utifrån det utformade syftet och frågeställningarna. Syftet är att få en ökad kunskap om hur 

ungdomar förhåller sig till ämnet näringslära, samt att få en förståelse för hur inställningen är 

till kostens betydelse för deras idrottsliga prestationsförmåga. Frågeformuläret innehöll 13 

frågor med karaktären fasta svarsalternativ, antalet frågor med öppna svarsalternativ var 7. 

Anledningen till valet av den kombinationen var för att få lite mer nyanserade svar från 

respondenterna kring frågor som ansågs vara av högt värde för studien. I den avslutande delen 

av frågeformuläret fanns ett utformat kunskapstest i form av 14 påståenden. Tanken med 

kunskapstestet var för att undersöka respondenternas kunskaper inom ämnet näringslära. 

Respondenternas gavs möjligheten att ange om varje påstående var sant, falskt eller om de 

inte visste svaret. Se bilaga 4 för hela frågeformulärets utformning. 

Samtliga frågor i enkäten har kategoriserats in i fyra kategorier för att göra resultatdelen 

tydligare. Frågorna 1, 2 och 3 har kategoriserats in som Bakgrundsfaktorer. Frågorna 4 till 7 

har placerats in under kategorin Kostvanor i samband med tävling. Frågorna 8, 9 och samtliga 

kunskapsfrågor har kategoriserats in som Kunskapsnivå och utbildning. Frågorna 10, 11 och 

12 har kategoriserats in under kategorin Inställning till kostens betydelse.  
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Frågeformuläret var av papperskaraktär vilket personligen delades ut till respondenterna som 

de sedan fyllde i individuellt. Anledningen till valet att personligen dela ut frågeformuläret 

var för att möjliggöra för respondenterna att ställa frågor vid genomförandet av 

undersökningen.  

 

2.3 Urval 
 
Undersökningens målpopulation bestod av golfspelande ungdomar på elitnivå i åldrarna 13-

21 år. Då målgruppens totala population är betydigt större än det är möjligt att undersöka 

förlitar sig studien på stickprov för att kunna dra slutsatser om populationen. 

Förutsättningarna för att kunna använda sig av ett stickprov samt för att det ska vara möjligt 

att uttala sig om en population är att stickprovet är representativt för populationen och att 

urvalet är slumpmässigt (Hassmén &Hassmén 2008, s.94). För att ett stickprov ska kunna 

vara representativt krävs det att alla individer uppfyller den variabel som stickprovet har 

grundat sig ur (Bryman 2002, s.102-103). Urvalsvariabel för studien var att samtliga individer 

var mellan åldrarna 13-21 år och att de var bland de skickligaste spelarna inom denna 

åldersindelning, vilket uppfylldes av samtliga individer som medverkade i undersökningen. 

 

Då studien i främsta hand har ett kvantitativt angreppssätt var målet med urvalsmetoden att nå 

ett kvantitativt representativt urval utifrån den valda populationens specifika egenskaper. Ett 

representativt urval innebär att stickprovet på ett överrensstämmande sätt speglar 

populationen och att det kan sägas utgöra en miniatyr av målpopulationen (Bryman 2002, 

s.101). För att säkerställa att stickprovet på ett adekvat sätt speglar hela populationen 

genomfördes undersökningen vid två stycken golftävlingar där samtliga 

undersökningsdeltagare uppfyllde urvalsvariabeln. Valet av tävlingar var strategiskt för att 

stärka representativiteten då samtliga golfspelare som medverkade vid tävlingarna uppfyllde 

urvalsvariabeln.  

 

2.4 Procedur 

2.4.1 Pilotstudie 

Innan en enkätundersökning genomförs på den utvalda populationen är det önskvärt att en 

mindre pilotstudie genomförs. Tanken med att genomföra en pilotstudie är för att säkerställa 

att enkätfrågorna fungerar som det är tänkt och att undersökningen i sin helhet blir 

bra.(Bryman 2002, s.171) Utifrån detta genomfördes en pilotstudie på fem stycken 
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golfspelande personer i åldrarna 17-25 år. Pilotstudien genomfördes för att få en möjlighet att 

redigera eventuella fel eller oklarheter innan frågeformuläret delades ut till den utvalda 

populationen, vilket var ungdomarna som medverkade vid de två golftävlingarna. De 

revideringar som gjordes efter genomförandet av pilotstudien var att ett fåtal stavfel 

korrigerades samt att några meningsuppbyggnader ändrades för att undvika eventuella 

missförstånd. 

 

2.4.2 Datainsamlig 

Datainsamlingen genomfördes genom att enkäterna personligen delades ut till de spelare som 

deltog vid de två golftävlingar som strategiskt hade valts ut. Valet att personligen representera 

frågeformuläret vid utdelningen av det var för att försöka uppnå ett så stort deltagande som 

möjligt samt att möjliggöra för respondenterna att ställa frågor för att därmed förhindra 

eventuella missförstånd och onödiga bortfall. Frågeformuläret delades ut till samtliga spelare 

direkt efter deras avslutade tävlingsrond då deras resultat var sammanräknat och inlämnat. 

Inom golfsammanhang tävlar spelarna individuellt men tävlingarna genomförs genom att 

spelarna spelar tillsammans uppdelat på tre personer vid varje starttid. Starttiderna och vilka 

som ska spela med vilka bestäms av personerna som arrangerar tävlingen. Vid de två 

tävlingarna som undersökningen genomfördes vid var uppdelningen av starttider 

randomiserad. Tidsperioden mellan varje starttid var tio minuter. Detta medförde att tre 

spelare i taget lämnade in sina resultat med tio minuters mellanrum innan tre nya spelare hann 

anlända. Valet att dela ut enkäten vid detta tillfälle var för att underlätta insamlingen av 

formulären då endast tre personer besvarade frågeformuläret åt gången innan tre nya hann 

anlända till platsen. En annan tanke med att tillfråga spelarna direkt efter deras tävlingsrond 

var för att försöka fånga spelarnas uppmärksamhet innan andra saker i deras omgivning skulle 

hinna göra det, vilket skulle kunna leda till minskat intresse till att deltaga i undersökningen. 

Vid varje tillfälle som frågeformuläret delades ut fick ungdomarna en kort introduktion både 

muntligt och skriftligt om studiens syfte och bakgrund (se bilaga 5). Därefter visades 

ungdomarna till en förberedd plats som de kunde sitta vid och fylla i formuläret utan några 

störningsmoment ifrån omgivningen. I samband med att enkäterna delades ut till deltagarna 

nämndes även att deltagandet var anonymt, samt att alla svarsuppgifter skulle hanteras 

konfidentiellt. Respondenterna hade obegränsat med tid för att fylla i formuläret. Tiden som 

det tog att besvara frågeformuläret var uppskattningsvis fem till tio minuter och de hade 

möjligheten att ställa frågor om några missförstånd skulle uppstå.  
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2.4.3 Databearbetning 

Databearbetningen inleddes med att svaren ifrån enkätundersökningen sammanställdes i 

dataprogrammet Microsoft Office Exel 2007. Enkätfrågorna och svaren kodades sedan in i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 19 där de bearbetades genom att samtliga frågor 

matades in i programmet för att en sammanställning av dessa skulle kunna genomföras. De 

svar och frågor som ansågs vara av störst intresse redovisas i form av tabeller, figurer och text 

i Resultatdelen. 

 

De statistiska beräkningarna genomfördes i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 19. 

Frågorna kodades in i programmet och kategoriserades in som antingen nominaldata, 

kvotdata, ordinaldata eller intervalldata beroende på vilken typ av data det var. För att 

undersöka samband mellan olika frågor användes korstabeller. För de statistiska 

beräkningarna av korrelationen mellan svaren från frågeformuläret gjordes en Spearman Rank 

Order Correlations.  

 
2.5 Validitet 
 
Generellt handlar validitet om i vilken utsträckning de utförda observationerna verkligen 

speglar eller fångar de fenomen eller variabler som är av intresse för studien (Hassmén 

&Hassmén 2008, s.136). För att kunna uttala sig om generaliserbarheten i en kvantitativ 

studie krävs det att den externa validiteten är stärkt, om den externa validiteten är hög kan 

resultatet även anses vara giltigt för andra än de som utgjorde stickprovet. Den viktigaste 

faktorn för att maximera den externa validiteten är att undersökningsdeltagarna är 

representativa för den målpopulation som det är önskvärt att generalisera till (Hassmén 

&Hassmén 2008, s.143). Då stickprovets representativitet för den tänkta målpopulationen i 

denna studie är stärkt genom att samtliga deltagare uppfyllde de urvalsvariabler som 

stickprovet grundat sig i går det att uttala sig om att undersökningen har hög extern validitet. 

Valet att genomföra undersökningen vid två ungdomsgolftävlingar var också ett sätt att stärka 

den externa validiteten då samtliga deltagare vid de två tävlingarna uppfyllde urvalsvariabeln. 

Eftersom den externa validiteten är stärkt innebär det också att generaliserbarheten från 

stickprov till målpopulation är hög, vilket innebär att resultatet även kan anses giltigt för 

andra än för bara de som utgjorde stickprovet och undersökningskontexten (Hassmén 

&Hassmén 2008, s.143).  
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För att kunna stärka frågeformulärets innehållsvaliditet krävs det att testets innehåll är 

relevant och representativt för den egenskap eller begrepp som syftet är att undersöka. Utifrån 

ett kvantitativt angreppssätt handlar det om att innehållet i det valda undersökningsverktyget 

anses logiskt och rimligt utifrån vad testet syftar till att mäta.(Hassmén &Hassmén 2008, 

s.145). Då frågeformuläret utformades utifrån det valda syftet och frågeställningarna samt att 

varje fråga i enkäten går att realtera till syftet och frågeställningarna går det att uttala sig om 

att innehållsvaliditeten är stärkt vad gäller det valda undersökningsverktyget.  

 
2.6 Reliabilitet 
 
När det gäller mätningar handlar reliabilitet i stor utsträckning om upprepbarhet och 

tillförlitlighet. Ett ytterligare sätt att förklara begreppet är att reliabilitet också handlar om 

observationers stabilitet, pålitlighet, förutsägbarhet och mätteknisk precision.(Hassmén 

&Hassmén 2006, s.124). Mätnoggrannheten hos den valda metoden kan anses hög då 

undersökningsverktyget var ett frågeformulär som var likadant utformat för samtliga personer 

som tillfrågades. Även valet av undersökningstillfälle gör att upprepbarheten är hög då 

samtliga respondenter tillfrågades vid samma tillfälle, vilket var direkt efter deras avslutade 

tävlingsrond. Frågeformulären samlades därefter in då respondenterna själva ansågs sig vara 

klara med undersökningen. 

