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Sammanfattning 

 

Syfte, hypoteser och frågeställning: Syftet med studien är att undersöka hur 

kostsammansättning påverkar prestation, upplevelse och fysiologiska parametrar hos unga 

män, i samband med högintensiv fysisk aktivitet.  

H1 Fysisk prestation, här definierat som total producerad energi under testtiden (J), 

maximal kraftutveckling (W) samt ett medelvärde på kraftutveckling (W), på hög 

intensitet är lägre efter intag enligt LCHF-kost jämfört med SNR.  

H2 Upplevd ansträngning under fysisk prestation skattas högre vid LCHF-kost jämfört med 

SNR.  

H3 RER (Respiratory Exchange Ratio) är lägre vid LCHF-kost jämfört med SNR. 

H4 Laktatnivån i blodet är lägre vid LCHF-kost jämfört med SNR.  

F Hur påverkas sinnesstämningen av en kosthållning enligt LCHF jämför med SNR? 

 

Metod: En experimentell crossover-studie utfördes på nio friska, träningsvana män i åldern 

22-25 år. Samtliga deltagare genomgick en kostintervention under två femdagars-perioder på 

kosthållning enligt LCHF och Svenska Näringsrekommendationer (SNR), separerade med en 

nio dagars washout-period. Efter respektive kostperiod utfördes tester bestående av RER-

mätning på ergometercykel samt upprepade Wingate-test (2 st) då de fick skatta upplevd 

ansträngning enligt CR100-skalan. I samband med testerna mättes även vikt, fettprocent och 

laktatvärden. Deltagarna skattade sin sinnestämning med POMS-test. 

 

Resultat: Varken maximal kraftutveckling, medelvärdet på kraftutveckling, total producerad 

energi, upplevd ansträngning eller uppmätta laktatvärden skiljde sig mellan kosthållningarna. 

Uppmätt RER-värde var signifikant lägre vid LCHF jämfört med SNR. Vid analys av POMS-

testet sågs att kraftfullhet/vigör skattades signifikant högre vid SNR och att övriga kategorier 

inte skiljde sig åt.  

 

Slutsats: Högintensiv fysisk prestation, upplevelse och fysiologiska parametrar verkar inte 

skilja sig avsevärt åt beroende av kostsammansättning med fokus på fördelning av andel 

kolhydrater och fett i kosten.  

 

Nyckelord: Lågkolhydrat, högfett, anaerobt arbete 
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Definitioner av relevanta begrepp 

 
ATP: Adenosintrifosfat. Den omedelbara energikällan till all ämnesomsättning i kroppen 

inklusive muskelkontraktion är ATP. En ATP-molekyl består av adenosin och tre 

fosfatgrupper. När ATP reagerar med enzymet ATPase släpper en av fosfatgrupperna och 

frigör därmed energi som kan användas i kroppen. (Kenney, Wilmore & Costill 2012, s. 54) 

E % (Energiprocent): ”Den andel av totala energiintaget som hämtas från ett livsmedel eller 

ett energigivande näringsämne, uttryckt i procent.” (NE 2013-02-11) 

 

RER (Respiratory Exchange Ratio): Kvoten mellan mängden utandad koldioxid (CO2) i 

förhållande till konsumerad mängd syre (O2) i kroppen. Dessa värden är direkt kopplade till 

vilket energisubstrat som kroppen använder sig av. RER-värdet representerar därför 

förhållandet mellan konsumtionen av kolhydrater och fett. Vid ren kolhydratförbränning är 

RER: 1,0 och vid ren fettförbränning är RER: 0,7. (Kenney, Wilmore & Costill 2012, s. 117-

118) I vila är RER oftast kring 0,8 (Ibid. s. 119), det vill säga en blandad förbränning. 

Fördelningen av energisubstrat i kosten påverkar RER-värdet. 

 

VO2max: Maximal aerob kapacitet, det vill säga en människas maximala 

syreupptagningsförmåga. Den kan mätas i antingen liter syre per minut (L/min) eller ml syre 

per kg kroppsvikt per minut (ml*kg-1*min-1)(Kenney, Wilmore & Costill 2012, s. 20). 
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1. Introduktion 

Diskussionen kring olika dieter är ständigt pågående och med de skönhetsideal som speglas i 

media är det många som testar på olika dieter utan tillräckliga kunskaper om hur de faktiskt 

påverkar deras kroppar. En av de många dieter som väckt uppmärksamhet är just LCHF 

(”Low Carb-High Fat”), ursprungligen framtagen ur viktnedgångssynpunkt och som alternativ 

kosthållning för diabetiker (LCHF Sweden AB 2013-01-28). Men i takt med att dieten blivit 

mer populär har frågor uppkommit gällande dess effektivitet i träningssammanhang.  

