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Sammanfattning 

Kolhydrater anses idag vara den viktigaste komponenten i kosten hos idrottare som vill 

prestera optimalt inom uthållighets- och högintensiv idrott. En fettrik kost där 

kolhydratintaget minimeras har dock visat på en rad fördelar, som alla leder till 

glykogenbesparing genom att kroppen genomgår en metabolisk adaption, som både vid vila 

och under träning leder till en ökad fettoxidation. Dessa glykogenbesparingar bör kunna leda 

till en bättre uthållighetsförmåga där atleten orkar utöva idrotten under en längre tid. Syftet 

med denna studie är därför att ta reda på hur en fettrik kost påverkar uthållighetsförmågan vid 

jämförelse med en kolhydratrik kost, genom att undersöka tidigare gjorda studier inom 

området.  

Forskare är idag oense om hur lång tid det tar för kroppen att adapteras till en ny kost. En 

studie anser att det tar 3 till 4 veckor, medan en annan anser att det tar 7 dagar. Denna 

litteraturstudie är därför inriktad på studier som har fortlöpt under minst 10 dagar och som 

använts sig av minst 40% fett i kosten.  

I resultatet kunde det påvisas att en långtidsadaption till en fettrik- och lågkolhydratkost i mer 

än 4 veckor, i de flesta fall inte gav någon förändring i uthållighetsförmåga. Däremot sågs en 

tydlig förbättring i uthållighetsförmåga hos majoriteten av studierna som fortlöpt under en 

kortare tid.  Detta kan ha sin förklaring i mängden fett som användes under studiernas gång. 

Andra faktorer som också kan ha påverkat studiernas resultat är  intensiteten, durationen, den 

aeroba kapaciteten och under hur lång tid studien fortlöpt.  

Slutsatsen i denna studie är att en fettrik kost kan förbättra eller bibehålla 

uthållighetsförmågan hos idrottare, där de de ligger på en intensitet mellan 50% - 60% av 

VO2max. Detta på grund av att fettet oxideras optimalt på denna intensitet. Det är dock viktigt 

att kosten innehåller en hög fettprocent (minst 70 E% ) och en låg andel kolhydrater.   
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Abstract 

In today’s society, carbohydrates are thought to be the most important component for an 

athlete who wants to perform optimally, in both endurance- and more high intensive sports. A 

diet where fat represents most of the total daily energy intake has been shown to result in 

several benefits for the athlete. These benefits all lead to glycogen saving through a metabolic 

adaptation in the body. This adaptation takes place during both rest and physical activity and 

leads to an increased oxidation of fat. The saving of glycogen could lead to an improved 

endurance capacity where the athlete can continue the exercise for longer periods.  

The purpose of this study is to examine how a high fat diet affects the endurance capacity in 

athletes when compared with a carbohydrate-rich diet. Though scientists today disagree on the 

adaptation period – how long it takes for the body to adapt to a new diet. One study states that 

it takes 3-4 weeks for the body to adapt, unlike another study that claims that it only takes 7 

days. Because of these scientific results, we have chosen to examine studies who have 

proceeded during at least 10 days, and who has used a diet composed with minimum 40 E% 

fat.  

Our results showed that an adaptation to a high fat diet during more than 4 weeks (long term 

adaptation), did not improve the athlete’s endurance capacity. However, a clear improvement 

was shown in the endurance capacity in athletes who ate the high fat diet during a shorter 

period (short term adaptation). The explanation of these results could be the amount of fat that 

the short term studies were using. Other factors that could influence the results are the 

exercise intensity, the duration of the exercise, current aerobic capacity in the athlete and for 

how long the study proceeded.  

The conclusion of this study is that a high fat diet can improve or maintain the endurance 

capacity in athletes who exercises at intensity between 50% - 60% of VO2max. This is 

because of the fat who reaches its optimal oxidation at this point. Though it is mostly 

important that the diet contains a high fat percentage (at least 70 E%) and a small amount of 

carbohydrates.  
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1 Bakgrund 

Inom uthållighetsprestation har en kolhydratrik kost alltid betraktats som bättre än en fettrik. 