 

Samtliga personer som valde att inte delta i undersökningen, det vill säga bortfallsprocenten, 

valde att inte ens ta emot och läsa igenom frågeformuläret innan deras beslut fattades. Då 

samtliga bortfall inte ens tittade igenom frågeformuläret går det inte att uttala sig om huruvida 

utformningen av enkäten påverkade deras beslut att inte deltaga. Däremot går det att uttala sig 

om att frågeformuläret hade en hög reliabilitet då inga respondenter valde att avbyta sitt 

deltagande i undersökningen. Vilket tyder på att frågeformulärets konstruktion var god och 

det var bra utformat utifrån den valda populationen.  

 

2.7 Etiska överväganden 

Undersökningen följde de fyra forskningsetiska principerna som är antagna och utgivna av 

Vetenskapsrådet från år 2002. De fyra forskningsetiska principerna innebär att de som 

medverkade i undersökningen hade rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor han eller hon deltog. Samtliga deltagare hade även rätt att avbryta sin medverkan utan 

motivering när som helst utan några konsekvenser. Deltagarna i undersökningen besvarade 
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frågeformuläret anonymt och all information behandlades konfidentiellt. Detta innebär att 

svaren från enkätundersökningen endast användes för att genomföra studien och vid 

resultatredovisningen kommer ingen enskild individ att kunna spåras. 
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3. Resultat 

Resultaten från enkätundersökningen presenteras genom en kategoriindelning av 

enkätfrågorna. Kategoriseringen baseras utifrån studiens syfte och frågeställningar samt 

frågeformulärets utformning. Kategorierna har namngetts med följande rubriker; 

Bakgrundsfaktorer, Kostvanor i samband med tävling, Kunskapsnivå och utbildning samt 

Inställning till kostens betydelse. Inom de olika avsnitten kommer de mest intressanta och 

utmärkande resultaten att redovisas. Då anmärkningsvärda skillnader mellan könen förekom 

redovisas det under respektive aktuell kategori. 

 

3.1 Bakgrundsfaktorer 

Enkätundersökningen genomfördes av totalt 102 personer, av dessa var det 65 pojkar och 37 

flickor. Deltagarnas födelseår varierande ifrån 1990 till 1998. Samtliga respondenter spelade 

golf och deras spelhandicap varierade ifrån +2.4 till 8.8. För att på ett enklare sett redovisa 

resultaten har respondenterna deltas in i fyra olika undergrupper utefter deras handicap. Den 

första kategorin är för alla med handicap under 0, det vill säga alla som har mellan +2.4 till 0 i 

handicap. Den andra kategorin är för dem med 0.1 till 2 i handicap, den tredje är för dem med 

2.1 till 4 i handicap och den fjärde kategorin är för dem med över 4 i handicap. Se tabell 1 för 

handicapkategorisering i relation till kön. 

 

Tabell 1 – Handicapkategorisering fördelat mellan killar och tjejer (N=102) 

 
Handicap kategorisering 

Total Under 0 0.1 – 2 2.1 – 4 Över 4 

Kön  

Pojkar 

 

20 

 

29 

 

12 

 

4 

 

65 

Flickor 12 5 9 11 37 

      

 

3.2 Kostvanor i samband med tävling 

Följande avsnitt redovisar ungdomarnas kostvanor vad gäller mat och dryck i samband med 

en tävling. På frågan om hur stor betydelse det spelarna äter och dricker timmarna innan en 

tävling har för deras förmåga att prestera på golfbanan, svarade respondenterna enligt figur 2. 

Majoriteten av respondenterna (83,3 %) ansåg att kostens betydelse timmarna innan en 

tävling är Mycket stor eller Stor. 
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Figur 2 – Värdering av kostens betydelse innan en tävling i relation till den idrottsliga 

prestationsförmågan, redovisas i procent (%) 

 

Det fanns skillnader mellan könen vad gäller värderingen av kostens betydelse innan en 

tävling i relation till den idrottsliga prestationsförmågan. 94,6 % av flickorna värderade 

kostens betydelse som Mycket stor eller Stor, medan andelen pojkar som värderade kosten 

betydelse som Mycket stor eller Stor var 76,9 %.  

 

Kostvanor timmarna innan en tävlingsrond 

På frågan som undersökte ungdomarnas kostvanor timmarna innan en tävlingsrond, svarade 

respondenterna enligt tabell 2. Värt att notera är att frågan var konstruerad på ett öppet sätt 

vilket innebar att respondenterna gavs möjligheten att ange flera olika alternativ. De mest 

förekommande livsmedlen i rangordning var smörgåsar, havregrynsgröt och vatten.  

 

Tabell 2 – Ungdomarnas val av livsmedel timmarna innan en tävlingsrond 

Livsmedel 

 

Antal Procent % 

Smörgåsar 59 st 57,8 % 

Havregrynsgröt 45 st 44,1 % 

Vatten 42 st 41,1 % 

Juice 26 st 25,4 % 

Ägg 19 st 18,6 % 

Yoghurt med flingor 16 st 15,6 % 

Filmjölk med flingor 15 st 14,7 % 

Frukt 12 st 11,7 % 

28,4 

54,9 

13,7 

1,9 0,9 

Hur stor betydelse anser Du att det du äter och dricker innan en 
tävling påverkar din förmåga att prestera på golfbanan? 

Mycket stor - (28,4 %) 

Stor - (54,9 %) 

Varken stor eller liten - (13,7 %) 

Liten - (1,9 %) 

Mycket liten , (0,9 %) 
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På den efterföljande frågan skulle respondenterna motivera sina val av livsmedel som de äter 

timmarna innan en tävlingsrond. Då bröd, havregrynsgröt och vatten var de mest 

förekommande alternativen redovisas endast citat och motivering från de respondenter som 

uppgav att de alternativen förekom i deras kost. Vanligt förekommande motiveringar till 

respondenternas val att äta havregrynsgröt och bröd var för att det ger en långvarig mättnad 

och att det skapar energi till golfrundan. Nedan följer utvalda citat från respondenterna; 

 

”För att bli mätt och stå sig länge på det man äter” 

”För att det är gott och jag vet att det är bra för mig” 

”För att inte tappa fokus och bli hungrig” 

”För att bli mätt, äter det som jag alltid äter” 

”Stabil frukost, för att förbereda mig så bra som möjligt 

och ha energi” 

”Vet inte, har alltid ätit på det sättet” 

”Jag tror att det är bra för mig. Jag blir inte hungrig på 

banan senare” 

”Det är gott. Måste få i mig något hyffsat bra. Så länge jag 

blir mätt spelar det inte så stor roll exakt vilken mat det är” 

”Gott och mättande, och det är nog en ganska bra 

uppladdning” 

”Så jag håller mig mätt längre. För att kunna ha bra 

energinivå under hela rundan” 

 

Kostvanor under en tävlingsrond 

På frågan som undersökte ungdomarna kostvanor under deras golfrunda, svarade 

respondenterna enligt tabell 3. De tre livsmedel som förekom flest gånger var banan, 

smörgåsar och nötter. Noterbart är att frågan var en öppen fråga vilket innebar att 

respondenterna gavs möjligheten att ange flera olika livsmedel. Se tabell 3 
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Tabell 3 – De vanligaste förekommande livsmedlen som ungdomarna äter under golfrundan 

Livsmedel 

 

Antal Procent % 

Banan 82 st 80,3 % 

Smörgåsar 78 st 76,4 % 

Nötter 39 st 38,2 % 

Övrig frukt 23 st 22,5 % 

Energibar 12 st 11,7 % 

Drickyoghurt 12 st 11,7 % 

Godis 12 st 11,7 % 

Russin 9 st 8,8 % 

Ägg 6 st 5,8 % 

 

För att undersöka ungdomarnas kostvanor ytterligare konstruerades en följdfråga som 

undersökte ungdomarnas val av tillfälle för att äta de livsmedel som de uppgav att de äter. 

Nedan redovisas de olika alternativen för matintag i procent. Det mest förekommande 

alternativet i rangordning var; 

 När jag blir hungrig - 25,4 %  

 Var tredje hål - 18,6 % 

 Vid varje hål - 18,6 % 

 Var fjärde hål - 16,6 % 

 Efter 9 spelade hål - 11,7 % 

 Mot slutet av rundan - 7,8 %  

 I början av rundan - 0,9 %  

 

På frågan som undersökte vad ungdomarna brukar dricka under en tävlingsrond, svarade 99 % 

att de dricker vatten. Utöver det uppgav även 18,6 % av dessa att de också dricker någon form 

av sportdryck medan 13,7 % uppgav att de utöver vatten också dricker andra alternativ så som 

läsk, saft, juice eller vitamin vatten. Noterbart är att frågan var en öppen fråga vilket innebär 

att ungdomarna inte var begränsade till ett visst antal olika svarsalternativ. På den 

efterföljande följdfrågan fick sedan respondenterna uppskatta mängden vätska som de normalt 

dricker under en tävlingsrond, samt vid vilket tillfälle de normalt sett gör detta. Majoriteten av 

de som dricker någon form av sportdryck eller läsk, saft och juice uppgav att de dricker 
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uppskattningsvis 0.5 liter av detta. För att se ungdomarnas vattenkonsumtion under en 

tävlingsrond se figur 3. 

 

 

Figur 3 – Ungdomarnas vattenkonsumtion under en tävlingsrond, redovisas i procent (%) 

 

Vad gäller ungdomarnas val av tillfälle för sin vattenkonsumtion gick det att utläsa tydliga 

mönster. Majoriteten valde att dricka vatten kontinuerligt vid varje hål, 65,3 % gjorde detta. 

Sedan fanns det de som uppgav att de dricker sitt vatten när de blir törstiga, vilket 21,7 % 

göra. I övrigt var det några som drack vatten vid var tredje hål, vart annat hål eller i början av 

rundan, men majoriteten valde att dricka antingen kontinuerligt vid varje hål eller när de blev 

törstiga. 

 

3.3 Kunskapsnivå och utbildning 

På frågan om hur stor kunskap respondenterna själva ansåg sig ha angående mat och hur de 

bör äta för att prestera inom sin idrott svarade respondenterna enligt figur 4.  

 

Figur 4 – Ungdomarnas uppskattning av deras egen kunskapsnivå inom ämnet näringslära, 

redovisas i procent (%) 

32,3 

52,9 

10,7 

3,9 

Ungdomarnas vattenkonsumtion under en 
tävlingsrond 

0 - 1 liter - (32,3 %) 

1.1 - 2 liter - (52,9 %) 

2.1 - 3 liter - (10,7 %) 

Över 3 liter - (3,9 %) 

8,8 

52,9 

27,4 

7,8 

1,9 0,9 

Hur stor kunskap anser Du Dig själv ha angående mat och hur 
Du bör äta för att prestera inom Din idrott? 