 

Litteratur som behandlar optimal kost för idrottare förespråkar i regel en högre andel 

kolhydrater i kosten vid högre aktivitetsnivå (SOK 2000; Burke, Cox, Cummings & Desbrow 

2001). Anledningen till det är att högt kolhydratintag stimulerar inlagringen av muskel- och 

leverglykogen och därmed tillgängligheten på glukos till muskelarbete, vilket kan vara av 

betydelse för fysisk prestation (Burke et al. 2001; Cook & Haub 2007). Om målet är att 

prestera optimalt vore det därmed inte fördelaktigt att välja en lågkolhydratkost. En person 

som gått emot detta antagande är skidskytten Björn Ferry som lyckades vinna OS samtidigt 

som han åt LCHF-kost. Detta kan tyda på att det går att prestera på en maximal nivå under 

minimalt kolhydratintag. En annan person som är av samma åsikt är Jonas Bergqvist; 

legitimerad sjukgymnast, kostrådgivare och personlig tränare. Han har skrivit boken ”LCHF 

& träning – Bättre träningsresultat med kolhydratkost” där han presenterar LCHF som en 

alternativ kosthållning vid träning. Både Ferry och Bergqvist lyfter genom sina böcker fram 

de eventuella fördelarna med en fettrik och kolhydratsnål kost. De menar att LCHF skulle 

kunna innebära förhöjd livskvalitet i form av bättre sömn, ökad ork, färre sjukdomsdagar och 

minskad mängd kroppsfett (Bergqvist 2012, s. 5, 152; Ferry & Schück 2011, s. 32). Däremot 

kan det uppstå biverkningar innan fullständig anpassning till LCHF-kosten, däribland trötthet, 

orkeslöshet och huvudvärk (Landberg 2013-04-24). Ett försämrat allmäntillstånd skulle kunna 

medföra försämrad sinnesstämning, som i sin tur kan påverka fysisk prestation.  

 

Denna studie undersöker effekter av kostens sammansättning relaterat till fysisk prestation 

och sinnesstämning hos träningsvana individer. Undersökningen behandlar inverkan på 

högintensiv fysisk prestation under en LCHF-kost jämfört med en kost där energifördelningen 

följer Livsmedelsverkets Svenska näringsrekommendationer (SNR). Just denna jämförelse 

har inte undersökts tidigare. 
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1.1 LCHF 

Definitionen av LCHF varierar något beroende på grad av strikthet. Strikt LCHF tillåter 

endast 0-20 gram kolhydrater per dag, vilket motsvarar <5 E% av det totala energiintaget, och 

fettintaget uppgår då till 75-80 E%. Normal LCHF däremot tillåter ett intag av kolhydrater på 

20-50 gram kolhydrater dagligen motsvarande upp till 10 E%, fettintaget ska då vara 70-80 

E%. (Matdagboken 2013-01-28) Men i och med att dieten undersökts i träningssammanhang 

skriver Bergqvist (2012) även om liberal och träningsliberal LCHF. Dessa modifieringar är 

framtagna med hänseende att passa aktiva individer och de som är hårt idrottande. Mängden 

kolhydrater som tillåts är 50-100 gram, alternativt mer vid hård fysisk träning (Bergqvist 

2012, s. 41). 

 

1.2 Svenska näringsrekommendationer (SNR) 

Svenska näringsrekommendationer (SNR) är framtagna utifrån aktuell forskning för att bidra 

till en god hälsa på befolkningsnivå. Rekommendationerna ska fungera som riktlinjer för att 

människor ska kunna tillgodose sina behov sett till varje enskilt näringsämne. SNR har sin 

utgångspunkt i nordisk matkultur och rådande kostförhållanden, så att kostsammansättningen: 

“Tillfredsställer de primära näringsbehoven, dvs. tillgodoser individens fysiologiska behov 

för tillväxt och funktion” och “Ger förutsättningar för en generellt god hälsa och minskar 

risken för kostrelaterade sjukdomar.” (Livsmedelsverket 2005, s. 4) 

 

SNR är varken en hög- eller lågkolhydratkost utan snarare ett mellanting. Fördelningen 

mellan de energigivande näringsämnena ser ut enligt följande:  

50-60 E% kolhydrater  

25-35 E% fett 

10-20 E% protein 

(Livsmedelsverket 2005, s. 5-6). 

 

Rekommendationerna omfattar även intag av icke-näringsgivande ämnen som exempelvis 

vitaminer och mineraler. Denna studie har huvudsakligen jämfört fördelningen mellan de 

energigivande näringsämnena (exklusive alkohol) i kosten och har därför endast fokus på 

dessa.  
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1.3 Energiutvinning vid anaerobt och aerobt arbete 

I kroppens celler finns en liten mängd lagrad ATP1, vilket betyder att det hela tiden behöver 

nybildas ATP för att kunna tillgodose såväl muskler med energi som andra cellulära 

funktioner. De tre system som kroppen har i syfte att framställa och utvinna energi är: ATP-

PCr-systemet, det glykolytiska systemet (glykolys) och det oxidativa systemet (Kenney, 

Wilmore & Costill 2012, s. 55). 

 

Vid mycket hög intensitet av fysiskt arbete förlitar sig kroppen under de första 3-15 

sekunderna på den mängd ATP och PCr som finns inlagrat lokalt i en muskel. Därefter 

behövs energi från det glykolytiska systemet, det vill säga nedbrytningen av glukos2 till ATP 

(glykolys) och därmed tillgänglig omedelbar energi för arbetet. (Ibid, s. 55-56) Den 

huvudsakliga energiutvinningen vid arbete under högre intensiteter (>65 % av VO2max) 

kommer ifrån samarbetet mellan dessa två system och räcker i upp till två minuter (Williams 

2010, s. 122; Kenney, Wilmore & Costill 2012, s. 56). Dessa processer kan ske utan syre och 

kallas då anaeroba. När kolhydrater bryts ned utan tillgång på syre bildas laktat som 

restprodukt, vilket sker vid högintensivt arbete (Kenney, Wilmore & Costill s. 56). Dock 

orkar kroppen inte hålla denna intensitet särskilt länge, vilket troligtvis beror på mängden 

laktat som bildas p.g.a. anaerobt arbete (Williams 2010, s. 122). 