En fettrik kost, vilket innebär en låg andel kolhydrater, har dock visat på en rad fördelar som 

alla leder till glykogenbesparing genom att kroppen genomgår en metabolisk adaption, som 

både vid vila och under träning leder till en ökad fettoxidation. De förändringar som leder till 

detta är minskad muskel- och leverglukosnedbrytning, minskad förvaring av glukos, ökad 

glukoneogenes, ökat utnyttjande- och förråd av triglycerider i musklerna, ökad oxidativ 

kapacitet i mitokondrierna, ökad produktion av ketoner och minskad användning av 

koenzymet Acetyl-koenzym A (Acetyl-CoA). Det har gjorts många studier angående effekten 

av en lågkolhydratkost, både långtidsstudier och korttidsstudier. De flesta studier använder en 

jämförelse mellan olika kostupplägg för att se vilket som är mest fördelaktigt gällande 

uthållighetsidrott. Vissa studier pekar på en förbättrad uthållighetsförmåga, medan andra 

hävdar att uthållighetsförmågan försämras.  De resultat som uppnås kan ha sina förklaringar i 

olika faktorer som på sina sätt kan påverka atletens prestation. Dessa faktorer kan bland annat 

vara intensiteten- vid moderat träning är fettoxidationen som störst, durationen- ju längre ett 

pass pågår desto mer används fett som energikälla, den aeroba kapaciteten- en vältränad 

person har lättare att oxidera fett, vilken diet som använts och under hur lång tid dieten har 

tillämpats- en fettrik- och kolhydratfattig diet ökar fettoxidationen (Flemming et. al., 2003,  

Jeukendrup, 2003, Hoppeler et. al., 1999, Jeukendrup & Gleeson, 2007). 

1.1 Energi 

Energi behövs till alla kroppens funktioner. Exempelvis är cellerna beroende av energi för att 

fungera normalt och muskelfibrerna är beroende av energi för att kunna kontrahera. Energi 

kommer i grunden från kosten och kan antingen användas direkt som energi eller lagras i 

kroppen i form av glykogen eller fett (Abrahamsson et. al, 2006). Lagrad energi som finns i 

kosten får vi i oss då vi äter, och därefter kommer matspjälkningsprocessen steg för steg bryta 

ned näringsämnena till enkla föreningar med hjälp av olika enzymer. Dessa ämnen absorberas 

och transporteras sedan till våra celler. Cellerna har som uppgift att bryta ned komplexa 

molekyler till mindre strukturer som enkelt kan tas upp eller sparas inför senare 

energiförbrukning, antingen anabolt (uppbyggande) eller katabolt (nedbrytande). 

Adenosintrifosfat (ATP) är en energibärande molekyl som vid enzymnedbrytning ger den 

energi som krävs för att ett muskelarbete ska kunna utföras (William, 2010). 
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1.2 Kolhydrater 

Kolhydrater anses idag vara den viktigaste komponenten för idrottare för att kunna prestera 

optimalt inom t.ex. uthållighets- och högintensiv träning. Detta grundas på studier där 

resultaten visat ett samband mellan intag av kolhydrater och positiv fysisk 

prestationsförmåga. Kolhydrater är uppbyggda av enkla sockerarter, monosackarider, som 

innehåller kol, väte och syreatomer i grundstrukturen CH2O.  Kolhydraterna är sedan 

sammanfogade av olika mängder monosackarider och bildar korta och långa kedjor. En kedja 

som innehåller minst 10 men ofta tusentals monosackarider kallas polysackarider. De 

viktigaste varianterna av kolhydrater är monosackarider i form av glukos och polysackarider i 

form av stärkelse, vilka båda används som energikällor. Kolhydraternas främsta funktion i 

kroppen är att förse musklerna med energi för att muskelarbete ska vara möjligt. Då 

kolhydraterna har brutits ned går de först ut i blodet i form av blodglukos, sedan kan de 

antingen lagras i lever och muskler i form av glykogen eller användas direkt som energi 

(Abrahamsson et al, 2006). Glykogenlagren hos en man på 70 kilogram uppskattas kunna 

innehålla cirka 600 kilokalorier (kcal) vilket kan jämföras med cirka 1 timme och 30 minuters 

löpning. Enbart blodglukos beräknas motsvara 40 kcal och kan förse kroppen med energi till 

10 minuters löpning (se figur 1) (William, Sherman & Costill, 1984).  

1.3 Fett 

Fett anses idag vara både vara ohälsosamt och ha en negativ inverkan på prestationsförmågan. 

Inuiterna är dock ett folkslag som visar att en fettrik kost inte påverkar den fysiska hälsan då 

de anses vara helt fysiskt ohindrade, detta trots att de lever på en kost som till stor del är fri 

från kolhydrater (Phinney, 2004). 