Mycket stor - (8,8 %) 

Stor - (52,9 %) 

Varken stor eller liten - (27,4 %) 

Liten - (7,8 %) 

Mycket liten - (1,9 %) 
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För att undersöka hur stor kunskap ungdomarna hade på individnivå konstruerades ett test 

bestående av 14 påståenden. Påståendena var av allmän karaktär inom ämnet näringslära och 

respondenterna gavs möjligheten att svara om det angivna påståendet var sant, falskt eller om 

dem inte visste svaret. Endast det rätt ifyllda svaret räknades och om respondenterna inte hade 

svarat på en fråga, kryssat i flera alternativ eller kryssat i alternativet Vet ej har dessa räknats 

som felaktiga svar. Anmärkningsvärda resultat som går att utläsa i figuren nedan är att 71 % 

av respondenterna hade mellan 8 till 11 rätt. Det mest förekommande resultatet var 9 antal 

rätt, vilket 26,4 % av respondenterna uppnådde. Intressant att notera är även att ingen 

respondent fick alla rätt och det var två stycken ungdomar som inte fick något rätt alls. Se 

figur 5 

 

Figur 5 – En överblick av ungdomarnas resultat på det utformade kunskapstestet (N=102) 

 

För att få en tydligare bild av ungdomarnas kunskapsnivåer inom ämnet näringslära 

kategoriserades deras resultat in i fem olika undergrupper. Resultatet presenteras i procent 

genom att redovisa hur stor andel av ungdomarna som uppnådde ett visst antal korrekta svar 

på testet. Se figur 6 
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Figur 6 – Procentuell uppdelning av ungdomarna utifrån antalet rätt som de uppnådde på 

kunskapstestet.  

 

Utbildning 

På frågan som undersökte om respondenterna vid något tillfälle har blivit undervisade eller 

fått information om vad de bör äta och dricka i samband med sin idrott, svarade 93,1 % Ja till 

att de har blivit det. Resterade 6,8 % uppgav att det aldrig hade tagit del av någon typ av 

information angående kost i samband med idrott. 

På följdfrågan som handlade om vart eller av vem de blivit undervisad av när det gäller 

vad de bör äta och dricka i samband med sin idrott, svarade respondenterna enligt figur 7. 

Viktigt att notera är att eleverna på denna fråga hade möjligheten att ange flera alternativ. 

Några exempel som respondenterna angav under alternativt Annat var kostrådgivare, 

personligtränare, landslagsverksamhet och distriktslag.  

 

 

Figur 7 – Hur vanligt förekommande de olika informationskällorna var bland ungdomarna, 

redovisas i procent (%) 

8,8 

25,5 

44,1 

9,8 

9,8 

Procentuell uppdelning av ungdomarna utifrån antalet rätt som de 
uppnådde på testet 

Över 80 % - (8,8 %) 

65 - 80 % - (25,5 %) 

50 - 65 % - (44,1 %) 

40 - 50 % - (9,8 %) 

Under 40 % - (9,8 %) 
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3.4 Inställning till kostens betydelse 

På frågan där respondenterna fick värdera hur stor betydelse kosten har för deras 

prestationsförmåga, svarade respondenterna enligt figur 8. Värt att notera är att 82,3 % av 

respondenterna tycker att kosten betydelse för sin prestationsförmåga är Mycket stor eller 

Stor. 

 

Figur 8 – Ungdomarnas värdering av kostens betydelse för deras prestationsförmåga, 

redovisas i procent (%) 

 

Intressant att notera är att pojkarna och flickorna återigen värderar kostens betydelse olika. 

Bland pojkarna var det 76,9 % som ansåg att kostens betydelse för deras idrottsliga 

prestationsförmåga är Mycket stor eller Stor. Flickorna värderade kostens betydelse något 

högre, 91,8 % uppgav att det tycker att kosten har Mycket stor eller Stor betydelse för deras 

prestationsförmåga. 

 

I den efterföljande frågan fick sedan respondenterna motivera sina svar vad gäller värderingen 

av kostens betydelse för deras prestationsförmåga. Nedan följer citat från ungdomarna om 

varför de ansåg att kosten har mycket stor eller stor betydelse för deras prestationsförmåga; 

 

”Äter du dåligt under rundan kan det bli svårt att 

koncentrera sig” 

”Jag orkar hålla humöret uppe och har en annan kraft i 

slagen och ett bättre tänk. Jag fattar bättre beslut vid olika 

situationer” 

”Så att inte beslutsförmågan påverkas av tröttheten, så 

man orkar hålla fokus under rundan” 

32,3 

50 

15,6 

1,9 0 

Hur stor betydelse anser Du att kosten har för din 
prestationsförmåga? 

Mycket stor - (32,3 %) 

Stor - (50 %) 

Varken stor eller liten - (15,6 %) 

Liten - (1,9 %) 

Mycket liten - (0 %) 
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”När man kollar tillbaka på ronden kan man ofta se att där 

det har gått dåligt var sockernivån låg” 

”Kosten påverkar kroppen och ditt sätt att agera” 

”Det är omöjligt att prestera om man inte äter. Lättaste 

sättet att spara slag” 

”Fyller man inte på med rätt saker så kommer kroppen inte 

orka prestera och därmed blir resultatet sämre” 

”Man kan inte pressa en hamburgare innan en tävling, man 

sabbar ju all fysisk förmåga då” 

”Om man håller en jämn blodsockernivå så presterar man 

bättre. Bra kost skapar bra blodsocker. Man håller sig 

piggare” 

”Även om man äter rätt behöver inte mitt resultat bli 

bättre. Men givetvis ökar chansen att lyckas” 

 

Nedan följer citat från ungdomarna som ansåg att kostens betydelse är liten eller mycket liten 

för deras prestationsförmåga; 

 

”Jag har aldrig scorat bättre bara för att jag har käk med 

mig på banan” 

”Så länge jag är mätt och inte störs av hunger tror jag att 

jag presterar likadant” 
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Kostvanor på fritiden 

Hur stor vikt ungdomarna lägger vid vad de äter på fritiden svarade respondenterna enligt 

figur 9.  

 

Figur 9 – Ungdomarnas engagemang för vad de äter på fritiden, redovisas i procent (%) 

 

En intressant sak att notera vad gäller hur stor vikt ungdomarna lägger vid vad de äter på 

fritiden är att svaren varierar en aning mellan könen. Bland pojkarna var det 47,7 % som 

lägger ned Mycket stor eller stor vikt vad de äter på fritiden. Den siffran ökade något bland 

flickorna då det var 62,2 % som uppgav att de lägger ned Mycket stor eller stor vikt vad de 

äter på fritiden. 

 

Kosttillskott 

Ungdomarnas förhållningssätt till kosttillskott och huruvida ungdomarna äter det eller inte 

redovisas i följande avsnitt. På frågan om ungdomarna äter någon form av kosttillskott 

svarade 28, 5 % ”Ja”, vilket innebär att de regelbundet äter någon form av kosttillskott. 71,5 

% svarade ”Nej” på frågan vilket innebär att de inte äter några kosttillskott. För att se 

fördelningen uppdelat på kön, se tabell 4 

 

Tabell 4 – Konsumtion av kosttillskott i relation till kön. (N=102) 

 

 
Äter Du någon form av kosttillskott 

Total Ja Nej 

Kön  

Pojkar 

 

24 st              37 %        

 

41 st             63 % 

 

65 st        100 % 

Flickor  5 st           13,5 % 32 st          86,5 % 37 st        100 % 

                         

 

5,8 

46 38,2 

7,8 

1,9 

Hur stor vikt lägger du vid vad du äter på fritiden? 

Mycket stor - (5,8 %) 

Stor - (46 %) 

Varken stor eller liten - (38,2%) 

Liten - (7,8 %) 

Mycket liten - (1,9 %) 
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Det vanligaste förekommande kosttillskottet var proteintillskott som 24 stycken av 

respondenterna uppgav att de äter. Noterbart är att respondenterna hade möjligheten att kryssa 

i flera svarsalternativ på om vad det äter för kosttillskott. För att se fördelning mellan de 

vanligaste förekommande kosttillskotten, se figur 10. 

 

 

Figur 10 – Ungdomarnas val av kosttillskott (N=29) 

 

Respondenterna gavs sedan möjligheten att motivera varför de äter kosttillskott. Då 

proteintillskott utgjorde majoriteten av svaren kommer endast citat redovisas kring 

ungdomarnas val av just det kosttillskottet. Majoriteten motiverar sitt val med att de vill öka i 

vikt, en del nämner även att de vill öka sin muskelmassa samt att de äter proteintillskott i 

samband med styrketräning. Nedan följer citat från ungdomarna om varför de väljer att äter 

proteintillskott; 

 

”För att jag tränar mycket. Behöver mer protein” 

”För att få i mig mer protein och mindre kolhydrater, för 

att inte gå upp i vikt” 

”För att musklerna ska utvecklas, få i sig tillräckligt med 

protein” 

”För att gå upp i vikt och för att återhämta mig efter 

gympass” 

”För att gå upp i vikt” 

”För att få i sig något snarast efter styrketräningen” 

”För att få ut full effekt av fysträningen” 
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3.5 Samband mellan olika kategorier och faktorer 

Resultaten från enkätundersökning har statistiskt bearbetats och analyserats i programmet 

IBM SPSS Statistics 19 för att undersöka eventuella samband mellan olika kategorier. Syfte 

med att undersöka eventuella korrelationer var för att hitta eventuella samband mellan lågt 

handicap inom idrotten och stora kunskaper inom ämnet näringslära. Samtliga variabler från 

enkäten har undersökt mot framförallt två variabler, handicap och resultat på testet. Detta 

gjordes för att undersöka huruvida ungdomarnas handicap samt kunskaper inom näringslära 

påverkade deras svar inom andra områden. Det finns inga statistiskt säkerställda samband. 

Det finns däremot en del intressanta resultat som tyder på att det finns tendenser till olika 

samband. 

 

Respondenternas handicap i relation till resultat på testet 

En granskning av sambandet mellan respondenternas handicapsnivå inom golfen och deras 

kunskaper inom ämnet näringslära visar att det finns tendenser till att de med ett lägre 

handicap, alltså de som är skickligast, också har något större kunskaper. För de med handicap 

under 0 uppnådde 40,6 % ett testresultat över 65 % rätt, varav 15,6 % uppnådde ett resultat 

över 80 % rätt. För dem som hade ett handicap över 4, alltså de med högst handicap, var det 

33,3 % som uppnådde ett testresultat på 65-80 % rätt, varav ingen inom denna kategori 

uppnådde mer än 80 % rätt. Sambandet går inte att statistiskt säkerställa men det finns 

tendenser till att kunskapen är något högre bland dem med lägre handicap inom idrotten. Se 

tabell 5  

 

Tabell 5 – Respondenternas handicap i relation till resultat på testet 

 

 
Resultat på test uttryckt i % Totalt 

antal (st) Under 40 % 40-50 % 50-65% 65-80% Över 80 % 

Handicap kategorisering   

Under 0 

 

6,2 % 

 

21,8 % 

 

31,2 % 

 

25 % 

 

15,6 % 

 

32 

0,1 - 2 11,7 % 5,8 % 52,9 % 23,5 % 5,8 % 34 

2,1 - 4 14,2 % 0 % 42,8 % 33,3 % 9,5 % 21 

Över 4 6,6 % 

 

6,6 % 53,3 % 33,3 % 0 % 15 

Total      102 
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Respondenternas kunskapsnivå i relation till  

om deras har blivit undervisade inom ämnet näringslära eller inte 

Andelen respondenter som vid något tillfälle har blivit undervisade eller mottagit information 

inom ämnet näringslära var stort (93,1 %). När detta sätts i relation till hur ungdomarna 

presterade på testet går det att utläsa att av de 93,1 % av ungdomar som svarade Ja på frågan 

var det 35 stycken av dessa (36,8 %) som uppnådde ett resultat på 65 % rätt och bättre. 