 

Långvarigt arbete (uthållighetsarbete) ställer krav på konstant energiproduktion, vilket gör att 

kroppen sätter igång även det oxidativa systemet, som omfattar nedbrytning av kolhydrater 

och fett i närvaro av syre (aeroba processer). Det oxidativa systemet, särskilt nedbrytningen 

av fett, är långsammare än de två tidigare nämnda men producerar betydligt mer energi än de 

anaeroba processerna. Fett bidrar per gram till mer ATP än vad kolhydrater gör, men när 

kroppen bryter ned fett kräver det mer syre än vid glykolys. Eftersom tillgången på syre 

begränsas av syretransportsystemet (den mängd syre som kan tas upp från blodet) resulterar 

det i att det huvudsakliga bränslet vid högintensivt arbete är kolhydrater. Den maximala 

hastighet som fettoxidationen har är inte tillräckligt snabb för att tillgodose kroppen med 

energi vid höga intensiteter. (Kenney, Wilmore & Costill 2012, s. 58-60) Ett högt fettintag, 

som vid exempelvis LCHF-kost, anpassar kroppen till att använda det oxidativa systemet i 
                                                
1 Se Definitioner av relevanta begrepp (s. 1) 
2 Glukos kommer från nedbrytningen av kolhydrater i kosten alternativt från lager i muskler 
och lever, där glukos lagrats in i form av glykogen för att kunna användas vid behov (Kenney, 
Wilmore & Costill 2012, s. 56). 
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större utsträckning (Helge 2000; Burke & Hawley 2002; Cook & Haub 2007). Vid högre 

intag av kolhydrater, som vid kosthållning enligt SNR, stimuleras framför allt det glykolytiska 

systemet under fysiskt arbete. Detta då omsättningen motsvarar tillgängligheten av 

kolhydrater, det vill säga stor tillgänglighet (som vid rikligt intag av kolhydrater) resulterar i 

hög omsättning. (Kenney, Wilmore & Costill 2012, s. 50) 

 

Beroende på duration och intensitet på det fysiska arbete som utförs, samt tillgänglighet av 

energisubstrat, kommer de olika energisystemen (ATP-PCr, det glykolytiska och det oxidativa 

systemet) påverka i vilken utsträckning som respektive energisubstrat används. 

 

1.4 Existerande forskning 

Fysiologin beskriver hur de olika energisystemen kan påverkas av kostintag, intensitet och 

duration på arbetet. Med detta i åtanke skulle kolhydrater vara den viktigaste energikällan vid 

höga intensiteter. Idag finns det dock viss forskning som belyser de eventuella fördelarna med 

en mer fettrik kost i samband med fysisk prestation. Denna stödjer att LCHF-kost kan sänka 

kroppsfettet och därmed skapa en mer gynnsam kroppssammansättning (Cook & Haub 2007), 

vilket skulle kunna vara till fördel för atleter och påverka den fysiska prestationen. Ytterligare 

ett argument som styrker fysisk prestation under en kosthållning enligt LCHF är att kroppen 

anpassats till att oxidera fett i högre utsträckning, vilket skulle minska omsättningen av 

muskelglykogen (Helge 2000; Burke & Hawley 2002; Helge 2002; Burke & Kiens 2006). 

Dessutom har vältränade individer bättre kapacitet att oxidera fett jämfört med otränade, sett 

till samma relativa belastning, och denna skulle gynnas ytterligare av en kost rik på fett med 

sparsamt intag av kolhydrater (Burke & Kiens 2006). Detta skulle i teorin kunna optimera 

prestation på intensiteter upp till och med 75 % av VO2max där fett bidrar till den 

huvudsakliga energiomsättningen (Miller & Wolfe 1999). 

 

De flesta studier som jämför prestationsskillnader mellan lågkolhydrat-/högfettkost och 

högkolhydrat-/lågfettkost har gjorts på vältränade uthållighetsidrottare med fokus på 

uthållighet vid medelintensivt arbete (ca 60 % av VO2max). Majoriteten av dessa 

uthållighetsstudier pekar på att det inte finns någon signifikant prestationsskillnad beroende 

av kosthållning. (Lambert, Speechly, Dennis & Noakes 1994; Miller & Wolfe 1999; Helge 

2000; Helge 2002; Starling et al. 1997; Burke & Kiens 2006) Fördelningen mellan 

energisubstraten har i undersökande studier exempelvis varit <20 E% kolhydrater och >65 
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E% fett jämfört med 70-75 E% kolhydrater och <15 E% fett (Burke et al. 2000). Helge (2000) 

menar att det även går att påvisa en prestationssänkning på högfettkost jämfört med 

högkolhydratkost. Detta styrks av likvärdiga resultat presenterade av Pendergast et al. (2000). 

En förklaring kan vara minskade glykogenlager i kroppen som följd av lågkolhydratkost 

(Helge 2000; Helge 2002). Detta då studier har visat att utmattning härleds till låga 

koncentrationer av muskelglykogen (Pendergast et al. 2000). I motsats till dessa resultat finns 

även existerande forskning som har visat att tiden till utmattning vid cykeltester på 

medelintensiv nivå (60 % av VO2max) förbättrades, dvs. ökade, vid högfett-/lågkolhydratkost 

i förhållande till lågfett-/högkolhydratkost (Lambert et al. 1994).  

