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Inledning 

Kunskap om näringsintag och grad av fysisk aktivitet utgör ett viktigt underlag för att kunna 

arbeta med hälsofrågor. I sin proposition 2007/08:110 föreslår Regeringen en förnyad 

folkhälsopolitik där det hälsofrämjade inslaget i det förebyggande folkhälsoarbetet betonas. 

Regeringen föreslår elva olika målområde där nr 9 handlar om fysisk aktivitet och nr 10 om 

matvanor och livsmedel (1). 

Det är viktigt att kunna värdera kostens näringsmässiga sammansättning och personens grad 

av fysisk aktivitet i relation till de aktuella rekommendationerna. Flera rikstäckande 

kostundersökningar har tidigare genomförts t.ex. Hushållens livsmedelsutgifter och 

kostvanor (Hulk) 1989 samt Riksmaten 1997-98. Undersökningarna gjordes av Statistiska 

Centralbyrån i samarbete med Livsmedelsverket och urvalet representerar Svenska hushåll i 

allmänhet (2). De Svenska Näringsrekommendationerna (SNR) togs fram 2005 och de anger i 

genomsnitt vad en person kräver vad gäller energi och näringsämnen för normal tillväxt och 

kroppsfunktion (2).  Statens folkhälsoinstitut (FHI) ger rekommendationer angående fysisk 

aktivitet, d.v.s. all typ av rörelse som ger en ökad energiomsättning. Rekommendationerna 

är regelbunden aktivitet, 30 minuter per dag om aktiviteten är måttlig och 60 minuter minst 

3 gånger i veckan om aktiviteten är högintensiv (3). När det gäller kost och 

näringsrekommendationer har livsmedelsverket en hemsida, där all information finns 

samlad (2). 

För idrottsutövare, där en mer noggrann planering av kost och träning krävs, finns en stor 

mängd litteratur inom området idrottsnutrition (sport nutrition) t.ex. ”Clinical sports 

nutrition” att studera (4). Vill man sedan ta reda på hur olika sportutövare sköter sin kost 

och träning kan man söka i olika databaser efter vetenskapliga artiklar. Vid sådan sökning 

hittades flera studier på idrottares kosthållning bl.a. inom olika lagidrotter så som fotboll och 

handboll (5,6), dock verkar få vetenskapliga studier ha genomförts på idrottsutövare inom 

ridsporten. Databassökningar inom detta område gav förslag på artiklar som nästan 

uteslutande handlar om hästarnas näringsbehov, endast en artikel från 2010 hittades, den 

artikeln beskrev en studie på jockeys matvanor (7).  

Att vara ryttare eller kusk kräver både fysisk och mental styrka. För att framgångsrikt kunna 

samarbeta med en häst krävs dessutom tålamod, lugn, ledaregenskaper och stor 

koncentrationsförmåga. För att vara ryttare, kusk eller tränare på elitnivå inom hästsport 

måste alltså atleten vara minst lika mån om sin fysiska och psykiska hälsa som andra 

elitidrottskvinnor och män. För att få en första översiktlig kunskap om läget bland 

hästsportens utövare gjordes därför en första kartläggning.  Syftet med studien var att 

undersöka vanor hos ryttare, kuskar och tränare på elitnivå vad gällde fysisk aktivitet, kost, 

alkoholintag samt livskvalitet. Finansiering av projektet skedde via det statliga institutet 

VINNOVA i samarbete med företaget Eclipse Biofarma AB. 
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Metod 

Validerade enkätfrågor, de flesta tagna från ”Nationella folkhälsoenkäten”, skickades ut till 

utvalda ryttare, kuskar och tränare (3).  Tillstånd att använda frågorna gavs av en 

representant från Statens folkhälsoinstitut. Urvalet skedde genom att ta fram topplistan, 

ryttare 2010 från Svenska ridsportförbundets hemsida.  Ytterligare urval från denna lista 

skedde genom att endast inkludera personer där det gick att hitta en relevant e-postadress.  

Detta resulterade i totalt 39 ryttare och kuskar. För att utöka antalet respondenter skickades 

enkäten även ut till A-tränare, registrerade på Svenska ridsportförbundets hemsidor, inom 

disciplinerna: fälttävlan, hoppning, dressyr och körning.  Detta resulterade i ytterligare 33 

personer. Studien kom att omfatta totalt 72 personer. 

Enkäten som skickades ut innehöll totalt 62 frågor. Fem frågor var så kallade 

bakgrundsfrågor, tio frågor rörde den fysiska aktiviteten, nio frågor handlade om upplevt 

hälsotillstånd, tjugo var kostfrågor, fem frågor angående alkohol samt tolv frågor rörande 

livskvalitet och självkänsla. De flesta av dessa frågor går alltså att återfinna i Nationella 

folkhälsoenkäten. Innan enkäten skickades ut fick fyra utvalda respondenter inom och utom 

hästsportbranschen tillfälle att ge kommentarer och synpunkter på frågorna. 

Enkäten skickades ut första gången den 10 augusti med en påminnelse en vecka senare, 

ytterligare två påminnelser skickades ut under november och december 2011. 

Resultaten beskrivs kort nedan. I diskussionsdelen diskuteras sedan resultaten i förhållande 

till livsmedelsverkets rekommendationer och aktuell forskning. Diskussionsdelen innehåller 

dessutom en del faktainformation, framför allt om olika näringsämnen och dess betydelse i 

kroppen. Dessa fakta har nästan uteslutande hämtats från boken: Understanding Nutrition 

(8). Några enkla rekommendationer finns också beskrivna i diskussionsdelen. 

 

Resultat 

Totalt 33 personer svarade på hela enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46 %. 

Svaren gavs av 44 % män respektive 56 % kvinnor.  De som valt att svara hade ett 

åldersspann mellan 21 till 66 år eller äldre, där majoriteten, 66 %, var 41 år eller äldre. Alla 

personer som svarade hade ett normalt BMI-värde (Body Mass Index), d.v.s. ett BMI mellan 

18,5 – 24,9. BMI beräknades med hjälp av längd och viktangivelser. Alla hästsportsgrenar var 

representerade men där fanns en övervikt på dressyr- och hoppgrensutövare, 38 respektive 

31 %. 