Resterande 60 ungdomar som vid något tillfälle blivit undervisade inom ämnet uppnådde ett 

testresultat på mindre än 65 % rätt. Värt att notera är även att av de respondenter som svarade 

att det inte har mottagit någon information inom ämnet näringslära var det ingen som 

uppnådde ett testresultat på över 80 % rätt. Majoriteten av dem hade mindre än 65 % rätt på 

testet. Se tabell 6 

 

Tabell 6 – Respondenternas kunskapsnivå i relation till om de har blivit undervisade inom 

ämnet näringslära eller inte. 

 

Resultat på test uttryckt i % 

Totalt 

antal (st) 

Under 

 40 % 40-50 % 50-65% 65-80% Över 80 % 

Blivit undervisad inom 

ämnet näringslära? 

 

Ja 

 

8 st 

 

9 st 

 

43 st 

 

26 st 

 

9 st 

 

95 

Nej 2 st 1 st 2 st 2 st 0 st 7 

 

Total 

 

10 

 

10 

 

45 

 

28 

 

9 

 

102 

 

 

Tillfälle för vattenkonsumtion i relation till resultat på testet 

En ytterligare tendens till samband som är värd att notera är valet av tillfälle för 

vattenkonsumtion och resultatet på testet. Bland de ungdomar som valde att dricka vatten vid 

varje hål uppnådde 37,8 % ett resultat på 65 % rätt och bättre på testet. Bland de ungdomar 

som valde att dricka när de blev törstiga uppnådde 18,1 % ett resultat över 65 % rätt och 

bättre. Skillnaden är även märkbar vad gäller de respondenter som uppnådde ett testresultat 

under 40 % rätt inom de två kategorierna. För de som valde att dricka vid varje hål uppnådde 

4,5 % ett testresultat under 40 % rätt, medan den siffran är 18,1 % för de som valde att dricka 

vid törst. Resultaten visar att det finns tendenser till att de som väljer att dricka vid varje hål 

besitter något högre kunskap inom näringslära. Se tabell 7 
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Tabell 7 – Tillfälle för vattenkonsumtion i relation till resultat på testet 

 

Resultat på test uttryckt i % 

Total 

Under 40 

% 40-50 % 50-65 % 65-80 % Över 80 % 

Tillfälle för vattenkonsumtion  

Varje hål 

 

4,5 % 

 

9 % 

 

48,4 % 

 

25,7 % 

 

12,1 % 

 

100 % 

Vid törst 18,1 % 18,1 % 45,4 % 18,1 % 0 % 100 % 

       

 

Värderingen av kostens betydelse i relation till ungdomarnas kostvanor på fritiden 

Vid värderingen av kostens betydelse för den idrottsliga prestationsförmågan uppgav 

majoriteten av respondenterna att betydelsen var Mycket stor eller Stor (82,3 %). När detta 

jämförs med ungdomarnas kostvanor på fritiden, när de inte spelar golf, visar resultaten en 

annan tendens. Av de 82,3 % som angav att kostens betydelse är Mycket stor eller Stor för 

deras prestationsförmåga var det 57,1 % som uppgav att de lägger ned Mycket stor eller Stor 

vikt vid vad de äter på fritiden.  Resterande respondenter angav att deras engagemang kring 

vad de äter på fritiden inte är så stort. 

 

Resultat på testet i relation till hur de har uppskattat sin egen kunskapsnivå 

Ett ytterligare intressant resultat som är värt att notera i avsnittet är ungdomarnas resultat på 

testet i relation till hur de har uppskattat sin egen kunskapsnivå. På frågan där ungdomarna 

fick värdera sin egen kunskapsnivå angav 61,7 % att deras kunskaper inom näringslära var 

Mycket stora eller Stora. När detta jämförs med resultaten på kunskapstestet visar det att mer 

än mer än hälften av dem som uppskattade sina kunskaper som Mycket stora eller Stora inte 

uppnådde mer än 65 % rätt på testet. Av de som uppskattade sina kunskaper som höga var det 

44,4 % som uppnådde ett testresultat över 65 % rätt. 
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4. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur ungdomar som spelar golf på elitnivå inom 

ålderskategorierna 13-21 år förhåller sig till ämnet näringslära, samt att få en förståelse för 

hur inställningen är till kostens betydelse för deras idrottsliga prestationsförmåga. För att 

besvara syftet konstruerades följande tre frågeställningar; 

 Vilken kunskapsnivå befinner sig ungdomarna på vad gäller frågor av allmän karaktär 

inom ämnet näringslära?  

 Hur ser ungdomarnas kostvanor ut i samband med tävling?  

 Vilka samband finns det mellan lågt handicap inom idrotten och goda kunskaper inom 

ämnet näringslära?  

 Vilka könsskillnader finns det vad gäller förhållningssättet till ämnet näringslära?  

 

4.1 Resultatdiskussion 

 Vilken kunskapsnivå befinner sig ungdomarna på vad gäller frågor av allmän 

karaktär inom ämnet näringslära?  

 

Kunskapstestet konstruerades för att undersöka ungdomarnas kunskapsnivå vad gäller frågor 

med allmän karaktär inom ämnet näringslära. 34,3 % av ungdomarna uppnådde ett resultat 

som var över 65 % rätt, resultatet kan tolkas som att kunskapen hos majoriteten av 

ungdomarna inte är så stor då 65,7 % inte fick mer än 65 % rätt. Anmärkningsvärda resultat 

var även att ingen respondent fick alla rätt och att två respondenter inte fick några rätt alls. 

Personligen tolkas resultaten som förvånansvärt låga och att de tyder på en generellt sett låg 

kunskapsnivå bland ungdomarna. 

 

Det är intressant att analysera ungdomarnas resultat på testet i relation till hur de har 

uppskattat sin egen kunskapsnivå. När ungdomarna fick uppskatta sin egen kunskapsnivå var 

det 61,7 % som ansågs sig ha ”Mycket stora” eller ”Stora” kunskaper inom ämnet näringslära. 

En intressant sak som går att utläsa utifrån relationen antal rätt på testet och upplevd 

kunskapsnivå är att mer än hälften av dem som uppskattade sina kunskaper som höga 

uppnådde inte mer än 65 % rätt på testet. I själva verket var det bara 44,4 % av dem som 

uppskattade sina kunskaper som höga som uppnådde ett testresultat över 65 % rätt. Utifrån 

detta kan det nog anses som om att ungdomarnas kunskapsnivåer generellt sett är låga. Att 
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inte fler än 34,3 % av ungdomarna uppnår ett någorlunda godkänt testresultat över 65 % rätt 

är lite oroväckande, det är ännu mer oroväckande att en större andel av ungdomarna 

uppskattar sina kunskaper högre än vad de egentligen var vid testtillfället . Det tyder på att det 

finns ett stort antal ungdomar som spelar golf på elitnivå som tror sig ha större kunskaper än 

vad dem egentligen besitter, vilket självklart kan påverka sättet de förhåller sig till kost på. 

 

Heaney, O´Connor, Naughton & Gifford (2008, s.397-399) resonerar i sin studie om att 

atleter som påvisade ett större självförtroende angående sina kunskaper inom näringslära 

kände sig mer säkra på sin förmåga att använda dessa kunskaper för att äta bättre mat som är 

mer anpassad för deras idrott. Det är ett intressant resonemang, däremot går det att ställa sig 

något tveksamt till det. Att visa stor självsäkerhet kring sina kostkunskaper behöver 

nödvändigtvis inte betyda att kunskaperna är korrekta, vilket resultaten från den här studien 

bekräftar. Mer än hälften av de ungdomar som påvisade stor självsäkerhet kring sina 

kunskaper inom näringslära hade i själva verket relativt små kunskaper enligt studiens 

kunskapstest. Jag kan förstå resonemanget som Heaney et al. vill föra fram, men det behöver 

inte alltid vara sanningsenligt.  

 

Andelen ungdomar som vid något tillfälle har blivit undervisade inom kost och näringslära 

var stort (93,1 %). Därför går det att förvänta sig att resultat på kunskapstestet skulle uppvisa 

en hög nivå eftersom en väldigt stor andel har blivit undervisade. När detta sätts i relation till 

hur de presterade på kunskapstestet visar det sig att av de som svarade ”Ja” på att de har blivit 

undervisade var det bara 36,8 % som uppnådde ett resultat på 65 % rätt och bättre. Det finns 

många sätt att tolka resultatet på. Antigen har de ungdomar som blivit undervisade inom 

ämnet inte tagit till sig informationen eller så är informatörerna inte tillräckligt bra på att lära 

ut. Det är självklart svårt att identifiera orsaker till att så stor andel ungdomar har blivit 

undervisade inom ämnet men ändå inte får mer än 65 % rätt på testet. Det är däremot ett 

ytterligare resultat som återigen påvisar ungdomarnas något bristfälliga kostkunskaper. 

 

Ett resultat som bekräftar ungdomarnas något bristfälliga kunskaper inom näringslära är deras 

förhållningssätt till kosttillskott. Det mest förekommande kosttillskottet var proteintillskott 

vilket 24 pojkar och 2 flickor uppgav att de äter. Genom att läsa ungdomarnas kommentarer 

(se sid.32) till varför de äter just proteintillskott fås intrycket av att kunskapen inom området 

är låg. Vanligt förekommande motiveringar är att de vill öka i vikt, öka sin muskelmassa. En 

del nämner att de äter det i samband med styrketräning av olika orsaker medan en respondent 
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svarade att det var för att få i sig mer protein och mindre kolhydrater för att inte gå upp i vikt.  

Det går inte att hitta någon direkt röd tråd vad gäller ungdomarnas motiveringar till varför de 

äter just proteintillskott. Detta gör att det går att ställa sig något fundersam till om 

ungdomarna verkligen har kunskapen om vad proteinet har för funktion i kroppen samt i vilka 

sammanhang det bör användas och framförallt varför det kan användas. 