Fett är viktigt vid exempelvis uthållighetsträning då det tillsammans med kolhydrater utgör en 

stor och viktig bränslekälla (Jeukendrup & Gleeson, 2007). Liksom kolhydrater kan fett lagras 

i kroppen i olika depåer, bland annat som underhudsfett, men även som intramuskulära 

triglycerider i muskulaturen. Fettdepåerna är betydligt större än kolhydratförråden vilket gör 

att mer energi kan utvinnas under en längre tid från dessa depåer jämfört med 

kolhydratförråden. Hos en man på 70 kilogram uppskattas triglyceridförråden innehålla cirka 

100 000 kcal vilket skulle motsvara 119 timmars löpning (se figur 1) (William, Sherman & 

Costill, 1984).  
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Man på 70 kg 

Glykogenlager: 600 kcal = 1,5 h löpning 

Endast blodglukos: 40 kcal = 10 min löpning 

Triglyceridförråd: 100 000 kcal = 119 h löpning 

Figur 1: Visar uppskattat glykogenlager och triglyceridförråd hos en man på 70 kg.   

1.4 Energisystem och Metabolism 

Glukos är en viktig komponent för att bilda ATP. Inledningen av nedbrytningsprocessen av 

glukos för att skapa ATP kallas glykolys. I denna process bryts glukosmolekyler ner i mindre 

beståndsdelar som sedan för energin vidare. Hur reaktionen sedan fortsätter beror på om syre 

finns tillgängligt eller ej. Finns syre tillgängligt fortsätter processen in i citronsyracykeln där 

fler ATP-molekyler utvinns. Finns syre inte tillgängligt fortsätter nedbrytningen istället in i 

den anaeroba processen där laktat (mjölksyra) bildas (Sand, Sjaastad, & Haug, 2004,). 

Elektrontransportkedjan (andningskedjan) är det nästa och sista steget i nedbrytningen av 

glukosmolekylen och målet med denna process är att utvinna den sista energin med hjälp av 

syre. Elektrontransportkedjan är den del av processen som utvinner mest ATP-molekyler 

(Abrahamsson et. al, 2006).  

Som tidigare nämnt är det kolhydrater och fett som bidrar med mest av den energin som krävs 

för att skapa muskelkontraktioner. Då fettoxidationen och kolhydratoxidationen ger en 

gemensam produkt, Acetyl-CoA, får dessa samma reaktionsföljd vilket är citronsyracykeln 

och elektrotransportkedjan (Sand, Sjaastad, & Haug, 2004, Abrahamsson et. al, 2006, 

Jeukendrup & Gleeson, 2007). Kolhydraternas nedbrytning går relativt fort, vilket gör att 

kolhydrater är den enklaste källan till energi. Kolhydraterna i form av polysackarider måste  

först brytas ned till sina basenheter (glukos, fruktos och galaktos) för att kunna absorberas av 

kroppen. Glukos som är slutprodukten kan sedan tas upp av blodet och antingen användas 

direkt som energi av musklerna, eller föras till levern eller muskeln och därifrån lagras som 

lever- eller muskelglykogen. Fettets metabolism under fysisk aktivitet är däremot lite mer 

komplicerad jämfört med kolhydraternas. Detta på grund av att varje triglycerid först ska 

spjälkas till tre fria fettsyror och en glycerolmolekyl. De fria fettsyrorna transporteras sedan ut 

till blodet och därefter vidare till olika vävnader i kroppen. I vävnaderna sker en ß-oxidation 

vilket innebär att Acetyl-CoA avlägsnas från fettsyrorna, för att därefter gå in i 
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citronsyracykeln och framställa energi. Då en hög andel fett intas i relation till kolhydrater, 

kan detta leda till att Acetyl-CoA överstiger citronsyracykelns oxidationsförmåga, vilket 

medför en bildning av ketonkroppar. Även denna biprodukt kan användas som energisubstrat 

i kroppens vävnader och transporteras från levern ut i blodet (Williams, 2010, Jeukendrup & 

Gleeson, 2007). 