Hur mycket man tävlat de senaste 12 månaderna varierade stort. Några av respondenterna, 

11 stycken, var inte själva aktivt tävlande utan agerade som tränare. De som tävlat hade 

tävlat mellan 1 – 50 dagar eller fler.  Åtta personer (26 %) hade tävlat mellan 22-35 dagar 

under året och 4 personer 50 dagar eller fler. 
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Fysisk aktivitet 

Den fysiska aktiviteten mättes med hjälp av frågor rörande träningsridning/körning, 

stallarbete samt övrig fysisk aktivitet. Antalet personer som utför fysiskt arbete i form av 

stallarbete var 23 stycken (72 %) och alla dessa, med något undantag, utförde vanligt 

förekommande uppgifter så som fodring, mockning, ryktning och städning. Detta arbete 

utfördes under minst en timme av alla och tre personer utförde stallarbete 4 timmar eller 

mer per dag. 

Fem personer (16 %) ansåg sig inte ha tid till annan fysisk aktivitet utöver arbetet med 

hästarna medan övriga 84 % ägnade sig åt aerobträning så som promenader, joggning, 

aerobics och cykling minst en gång i veckan. Några, 26 % (8 stycken) ägnade sig åt att 

styrketräna. Träningen som utfördes pågick sammanhängande under minst 30 minuter och 

som mest under 2 timmar. 

De flesta, 71 %, av de som svarat ville försöka öka sin fysiska aktivitet och en tredjedel av 

dessa ville gärna få stöd för att göra det. 

 

Upplevt hälsotillstånd 

Hälsotillståndet bedömdes av alla svarande vara någorlunda, bra eller tom mycket bra. 

Hälften av deltagarna hade dock den senaste månaden haft problem med sin kroppsliga 

hälsa, med varaktighet upp till 4 dagar. Vad gäller den psykiska hälsan så hade majoriteten 

(65 %) inte haft några dagar då de upplevt dålig psykisk hälsa.  Fyra personer hade upplevt 

mer än 8 dagars stress, nedstämdhet eller oro under den senaste månaden och 16 personer 

kände sig ganska mycket (3 personer) eller i viss mån(13 personer) stressade vid tiden för 

ifyllandet av enkäten.  Hos sex personer hade det försämrade hälsotillståndet påverkat 

arbetsförmågan och den dagliga aktiviteten med hästarna. 

 

Symptom, sjukdomar och medicinintag. 

Några personer i undersökningsgruppen uppgav att de hade astma (10 %), allergi (26 %), 

högt blodtryck (13 %), ingen upplevde att de hade mer än lätta besvär av dessa sjukdomar. 

Ingen uppgav att de hade diabetes. 

När det gäller andra besvär eller symptom så dominerade värk i skuldror, nacke, axlar, rygg, 

höft och händer samt upplevd trötthet. Hälften av de svarande uppgav att de hade dessa 

problem och här upplevdes problemen i vissa fall även som svåra, se figur 1. Receptfria 

smärtstillande mediciner intogs av 55 % av deltagarna och 19 % intog smärtstillande 
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läkemedel utskrivna på recept. Ingen av respondenterna intog antidepressiva eller lugnande 

läkemedel, två personer använde sömn eller insomningsmediciner. 

 

Figur 1.  Resultat på frågan om fysiska besvär eller symptom. Svaren redovisas i procent. 

 

Måltidsmönster 

Alla deltagarna åt frukost och lunch minst 3 ggr per vecka och de flesta (90 %) åt frukost och 

lunch alla dagar i veckan. Kvällsmat intogs alla dagar i veckan av 20 personer, sex  personer 

åt kvällsmat  3-5 gånger per vecka medan fem personer åt kvällsmat 2 gånger per vecka eller 

mer sällan. 

Alla respondenter utom en, som inte åt kött,  åt det mesta av all mat.  Nästan hälften av 

personerna åt någon gång per vecka köpt  färdiglagad mat hemma, fyra personer i denna 

grupp åt sådan typ av mat varje dag. Snabbmat, typ pizza och hamburgare intogs av 6 

personer minst en gång per vecka. 

Fisk i alla former, färdiglagad eller egen tillagad, intogs två gånger i veckan av 9 personer, två 

personer intog fisk en gång i veckan medan 25 personer åt fisk mer sällan än en gång i 

veckan eller nästan aldrig (11 personer). 

Mjölk, fil och yougurt intogs av 84 % av deltagarna minst en gång per vecka, resterande åt 

nästan aldrig dessa typer av produkter. En person åt sällan eller aldrig ost medan resterande 

åt en till tre skivor ost på varje brödskiva de åt. 
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När det gällde bröd så valde 12 personer  i första hand  grovt, fiberrikt bröd och knäckebröd, 

medan 10 stycken valde både vitt och fiberrikt bröd. Sex personer åt sällan bröd eller valde 

vitt bröd eller limpa. De flesta (98% ) åt två eller fler brödskivor per dag. På brödet bredde  

71 % av deltagarna smör, bregott eller margarin. Tio procent valde lättmargarin och 19 % tog 

inget matfett alls. 

Ägg åts sällan eller aldrig av fyra personer, 12 personer åt ägg minst 3 gånger per vecka.  

Potatis intogs av 28 personer och av dessa var det två som åt potatis 1 gång per vecka eller 

mer sällan.  Grönsaker och övriga rotfrukter i alla former, färska, frysta, konserverade, juicer 

och soppor, intogs minst en gång per vecka  av alla utom en person. Vanligaste intaget var 

en till två  gånger per dag (71%).  En person åt väldigt sällan frukt och bär i någon form, 

övriga intog frukt och bär någon gång per vecka och av dessa intog 35% av deltagarna frukt 

och bär varje dag.  De flesta personerna (71%) ville öka sitt intag av grönsaker och frukt och 

några av dessa kände att de behövde stöd för att åstadkomma detta (23%). 

Nötter och musli intogs två eller fler gånger per vecka av 19 personer medan övriga 12 

personer åt denna kost mindre än en gång per vecka eller nästan aldrig. 