 

Målet är inte att kritisera att de äter proteintillskott, däremot finns anledning att tro att 

ungdomarna inte riktigt har kunskapen om varför de äter proteintillskott, vilket det går att 

ställa sig kritisk till. Då uppsatsens syfte är att bland annat undersöka ungdomarnas 

kunskapsnivåer samt hur de förhåller sig till dessa inom ämnet näringslära är det något 

förvånande med ungdomarnas förhållningssätt inom området kosttillskott. Finns kunskapen 

bland ungdomarna, eller är det ungdomarnas informationskällor som är den felande länken?  

 

Duellman, Lukaszuk, Prawitz och Brandenburg (2008 s. 1128) har publicerat en artikel som 

bland annat handlar om unga idrottsutövares missuppfattningar om proteintillskott och dess 

effekter. I artikeln presenteras resultat som visar att en stor andel av de unga idrottare som 

äter proteintillskott har mottagit information om tillskott från så kallade mindre 

forskningsbaserade informationskällor som vänner, media eller tränare (ibid., s.1128). 

Författarna rapporterar även att ungdomarna missuppfattar proteintillskottets syfte, 

ungdomarna tror att idrottare måste äta det och att framförallt idrottare måste äta det för att gå 

upp i vikt samt för att få så mycket muskler som möjligt (ibid., s.1128). Ungdomarnas 

motiveringar tyder på missuppfattningar om varför de bör äta proteintillskott samt vilken 

effekt det har för dem. Hur missuppfattningarna har skapats är svårt att avgöra. Däremot kan 

en förklaring vara att de mottagit information om kosttillskott från vänner, media eller tränare 

vilket kan göra att ungdomarna tror sig ha kunskapen men i själva verket är den felaktig. Den 

felaktiga kunskapen kan i sin tur påverka deras förhållningssätt till näringslära, vilket gör att 

de äter saker som de egentligen inte har kunskap om.  
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 Hur ser ungdomarnas kostvanor ut i samband med tävling? 

 

Det finns en röd tråd vad gäller hur ungdomarnas kostvanor ser ut timmarna innan en tävling. 

De mest förekommande livsmedlen som ungdomarna väljer att äta och dricka innan en tävling 

var havregrynsgröt, bröd och vatten. Vanligt förekommande motiveringar till ungdomarnas 

val att äta havregrynsgröt och bröd var för att det enligt dem ger en långvarig mättnad samt att 

det skapar energi till golfrundan. En del ungdomar uppgav även att de väljer livsmedel för att 

det gott medan andra förklarade sina val med att de äter det som de alltid äter, att det är en 

vana. Att motivera sina val av livsmedel med att det är gott och att det är något som de alltid 

brukar äta kan tolkas som ett tecken på bristande kunskap, att de egentligen inte riktigt vet 

varför de äter de produkterna utan de väljer att realtera sina val till positivt laddade känslor 

och vanor. Samtidigt värderar majoriteten av ungdomarna (83,3%) att det de äter timmarna 

innan en tävling har ”Mycket stor” eller ”Stor” betydelse för deras förmåga att prestera. 

Eftersom en stor andel av ungdomarna värderar kostens betydelse som hög så borde de också 

innebära att det finns en stor medvetenhet kring ämnet och där till ett intresse för vad de äter. 

Studien visar att majoritet av ungdomarna väljer att äta nästan enbart kolhydrater timmarna 

innan en tävling. Medvetenheten som majoriteten av ungdomarna uppvisar genom att värdera 

kostens betydelse som hög borde innebära att de har kunskap om kolhydrater samt hur det 

påverkar deras kropp. Däremot går det att ställa sig frågande till om de verkligen besitter den 

kunskapen då deras val av produkter ger uttryck för att de har valt fel. 

 

Enligt kurslitteraturen Näringslära för högskolan är det idrottens träningsintensitet som avgör 

graden av kolhydratsförbrukningen. Vilket betyder att ju högre träningsintensitet, desto högre 

är den totala förbrukningen samt behovet av kolhydrater. (Abrahamsson et al. 2006 s.403-

404) Utifrån det går det att uttala sig om att behovet av kolhydrater inte är det samma för alla 

idrottsutövare, att det är idrottens utformning och intensitet som avgör hur stor mängd 

kolhydrater en idrottare behöver. Det aktiva fysiska utförandet av en golfsving tar cirka 1.3 

sekunder från att klubban sätts i rörelse till att klubban träffar bollen. En tävlingsrond över 18 

hål på elitnivå kan sträcka sig upp till 5-6 timmar, vilket innebär att endast 0,5 % av den tiden 

kommer under en tävling att spenderas på att utföra själva golfsvingen. En golfspelare går 

ungefär 10 km under en runda, under den sträckan förbrukas cirka 1500 till 2000 kcal och den 

totala gångtiden uppskattas till 2 timmar och 46 minuter. Träningsintensiteten ligger på 

uppskattningsvis 35-40 procent av VO2max och 50-60 % av den maximala hjärtfrekvensen. (se 

1.3 Beskrivning av den aktuella idrotten, s.7)  
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Golf är alltså en långvarig lågintensiv idrott där 0,5 % av tiden utgörs av muskulära 

påfrestningar i form av golfslag, den resterande tiden utgörs av gång mellan slagen samt 

stillastående väntan på att få slå igen. De fysiologiska påfrestningarna är alltså inte så höga 

vilket avspeglar sig i kaloriförbrukningen samt graden av intensitet vid utövandet av idrotten.  

Då det är träningsintensiteten som avgör behovet samt förbrukningen av kolhydrater 

(Abrahamsson et al 2006 s.403-404) så går det att ifrågasätta om ungdomarna verkligen 

behöver äta så mycket kolhydrater som de gör innan en tävling. Idrottens lågintensiva 

utformning tyder på att behovet av kolhydrater inte är så stort då förbrukningen är låg. 

 

Ungdomarnas kostvanor grundar sig inte på stor kunskap inom ämnet, att det finns bristfälliga 

kunskaper om vilken kost som passar deras idrott. Hur deras kostvanor har skapats är därför 

svårt att förklara. En tänkbar förklaring är influenser ifrån samhället, att de påverkas av saker 

som skrivs i medierna om idrottsstjärnors kostvanor eller att de väljer att förlita sig på mindre 

forskningsbaserade informationskällor som vänner, familj eller deras tränare.  Just samhällets 

påverkan på barn och ungdomars matvanor är något som Taylor, Evers & McKenna (2005 

s.21-23) diskuterar i sin studie. Enligt dem har medierna, särskilt tv, en enorm påverkan och 

kan överskugga annan typ av information och influenser. Även vanor, humör, bekvämlighet, 

kulturer samt föräldrars inflytande ses som faktorer som påverkar ungdomars matvanor. 

 

Hur ska då ungdomarnas kostvanor timmarna innan en tävling förklaras. Deras kunskapsnivå 

är generellt sett låga enligt kunskapstestet samt att deras kostvanor inte alls matchar hur 

idrotten är utformad. En tänkbar förklaring kan vara att ungdomar i dagens idrottsrörelse luras 

via media till ett fanatiskt ätande av flingor, gryn, bröd och pasta. Just medians påverkan är 

något som Taylor, Evers & McKenna (2005 s.21-23) beskriver, de menar att mediernas 

påverkan kan vara så stor att den överskuggar all annan typ av information och influenser 

vilket påverkar ungdomars kostvanor. En ytterligare förklaring kan vara att det för tillfället 

råder en idrottskultur i Sverige som uttalar sig om att alla idrottsstjärnors framgångsrecept är 

att äta havregrynsgröt till frukost.  
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Kostvanor under golfrundan 

För att en idrottare ska kunna klara av de krav som ställs på prestation och hälsa krävs det att 

idrottaren skapar en balans vad gäller energiomsättningen. Energibalans innebär att 

energiintaget, som görs via mat, vätska och eventuella energitillskott, motsvarar 

energiförbrukningen.(Sveriges Olympiska Kommitté 2009, s.7)  

 

På frågan som undersökte ungdomarnas vätskeintag under en golfrunda uppgav 99 % att de 

dricker vatten, då respondenterna hade möjligheten att uppge flera alternativ visade det sig 

också att 18,6 % även dricker någon form av sportdryck. Att nästan samtliga ungdomar 

dricker vatten under sin golfrunda är positivt eftersom uttorkning kan leda till reducerad 

psykisk och fysisk prestationsförmåga (Abrahamsson et al. 2006, s.195-197) Genom att 

bibehålla vätskebalansen under tävling och träning kommer idrottaren också kunna 

upprätthålla en rad olika funktioner i kroppen (Benardot 2006, s.78).  

 

När det gäller mängden vatten som ungdomarna dricker under en golfrunda visade det sig att 

82,5 % dricker 0 till 2 liter vatten. Mängden vätska en idrottare förlorar vid fysisk aktivitet 

beror på vilken aktivitet som utförs. Generellt sätt kan en idrottare räkna med 1-2 liters 

vätskeförlust per timme vid träning och tävling, detta medför att en idrottares vätskeintag bör 

motsvara cirka 600-1200 milliliter per timme beroende på graden av aktivering (Abrahamsson 

et al. 2006, s.413). Golf är en långvarig lågintensiv idrott som pågår i uppskattningsvis fem 

timmar, vilket enligt Abrahamsson et al. innebär att en golfspelare bör dricka som minst 600 

milliliter vatten per timme. En beräkning av det totala vätskebehovet visar då att en 

golfspelare bör dricka som minst 3000 milliliter vatten under hela rundan, vilket är en siffra 

som kan öka beroende på hur varmt det är samt hur stora svettförlusterna är.  

 

På frågan som handlade om vid vilket tillfälle ungdomarna valde att dricka på svarade 65,3 % 

att de dricker vid varje hål, 21,7 % uppgav att de dricker när de blir törstiga medan den 

resterande andelen respondenter uppgav andra alternativ. Det anmärkningsvärda när det gäller 

ungdomarnas dryckesvanor är att de dricker alldeles för lite vatten. Majoriteten av 

ungdomarna dricker upp till två liter vatten. Ponera att en individ dricker två liter vatten under 

en golfrunda och att han eller hon gör det vid varje hål, vilket var de två vanligaste 

alternativet för vätskeintag. Det innebär att den individen dricker cirka 110 milliter vatten vid 

varje hål. Ett hål tar i golfsammanhang ungefär 15 minuter att spela vilket betyder att en 

spelare hinner spela fyra hål på 60 minuter. Det innebär i sin tur att individen som dricker 110 
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milliter vatten vid varje hål dricker 440 milliliter under en timme och 2200 milliliter under 

fem timmar. Uträkningarna påvisar att majoriteten av ungdomarna i studien dricker alldeles 

för lite vatten under deras golfrundor. Då vätskans funktion har visat sig betydelsefull kan det 

leda till att deras psykisk och fysisk prestationsförmåga reduceras samt att en rad olika 

funktioner i kroppen kan försämras på grund av ett för litet vätskeintag i relation till 

vätskeförlusterna.  