 

Forskning kring prestation under högintensivt fysiskt arbete (ca 85-90 % av VO2max) har 

också fått en del motstridiga resultat. Flertalet studier visar inga prestationsskillnader i 

jämförelsen mellan lågfett-/högkolhydratkost och högfett-/lågkolhydratkost (Lambert et al. 

1994; Stepto et al. 2002). Dock visar ett par studier som även mätt upplevd ansträngning att 

den är signifikant högre vid högfett-/lågkolhydratkost (Helge 2002; Stepto et al. 2002), medan 

en annan studie inte fann några signifikanta skillnader (Cook & Haub 2007). Andra studier 

har visat att kosthållning med högt fettinnehåll är begränsande ur prestationssynpunkt. Detta 

då ett högt kolhydratintag kan förbättra prestationen vid högre intensiteter. (Brooks & Mercier 

1994; Maughan, Greenhaff, Leiper, Ball, Lambert & Gleeson 1997; Miller & Wolfe 1999; 

Cook & Haub 2007; Burke et al. 2011) Anledningen är troligtvis att kolhydrater är 

dominerande energisubstrat vid arbete >75 % av VO2max (Brooks & Mercier 1994; Helge 

2002; Maughan 2002; Achten & Jeukendrup 2003). 

 

Flera studier pekar på att kroppen kan anpassa sig till en fettrik kost på fem till sex dagar. 

Viss anpassning kan ske redan efter en till tre dagar. (Burke & Hawley 2002) Anpassningen 

sker bland annat genom att fettoxidationen ökar i och med det ökade intaget av fett (Helge 

2000; Burke & Hawley 2002; Cook & Haub 2007). Vid en fettrik kost är andelen kolhydrater 

lägre vilket resulterar i minskad inlagring av glykogen i såväl muskler som lever. Detta ger 

utslag på RER (Respiratory Exchange Ratio) som är lägre vid intag av fettrik kost jämfört 

med kolhydratrik kost. (Carey et al. 2001; Burke & Hawley 2002; Stepto et al. 2002; Fleming, 

Sharman, Avery, Love, Gómez, Scheett, Kraemer & Volek 2003) Eftersom det krävs mer syre 

för att bryta ned fett jämfört med kolhydrater bör syrekonsumtionen kunna vara något högre 

under LCHF och konsekvensen bör bli ett lägre RER-värde (Kenney, Wilmore & Costill 

2012, s. 118). Även om kroppen delvis kan anpassa sig till en fettrik kost på en till tre dagar 
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sker anpassningen inte fullständigt, vilket skulle kunna försämra fysisk prestation. Att följa 

denna kost i mer än sju dagar skulle kunna ge förbättrad anpassning genom högre 

fettoxidation vid fysisk aktivitet, vilket till stor del skulle kompensera för den minskade 

tillgängligheten på kolhydrater genom att spara på glykogenet i kroppen. Trots den 

glykogensparande effekten har anpassningen inte visat sig ge betydande fördelar vid fysisk 

prestation, i jämförelse med kosthållningar där glykogen omsätts i högre utsträckning. (Burke 

& Hawley 2002) 

 

Eftersom majoriteten av den forskning som behandlat fysisk prestation på lågkolhydratkost är 

gjord på uthållighetsarbete (Lambert et al. 1994, Miller & Wolfe 1999, Helge 2000, Helge 

2002, Starling et al. 1997, Burke & Kiens 2006) behövs fler studier på högintensivt arbete och 

lågkolhydratkost, speciellt då studier som är gjorda på området är tvetydiga. Även längden på 

interventionerna varierar studierna emellan där de flesta har varat i 24 timmar upp till fyra 

veckor, men enstaka studier har även gjorts på upp till sju veckor (Helge 2002, Burke & 

Kiens 2006). Avsaknaden av studier som jämför högintensiv fysisk prestation på 

lågkolhydratkost, i detta fall LCHF, och kost enligt Svenska Näringsrekommendationer är 

ursprunget till denna experimentella studie. 

 

1.5 Syfte, hypoteser och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur kostsammansättning påverkar prestation, upplevelse 

och fysiologiska parametrar hos unga män, i samband med högintensiv fysisk aktivitet.  

Detta leder till fyra hypoteser (H1-H4) och en frågeställning (F): 

 

H1 Fysisk prestation, här definierat som total producerad energi under testtiden (J), 

maximal kraftutveckling (W) samt ett medelvärde på kraftutveckling (W), på hög 

intensitet är lägre efter intag enligt LCHF-kost jämfört med SNR.  

H2 Upplevd ansträngning under fysisk prestation skattas högre vid LCHF-kost jämfört med 

SNR. 

H3 RER (Respiratory Exchange Ratio) är lägre vid LCHF-kost jämfört med SNR. 

H4 Laktatnivån i blodet är lägre vid LCHF-kost jämfört med SNR. 

 

F Hur påverkas sinnesstämningen av en kosthållning enligt LCHF jämför med SNR? 
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2. Metod 

2.1 Urval 

Studien utformades som en experimentell crossover-studie, där studiegruppen rekryterades 

genom ett bekvämlighetsurval. Information och intresseanmälan skickades primärt ut på 

GIH:s skolmail, då urvalet väntades kunna spegla vald målgrupp. För att utöka studiegruppen 

skickades förfrågan även ut via Facebook samt personlig förfrågan till vänner och bekanta till 

författarna. 