 

Kosttillskott 

Av deltagarna så intog 58 % aldrig något kosttillskott. Av de 42 % som intog någon form av 

kosttillskott var det 26 % som gjorde det dagligen eller nästan dagligen och resterande 15 % 

intog kosttillskottet några gånger i veckan eller mer sällan. De kosttillskott som intogs var i 

de flesta fall Omega 3 (fiskolja), i övrigt intogs mineraler  och vitaminer ( multivitaminer samt  

B- och C-vitamin) samt kosttillskott vilka hävdas  vara gynsamt för leder (ex. strandnypon). 

 

Alkoholintag 

Det var åtta personer som drack alkohol, i någon slags form,  en gång per månad eller mer 

sällan. Av dessa var det två personer som aldrig drack alkohol. Elva personer drack alkohol 

två eller flera  gånger i veckan. Vanligast var att dricka 1-2 glas (66 %) den dagen man drack, 

resterande drack 3-4 glas den dagen man drack.  Vid något enstaka tillfälle, en gång i 

månaden eller mer sällan, intogs 6 glas eller mer av  13 av personerna. Hälften (52 %) av de 

som drack alkohol drack sig aldrig berusade, övriga drack sig berusade högst en gång per 

månad. Av de som intog alkohol ville endast tre personer minska sin alkoholkonsumtion. De 

tre som ville gå ner i konsumtion trodde att de klarar detta utan stöd. 
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Livskvalitet och självkänsla 

De senaste veckorna hade drygt 80 % av deltagarna känt sig som vanligt vad gäller att kunna 

koncentrera sig och uppskatta vad de gjort. Några personer, 5 stycken, hade känt sig bättre 

än vanligt och 4 personer, hade känt sig sämre på detta än vanligt.  Fyra personer hade känt 

sig mer nedstämd, spänd och värdelös, än vanligt de senaste veckorna. Två personer hade 

mer än vanligt förlorat tron på sig själv och haft svårt att ta itu med problem. Samma antal 

hade haft svårt att fatta beslut och uppleva att de gjort nytta och hade haft svårt att sova på 

grund av oro.  En person hade de senaste veckorna känt sig värdelös i större utsträckning än 

vanligt. Nästan alla, 94 %, hade på det hela taget, känt sig någorlunda lyckliga de senaste 

veckorna resterande två personer hade känt sig mindre lyckliga än vanligt. 

 

Diskussion 

Nedan följer en lite längre diskussion, där även en beskrivning av funktionen som olika 

ämnen i kosten har, tas med.  

Fysisk aktivitet 

 Alla idrottsliga prestationer kräver någon form av kroppslig ”fitness”. Inom hästsporten 

arbetar den aktive till stor del med omhändertagandet av hästar och stall och utför 

därigenom dagligen den minsta mängd fysisk aktivitet som FHI rekommenderar. Stallarbetet 

är dock till största delen en form av styrketräning, andelen aerob träning, d.v.s. 

konditionsträning, är mindre. Arbetet i ett stall kan även innebära tunga lyft och därmed risk 

för överansträngning och skador. Det är viktigt att ha kunskap om och använda rätt teknik 

och redskap vid sådana tillfällen.  Det verkar som om de flesta utövare inser vikten av 

ytterligare fysisk träning utöver den med hästarna men att det är svårare att hitta motivation 

och tid till sådan träning. Det finns en del litteratur med träningstips för ryttare (9) men det 

kan mycket väl tänkas att behovet av specialiserad träningslitteratur/träningsvideo för 

ryttare och kuskar inte är tillfredsställt. Specialinriktade personliga tränare vore kanske även 

något att fundera på. För att prestera optimalt på elitnivå bör ryttare och kuskar, liksom 

andra atleter, noga planera sin fysiska träning. Att tävla 22 dagar per år eller mer, som 12 

personer i studien gjorde, kräver en bra fysik av utövaren. Det hade varit intressant att mer 

specifikt ta reda på om, och i så fall hur, dessa 12 personer lägger upp sin egen träning.  

 

Upplevt hälsotillstånd 

Överlag uppleves ett gott hälsotillstånd, visserligen uppgav några att de kände sig stressade 

men det är inte säkert att den stressen endast är negativ. Värt att notera är dock att den 

fysiska hälsan påverkat arbetet med hästarna i några fall. En kropp som utsätts för hårt 

fysiskt arbete måste få chansen att återhämta sig emellanåt (10). Att få tid med 
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återhämtning vid arbete med hästar kan vara svårt, det är omöjligt att låsa dörren och gå 

hem och vila över helgen.  Vissa av respondenterna hade tävlat många dagar under året, 

vilket utsätter kroppen för ytterligare fysisk och psykisk stress. Att arbeta med djur har dock 

även en positiv sida, kontakten kan skapa mindre negativa stressrelaterade symptom och 

det regelbundna fysiska arbetet ger bra förutsättningar för att kunna hantera den psykiska 

stressen (11).  

 

Symptom, sjukdomar och medicinintag 

Den tillfrågade gruppen uppvisade inga större besvär av vanligen förekommande 

folksjukdomar. Gruppen hade dock uppseendeväckande mycket besvär med värk i leder och 

muskler och åt därför en hel del smärtstillande mediciner. Detta är en viktig notering väl 

värd att tas på allvar. Ensidigt tungt arbete och mycket ansvar kan vara orsaken. Hästsport- 

människor sätter hästens välbefinnande i centrum, står ut med egna besvär och behandlar 

dessa med hjälp av värktabletter, utan att ta sig tid och pengar att gå till botten med 

grundproblemet. Återhämtning, regelbunden träning med väl utvalda rörelser, medvetenhet 

om hur man ergonomiskt rätt utför olika typ av stallarbete och träning, massage, rätt kost 

vid rätt tidpunkt skulle förmodligen kunna rätta till grundproblemet till stor del. Några av 

respondenterna upplevde att de var trötta och här kan även kosten och måltidsmönstret ha 

betydelse, se nedan (4).  

