
 
Välkomna till Kortpresentationer 

Kostekonomi 
 
Dag och tid: Fredag den 1 juni, klockan 9.00 till ca 11 
Sal: AK2 137 
Moderator: Hillevi Prell 
 
Varje arbete presenteras under cirka 8-10 minuter. 
Kom klockan 8.45 så att ni hinner lägga in presentationerna i datorn. 
 

 
  

Titel kandidatuppsats  Studenter 
När patienten själv får välja: En kvalitativ studie om 
hur individanpassade smårätter kan tillämpas på 
sjukhus  

KE Andreas Bergström 
Annika Erlandsson 
Emelie Lidén 

”What I eat in a day”: En kritisk granskning av 
måltider och hälsobudskap i videobloggar 
 

KE Tahereh Shadab 
Evelina Teinler 

Ledarskapet på restauranger med stjärna i Guide 
Michelin: En kvalitativ studie om ledarens roll i 
framgångsrika restauranger 

KE Tina Ahlqvist 

Nya mejeriprodukter i skolköken:  
En kvalitativ studie om produktutveckling av Arlas 
produkter för offentliga måltidsverksamheter 
 

KE Erik Arosenius 

Lek och lär med Sapere: En intervjustudie om 
erfarenhet av Saperemetoden i förskolan 

KE Malena Larsson 
Louise Södersten 

Hantering av födoämnesallergier i förskolan: En 
fallstudie 

KE Sandra Glännman 
Hanan Selim 
Sandra Shamoun 

Omsorgsmåltiden: Bättre måltidsupplevelse för 
äldre 

KE Ayla Nazemi 
Madaleine Zackaroff 

Food provision of young children in Cape Town: 
Opportunities and potential barriers in preparing 
healthy foods for children attending full day care, 
focusing on food practices and resources within 
preschools located in deprived communities 

KE Marie Boänges 
Johanna Olofsson 



 
Välkomna till Kortpresentationer 
Hälsopromotion Kostvetenskap 

 
Dag och tid: Fredag den 1 juni, klockan 9.00 till ca 11 
Sal: BE015 
Moderator: Christina Berg 
 
Varje arbete presenteras under cirka 8-10 minuter. 
Kom klockan 8.45 så att ni hinner lägga in presentationerna i datorn. 
 

 
  

Titel kandidatuppsats  Studenter 
Tankar kring kolhydrater hos kvinnliga kampsportare: 
En kvalitativ undersökning om kvinnliga kampsportares 
inställning till kolhydrater och vad som ligger bakom 
denna inställning  

HPK Sara Johansson 
Linnea Nilsson 

”Det är inte bara en falukorv hit och en ostbit dit”: 
Utmaningar och möjligheter att främja hälsosamma 
matval i dagligvaruhandeln 

HPK Melissa Mjöberg 

Skolsköterskors upplevelser av att ge kostråd: En 
kvalitativ intervjustudie 

HPK Hanna Birkerud 
Malin Ederfors 

Hälsosammare sallad med hjälp av pedagogisk modell HPK Fanny Engel 
”Anställa en hälsoNisse eller Nissa”: En enkät- och 
intervjustudie om att främja hälsan hos skiftarbetare 

HPK Carolina Erlandsson 
Jenny Karlsson 

Motsägelsefullt hälsobudskap inom idrotten?: En 
kartläggning av, och konsumenters åsikter kring 
livsmedelsutbudet på idrottsanläggningar 

HPK Matilda Karlsson 
Olivia Nilsson 

Energidryckskonsumtion och sömnvanor: En studie 
gällande energidryckskonsumtion och sömnkvalitet hos 
gymnasieungdomar i Göteborg 

HPK Sandra Hansson 
Magnus Larsson 

Har män som tränar på gym hälsosamma 
livsstilsvanor?: En kvantitativ enkätundersökning av 
mat-, tränings- samt sömnvanor 

HPK Mathilda Thorén 

Härledning av symptom till viss kost ökar livskvaliteten 
för individer med IBS: En kvalitativ undersökning av 
patienters uppfattning 

HPK Sofia Eklund 

Hållbar köttkonsumtion: Kvinnors och mäns syn på den 
egna köttkonsumtionen 

HPK Moa Persson 



 
Välkomna till Kortpresentationer 
Hälsopromotion Idrottsvetenskap  

 
Dag och tid: Fredag den 1 juni, klockan 9.00 till ca 11 
Sal: BE 036 
Moderator: Beatrix Algurén 
 
Varje arbete presenteras under cirka 8-10 minuter. 
Kom klockan 8.45 så att ni hinner lägga in presentationerna i datorn. 
 