1.5 Uthållighetsträning 

Uthållighet syftar till ”Organismens förmåga att arbeta med relativt hög intensitet under en 

längre tid” (Annerstedt & Gjerset, 1997). Uthållighetsförmåga är viktigt i många sporter då 

den innefattar både aerob- respektive anaerob uthållighet som varar i mer än 10-20 sekunder 

(Annerstedt & Gjerset, 1997). För en uthållighetsidrottare finns det tre huvudfaktorer som 

spelar roll för att uppnå maximal prestation. Dessa faktorer är VO2max (maximal 

syreupptagningsförmåga), laktattröskeln och den energi som krävs för en viss prestation 

(ekonomi). När en aktivitets duration ökar så ökar även energibehovet vilket medför ett ökat 

krav från den aeroba metabolismen, VO2. Den övre gränsen för den aeroba metabolismen 

kallas maximal syreupptagningsförmåga, VO2max, och innefattar lungornas kapacitet att 

syresätta blodet, en hög hjärtminutvolym, högt blodflöde till musklerna och hög syreutvinning 

i musklerna. Den viktigaste faktorn för att öka VO2max är ökad slagvolym. Laktattröskeln är 

övergången från glykolysen till den anaeroba processen. Detta sker då den aeroba 

metabolismen inte längre klarar av att leverera den mängd syre som musklerna behöver. 

Laktattröskelns nivå grundar sig i hur bra oxidativ kapacitet en muskel har och denna 

kapacitet förbättras med hjälp av träning. Vid uthållighetsidrott strävar atleten mot en hög 

laktattröskel och tack vare träning kan detta uppnås (Baechle & Earle, 2008).  

1.5.1 Adaptioner vid uthållighetsträning 

Uthållighetsträning medför vissa reaktioner på kroppen och dessa sker både akut och kroniskt. 

Den akuta reaktionen innefattar hjärt- och lungsystemet, blodtrycket och 

syreupptagningsförmågan. Detta sker genom att slagvolym, hjärtfrekvens, blodtryck och 

syreupptagningen ökar till följd av ett ökat syrebehov till musklerna. Ju mer muskelmassa en 

person har, desto mer syre behövs och desto hårdare måste systemen arbeta för att musklerna 

ska förses tillräckligt med syre. De kroniska kraven syftar till en adaption som sker till följd 

av längre tid av uthållighetsträning. De system som adapteras under träningen är hjärt-, lung-, 

nerv- och hormonsystemen men även skelettmuskulaturen, ben och vävnad. Hjärtat adapterar 

genom att minutvolymen och slagvolymen ökar vilket leder till sänkt vilopuls. Lungornas 
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adaption sker genom ökad tidalvolym (luftmängden per andetag) och andningsfrekvens. Vad 

gäller muskler, ben och vävnad kommer dessa att stärkas vilket resulterar i en mindre 

påfrestning under träningen (Baechle & Earle, 2008).  

Den skeletala muskulaturen är ett av människans största organ. Vid uthållighetsidrott besitter 

skelettmusklerna en stor förmåga att anpassa sig till de krav som uthållighetsidrotten begär, 

vilket sker genom en förändring i musklernas strukturer. De förändringar som sker 

intramuskulärt är produktion av mitokondrier, en övergång från snabba till långsamma 

muskelfibrer, förändring i substratmetabolismen och en förstärkning av det cellulära försvaret 

(Drust & Morton, 2009). 

1.6 Metaboliska adaptioner till en fettrik kost 

Då en fettrik kost tillämpas, och kolhydratmängden minimeras, sker vissa förändringar i 

kroppen, både metabola, fysiologiska och biokemiska. Det blir en kroppslig övergång från att 

använda kolhydrater som det primära bränslet till att främst oxidera fett.  

I en studie av Phinney et al. (1983) undersöktes de metaboliska effekter som uppstod vid 

kronisk ketos, vilket är ett tillstånd som följer vid fettförbränning med otillräcklig 

kolhydrattillförsel (Abrahamsson et al, 2006). 

Studien visade efter 4 veckor på en skillnad i blodglukos där nivån hade sjunkit signifikant 

och en ökning av fria fettsyror sågs. Testerna utfördes på testpersonerna under vila och 

glukosoxidationen hade förändrats från 76 gram per dag hos den gruppen som åt en vanlig 

kost, till skillnad från 54 gram per dag hos gruppen som åt en fettrik kost.  

Studiens resultat visar på en rad metaboliska adaptioner som sker vid ett kostbyte av detta 

slag. Enligt Phinney et al. var de metaboliska adaptionerna ofullständiga efter 4 veckors 

fettrik kost, vilket kan påvisa att en längre adaption kan vara nödvändig (Phinney et al, 1983). 

1.7 Bränslekällor vid olika träningsintensiteter 

För att kunna fastställa vilket bränsle som används för att generera energi vid en given 

aktivitet är intensiteten en viktig faktor.  

Vid en väldigt hög intensitet, som vid VO2max, krävs det att kroppen snabbt genererar energi 

till de arbetande musklerna. Eftersom det snabbaste sättet att frambringa energi är från 

kolhydratnedbrytning är det främst kolhydratoxidation som används vid en hög intensitet. 