 

Måltidsmönster 

De som svarat på enkäten verkar ha förstått vikten av att äta någorlunda regelbundet och att 

frukosten är viktig (12). Livsmedelsverkets rekommendationer är att  att fördela 

energiintaget så att frukosten svarar mot 20-25%, lunchen 25-30% samt kvällsmålet 25-35%, 

därutöver tillkommer 1-3 mellanmål (2). Motsvarande rekommendationer gäller för 

idrottsutövare (4). Enkäten gav inte svar på hur energifördelningen var, men alla som svarat 

åt minst två måltider per dag. I alltför många fall hoppades dock kvällsmatintaget över några 

gånger i veckan. Att inte fylla på sina glykogenlager, dvs kolhydratlagren i lever och 

skelettmuskler,  efter dagens arbete kan innebära sämre förutsättningar för kroppen att 

återhämta sig. För lågt, eller inget kolhydratintag efter fysiskt arbete kan innebära att 

proteiner i kroppen, t.ex. muskelproteiner, används som energikälla, vilket inte är att 

föredra. Trötthetskänslan, som vissa respondenter kände,  skulle även kunna bero på att 

energiintaget inte fördelats  optimalt (13). Kolhydratbehovet ökar även vid hård träning, en 

generell rekommendation är ett intag på ca. 8-10 g/kg kroppsvikt (7). Rekommendationerna 

är att äta kolhydrater och protein senast 30 minuter efter avslutad fysisk träning eftersom 

glykogeninlagringen är effektivast då (4). En drickyogurt och en banan alternativt någon 

engergidryck bör alltså intas direkt efter ett arbets- eller träningspass.  
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Vid hårt arbete, under minst en timme som framkallar svettning, behöver kroppen dessutom 

hjälp att återställa vatten- och elektrolytbalansen, dvs ett intag av framför allt rent vatten 

samt  natrium, kalium, klorid och magnesium kan krävas (4). Arbete i stall och ridhus och 

även ridning,  på vinterhalvåret med varma kläder, innebär förmodligen alltid ett visst 

svettande. Denna vätskeförlust är viktig att ersätta för att undvika trötthet och uttorkning. 

Kroppens vätskeförlust ligger i vila på ca. 1.5 liter per dag, fysisk arbete ökar denna förlust 

(8). Rekommendationerna är att ersätta vätskeförlusten under träning, rent vatten är 

viktigast men det finns forskning som visat att tillsats av lite kolhydrater (vanligt socker) och 

salter, ökar prestationsförmågan vid idrottsutövning (4). Vätskeintaget bör fördelas jämt, 

även rent vatten kan vara farligt om det intas i för stora mängder (liter) på alltför kort tid. 

Ingen speciell mängd rekommenderas eftersom behovet är mycket individuellt. Ett tips är att 

kontrollera färgen på sin urin, den ska vara ljusgul, då har vätskeintaget varit bra.  

Maten som tillagades var i ganska många fall färdiglagad mat som värmdes upp, fyra 

personer åt denna typ av mat varje dag. Snabbmatsintag förekom även hos några. 

Fördelarna med sådan typ av mat är naturligtsvis tidsvinsten, både tillagningen och inköp går 

snabbare. Det vore intressant att ta reda på hur mycket tid som dessa personer lägger på 

planeringen av hästarnas foder jämfört med planeringstiden för sin egen kost. Det man kan 

hoppas på är att den färdiglagade maträtten som inhandlas till viss del bestod av fisk. 

Nackdelarna med färdiglagad mat från butiken är att de kan bli något fattigare på 

näringsämnen, framför allt B-vitaminer (med undantag av niacin), som lätt förstörs vid 

uppvärmning. En annan nackdel är att sådana rätter kan innehålla för höga mängder salt, 

natriumklorid , speciellt gäller detta snabbmat såsom pizza och hamburgare (7). Kroppen 

klarar att göra sig av med överskottet av natrium men bara i viss utsträckning. För höga 

natriumhalter i blodet kan leda till förhöjt blodtryck (14).  Denna typ av kost medför även ett 

högre intag av så kallade transfetter, en typ av fettsyror som kan bidra till ökad risk för hjärt- 

och kärlsjukdomar (7).  

Intag av makronäringsämnen 

Vår föda bör bestå av makronäringsämnena:  kolhydrater, proteiner och fett (7). 

Fördelningen av energiintaget rekommenderas vara enligt följande: 45-65 % av totalt antal 

kalorier per dag bör komma från kolhydrater, 20-35 % från fett och 10-35 % från protein (2). 

Av den tillfrågade gruppens svar verkade alla inta en varierad kost som täckte detta behov. 

Mer intressant blir det när man diskuterar de essentiella, livsnödvändiga, ämnen som 

kommer med de olika makronäringsämnena.  

Fett 

Fettet vi äter bör innehålla en viss mängd essentiella fettsyror, fettsyror kroppen inte själv 

kan tillverka. Fettsyror består av grundämnena kol och väte. Två av de viktigaste  essentiella 

fettsyrorna innehåller 18 kolatomer, α-linolensyra (omega 3) och linolsyra (omega 6). Andra 

viktiga essentiella fettsyror är eicopentaensyra (EPA) och docosahexaenoidsyra (DHA) som är 
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förlängda omega 3-fettsyror, de innehåller då 20 respektive 22 kolatomer. Omega 3 

förekommer bl.a. i nötter och frön. Linfröolja innehåller en större mängd omega 3 men 

innehåller inte EPA och DHA och omvandlingen till dessa längre essentiella fettsyror är 

långsam och inneffektiv, endast ca. 1-5% omvandlas, där kvinnor kan omvandla dem i något 

större grad (15).  DHArik fiskolja har i en nyligen publicerad studie visat sig förbättra den 

neuromuskulära funktionen, och därmed reaktionsförmågan, hos kvinnliga 

elitfotbollsspelare i Spanien (16). Den enda vegetabiliska oljan som är godkänd av EU och 

som innehåller EPA och DHA är algolja, annars är den bästa källan av EPA och DHA fiskolja. 