 

Vad gäller sportdryckens funktion i golfsammanhang är svår att avgöra. Väldigt få studier är 

publicerade inom ämnet vilket gör det svårt att avgöra om huruvida en sportdryck påverkar en 

golfspelares prestationsförmåga positivt eller negativt. Stevenson, Hayes & Allison (2009, s. 

685-686) har undersökt just effekten av en sportdrycks påverkan på golfprestationen. 

Resultaten visar att genom att dricka en kolhydrat- och koffeinladdad sportdryck innan och 

under en golfrunda så förbättras spelarens förmåga att putta samt att koncentrations- och 

fokuseringsförmågan ökade. Värt att notera är att studien genomfördes i laboratoriemiljö och 

att testerna genomfördes endast på golfspelarnas puttning. Resultaten är intressanta och enligt 

Stevenson, Hayes & Allison talar det för att fler än 18,6 % av ungdomarna bör dricka 

sportdryck eftersom det förbättrar färdigheter samt koncentrations- och fokuseringsförmåga 

när det handlar om puttningen. Det är däremot inte så mycket som talar för att resultaten är 

generaliserbara för samtliga golfspelare då studien endast är genomförd vid ett tillfälle samt 

att det är den enda studien som är publicerad inom området. Vilket innebär att det är svårt att 

uttala sig om fler ungdomar bör börja dricka mer sportdryck eller inte. Då är det bättre att 

lägga fokus på att få fler ungdomar att dricka mer vatten då det finns mer fakta som påvisar 

vattnets positiva effekter jämfört med sportdryckens effekter. 

Ungdomarnas kostvanor under en golfrunda är något som också är värt att diskutera. Som det 

står beskrivet i Sveriges Olympiska Kommittés Kostpolicy (2009, s.7) är det viktigt att en 

idrottare skapar en balans vad gäller energiomsättningen för att kunna klara av de krav som 

ställs på prestation och hälsa. Energiintaget som görs delvis via mat måste matcha 

energiförbrukningen. En golfspelares energiutgift vid en 18 håls golfrunda är mellan 1500 till 

2000 kcal (Sell, Abt & Lephart 2008, s.128-132). Det krävs därför att en golfspelare matchar 

denna energiutgift med ett tillräckligt stort energiintag för att spelaren ska må bra samt att 

prestationsförmågan inte ska påverkas negativt. Det finns en studie som visar på att 

funktionell trötthet och muskulär trötthet försämrar det sensomotoriska systemet skärpa för 

idrottare med komplexa kinetiska rörelsekedjor. Vilket innebär att denna trötthet kan ha 
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negativ effekt på kroppens rörelseförmåga vilket i sin tur kan leda till en försämrad förmåga 

att utföra en korrekt teknik inom dessa idrotter.(Tripp et al. 2004, s.316-320)  

 

Golf kan kategoriseras in i denna indelning av idrotter med komplexa kinetiska rörelsekedjor 

och det är därför viktigt att energiintaget matchar energiutgiften för att inte tröttheten ska 

påverka spelaren negativt. De mest förekommande livsmedlen bland ungdomarna i den här 

studien var bananer (80,3%) och smörgåsar (76,4%), även nötter och övrig frukt förekom som 

vanliga alternativ med dem var dock inte lika vanliga förekommande som bananer och 

smörgåsar. En banan innehåller till största del kolhydrater och energiintaget utgöras av 101 

kcal. (Livsmedelsverkets livsmedeldatabas 2010) Det är ett livsmedel som ligger på gränsen 

mellan ett lågt och ett medelhögt GI-värde (Jeukendrup & Cleeson 2007, s.123-124) vilket 

innebär att påverkan på blodsockret i kroppen inte blir stor (se 1.6 Glykemiskt index, s. 13). 

Smörgåsar som var det näst mest förekommande livsmedlet är lite svårare att definiera. 

Innehållet av näringsämnen och kilokalorier är svårt att avgörande beroende på vilket brödsort 

som ungdomarna äter. Ett vitt bröd som till exempel Skogaholmslimpa innehåller till största 

del kolhydrater och utgörs av 246 kcal (Livsmedelsverkets livsmedeldatabas 2010). GI-värdet 

på ett sådant bröd skulle kunna uppskattas till väldigt högt, ganska nära det högsta 

referenslivsmedlet som är vitt bröd. Ett intag av ett sådant livsmedel kan innebära att 

blodsockerkurvan höjs väldigt snabbt och brant vilket leder till kortvarig energi (Jeukendrup 

& Cleeson 2007, s.123-124).  

 

Det är väldigt svårt att uttala sig om ungdomarnas kostvanor under en golfrunda då vetskapen 

om hur mycket de äter av varje livsmedel saknas. Det går däremot att uttala sig om att de 

vanligaste livsmedlen som ungdomarna äter utgörs av kolhydrater. Kolhydrater är bränsle för 

både muskulaturen och det centrala nervsystemet och vid fysisk aktivitet täcks huvudsakligen 

kroppens energiförbrukning av bland annat kolhydrater. Det som är viktigt att ha i åtanke är 

att det är träningsintensiteten på den aktivitet som utförs som avgör graden av 

kolhydratsförbrukningen, ju högre träningsintensitet, desto högre är den totala förbrukningen 

av kolhydrater. (Abrahamsson et al. 2006, s.403-404).  

 

Golf är en lågintensiv idrott och det är därför viktigt att vara vaksam på att 

kolhydratförbrukningen inte är väldigt stor. Vilket betyder att behovet inte heller är så stort. 

Det är också viktigt att vara vaksam på vilken typ av kolhydrater som utgör kosten. Ett intag 

av en kolhydratkälla med ett högt GI-värde resulterar i en snabb och stor höjning av 
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blodsockret vilket skapar en kortvarig energitopp (Jeukendrup & Gleeson 2007, s.123). En 

kost som innehåller lite mer fett och protein än bara kolhydrater i form av smörgåsar och 

bananer är därför att eftersträva för att undvika snabba och stora svängningar av blodsockret. 

Då golf är en lågintensiv idrott där kolhydratförbrukningen inte är väldigt stor är det därför 

också eftersträvansvärt att äta lite mer protein och fett för att matcha energiförbrukningen. Det 

är viktigt att skapa energibalans för att kroppens funktioner inte ska påverkas negativt av den 

eventuella tröttheten som kan infinna sig då energibalansen inte uppnås. Majoriteten av 

ungdomarnas kostvanor under en golfrunda matchar inte till fullo idrottens utformning samt 

de krav som ställs på energiintag vid utövning av idrotten. Vad det beror på är precis som 

tidigare svårt att spekulera kring. Det går däremot att spekulera kring att de något låga 

kunskaperna som majoriteten av ungdomarna uppvisade i kunskapstestet också kan påverka 

deras kostvanor negativt. Att de helt enkelt inte har kännedom om hur och vad de bör äta för 

att uppnå energibalans vid utövning av idrotten. 

 

 Vilka samband finns det mellan lågt handicap inom idrotten och goda kunskaper 

inom ämnet näringslära?  

 

Några statistiskt säkerställda samband gick det inte att utläsa vad gäller ungdomarnas 

handicap i relation till resultaten på kunskapstestet, vilket innebär att det inte går att med full 

säkerhet uttala sig om eventuella korrelationer då det inte går att belägga det statistiskt. Det 

innebär att det inte går att uttala sig om att det finns ett samband mellan lågt handicap inom 

idrotten och goda kunskaper inom ämnet näringslära. Det går däremot att utläsa en del 

intressanta tendenser när resultaten mellan de två variablerna granskas lite noggrannare. När 

de med lägst handicap (under 0) jämförs med de med högst handicap (över 4) går det att 

utläsa en del tendenser till kunskapsskillnader. För de med handicap under 0 uppnådde 40,6 % 

ett testresultat över 65 % rätt, varav 15,6 % uppnådde ett resultat över 80 % rätt. För dem som 

hade ett handicap över 4, alltså de med högst handicap, var det 33,3 % som uppnådde ett 

testresultat på 65-80 % rätt, varav ingen inom denna kategori uppnådde mer än 80 % rätt. 

Orsakerna till de något svaga men däremot befintliga skillnaderna är svåra att identifiera då 

det inte går att säkerställa något samband statistiskt. Då det inte går att belägga resultaten 

statistiskt kan det innebära att faktorer som slumpen och tillfälligheter troligtvis har en stor 

inverkan på resultatet. Det skulle kunna innebära att en upprepning av kunskapstestet skulle 

leda till att resultaten blir annorlunda. De något svaga tendenserna, som troligtvis är orsakade 
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av slumpen, till att kunskapen är större bland de skickligaste golfspelarna gör det väldigt svårt 

att uttala sig om resultaten. Eventuella förklaringar skulle endast bli spekulationer vilket göra 

att det endast går att konstatera att det troligtvis inte finns något samband mellan att vara 

skicklig inom idrotten och ha stora kunskaper inom ämnet näringslära. 

 

 Vilka könsskillnader finns det vad gäller förhållningssättet till ämnet 

näringslära?  

 

När det gäller könsfördelningen av hur många rätt ungdomarna fick på kunskapstestet går det 

inte att finna några anmärkningsvärda skillnader. Spridningen vad gäller antal rätt på testet 

utryckt i procent såg nästintill lika ut för båda könen vilket gör att det inte går att uttala sig om 

att det ena könet besitter större kunskap inom ämnet näringslära än det andra.    

 

Det finns däremot anmärkningsvärda resultat som visar på skillnader mellan hur pojkar och 

flickor värderar kostens betydelse för deras prestationsförmåga samt hur de väljer att förhålla 

sig till ämnet kost på fritiden. På frågorna där ungdomarna fick värdera kostens betydelse för 

deras prestationsförmåga gick det att utläsa att det var fler flickor än pojkar som värderade 

kostens betydelse som ”Mycket stor” eller ”Stor”. Bland pojkarna var det 76,9 % som ansåg 

att kostens betydelse för deras idrottsliga prestationsförmåga är ”Mycket stor” eller ”Stor” 

medan 91,8 % av flickorna värderade kostens betydelse som ”Mycket stor eller ”Stor”. 