Fettmetabolismen är alltså för långsam för att leva upp till det ökade kravet på tillverkning av 
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ATP vid en hög intensitet. Vid en intensitet på cirka 75% av VO2max, kommer den största 

delen av bränslet fortfarande utvinnas genom kolhydratoxidation, men vid denna intensitet 

utgörs även 25% av bränslet genom fettoxidation. Då intensiteten ligger på 50% av VO2max, 

utgörs hälften av bränslet genom kolhydratoxidation och hälften genom fettoxidation (Voght 

et al., 2003) Detta kan alltså sammanfattas med att ju högre träningsintensitet desto mer 

används kolhydratoxidation som bränslekälla och ju lägre intensitet en aktivitet har desto mer 

kommer kroppen använda fettoxidation som bränslekälla (Williams, 2010, Voght et al., 

2003). 

1.8 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur en fettrik kost påverkar prestationen 

vid uthållighetsidrott jämfört med en kolhydratrik kost.  
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2 Metod 

2.1 Val av studie 

Vi valde att göra en litteraturstudie då vi ansåg att en empirisk studie inte var tillämpbart för 

människors näringsintag. Vi ansåg att resultatet vid en empirisk studie inte skulle vara helt 

tillförlitligt då det är svårt att kontrollera människors kostintag 24 timmar om dygnet. 

2.2 Litteratursökning 

De artiklar vi använt oss av har vi hittat via databaserna Pubmed, Sport discus och google 

Scholar. Vi har även hittat artiklar genom att söka via tidskrifterna Medicine & Science in 

Sports & Excersice, Metabolism och International Journal of Sports Medicine. De sökord vi 

har använt oss av är ketogenic diet, endurance performance, exercise performance, high fat 

diets, low carb diets och long term adaptations. 

2.3 Inklusionskriterier 

Vi valde att använda oss av vissa inklusionskriterier då vi sökte artiklar för att på så sätt smala 

av sökfältet. Dessutom kunde vi på detta sätt enkelt välja bort artiklar vars innehåll inte var 

relevant för oss. 

Våra inklusionskriterier: 

 Studier där dieten tillämpats i 10 dagar eller mer. 

 Studier där kosten innehöll minst 40% fett. 

 Studier där prestationen är inriktad på uthållighet. 

Vi har valt att titta på artiklar där studierna pågått under en längre tid, 4 veckor eller mer, och 

kallat detta för långtidsadaption. Vi har även valt att titta på studier som gjorts under en 

kortare tid, mellan 2 till 4 veckor för att kunna göra en jämförelse mellan artiklarna inom 

samma tidsram men även mellan de olika tidsramarna. Studier som pågått mellan 2 till 4 

veckor har vi valt att kalla för korttidsadaption. 

 2.4 Förväntade resultat 

Våra förväntade resultat var att ett ökat intag av fett – och ett minimerat intag kolhydrater i 

kosten, skulle leda till en förbättrad prestationsförmåga inom uthållighetsträning. Detta genom 

ett insparande av glykogen då fett används som den primära bränslekällan.  
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3 Resultat 

3.1 Långtidsadaption 

De artiklar som undersökt långtidsadaption har skiljt sig en hel del åt vad gäller resultatet. 

Majoriteten av artiklarna visade inte på någon skillnad i uthållighetsprestationen jämfört med 

en kolhydratrik kost (Phinney et al., 1983, Pogliaghi & Veicsteinas, 1999, Vogt et al., 2003, 

Horvath et al., 2000, Helge et al., 1998). De flesta av studierna pågick under 4 veckor, 

förutom studien av Vogt et al. som pågick under 5 veckor. Studierna skiljde sig även 

angående fettmängden som tillämpats i kosten med en variation från 44 E% till 85 E% fett.  

En annan sak som skiljer sig mellan studierna är vilket test som utförts för att mäta 

uthålligheten och vilken intensitet av VO2max som testerna utförts på. Phinney et al. gjorde 

ett test på 60% till 65% av VO2max medan deltagarna vid Pogliaghi och Veicsteinas studie 

låg på 75% av VO2max och i studien av Helge et al. låg intensiteten på 80%. Vid Vogts och 

Horvaths studier kunde ingen intensitet utläsas. Det finns även studier som motsäger 

resultaten från de tidigare nämnda studierna och som visat på ett negativt (Fleming et. al., 

2003, Helge et. al., 1996) och även ett positivt resultat (Hoppeler et. al., 1999).   