Arakidonsyra är också viktig, den finns naturligt och kan ombildas från omega 6.  Dessa 

fettsyror är bl.a.  viktiga för nervsystemet, synen och huden (17). Omega 6 hittas i maträtter 

som kött, vegetabiliska oljor, nötter och frön. Nyttiga omega 6-fettsyror med flera 

dubbelbindningar, gamma-linolensyra (GLA),  hittas i gurkörtsolja och i nattljusolja. 

Arakidonsyra finns även i ägg (7). 

 Då alla, utom en, i den studerade gruppens åt kött förmodas ett tillräckligt intag av omega 6 

fettsyror, flera i gruppen åt dessutom ägg.  Förmodligen var intaget av omega 3 även det 

tillfredsställt via intaget av vegetabiliska oljor.  De essentiella fettsyrorna EPA och DHA 

förekommer framför allt i fet fisk och detta är ett kostval som allt för många respondenter, 

elva stycken, nästan aldrig intog.  Det viktigaste är att få i sig DHA fettsyror då EPA kan bildas 

från DHA.  Av studien går det att utläsa en viss medvetenhet om vikten av att inta dessa 

essentiella fettsyror då flera personer åt kapslar innehållande omega 3 eller fiskolja.  

Proteiner 

Kroppens alla celler behöver olika proteiner för att fungera. Proteiner har en mängd olika 

funktioner så som byggmaterial, t.ex bindvävens kollagen och muskelfibrernas myofilament, 

enzymer, hormoner, transportproteiner, antikroppar och som energikälla. 

Proteiner byggs upp av 20 olika aminosyror och 9 av dessa är essentiella, dvs, vi måste få 

med dessa via kosten då vi inte kan bilda dem i vår kropp (7). Livsmedelsverket 

rekommenderar att 10-20 % av energiintaget bör vara protein medan WHO anger ett 

rekommenderat intag på 0.75 g per kilo kroppsvikt och dag (2).  

Kött, fisk, ägg samt mjölkprodukter innehåller en bra blandning av de essentiella 

aminosyrorna, sk högkvalitativt protein. Baljväxter är även det en bra källa men de saknar 

två essentiella aminosyror, isoleucin och lysin, vilka hittas i spannmålsprodukter.  Vid 

vegetarisk kosthållning rekommenderas alltså en kombination av dessa (7). Då kroppen vid 

träning behöver proteiner för att bygga upp och bygga om kroppen finns det olika 

uppfattningar om ett eventuellt extra proteinbehov föreligger för dessa aktiva personer. 

Livsmedelsverket säger att, citat: ” En varierad kost i mängder som täcker energibehovet ger 

i de flesta fall tillräckligt med protein även om man tränar hårt” medan annan forskning 

pekar på det motsatta. Artikelförfattarna till sistnämnda forskning nämner 

rekommendationer på 1,0 g till 1,6 g/kg kroppsvikt vid uthållighetsträning och 1,6 till 2,0 
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g/kg kroppsvikt vid styrketräning. Det är också av betydelse att intaget av de högkvalitativa 

proteinet sker tidsmässigt i nära samband med träningen (18). 

Rekommendationerna ser alltså lite olika ut och personerna i denna studie bör själva 

fundera på hur mycket protein deras kost innehåller, proteinkvaliteten på proteinkällorna 

samt när intaget sker. Några av respondenterna hoppade över kvällsmålet, kanske på grund 

av att de jobbat länge i stallet. För att inte kroppen ska börja bryta ner muskelväv bör dessa 

personer eventuellt fundera på om de bör vara noggrannare med att få i sig  kolhydrater och 

proteiner direkt efter avslutat kvällsarbete. 

Kolhydrater 

Det debbateras ständigt om nyttan av att minska intaget av kolhydrater. Det forskningen är 

överrens om är att raffinerade sockerarter, speciellt när det används i godis och kakor, inte 

bör konsumeras i för stor mängd då det kan påverka vikt och tandhälsan negativt (7). De 

undersökta hästsportmänniskorna tycks äta godis och andra inte så näringsrika tilltugg men 

inte i så stor mängd att det påverkat deras vikt och övrig hälsa. Ett obestridigt faktum är 

dock att hjärnan behöver kolhydraten glukos för att fungera (7). 

Det finns olika varianter av kolhydrater och rekommendationerna är att äta mer fiberrik kost 

(19).  Kolhydrater i långa kedjor kallas för polysackarider, som exempel kan nämnas 

cellulosa, hemicellulosa och pectin. Dessa fibrer kan vara av olika slag, lösliga och olösliga. 

Lösliga fibrer kan forma en gel och dessa finns bl.a. i havre och citrusfrukter. Forskning har 

visat att dessa fibrer bl.a. minskar kolesterolupptaget i tarmen. Kolhydratfibrer i form av 

fermenterbara kostfibrer, vilka inte bryts ner i tunntarmen utan som fortsätter till 

tjocktarmen, befrämjar tarmhälsan.  Tjocktarmsbakterierna fermenterar dessa kolhydrater 

till olika kortkedjiga fettsyror, ättiksyra, propionsyra och smörsyra. Vilken variant som bildas 

styrs av vilken typ av kostfiber som intagits samt vilka arter som mikrofloran i tarmen består 

av. Tjocktarmslemhinnan använder dessa kortkedjiga fettsyror som näringssubstrat och en 

hälsosam tjocktarmsslemhinna minskar risken för lokala inflammationer och ev. 

följdsjukdomar som åldersdiabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Osmältbara fibrer, 

som följer stora delar av tarmsystemet,  gör även  att vatten hålls kvar, vilket motverkar 

förstoppning och coloncancer (7).  

Fibrer finns i frukt, grönsaker, rotfrukter, bär och spannmålsprodukter.  Livsmedelsverkets 

rekommendationer är att kolhydrater bör bidra med 55 % av det totala energiintaget och 

intaget av kostfibrer för vuxna bör vara 25-35 g per dag. Några få av respondenterna hade 

lågt intag av fiberrikt bröd och mer än hälften åt inte rotfrukter, frukt eller bär varje dag. Det 

kan tänkas att åtminstone vissa individer i den undersökta gruppen skulle behöva äta mer 

fiberrrik kost för att nå upp till rekommendationerna. 
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Intag av mikronäringsämnen 

Vitaminer 

Det finns två huvudgrupper av vitaminer, vattenlösliga och fettlösliga. De vattenlösliga är B-

vitaminerna, d.v.s.  Tiamin, Riboflavin, Niacin, Biotin, Pantotensyra, B6, Folsyra och 

Kobolamin samt vitamin C. 