Liknande skillnader går att utläsa då ungdomarna skulle värdera hur stor betydelse det de äter 

timmarna innan en tävling har för deras prestationsförmåga. Då angav 94,6 % av flickorna 

och 76,9 % av pojkarna att betydelsen är ”Mycket stor” eller ”Stor”. Det finns en röd tråd i 

båda frågorna som visar på tydliga skillnader mellan könen vad gäller värderingen av kostens 

betydelse för deras prestationsförmåga. Vad det beror på är svårt att spekulera kring, men det 

går däremot inte att förklara skillnaderna med att det skiljer sig i kunskapsnivå mellan könen 

då den är likvärdig. Ett tecken som talar för ett större intresse kring kost från flickornas sida är 

att fler flickor än pojkar lägger ned större vikt vid vad det äter på fritiden. Det kan tyda på en 

större medvetenhet och att det samtidigt tyder på att engagemanget kring frågor om kost är 

större bland flickorna. Detta avspeglar sig även i ungdomarnas intresse till att genomföra 

enkäten då flickornas engagemang var större samt att de var mer nyfikna och intresserade av 

undersökning i största allmänhet. Att flickorna är mer engagerade i ämnet kost kan förklaras 

med att flickor i ungdomsåren generellt sett är mer fixerade vid hur de ser ut. De är överlag 

mer lättpåverkade av saker i sin omgivning, som till exempel av media, jämnåriga och 
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föräldrar.(Field, Camargo, Taylor, Berkey, Roberts & Colditz 2001, s.58-59). Vilket kan leda 

till en oro kring vikt, utseende och social ideal, som i sin tur kan påverka deras kostvanor 

samt deras förhållningssätt till mat.(Field et al. 2001, s.58-59). 

 

4.2 Metoddiskussion och bortfall 

Valet att personligen dela ut enkäterna vid de två tävlingarna var en stor bidragande faktor till 

det stora antalet enkäter som kunde samlas in. Detta gjorde att jag inte behövde förlita mig på 

att någon annan skulle samla in och skicka enkäterna vilket gjorde att den empiriska perioden 

inte blev utdragen eller försenad på grund av uteblivna svar från respondenterna. Att 

personligen vara närvarande kan även anses stärka seriositeten kring undersökningen då 

frågor kring studiens syfte och bakgrund kunde besvara på ett bättre sätt, vilket jag anser 

påverkade representativiteten positivt.  

 

Det externa bortfallet för undersökningen blev 27,1 %. Valet att dela ut enkäten precis efter 

ungdomarnas avslutade tävlingsrond hade både sina för- och nackdelar, men valet motiveras 

med att fördelarna övervägde nackdelarna. Fördelarna med att dela ut enkäten vid detta 

tillfälle var för att underlätta insamlingen av formulären samt att försöka fånga spelarnas 

uppmärksamhet innan andra saker i deras omgivning skulle hinna göra det, vilket skulle 

kunna leda till minskat intresse till att deltaga i undersökningen (se Metod). Däremot fanns 

det också nackdelar och risker med valet som också visade sig bli orsaker till varför vissa 

ungdomar valde att inte deltaga. En orsak till bortfallen var att en del ungdomar var väldigt 

besvikna med sina tävlingsresultat, vilket bidrog till att de inte var intresserade av att deltaga i 

undersökningen. En ytterligare orsak till bortfallen var att ett antal ungdomar inte hade tid att 

genomföra undersökning då de hade bråttom till andra saker utanför golfbanan. Det är två 

saker som inte gick att kontrollera men valet att ändå genomföra undersökningen vid detta 

tillfälle motiveras med att representativiteten skulle bli högst genom att göra på det viset. 

Vilket i slutändan visade sig bli korrekt då antalet deltagare blev tillräckligt högt för att kunna 

uttala sig om populationen. 
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4.3 Slutsatser 

Heaney et al. (2008 s.397-398) rapporterar att kunskap är en viktig nyckel till bättre kostvanor 

som på ett bra sätt är anpassade efter atleters idrott och livsstil. Författarna påvisar resultat 

som antyder att atleter med större kunskaper inom näringslära prioriterar att äta bättre kost 

anpassade för dem själva jämfört med atleter som känner sig mer osäkra inom ämnet. 

Ungdomarnas kunskap i den här studien var något bristfälliga vilket även avspeglade sig i 

deras förhållningssätt till ämnet näringslära i relation till deras idrott. En ökad kunskap bland 

ungdomarna skulle kunna innebära att de inte blir lika lättpåverkade av så kallade mindre 

forskningsbaserade informationskällor eller influenser från samhället när det kommer till 

deras egna kostvanor. Hur ungdomarna ska få kunskapen är svårt att avgöra, nästan samtliga 

ungdomar uppgav att de har blivit undervisade inom ämnet, men det var bara en tredjedel som 

uppnådde ett testresultat på mer än 65 % rätt på kunskapstestet. Resultaten anser jag vara 

generellt sett låga vilket leder till en fundersamhet till kvalitén på undervisningen som de har 

mottagit. Det är frågan om undervisningen är baserad på vetenskaplig och forskning, eller om 

den kan vara påverkad av faktorer som kulturer och influenser inom idrottsrörelsen. Det 

sistnämnda är endast tänkbara orsakar till problemet, däremot kan det vara värt att reflektera 

kring då nästan samtliga ungdomar har blivit undervisade inom ämnet näringslära men det var 

väldigt få som fick över 65 % rätt på testet. Om det beror på influenser från samhället eller 

missledande undervisning är självklart svårt att spekulera kring utifrån studiens resultat, men 

det väcker ett intresse till att undersöka saken ytterligare i framtiden. 

 

En förklaring till ungdomarnas något bristfälliga kunskaper inom näringslära samt deras något 

tveksamma förhållningssätt till ämnet kan också bero på ungdomarna själva. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara något fel på undervisningen som ungdomarna tar del av. Ungdomarna 

är också väldigt delaktiga i inlärningsprocessen och deras inställning och attityder till ämnet 

kan påverka hur de väljer att använda sig av undervisningen som de får. Nichols, 

Jonnalagadda, Rosenbloom & Trinkaus (2005, s. 515-527) har publicerat en studie som 

handlar om just unga idrottares kunskaper, attityder och beteenden vad gäller kostvanor. I 

studien presenteras signifikanta positiva samband mellan kunskap, attityd och beteende, vilket 

indikerar att ökad kunskap kan förbättra attityder och beteenden när det gäller kostvanor. 

Studien påvisar också resultat som visar att även om kunskapen finns bland ungdomarna så 

behöver det inte alltid matcha deras beteenden och att dåligt beteende kan i sin tur vara ett 

resultat av bristfällig utbildning eller negativa attityder. Kunskap, attityd och beteende är 
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alltså viktiga komponenter som påverkar unga idrottares kostvanor och det är därför också 

väldigt viktigt att se över samtliga komponenter när ungdomarna utbildas inom ämnet. 

Resultaten i den här studien visar att svenska golfungdomars kunskaper, attityder och 

beteenden inte matcher varandra. De personer som utbildar ungdomarna har självklart en 

viktig roll när det gäller att få dessa komponenter att bli likvärdiga men det är samtidigt också 

upp till ungdomarna själva att ta in kunskapen och använda sig av den på rätt sätt. Båda 

parterna är ansvariga för hur framgångsrik inlärningsprocessen kommer att bli, vilket är 

viktigt att ha i åtanke då utbildning inom näringslära utformas. 

 

4.4 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra en ytterligare studie på samma målgrupp, fast med en 

annan utgångspunkt. Att utifrån resultaten från den här studien undersöka och granska 

utbildningssituationen för ungdomarna. Vilket innebär att ställa mer ingående frågor kring hur 

deras utbildning är utformad samt eventuellt kontakta personer som är delaktiga i deras 

undervisning. För att på så sätt kunna öka förståelsen för den nuvarande kunskapsnivån som 

ungdomarna besitter.  

 

Det skulle även vara intressant att genomföra samma studie på golfspelade seniorer på 

elitnivå för att få en inblick vad de har för kunskaper samt hur de förhåller sig till ämnet 

näringslära. Det skulle vara intressant att jämföra eventuella skillnader och likheter mellan 

juniorer och seniorer vad gäller kunskaper, attityder och beteenden i relation till kost för att se 

om dessa saker påverkas av ålder.  
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Bilaga 1  

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ungdomar som spelar 

golf på Skandia Junior Tour i Sverige förhåller sig till ämnet näringslära, samt att försöka 

skaffa mig en förståelse hur deras inställning är till kostens betydelse för deras idrottsliga 

prestationsförmåga. Vid genomförandet av denna studie hoppas jag att på vägen kunna 

besvara följande frågor:  

 Vilken kunskapsnivå befinner sig ungdomarna på vad gäller frågor av allmän karaktär 

inom ämnet näringslära?  

 Hur ser ungdomarnas kostvanor ut i samband med tävling?  

 Vilka samband finns det mellan lågt handicap inom idrotten och goda kunskaper inom 

ämnet näringslära?  

 Vilka könsskillnader finns det vad gäller förhållningssättet till ämnet näringslära?  

Vilka sökord har du använt? 

Artikeldatabaser - Nutrition, golf*. Nutrient intake, atheletes. Golf, exercise. Nutrition, low-

intensity. Nutrient intake, low-intensity, Low-intensity, fluid*, hydration*, Hydration, sport*, 

protein supplements, sport*, training*, athlete*, Nutrition knowledge, Eating habits, influence 

*, Eating behaviors, youth*, Glycemic index, athlete* sport* 

 

GIH:s bibliotekskatalog - Nutrition and sport, nutrition and performance, näringslära, 

nutrition and exercise 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog 

Artikeldatabaser – PubMed, Google Scholar och Sport Discus 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Artikeldatabaser: Nutrition, golf*, Nutrition, athletes*, Low-intensity, fluid*, hydration*, 

Hydration, sport*, protein supplements, sport*, training*, athlete*, Nutrition knowledge, 

Eating habits, influence *, Eating behaviors, youth*, Glycemic index, athlete* sport* 

 

GIH:s bibliotekskatalog: Näringslära, nutrition and sport, nutrition and performance. 
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Bilaga 2 
 

Skandia Junior Tours Tävlingstrappa för säsongen 2011 1 
 

Skandia Tour Elit 

1 spelplats 

 
 

En gemensam spelplats varje omgång 

78 deltagare (24 flickor och 54 pojkar). Sex omgångar/år 

Tre tävlingsdagar. 

Uttagning från SGF Golf Ranking flickor/pojkar och/eller uppflyttning från Skandia Tour 

Riks. 

 

 
Skandia Tour Riks 

Spelplats 1 

 

Spelplats 2 Spelplats 3 

 

Tre olika spelplatser varje omgång 

78 deltagare/spelplats (24 flickor och 54 pojkar). Sex omgångar/år 

Två tävlingsdagar. 

Uttagning från SGF Golf Ranking flickor/pojkar och/eller uppflyttning från Skandia Tour 

Regional. 

 

 
Skandia Tour Regional 

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 

 
 

Åtta olika spelplatser varje omgång 

78 deltagare/spelplats (24 flickor och 54 pojkar). Sex omgångar. 

En tävlingsdag, 36 hål för pojkar och 27 hål för flickor 

Uttagning från SGF Golf Ranking flickor/pojkar och/eller uppflyttning från Skandia Tour 

Distrikt. 