Studierna av Fleming et. al. och Helge et. al. pågick i 6 respektive 7 veckor. I dessa studier 

var fettmängden relativt lika på 61 E% respektive 62 E% fett men testerna för att mäta 

uthållighet skiljde sig även en del åt i studierna. Resultatet i båda studierna visade på en 

försämring i uthållighet efter en adaption till en fettrik kost. I den studie som gjordes av 

Hoppeler et. al visades dock en signifikant förbättring av uthålligheten med 21% efter 4 

veckor på en fettrik kost. Fettmängden låg på 41 E% och intensiteten under det löptest som 

gjordes låg på 80% av VO2max (Helge et al., 1996, Fleming et. al., 2003, Hoppeler et. al., 

1999 ). Resultaten från studierna med långtidsadaption finns att hitta i tabell 1. 

3.2 Korttidsadaption 

I de artiklar som undersökt korttidsadaption (2-4 veckor) har resultatet varit förhållandevis 

överrensstämmande, där alla tyder på en förbättring av uthållighetsförmågan när en 

jämförelse sker mellan en kolhydratrik kost och en fettrik kost (Lambert et. al., 1994, 

Rowland & Hopkins, 2002, Goedecke et. al., 1999). Samtliga av dessa studier gjordes på 

cyklister och pågick under 2 veckor. Även fettmängden i kosten stämde väl överrens och låg 

på 70 E% respektive 69 E% fett. 
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I studien av Lambert et. al. utfördes två olika tester. I det första testet cyklade testpersonerna 

på 90% av VO2max och vid det andra på 60% av VO2max. Vid båda testerna cyklade 

testpersonerna till utmattning. Resultaten från testerna visade att cyklisterna på en fettrik kost 

vid 60% av VO2max fick en fördubblad tid till utmattning, detta jämfört med den 

kolhydratrika gruppen. Vid testet på 90% av VO2max kunde ingen skillnad urskiljas mellan 

grupperna. I studien av Rowland & Hopkins blev cyklisterna istället ombedda att cykla 10 mil 

på så kort tid som möjligt. Resultatet visade på en tendens mot förbättrad uthållighetsförmåga, 

dock var förbättringen inte signifikant. 

Slutligen, i studien av Goedecke et al. fick deltagarna utföra ett 2,5 timmars uthållighetstest 

som utfördes på 70% av VO2max följt av ett 40 kilometers tempolopp. Resultatet i denna 

studie var liknande resultaten av Rowland och Hopkins, då endast en tendens till förbättrad 

uthållighet sågs Resultaten från studierna med korttidsadaption finns att hitta i tabell 2. 

 

Författare Årtal Fettmängd i 

kost 

Intensitet på 

test (% av 

VO2max) 

Testpersonernas 

träningsform 

Resultat 

Phinney et. al. 1983 83%-85% 65% Normaltränade Ingen skillnad 

Pogliaghi & 

Veicsteinas 

1999 55 % 75 % Otränade Ingen skillnad 

Vogt et. al. 2003 53 % Info saknas Elitidrottare Ingen skillnad 

Horvath et. al. 2000 44 % Info saknas Elitidrottare Ingen skillnad 

Helge et. al. 1998 62 % 80 % Otränade Ingen skillnad 

Fleming et. al. 2003 60 % Info saknas Normaltränade Försämring 

Helge et. al 1996 62 % 81 % Otränade Försämring 

Hoppeler et. al. 1999 41 % 80 % Elitidrottare Förbättring 

Tabell 1  – Visar långtidsadaption > 4 veckor  
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Författare Årtal Fettmängd i 

kost 

Intensitet på 

test (% av 

VO2max) 

Testpersonernas 

träningsform 

Resultat 

Lambert et. al.  1994 

 

67,3 % 60 % Elitidrottare Förbättring 

Rowland & 

Hopkins 

2002 70 % 70 % Elitidrottare Förbättring 

Goedecke et. al. 1999 69 % 70 % Elitidrottare Förbättring 

Tabell  2 – Visar korttidsadaption 2-4 veckor. 
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4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Det har gjorts ett antal studier vilka har undersökt effekten av en fettrik kost både under 

längre och kortare perioder. Det finns dock olika faktorer som påverkar atletens prestation. 

Dessa faktorer är tidsperioden under vilket kosten intas, den aeroba kapaciteten, fettmängden i 

kosten, intensiteten och durationen (se figur 2).  

 

Figur 2 – Visar faktorer som kan påverka atletens prestation.  