 
  

Titel kandidatuppsats   Studenter 
Fysisk aktivitet och självkänsla: sambandet mellan 
självskattad fysisk aktivitet och upplevd global 
självkänsla hos vuxna  

HPI Hanna Aulin 
Linda Risén 

Främjande faktorer för ungdomars fortsatta 
idrottsutövande: En kvantitativ enkätundersökning om 
föreningsaktiva ungdomar mellan 15–20 år 
 

HPI Julia Flamborg 
Caroline Näslund 
Catrine Olsson 

Idrott och studier, måste jag välja?: En kvalitativ studie 
om att kombinera två karriärer 

HPI Jessica Måneskiöld 
Klas Persson 
Annie Thorell 

Hur ser kompetensnivån ut hos personliga tränare?: En 
kvantitativ studie om personliga tränares egenupplevda 
kompetens 
 

HPI Linnea Almond 
Linda Nordöen 

Kunskap är makt: Barnmorskors förhållningssätt med att 
främja fysisk aktivitet 

HPI Charlotte Brandt 

”Ny kunskap får man aldrig för mycket av”:  
En enkätstudie om ideella ledares kunskapsbehov   
 

HPI Evelina Blom 
Jasmine Talevski 

Screening of firefighters: A quantitative study evaluating 
the physical load during work related simulations 

HPI Eric Børgesen 
Björn Johansson 
Ludvig Wallin 

Meningsfullt idrottande: Pelaren för en mångsidig hälsa HPI Johan Holmberg 
Oskar Jaakkola 

Unga kvinnors idrottande: Varför unga kvinnor i åldern 
14 - 15 väljer att byta eller sluta en idrott 
 

HPI 
SC 

Stephanie Ericson 
Louise Post 



Välkomna till Kortpresentationer 
Sports coaching 

 
Dag och tid: Fredag den 1 juni, klockan 9.00 till ca 11 
Sal: B3 313 
Moderator: Karin Grahn 
 
Varje arbete presenteras under cirka 8-10 minuter. 
Kom klockan 8.45 så att ni hinner lägga in presentationerna i datorn. 
 

 

Titel kandidatuppsats   Studenter 
Finns det en relativ ålderseffekt bland 
seniorfotbollsspelare?: En analys av de svenska 
förbundsseriernas representationslag 

SC Marcus Anselm 
Robert Lilja 

Hur mår Göteborgs fotbollsföreningar?: En trend- och 
nulägesanalys av Göteborgs fotbollsföreningar utifrån 
socioekonomiska faktorer 

SC Christoffer Boström 
Jenny Holm 
Sebastian Lindström 

Tävlingsryttares uppfattningar av fysisk träning vid sidan 
om ridningen: En fallstudie inom dressyrsporten 

SC Catrine Andersson 
Ida Fjällmyr 

The benefits of drafting in cross-country skiing: A 
quantitative study measuring the effect of drafting on 
power production in double poling cross-country skiing 

SC Christian Greven 
Kalle Hålldén 

The effects of training modification with a velocity 
variable on volleyball players’ spike jump height 

SC Victor Alexandersson 
Philipe Ferreira Rodrigues 

En jämförelse av uppskattad, upplevd och uppmätt 
träningsbelastning utifrån ett tränar- och 
spelarperspektiv 

SC Erik Jansson 

TRAFFIC LIGHT METHOD: It’s usability for a Physical 
Activity dialogue 

Idrott Dennis Olsson 