 

Urvalsgruppen omfattade nio träningsvana män i åldern 22-25 år, med krav på regelbunden 

fysisk aktivitet det senaste året (träning minst två gånger/vecka i snitt). Testdeltagarna tränade 

i medel 3,4 tillfällen varje vecka. Medellängden hos deltagarna var 184,2 cm, medelvikten var 

80 kg och medelvärdet för fettprocent var 12,5 %. För att delta krävdes att de var fullt friska 

ur medicinsk synpunkt och personer med ortopediska skador under det senaste året uteslöts ur 

studien. Även veganer och vegetarianer uteslöts, då basen i LCHF-kosten utgörs av 

animaliska proteiner. Deltagarna fick ej inta kreatintillskott då detta kunde ses som en 

påverkande faktor. 

 

2.2 Procedur 

Innan kostinterventionen hölls ett informationsmöte för att ge deltagarna en närmre 

beskrivning av studien. Vid detta tillfälle gavs detaljerad beskrivning av respektive 

kosthållning samt information gällande vilka tester som skulle genomföras och deras 

utformning. Deltagarna fick även instruktioner gällande restriktioner och förberedelser som 

följde innan testtillfällena. Varje enskild deltagare tilldelades ett häfte innehållande all 

väsentlig information om kosthållningarna och testerna. Häftet omfattade även förslag på 

måltider och recept i syfte att underlätta efterlevnad av kosthållningarna (se Bilaga 2). 

Dessutom bifogades en enklare matdagbok för registrering av kostintaget (se Bilaga 4) och ett 

formulär för träningsregistrering (se Bilaga 3). De instruerades att träna ungefär lika mycket 

under båda kosthållningarna för att utesluta träningsmängd som påverkande faktor i resultatet. 

Deltagarna uppmanades att fylla i matdagboken samt träningsregistrering under respektive 

kostperiod, med uppehåll under washout-perioden. Dessa samlades in efter interventionens 

slut. 
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En vecka innan studiens start fick deltagarna genomföra hela testupplägget, för att undvika 

påverkan av inlärningseffekt mellan de faktiska testtillfällena 1 och 2. Upplägg och 

instruktioner var desamma som under testerna efter respektive kostperiod. 

 

Rekryterad deltagargrupp delades slumpmässigt in i två grupper. Ena gruppen följde under 

fem dagar en LCHF-kost (Normal LCHF) samtidigt som den andra gruppen följde ett 

kostupplägg enligt SNR. Varje period startade med lunch som första måltid. Efter den första 

fem-dagarsperioden följde en washout-period på nio dagar, då de var fria att äta som de ville. 

Grupperna skiftade sedan till den andra kosten och följde denna under fem dagar (se figur 1). 

 

 
Figur 1. Studiedesign. 

 

Inför varje testtillfälle togs mått på vikt och kroppssammansättning. I samband med dessa 

mätningar fick deltagarna fylla i GIH:s Hälsodeklaration samt POMS-test (Profile Of Mood 

State, se Bilaga 5). Deltagarna ombads att fylla i formuläret utefter deras dåvarande 

sinnesstämning, det vill säga hur de kände sig just vid det tillfället. Efter respektive kostperiod 

utförde deltagarna fysiska tester. För att standardisera testupplägget och ordningen användes 

ett testprotokoll. Deltagarna testades vid samma klockslag vid varje testtillfälle, med undantag 

för en person som på grund av personliga omständigheter behövde senarelägga ett av sina 

testtillfällen. Detta gjordes för att tiden på dygnet skulle uteslutas som påverkande faktor i 

resultatet. Uppvärmning utfördes under femton minuter på ergometercykel på en belastning 

som bestämdes individuellt. För att uppskatta respektive deltagares träningsgrad ställdes 

några korta frågor. Utefter detta valdes en lämplig belastning (100, 125 eller 150 W). RER 

uppmättes under uppvärmningen för att påvisa kroppens val av energisubstrat. Inom fem 

minuter efter avslutad uppvärmning startade det första av två sprintintervaller på PeakBike-
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cykel (30 sekunders Wingate-test). Motståndet på ergometercykeln var relativ till deltagarnas 

kroppsvikt och utgjorde 7,5 % av kroppsvikten, vilket var anledningen till att de vägdes inför 

varje testtillfälle. Under dessa 30 sekunder instruerades deltagarna att trampa i så hög 

frekvens som möjligt, samtidigt som testledarna hejade på dem för att uppnå maximal 

prestation. Mellan intervallerna genomfördes tre minuter aktiv vila då deltagarna fick trampa 

på 40-60 RPM utan belastning. Efter varje intervall fick deltagarna uppskatta den allmänna 

ansträngningen enligt Borgs CR 100-skala, som beskrevs individuellt under förtestet. Efter 

avslutade cykeltester togs blodprov för att mäta laktatkoncentrationen; det första inom en 

minut och det andra när tre minuter passerat.  

 

För att säkerställa att testupplägget var realistiskt och genomförbart utfördes innan studiens 

start ett pilottest på en person som inte ingick i studiegruppen. Efter pilottestet gjordes några 

mindre korrigeringar i testernas ordning och tidsintervall.  

 

2.3 Mätmetoder 

Samtliga mätningar och tester utfördes i standardiserad och kontrollerad miljö i LTIV-

laboratoriet på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. De variabler studien haft för 

avsikt att mäta var fysisk prestation, skattad ansträngning, RER-värde, laktathalt i blodet, 

kroppssammansättning, vikt och sinnesstämning. 