Vad gäller tidsperioden för kosten påstår Phinney (2004) att det tar 3 till 4 veckor för kroppen 

att adapteras till en ny kosthållning. Detta skulle innebära att studier som pågår under kortare 

tid än 3 veckor inte hinner anpassas fullt ut till att oxidera fett istället för kolhydrater, och att 

kroppen därmed skulle befinna sig i ett övergångsstadie där prestationen inte blir optimal. 

Detta tidsintervall skiljer sig dock från vad Goedecke et al. (1999) antyder. De påstår att en 

adaption som innebär att kroppen oxiderar fett istället för kolhydrater endast tar cirka 7 dagar.  

Enligt de resultat som vi fått fram genom vår litteratursökning är det ingen av dessa studier 

som stämmer helt överrens med det vi fått fram. Detta grundar vi på att de studier vi funnit på 

långtidsadaption, alltså 4 veckor eller mer, visat ett oförändrat resultat, alltså varken bättre 

eller sämre. De studier vi funnit på korttidsadaption, 2 till 4 veckor, har däremot visat på en 

förbättring i uthållighetsprestation. Detta tyder på att en adaption på 2 veckor krävs och bör 

räcka för att kroppen ska vänja sig vid den nya kosten.  

Vad gäller den aeroba kapaciteten hos testpersonerna skiljer sig våra studier åt en del. 

Flertalet av de studier som undersökts använder sig av elitidrottare (Lambert et. al., 1994, 

Rowland & Hopkins, 2002, Goedecke et. al., 1999, Hoppeler et. al., 1999, Horvath et al., 

2000, Vogt et al., 2003) som testpersoner medan andra använder sig av vanliga motionärer 



Examensarbete  Sofia Norman  

Biomedicin- Inriktning Fysisk Träning  Katarina Svensson  

 

Högskolan Halmstad   17 

(Phinney et. al, 1983, Flemming et. al., 2003) eller helt otränade (Pogliaghi & Veicsteinas, 

1999, Helge et. al, 1996, Helge et. al., 1998). Detta innebär att resultaten blir väldigt olika 

eftersom personernas erfarenhet, kroppssammansättning och fysiska förutsättningar skiljer sig 

åt. En person som aldrig tidigare tränat får en betydligt större förändring i kroppen då de både 

blir mer fysiskt aktiva och även ändrar kosthållning. En elitidrottare som redan har vältränade 

muskler, en hög aerob kapacitet och därmed en bättre oxidationsförmåga har lättare att 

adaptera förbränningen till fett istället för kolhydrater (Jeukendrup & Gleeson, 2007, 

Jeukendrup, 2003). 

Enligt de studier vi undersökt kan vi dra slutsatsen att elitidrottare som intar en fettrik diet i 2 

till 4 veckor är den metod som gett bäst resultat. De flesta studier där elitidrottare använt sig 

av en fettrik kost under en längre tid visade varken på en förbättring eller en försämring. 

Endast en studie visade på en förbättring. Inte heller de studier där otränade använde sig av en 

fettrik kost visade på någon förbättring jämfört med en kolhydratrik kost, utan även där 

bibehölls eller försämrades uthållighetsförmågan.  

En anledning till att korttidsstudierna fick ett betydligt bättre resultat än långtidsstudierna kan 

vara mängden fett som ingick i kosten under dessa studier. I alla korttidsstudier användes runt 

70 E% fett i kosten vilket medför att kolhydratmängden var låg. I långtidsstudierna skilde sig 

dock fettmängden en hel del åt. Endast en av långtidsstudierna använde en större andel fett, 85 

E% , medan de andra låg betydligt lägre. Hoeppler et. al. använde en så pass låg andel fett, 41 

E% fett, att andelen kolhydrater överskred andelen fett, 44 E% kolhydrater. Detta gör att 

kroppen inte får samma övergång till att använda fett som primär energikälla, utan fortsätter 

att oxidera kolhydrater. Därför kan denna studie anses som mindre tillförlitlig i detta syfte. 

Det faktum att studien använde stor andel kolhydrater i kosten kan vara anledningen till det 

positiva resultatet i uthållighetstestet. Det test som gjordes låg på en intensitet av 80% av 

VO2max vilket är en intensitet då kolhydrater är den primära källan.  