 

 
Skandia Tour Distrikt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Arrangeras i 15 distrikt och genomförs enligt varje distrikts eget beslut. 

10  av startfältet spelar till sig en uppflyttningsplats till Skandia Tour Regional. 

 

                                                 

1
 http://www.golf.se/Global/Tavla/Juniortavlingar/Skandia%20Tour/11_Spelarmanual_SGF_Juniortavlingar.pdf 
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Bilaga 3 

En lista med exempel på livsmedel uppdelad efter glykemiskt index GI 

 (Jeukendrup, Cleeson 2007, s.123-124) 

 

Livsmedel 

 

GI-värde 

 

Portionsstorlek (g) 

Tillgängliga 

kolhydrater (g) 

Högt GI (> 70) 

Kokt potatis 101 150 17 

Baguette, vit 95 70 37 

Scones 92 25 9 

Bakad potatis 85 150 30 

Cornflakes 81 30 26 

Gatorade 78 250 ml 15 

Riskakor 78 25 21 

Vattenmelon 72 120 6 

Medelhögt GI (56-70) 

Croissant 67 57 26 

Mars (godis) 65 60 40 

Vitt ris 64 150 36 

Glass 61 50 13 

Muffins 60 57 29 

Coca-Cola 58 250 ml 26 

Havregrynsgröt 58 250 22 

Power bar 56 65 42 

Lågt GI (< 55) 

Honung 55 25 18 

Banan 52 120 24 

Vetebröd 53 30 20 

Apelsinjuice 50 250 ml 26 

Müsli 49 30 20 

Rågbröd 41 30 12 

Jordnötter 14 50 6 
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Bilaga 4 

Enkätformuläret 

 

 

 

 

 

Enkätundersökning 
 

Kost i relation till idrottsutövning 
 

Besvara följande enkät genom att markera de svar som stämmer bäst in på Dig själv med 

antigen ett kryss i medföljande rutor eller genom att skriva ditt svar på avsedda linjer. Lycka 

till och tack för att du medverkar i denna studie. 

 

 
1. Kön:  

□ Kille 

□ Tjej 

 

 

2.  Vilket år är Du född: ……………………….. 

   

 

3. Vad har du i dagsläget för Handicap: ………………….. 

 

 

 

 

Nedan följer några frågor om måltider samt kostvanor innan och under din tävlingsrond. 

Besvara frågorna så väl du kan och läsa noga igenom varje fråga. 

 

 

4a. Vad brukar du äta och dricka timmarna innan en tävlingsrond?  

(Även om du inte äter eller dricker något speciellt så skriv gärna det samt motivera 

anledningen till detta) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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b). Varför äter och dricker du dessa saker? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

5. Hur stor betydelse anser Du att det du äter och dricker innan en tävling påverkar din 

förmåga att prestera på golfbanan?  

□ Mycket stor 

    □ Stor 

    □ Varken stor eller liten 

    □ Liten 

    □ Mycket liten 

 

 

6a. Vilka är de vanligaste livsmedlen som du äter under en tävlingsrunda?  

(Beskriv de saker du äter så väl du kan) 

 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                          

………………………………………………………………………………                          

………………………………………………………………………………            

 

 

b). Vid vilken tidpunkt under din golfrunda äter du oftast de ovan nämnda sakerna? 

 

    □ I början av rundan 

    □ Efter 9 hål 

    □ Mot slutet av rundan 

    □ När jag blir hungrig 

    □ Annan tidpunkt: …………………… 

 

     

7a. Om du brukar dricka något under en tävlingsrond, vad brukar du då dricka?  

 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                          

………………………………………………………………………………        

 

b). Hur stor mängd brukar du dricka av de ovan nämnda sakerna? 

 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                          

………………………………………………………………………………        
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c). Vid vilken tidpunkt under din golfrunda dricker du oftast dessa drycker? 

 

    □ I början av rundan 

    □ Efter 9 hål 

    □ Mot slutet av rundan 

    □ När jag blir törstig 

    □ Annan tidpunkt: ……………………. 

 

 

8. Hur stor kunskap anser Du Dig själv ha angående mat och hur Du bör äta för att 

prestera inom Din idrott? 

    □ Mycket stor 

    □ Stor 

    □ Varken stor eller liten 

    □ Liten 

    □ Mycket liten 

    □ Jag bryr mig inte om vad jag äter 

   

9a. Har Du vid något tillfälle blivit undervisat eller fått information om vad du bör äta 

och dricka i samband med din idrott? 
□ Ja 

    □ Nej 

 

 

b). Om du svarade Ja, vart eller av vem har Du fått denna undervisning? 

  

    □ Tränaren 

    □ Golfklubben 

    □ Skolan 

    □ Föräldrarna 

    □ Eget intresse 

    □ Annat: ……………………………… 

 

 

10a. Hur stor betydelse anser Du att kosten har för din prestationsförmåga? 

 

    □ Mycket stor 

    □ Stor 

    □ Varken stor eller liten 

    □ Liten 

    □ Mycket liten 

 

b). Om du anser att betydelsen är stor eller mycket stor, varför tycker du det? 

 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                          

………………………………………………………………………………        
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c). Om du anser att betydelsen är liten eller mycket liten, varför tycker du det? 

 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                          

………………………………………………………………………………        

 

 

11. Hur stor vikt lägger du vid vad du äter på fritiden? 

 

    □ Mycket stor 

    □ Stor 

    □ Varken stor eller liten 

    □ Liten 

    □ Mycket liten 

 

 

 

12a. Äter Du någon form av kosttillskott? 

 

    □ Ja 

    □ Nej 

 

b). Om du svarade Ja, vad äter du då? 

 

    □ Vitaminer 

    □ Proteintillskott 

    □ Kreatin 

    □ Annan: ……………………… 

 

c). Varför äter du dessa kosttillskott? 

 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                          

………………………………………………………………………………        

 

     

 

 

 

Nedan följer ett antal påståenden kring kost i allmänhet. Markera med ett kryss inom de 

angivna rutorna för varje påstående om Du tror det är sant, falsk eller om du inte vet svaret. 

 

 

13. De näringsämnen som ger kroppen energi är kolhydrater, protein alkohol och fett. 

 

    □ Sant 

    □ Falskt 

    □ Vet ej 
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14. Människokroppen består till största delen av vatten. 

 

    □ Sant 

    □ Falskt 

    □ Vet ej 

 

 

15. Fett är en energikälla som tillför kroppen dubbelt så mycket energi som kolhydrater 

och protein gör tillsammans. 

    □ Sant 

    □ Falskt 

    □ Vet ej 

 

16. Kolhydrater i form av stärkelse och sockerarter är den dominerande energikällan i 

de flesta koster. 

□ Sant 

    □ Falskt 

    □ Vet ej 

 

17. Glykemiskt index (GI) är ett mått på hur blodsockernivån påverkas efter 

kolhydratintag från olika livsmedel. 

    □ Sant 

    □ Falskt 

    □ Vet ej 

 

18. Vanligt socker är mycket sötare än sötningsmedel. 

 

    □ Sant 

    □ Falskt 

    □ Vet ej 

 

19. Protein har som främsta uppgift att verka som uppbyggnadsmaterial åt kroppens 

muskler och vävnader. 

□ Sant 

    □ Falskt 

    □ Vet ej 

 

20. En människa kan klara sig utan vatten i flera veckor, men kan inte vara utan mat 

mer än i några dygn.  

 □ Sant 

    □ Falskt 

    □ Vet ej 

 

21. Förutom att hjälpa till med att skapa energi så tillför också fettet viktiga vitaminer 

till kroppen. 

□ Sant 

    □ Falskt 

    □ Vet ej 
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22. Vätskebrist kan leda till att både den psykiska och fysiska prestationsförmågan 

försämras. 

□ Sant 

    □ Falskt 

    □ Vet ej 

 

 

23. Både hjärnan och nervsystemet måste ha tillgång till kolhydrater för att fungera på 

ett bra sätt. 

□ Sant 

    □ Falskt 

    □ Vet ej 

 

24. En av de viktigaste funktionerna som vatten har är att reglera människans 

kroppstemperatur. 

    □ Sant 

    □ Falskt 

    □ Vet ej 

 

 

25. En person som idrottar mycket har ett mindre behov av vitaminer och mineraler än 

personer som är måttligt fysiskt inaktiva.  

 

    □ Sant 

    □ Falskt 

    □ Vet ej 

 

 

26.  Det huvudsakliga syftet med att äta och dricka under en tävling är för att bibehålla 

den mentala skärpan samt att förse nervsystemet och muskler med bränsle. 

 

 □ Sant 

    □ Falskt 

    □ Vet ej 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Robin Eriksson 

Tränarprogrammet 

Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm 
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Bilaga 5 

Informationsbrev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm 

Tränarprogrammet 

23 September, 2011 

 

 

 

Hej! 

 

 

Mitt namn är Robin Eriksson och jag går sista året på tränarprogrammet på Gymnastik- och 

Idrottshögskolan i Stockholm. Jag skriver nu mitt slutgiltiga examensarbete om Kost i 

relation till idrottsutövning och jag skulle därför uppskatta om Du har tid att avvara några 

minuter för att besvara ett antal frågor om detta. 

 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur ungdomar som spelar golf på Skandia 

Junior Tour i Sverige förhåller sig till ämnet näringslära, samt att försöka skaffa mig en 

förståelse för hur deras inställning är till kostens betydelse för deras idrottsliga 

prestationsförmåga. 

 

Undersökningen följer de fyra forskningsetiska principerna som är antagna och utgivna av 

Vetenskapsrådet från år 2002. Följande principer innebär att Du som medverkar i 

undersökningen har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor Du 

deltar. Du har rätt att avbryta Din medverkan när som helst utan några konsekvenser och Du 

deltar i undersökningen anonymt och all information kommer att behandlas konfidentiellt. 

Svaren från enkätundersökningen kommer enbart användas i studiesyfte och vid 

resultatredovisningen kommer ingen enskild individ att kunna spåras. 

 

 

Ett stort tack för Din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Robin Eriksson 

Tel. 0739953169  

E-mail. robin.eriksson.5668@stud.gih.se 
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Bilaga 6 

Brev till föräldrarna 

 

Hej! 

 

_____________________ har idag frivilligt deltagit i en enkätundersökning om kost i relation 

till idrottsutövning. 

 

Svaren från enkätundersökningen kommer enbart användas i studiesyfte och respondenternas 

deltagande är anonymt vilket innebär att vid resultatredovisningen kan ingen enskild individ 

spåras. 

 

Har Du som förälder eller målsman frågor kring detta? 

Mejla gärna mig på adressen robin.eriksson.5668@stud.gih.se 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Robin Eriksson 

Tränarprogrammet 

Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm 

 

 