 

Fysisk prestation mättes med Wingate-tester som utfördes på en Ergomedic 894E PeakBike 

(Monark, Vansbro, Sverige). Enheter för mätningarna var Watt (W) och Joule (J). Skattad 

ansträngning mättes med CR100-skalan, en utveckling av Borgs CR-10 skala3.  Skalan går 

från 0 till 100, där 0 innebär ingen ansträngning alls och 100 innebär den hittills högsta 

upplevda ansträngningen. Om följande test är jobbigare än föregående test går det även att 

skatta värden över 100. Skalan har därmed ingen fast högsta punkt. RER-mätningen utfördes 

på en ergometercykel 828 E (Monark, Vansbro, Sverige) med hjälp av programmet Mixing 

Chamber på en Oxycon Pro (Jaeger, Hoech-berg, Tyskland). Laktathalten i blodet mättes med 

en Biosen C-line glukosanalysator (EKF Diagnostics, Barleben, Tyskland). Blodproven togs 

med stick i fingret. Enheten för laktatnivån anges som mmol/liter. Kroppssammansättning 
                                                
3 ”Borgs CR-10-skala är från 1980 (C = category, R = ratio). Skalan används för all slags 
upplevelsemätning, särskilt av smärta, smak och subjektiva besvär.” (Psykologiguiden 2013-
02-11).  
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(fettprocent i hela kroppen) och vikt (kg) mättes med en BC-418 MA bioimpedansvåg 

(Tanita, Illinois, USA). Kroppssammansättningen angavs som procentuell andel av den totala 

kroppsvikten. Sinnesstämning mättes med hjälp av POMS-test4 (Educational and Industrial 

Testing Service - EdITS, USA). I denna studie användes den svenska versionen av POMS-

testet.  

 

2.4 Analys 

Med hjälp av Statistica gjordes t-test (dependent sample) med infogad data från Excel. 

Gränsen för signifikans sattes vid p<0,05 vid samtliga tester. Samtliga värden för Wingate-

testerna beräknades som medelvärden mellan Wingate 1 och 2 vid varje testtillfälle. Tre 

interna bortfall uppkom vid Wingate-testerna på grund av tekniska problem med utrustningen 

och av denna anledning uteslöts även värdena på CR100 och laktat hos dessa personer, ur 

analysen. Tekniska problem orsakade även två interna bortfall under RER-mätningen. 

 

Vid analys av POMS-test användes en avkodningsnyckel som grupperade in svaren i sex 

kategorier: anspänning (T), nedstämdhet (D), vrede/ilska (A), kraftfullhet/vigör (V), 

trötthet/utmattning (F) och förvirring/virrighet (C). Vid uträkning av Global POMS adderas 

resultaten för T, D, A, F och C varpå V subtraheras. (Datamedic AB 2013-04-17) 

Sammanställning skedde i Microsoft Excel, varpå data importerades till Statistica där t-tester 

utfördes. 

 

Vid analys av laktatvärdena valde vi det högsta värdet av de två mätningarna vid varje 

tillfälle. Under RER-mätningen användes de sista fem minuterna för beräkning av ett 

medelvärde. Nedan följer en graf på hur RER-värdet (se figur 2) under mätningen närmar sig 

slutvärdet. Värdena är stabilare under den senare delen av mätningen och motiverar valet av 

tidsspann. 

 

                                                
4 POMS-testet består av 65 adjektiv som beskriver stämningar och känslor. Svarsalternativen 
graderas från 0-4, där 0 betyder “inte alls” och 4 betyder “väldigt mycket”. (Datamedic AB 
2013-04-17) 
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Figur 2. Stabilisering av RER-värden (Tid (min) på X-axeln och RER-värde på Y-axeln). 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Ett pilottest utfördes för att kontrollera validiteten för samtliga tester. Testupplägget 

korrigerades därefter för att samtliga tester skulle motsvara syftet med studien. För ytterligare 

validitet fick testledarna genomgå utbildning som leddes av erfarna testledare i LTIV-

laboratoriet på GIH. Under utbildningen genomfördes noggrann genomgång av samtliga 

instrument och testupplägg. Uppnådd säkerhet i testledarskapet ökade även reliabiliteten. 

 

För att öka reliabiliteten var samtliga recept som användes under interventionen 

näringsberäknade i kostregistreringsprogrammet Dietist Net. På så sätt kunde önskad 

fördelning av de energigivande näringsämnena fastställas under respektive kostperiod. 

Testpersonerna var under interventionen tvungna att äta exakt enligt den fördelning som 

angavs i recepthäftet och notera vad och hur mycket de ätit (antal portioner). Registreringen 

fungerade som kontroll för hur väl de följt kosthållningarna. Testpersonerna fick under 

respektive kostperiod även registrera sin träning för att utesluta träningsgrad som påverkande 

faktor.  

 

CR 100-skalan som användes för att skatta upplevd ansträngning, har testats för validitet och 

reliabilitet och anses vara valid och reliabel. CR-100 är tänkt att vara mer noggrant graderad 

och har visat sig fungera lika bra som den mer etablerade CR-10 när det gäller att mäta 

upplevd ansträngning. (Borg 2007) För att öka reliabiliteten ytterligare förklarades skalan 
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utförligt för testdeltagarna samt att de vid varje testtillfälle fick veta vad de skattat vid 

föregående test. 

 

Biosen C-Line som användes för att mäta laktatkoncentrationen i blodet kalibrerades med en 

kalibreringsvätska av känd koncentration inför analys. Faktorer som kan ha påverkat 

mätningen och därmed reliabiliteten är detaljer i insamlingen av blod, exempelvis om 

provröret hade kontakt med huden (kan ge högre laktatvärden), om blodflödet inte var 

tillräckligt eller exakt vid vilken tidpunkt som blodet samlades in. 