Träningens intensitet och duration är som tidigare nämnt en viktig faktor att ta hänsyn till i 

denna studie. De undersökningar som visade på bäst resultat hade en intensitet som låg runt 

60% av VO2max. Olika substrat används vid olika intensitet och detta beror på att en hög 

intensitet kräver en snabbare energitillförsel än vad en lägre intensitet kräver. Många av 

studierna vi tittat på som inte fått positiva resultat har använt en intensitet som överstiger 65% 

av VO2max, däribland Helge et. al. (1996) och Helge et. al. (1998) som använde ett VO2max 

på 80% och Pogliaghi och Veicsteinas där intensiteten låg på 75% av VO2max. Vid denna 
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intensitet används främst kolhydrater som bränslekälla. För att optimalt utnyttja 

fettförbränningen bör VO2max inte överstiga 50%. I studien av Flemming fanns dock ingen 

fakta om vilken intensitet som använts utan endast att de skulle hålla ett tempo på 80 

revolutions per minute (rpm). Detta medför att studien kan ha använt sig av en hög intensitet 

vilket kan vara anledningen till att de inte fått något positivt resultat.  

Trovärdigheten i de olika studierna varierar mycket på grund av de tidigare nämnda 

faktorerna som kan påverka resultatet.  För att öka trovärdigheten i en studie har dock antalet 

testpersoner också en stor betydelse. I ett flertal av studierna som vi undersökt överskred inte 

antalet testpersoner 10 stycken. Några exempel på detta är Helge et. al., 1996 som endast hade 

10 testpersoner, Phinney et. al., 1983 som hade 9 stycken, Hoppeler et. al., 1999 som  hade 7 

stycken och Lambert et. al., 1994 som  hade 5 stycken testpersoner. I en studie där antalet 

testpersoner är så pass få, kan detta leda till att resultatet inte kan generaliseras.  Detta på 

grund av att en så liten testgrupp kan innehålla individuella skillnader.  

4.2 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en litteraturstudie och har därmed valt att basera vårt resultat på tidigare 

gjorda studier inom området. Tyvärr lyckades vi inte hitta så många artiklar som vi hade 

hoppats på. Detta på grund av att det inte gjorts tillräckligt med studier som uppfyllde våra 

satta inklussionskriterier, trots flera ändringar. Kriterierna grundade vi på tidigare studier men 

även genom egna val.  

Vi ville från början sätta en inklusionskriterie på 4 veckor. Detta på grund av att deltagarna 

skulle hinna adaptera till den nya kosten och att Phinney (2004) i sin studie påstod att det tar 3 

till 4 veckor för kroppen att göra det. Vi ansåg att detta var en viktigt kriterie för att resultaten 

ska bli så tillförlitliga som möjligt. På grund av bristande antal studier som pågått under mer 

än 3 veckor och att Goedecke et al. (1999) i sin studie påstår att det endast tar 7 dagar för 

kroppen att adaptera till den nya dieten valde vi att sänka inklusionskrierien till 10 dagar eller 

mer. Detta för att kunna jämföra de båda påståendena och även för att utöka våra möjligheter 

att finna relevant material. Trots sänkningen fann vi fortfarande inte tillräckligt med 

information. Även fettprocenten blev vi tvugna att ändra. Till en början satte vi fettprocenten 

på 60 E%, dock fann vi inte tillräckligt med material för denna höga mängd fett, vilket 

resulterade i att vi fick sänka kriteriet till 40 E%. Vi valde dock att inte sänka fettprocenten 

ytterligare då detta inte skulle bli relevant för vårt syfte - att undersöka hur en kost hög på fett 

påverkar uthållighetsförmågan.  
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 I slutet av litteratursökningen märkte vi att samma artiklar återfanns i de  studier vi tittade på, 

vilket medförde att vi drog slutsatsen att vi hittat de mest relevanta studierna. Det är alltså 

tydligt att mer forskning behövs inom detta område och framförallt med en högre andel fett i 

kosten (över 60 E%).   

4.3 Slutsats 

Slutsatsen är att en fettrik kost kan förbättra – eller bibehålla uthållighetsförmågan på en 

intensitet där fettet oxideras optimalt. Detta innebär en intensitet på 50% till 60% av VO2max. 

För att den fettrika kosten ska förbättra uthållighetsförmågan krävs det även att fettprocenten i 

kosten ligger på minst 70 E% fett och att kosten innehåller en minimal mängd kolhydrater. 

Detta för att kroppen på bästa sätt ska adapteras till fettoxidation som främsta bränslekälla. En 

fettrik kost kan alltså med fördel intas av idrottare med inriktning på uthållighet om de ligger 

på en intensitet inom 50%–60% av VO2max.  

Efter att ha studerat ämnet anser vi dock att fler studier behövs för att säkert fastställa effekten 

av en fettrik kost på uthållighetsförmågan.  
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