 Vattenlösliga vitaminer lagras inte någon längre tid i kroppen, så ett någorlunda 

regelbundet intag behövs. Det är inte så farligt att överdosera dessa men det finns en viss 

risk att överbelasta njurarna, då det är njurarna som utsöndrar de vattenlösliga vitaminerna. 

Alla de vattenlösliga vitaminerna är känsliga för upphettning med ett undantag och det är B-

vitaminet niacin. Kroppen kan själv tillverka niacin via omvandling av aminosyran tryptofan 

som finns i olika proteiner och ca. hälften av kroppens behov tillfredsställs via denna 

omvandling (7).  De flesta B-vitaminer finns i flera  grupper av livsmedel och den undersökta 

gruppen tycks ha ätit så pass varierad kost i tillräckligt stora mängder att B-vitaminbehovet 

tillfredställdes.  Behovet av  B-vitaminet  folsyra ökar dock vid graviditet, folsyra samarbetar 

även med kobolamin, så i perioder av livet kan ett tillskott av dessa vitaminer behövas. Värt 

att notera är även att kobolamin bara finns i kost  från djurriket. Speciellt veganer bör därför 

se till att äta kobolaminberikade produkter. B-vitaminer används av alla celler i vår kropp och 

ingår i olika enzymer som b.l.a. gör att vår ämnesomsättning fungerar som den ska (7). 

Livsmedelsverket rekomenderar ett intag av 75 mg C-vitamin per dag för vuxna män och 

kvinnor, 14 – 75 år, eller äldre (2).  C-vitamin är en viktig antioxidant och kan eventuellt  

spela viss roll vid förkylningar (20). C-vitamin främjar även upptaget av järn, speciellt icke 

hemjärn (järn som inte är bundet till proteinet hem och som finns i vegetabilier). Vitaminet 

är även det värmekänsligt så rekommendationerna är att äta färska frukter, bär och 

grönsaker. Den undersökta gruppen tycktes medvetna om fördelen med att äta frukt, grönt 

och bär då de flesta ville försöka öka sitt intag av dessa livsmedel.  Dessa livsmedel 

innehåller dessutom ett antal olika fytokemikalier som bevisats vara hälsofrämjande (7 ).  

Livsmedelsverket föreslår ett intag av 500 g frukt per dag (2). 

De fettlösliga vitaminerna är A-, D, E-, och K-vitamin. Fettlösliga vitaminer lagras i kroppen, 

framförallt i fettväv och i levern (90%) och behöver därför inte intas varje dag. En större risk 

för överdosering och toxicitet finns på grund av lagringsförmågan. Vitamin A  finns i olika 

former och kallas även retinoider. Vegetabilisk kost innehåller karotenoider där vissa har A-

vitamineffekt, där beta-karoten har den största effekten speciellt om fettrik kost intas 

samtidigt. A-vitamin behövs för vår reglering av gener, för normal  tillväxt och för vår syn. 

Beta-karoten agerar även som en antioxidant. För att A-vitamin ska fungera behöver 

kroppen även zink och proteiner. A-vitamin finns i kött, lever, fiskleverolja, mjölk, smör, ägg 

och beta-karoten hittas i färgrika, gul-oranga, grönsaker, t.e.x. morötter. Den studerade 

gruppens kostintag tyder inte på någon ökad risk för brist eller ett överintag av A-vitamin. 

(8). 
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D-vitamin är egentligen ett hormon då det kan bildas i kroppen med hjälp av solens uv-ljus. 

Ett annat namn på ett aktivt D-vitamin är kalciferol.  D-vitamin behövs för kroppens upptag 

av kalcium och fosfor och är viktig för att motverka olika sjukdomar som vanliga 

cancerformer, metabola-, kardiovaskulära- och immunologiska sjukdomar (21). D-vitamin 

finns i fet fisk, ägg och i olika D-vitamin berikade produkter så som mjölk. Att sola, en klar 

solig dag, minst 10 min varannan dag ger ett bra tillskott på vitaminet. Mörkt hudpigment, 

hög ålder, uv-filter över 8 samt svagt solljus som det är på vintern i Sverige,  påverkar 

bildningen negativt (8).  Det finns signaler om att även en mindre brist på vitaminet skulle 

kunna öka risken för ohälsa som t.ex. infektioner och neuropsykiatriska tillstånd (21). En del 

individer i den studerande gruppen hade lågt intag av fisk- och mjölkprodukter. Detta 

sammantaget med årstiden skulle kunna indikera på att vissa av personerna hade för lågt 

intag av D-vitamin, speciellt om intag av kosttillskott innehållande fiskolja inte intogs alls. 

Vitamin E är en viktig antioxidant och den förhindrar oxidation av fleromättade fettsyror och 

andra fetter inklusive vitamin A. E-vitaminet hittas i margarin, vegetabiliska oljor, i fet fisk, 

ägg, nötter och frön. Vitaminet är känsligt för upphettning, så halterna i processad mat är 

mindre (8).  Det är ovanligt med brist hos friska individer och det finns inget som tyder på att 

respondenterna skulle skilja sig från detta. Även K-vitaminbrist är ovanligt. K-vitaminet 

behövs för att blodet ska kunna koagulera normalt.  K-vitamin hittas i gröna grönsaker, 

vegetabiliska oljor, mjölk, kål och lever. Tjocktarmens bakterier har även de en förmåga att 

bilda vitaminet och halva kroppens behov tillgodoses på detta vis (8).  

Mineraler 

Kroppen behöver mindre mängder oorganiska substanser, mineraler, för att fungera 

normalt. Dessa mineraler är kalcium, fosfor, kalium, svavel, natrium, klor och magnesium. 