 

Instruktioner och testprotokoll för samtliga testtillfällen var standardiserade för ytterligare 

reliabilitet. Målet var att hålla mätningarna så lika som möjligt. Detta har även möjliggjort 

god reproducerbarhet. 

 

Wingate (30 s) är ett beprövat test, speciellt framtaget för att mäta kraftutveckling under 

kortvarigt högintensivt arbete (Tanner & Gore 2013, s. 61). Validiteten för testet påverkas 

mycket av motivation, varför stark verbal uppmuntran användes av testledarna under hela 

testets gång i syfte att öka motivationen för maximal prestation. Wingate-test har tidigare 

använts i flertalet studier (Patton, Murphy & Frederick 1985, Froese & Houston 1987 & 

Fleming et al. 2003). 

 

RER-mätningen som utfördes under uppvärmningen gjordes för att öka tillförlitligheten i 

studien då en skillnad i uppnådda värden påvisar en skillnad i substratval för arbetet. Detta 

kunde styrka att de följt respektive kosthållning. I beräkningen av RER antas att mängden 

koldioxid i utandningsluften är direkt proportionerlig mot mängden som frigjorts av kroppens 

celler. (Kenney, Wilmore & Costill 2012, s. 118) Mätningen kan då påverkas av att personen 

hostar, pratar eller andas olika snabbt under testets gång. Därför instruerades studiedeltagarna 

att andas normalt och inte prata, vilket ökar reliabiliteten för testet. Oxycon Pro har visat sig 

vara valid för att mäta bland annat syreupptagning och utandad koldioxid, i en studie där detta 

system jämförts mot Douglas bag-metoden (Rietjens, Kuipers, Kester & Keizer 2001). 

 

Eftersom sinnesstämning kan vara en påverkande faktor vid fysisk prestation användes 

POMS-testet, ett etablerat mätintsrument och det mest använda internationellt inom 

idrottspsykologin (Kenttä & Hassmén 1999, s. 166-167; Strand & Hassmén 2000), för att 

mäta detta. 
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2.6 Etiska överväganden 

LCHF-kost skulle ur träningssynpunkt kunna innebära en försämring av ork, explosivitet och 

uthållighet (Bergqvist 2012, s. 157), därmed kan det resultera i en försämring av 

träningsprestation. Dessutom skulle kosthållningen innan fullständig anpassning kunna 

medföra orkeslöshet, svårt att tänka, huvudvärk, hjärtklappning, förstoppning (Landberg 

2013-04-24), yrsel och trötthet (Phinney 2004). Deltagarna informerades om samtliga 

eventuella risker och biverkningar med studien. Eftersom kostperioderna var relativt korta 

bedömdes de inte ge långvariga eller bestående biverkningar. Information framfördes om att 

deltagarna hade rätt att avbryta sitt deltagande i studien när som helst under periodens gång, 

utan närmre förklaring. All data sparades i en pärm som bevarades inlåst och endast 

tillgänglig för testledarna. 

 

Wingate-test är ett mycket fysiskt krävande test och utförs därför inte på vem som helst. Detta 

är anledningen till att ett minimikrav ställdes på träningsmängd för urvalsgruppen. Under 

informationsmötet beskrevs testupplägget och deltagarna fick se ett videoklipp på Wingate-

testet för att tydliggöra dess innebörd. 

 

3. Resultat 

3.1 H1 - Fysisk prestation på hög intensitet är lägre efter intag enligt LCHF-

kost jämfört med SNR. 

Samtliga resultat är medelvärden av Wingate 1 och 2 vid respektive testtillfälle. Maximal 

kraftutveckling skiljde sig inte signifikant kosthållningarna emellan (p=0,51). Vid 

kosthållning på LCHF uppgick detta värde till 882,07 ±155 (SD) W och efter kosthållning 

enligt Svenska näringsrekommendationer (SNR) 892,32 ±140 (SD) W. Medelvärdet på 

kraftutveckling under varje Wingate-intervall var efter LCHF 611,48 ±95 (SD) W och efter 

SNR 628,87 ±85 (SD) W, med en tendens till signifikans (p=0,052)(se figur 3).  
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Figur 3. Medelvärde på kraftutveckling (W) vid respektive kosthållning. 

 

Likaså fanns en tendens till signifikans (p=0,062) i total producerad energi vid jämförelse av 

kosthållningarna. Vid LCHF var medelvärdet 17602,5 ±2900 (SD) J och vid SNR 18153 

±2400 (SD) J (se figur 4). 

 

 
Figur 4. Total producerad energi (J) vid respektive kosthållning. 

 

3.2 H2 - Upplevd ansträngning under fysisk prestation skattas högre vid 

LCHF-kost jämfört med SNR.  

Det fanns ingen signifikant skillnad (p=0,78) gällande upplevd ansträngning på de olika 

kosthållningarna. Efter första intervallen skattade deltagarna i medel 82,83 ±7 (SD) på 

CR100-skalan vid LCHF och 82,17 ±10 (SD) vid SNR (se figur 5).  
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Figur 5. Skattad ansträngning vid första Wingate-intervallen vid respektive kosthållning. 

 

Efter andra intervallen skattade de vid LCHF i medel 94,17 ±10 (SD) och vid SNR 91,5 ±10 

(SD) (se figur 6), vilket inte heller var en signifikant skillnad (p=0,33). 