Ytterligare mineraler behövs i mycket små mängder, så kallade spårämnen. Exempel på 

viktiga spårämnen är järn, zink, koppar, molybdenium, fluor, krom, mangan, jod och selen. 

(8). 

Kroppen hos en vuxen människa innehåller över ett kilo kalcium och 99 % återfinns i 

skelettet. Det är viktigt att få i sig kalcium med kosten regelbundet, inte bara för 

benstommen utan även för flera olika funktioner i kroppen som muskelarbete och 

neurologiska funktioner. Källor till kalcium är olika mjölkprodukter, sardiner, tofu, broccoli, 

apelsiner, mineralvatten och hårt kranvatten (8). Livsmedelsverket rekommenderar ett 

dagligt intag av 900 mg kalcium vilket motsvarar ca. 3-4 glas mjölk (2). De flesta 

respondenterna intog någon form av kalciumrik kost så som mjölk, fil eller yoghurt , dock bör 

de individer som inte inkluderade dessa i sin kost titta närmare på sina andra kalciumkällor 

och om behovet täcks via dessa. Värt att notera är också att en eventuell D-vitaminbrist 

bidrar till ett sämre upptag av kalcium (8). 
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Fosfor, svavel och klor hittas i all typ av kost och uppkommen brist på dessa mineraler är 

ovanligt (7). Inget i den studerade gruppens kostintag tyder på att brister på dessa ämnen 

skulle kunna uppkomma. 

Kalium finns i många födoämnen inne i cellerna och bäst är därför att äta färska frukter och 

grönsaker. Kalium finns även i mjölkprodukter(8). En av anledningarna till att öka sitt intag av 

färska grönsaker och frukter är alltså att ett adekvat kaliumintag tillgodoses. Den studerade 

gruppens intag av färska frukter och grönsaker kunde ökas och flera i gruppen hade även 

denna önskan. Natriumbrist är ovanligt då maten oftas tillförs extra salt, i form av 

natriumklorid. Livsmedelsverket varnar dock för ett alltför stort intag av natrium, på 

bekostnad av kalium. Både natrium och kalium har effekter på blodtrycket, ett för lågt 

kaliumintag kombinerat med ett för högt natriumintag kan ge ett ökat blodtryck och därmed 

ökas risken för olika typer av cirkulations-  och hjärtsjukdomar(14). 

Magnesium hittas i all mat och vid sjukdom i diarrer och kräkningar kan en brist uppstå. 

Magnesium ingår i flera hundra olika enzymsystem i kroppen och behövs bl.a. för normal 

ämnesomsättning, för muskelkontraktioner och blodets koaguleringsförmåga. Kalcium och 

magnesium interagerar och arbetar för att reglera blodtryck och lungfunktion. Bristsymptom 

är ovanligt utom i samband med sjukdom, alkoholism eller undernäring (8).  

Spårämnen 

Även om spårämnen bara behövs i mycket små mängder kan brister uppstå. Brist uppstår 

sällan vad gäller koppar, molybdenium och fluor (8).    

Järn förekommer i flera varianter,  tvåvärd respektive trevärd jon och som hemjärn och icke- 

hemjärn. Järn behövs för många processer i kroppen och den största mängden hittas i det 

röda färgämnet hemoglobin. Hemoglobinet finns i de röda blodkropparna vilka har som 

uppgift att transportera syre från lungor till övriga celler i kroppen. Järnet hittas även i 

myoglobin, ett syrebindande protein i skelettmuskelcellerna. Hemjärn absorberas bättre i 

tunntarmen än icke hemjärn och hemjärn hittas bara i animaliska livsmedel. I kött, fisk och 

fågel finns dessutom en faktor (MFP-faktor) som underlättar upptag av ickehemjärn om det 

intas samtidigt.  Samtidigt intag av vissa livsmedel  hämmar upptaget, detta gäller för  t.ex.  

bönor och fullkornsprodukter (fytater), mjölk (kalcium) och polyfenoler i te, kaffe, rött vin.  

Järnbrist är den mest förekommande näringsbristen i världen och drabbar främst kvinnor i 

fertil ålder men även överviktiga barn av båda könen. En järnbrist kan finnas utan 

nämnvärda symptom. Pågår bristen länge kan järnbristanemi uppkomma. Anemin ger 

symptom som svaghet, trötthet, huvudvärk och apati mf. (8). Respondenterna i denna grupp 

bör vara observanta på sitt järnintag. De flesta rapporterade om att de åt kött och alla 

verkade ha tillräckligt stort näringsintag. Det är också viktigt att notera att för höga doser av 

järn är giftigt (22). 

Jod används i kroppens sköldkörtelhormoner och dessa påverkar den basala 

ämnesomsättningen i alla celler i kroppen. Jod finns framför allti skaldjur, fisk, mjölk och i 
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joderat salt. En brist kan uppkomma om dessa produkter intas i för låg grad (8).   Studien gav 

inget svar på om gruppen använde joderat salt, däremot var det flera som inte drack mjölk 

eller som sällan åt fisk. Konsumtionen av skaldjur mättes inte heller. Det är därför svårt att 

dra slutsats om ev brister i intag av jod. 

Krom är ett spårämne som höjer aktiviteten av hormonet insulin och därmed hjälper krom 

kroppen att hålla normala nivåer på blodglukoshalten. Krom hittas framför allt i oraffinerad 

mat och källorna kan vara jäst, hela korn och lever. Bristsymptomen liknar de man får vid 

diabetes (8). Det är svårt att dra några slutsatser om krom intogs i tillräckliga mänder. Ingen 

person i studien redovisade dock diabetesliknande symptom.  

Zinkbrist är ganska ovanligt. Äldre, gravida och unga barn kan dock drabbas. Zink hittas i 

kött, ägg och i mjölkprodukter. Ostron och krabba är livsmedel som är mycket rika på zink. 

Zink stabiliserar cellernas membran, ingår i många proteiner, och medverkar i flera 

enzymatiska processer i kroppen som t.ex. vid reglering av våra gener. Vårt immunförsvar 

assisteras av zinkinnehållande enzymer och zink behövs även för normal syntes, lagring och 

frisättning av insulin.  Normal syn, smak, sårläkning, spermieproduktion och fosterutveckling 

kräver närvaro av zink (8). Intaget av proteinrika livsmedel i den studerade gruppen var 

normala och därmed föreligger förmodligen inga större risker för zinkbrist. Zink i form av 

kosttillskott har visad god effekt på barn i utvecklingsländer som lider av infektions- och 

diarrésjukdomar, och även på äldre där det visat sig reducera risken att dö i 

lunginflammation (8). 

Selen är, tillsammans med betakaroten, C- och E-vitamin, en av kroppens antioxidanter. Ett 

för lågt intag av selen kan leda till hjärtsjukdomar och cancer.  Selen är även toxiskt i stora 

doser och högsta rekommenderade dagsdosen ligger på 400 mikrogram per dag. Selen finns 

i jorden och tas upp i växterna (8). Sverige tillhör en region med ganska selenfattiga jordar, 

men förmodligen får vi i oss tillräckligt stor mängd om vi äter så att vi tillfredsställer vårt 

energibehov (23).  

 

Kosttillskott 

Nödvändigheten av  kosttillskott kan alltid diskuteras. ”Kosttillsskott är livsmedel vars syfte 

är att komplettera normal kost och som är koncentrerade källor för vitaminer, mineraler 

eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan.” citat Livsmedelsverkets 

vägledning: kosttillskott (2). Trots brister i  kosthållningen så visar olika kostundersökningar 

att de flesta får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler med maten. Vissa grupper kan 

dock behöva kosttillskott i olika perioder i livet. Livsmedelsverket rekommenderar t.ex att 

barn upp till två års ålder samt äldre som inte vistas ute i solen så mycket att komplettera sin 

kost med D-vitamin. Äldre personer kan även behöva ett tillskott av kalcium, beroende på 

matvanorna. B-vitaminet folsyra rekommendras till gravida och även till kvinnor som 

planerar att bli gravida (2).   
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 I den tillfrågade gruppen var det ca hälften som någongång intog ett kosttillskott. Val av 

tillskottet omega 3 (fiskolja) speglar möjligen det faktum att flera individer insåg att de allt 

för sällan åt fisk och att behovet av de essentiella fettsyror, som finns i fet fisk, eventuellt 

inte uppfylldes via kosten. Livsmedelsverket skriver på sin hemsida att intaget av omega 3 

och omega 6 generellt är för lågt i förhållande till rekommendationerna (2). Bakgrunden till 

rekommendationerna är bl.a. att de fleromättade fettsyrorna linolsyra (omega-6) och 

linolensyra (omega-3) sänker kolesterolnivåerna av det ”onda” kolesterolet, LDL, i blodet. De 

långkedjiga fettsyrorna är viktiga för bl.a. fostertillväxt och tidig utveckling. Vidare kan 

omega-3-fettsyror, främst i form av fisk, minska risken för hjärt-kärlsjukdom, speciellt bland 

personer med förhöjd risk (8). Valen av tillskott så som blutsaft, vitaminer, berocca, 

gerikomplex och gerimax speglar kanske även en önskan att känna sig piggare och att orka 

mer. Några individer åt tillskott för att främja led-  och muskelfunktionen, vilket inte är så 

konstigt då många respondenter redovisade problem med värk i rörelseapparaten.  Att som 

vegetarian komplettera sin kost med vitaminen ”Mitt val Vegetarian” visar också på 

kännedom om vikten av en välplanerad kost, eller behov av tillskott, vid vegetariskt kostval.  

Alkoholintag 

De flesta i den studerade gruppen verkade ha god kontroll på sitt alkoholintag. Det som kan 

diskuteras är behovet att dricka sig berusad, nästan hälften drack sig berusade minst en gång 

i månaden och förmodligen är det i denna grupp som några individer önskade minska sitt 

intag.  Studier har visat att en liten mängd alkohol främjar hjärt- o kärlfunktionen framför allt 

hos kvinnor, bl.a. för att det sänker kolesterolvärdet (LDL) i blodet (24). Livsmedelsverket 

rekommenderar ett maximalt intag av 10 g alkohol per dag för kvinnor och 20 g per dag för 

män, 33 cl starköl och 15 cl vin innehåller ca 15 gram alkohol.  Enligt vårdguiden så dricker 

var sjätte svensk för mycket alkohol och även vid ett måttligt drickande har man sett 

samband med fosterskador, vissa cancerformer, leversjukdomar, högt blodtryck och 

olycksfall (25).  

 

Livskvalitet och självkänsla 

 Totalt sett var nästan hela den undersökta gruppen någorlunda lyckliga (94 %). Det är 

normalt att känslan av lycka och livskvalitet varier över tiden. Om perioden med sämre 

självkänsla blir alltför lång bör man dock försöka komma underfund med orsakerna till detta. 

Stress orsakade av olika faktorer som t.ex hög arbetsbelastning, stort ansvar, för lite sömn, 

för mycket alkohol, oregelbundna mattider, värk mm.  Att få arbeta med sitt intresse hästar, 

ger dock förmodligen många en upplevelse av livskvalitét. 
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Konklusion 

Den studerade gruppen hästsportmänniskor verkar vara väl upplysta om kostens och 

motionens betydelse för god hälsa och goda idrottsprestationer. Resultatet från studien 

uppmärksammar främst följande punkter. □ Träningsplanering – hjälp med det, värk i vissa 

delar av kroppen, □ Avlastning – vila □ Måltidsplanering – kostens innehåll □ Oregelbundna 

mattider  

 

Slutord 

Jag vill slutligen tacka alla hästsportmänniskor som tog av sin dyrbara tid för att fylla i min 

omfattande webbenkät, tack! Jag vill också tacka Björn Kalla, dåvarande Företagsutvecklare i 

Laholms kommun, det är helt och hållet tack vare honom som projektet blev av. Slutligen vill 

jag också tacka företaget Eclipse Biofarm AB för ett gott samarbete och statens 

finansieringsinstitut VINNOVA, för bidraget som möjligjort denna studie. 
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