 

 
Figur 6. Skattad ansträngning vid andra Wingate-intervallen vid respektive kosthållning. 

 

3.3 H3 – RER (Respiratory Exchange Ratio) är lägre vid LCHF-kost jämfört 

med SNR.  

I enighet med den tredje hypotesen (H3) sågs en signifikant skillnad (p=0,006) vid jämförelse 

av RER kosthållningarna emellan. Medelvärdet vid LCHF uppgick till 0,8 ±0,03 (SD) och vid 

SNR 0,89 ±0,05 (SD) (se figur 7).  
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Figur 7. RER-värden vid respektive kosthållning.  

 

3.4 H4 - Laktatnivån i blodet är lägre vid LCHF-kost jämfört med SNR. 

Laktatmätningen som utfördes inom en minut efter avslutat Wingate-test visade inga 

signifikanta skillnader (p=0,12) kosthållningarna emellan. Vid LCHF uppmättes laktatet till 

ett medelvärde på 11,34 ±1,7 (SD) mmol/l och vid SNR 8,66 ±2,9 (SD) mmol/l. Detsamma 

gällde den laktatmätning som gjordes tre minuter efter avslutat test (p=0,94), där laktathalten i 

blodet vid LCHF var 13,47 ±0,6 (SD) mmol/l och vid SNR 13,54 ±2,3 (SD) mmol/l. Vid 

jämförelse av det högsta uppmätta laktatvärdet hos varje person vid respektive testtillfälle 

fanns inte heller någon signifikant skillnad (p=0,47). Vid LCHF uppmättes detta värde till ett 

medelvärde på 13,64 ±0,5 (SD) mmol/l och vid SNR 14 ±1,3 (SD) mmol/l (se figur 8). 

 

 
Figur 8. Högsta uppmätta laktatvärdet (mmol/l) vid respektive kosthållning. 
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3.5 F - Hur påverkas sinnesstämningen av en kosthållning enligt LCHF 

jämför med SNR?  

Vid analys av POMS-testet sågs inga signifikanta skillnader testtillfällena emellan vad gäller 

anspänning (T)(p=0,62), nedstämdhet (D)(p=0,33), vrede/ilska (A)(p=0,73), 

förvirring/virrighet (C)(p=0,43) eller Global POMS (p=0,12). Däremot fanns en närapå 

signifikant skillnad (p=0,07) i trötthet/utmattning (F), med en högre skattning vid LCHF (se 

figur 9). 

 

 
Figur 9. Skattning av trötthet/utmattning (F) vid respektive kosthållning. 

 

Dessutom fanns en signifikant skillnad i skattning av kraftfullhet/vigör (V)(p=0,04) mellan 

testtillfällena, där det skattades högre vid SNR (se figur 10) 

 

 
Figur 10. Skattning av kraftfullhet/vigör (V) vid respektive kosthållning.  
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3.6 Kontrollmätningar 

Här presenteras resultat från de kontrollmätningar som varit av betydelse för studiens 

utförande och tillförlitlighet. Det fanns en signifikant (p=0,0009) viktskillnad 

kosthållningarna emellan. Samtliga deltagare vägde mindre vid vägning vid LCHF (i medel 

78,6 kg) än vid SNR (i medel ca 80 kg)(se figur 11).  

 

 
Figur 11. Uppmätt vikt (kg) vid respektive kosthållning. 

 

Ingen signifikant skillnad (p=0,86) fanns mellan LCHF och SNR vid mätning av totalt 

kroppsfett. Vid LCHF uppmättes kroppsfett i medel till 11,74 % och vid SNR till 11,87 %.  

 

Vid jämförelse av medelvärdet för den totala träningsmängden (minuter/vecka) fanns ingen 

signifikant skillnad (p=0,78) kosthållningarna emellan. Däremot fanns en del individuella 

skillnader hos testdeltagarna mellan de olika kostperioderna (se figur 12). 

 

 
Figur 12. Träningsmängd (vertikalt, i antal minuter) hos testdeltagarna (horisontellt) under 

respektive kostperiod. 
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4. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur kostsammansättning påverkar prestation, upplevelse 

och fysiologiska parametrar hos unga män, i samband med högintensiv fysisk aktivitet.  

 

Eftersom det för idrottare rekommenderas att äta en högre andel kolhydrater jämfört med 

lågaktiva personer (SOK 2000) bildades uppfattningen att kolhydrater borde vara av betydelse 

vid optimal fysisk prestation. Hypotes 1 (H1) var att total producerad energi, maximal 

kraftutveckling samt medelvärde för kraftutveckling skulle vara lägre vid LCHF jämfört med 

SNR. Denna hypotes kunde styrkas av studier som pekade i denna riktning (Brooks & 

Mercier 1994; Maughan et al. 1997; Miller & Wolfe 1999; Cook & Haub 2007; Burke et al. 

2011). Hypotes 2 (H2) var att upplevd ansträngning skulle vara högre vid LCHF-kost än vid 

SNR. De eventuella biverkningar som LCHF-kost kan innebära innan fullständig anpassning 

(Landberg 2013-04-24) väntades kunna resultera i att testdeltagarna skattade upplevd 

ansträngning högre efter LCHF-perioden. Detta då allmäntillståndet vore försämrat med dessa 

biverkningar. Hypotes 3 (H3) innebar att RER-värdet skulle vara lägre vid LCHF-kost än vid 

SNR, på grund av den höga andelen fett i kosten. För att bryta ned fett krävs det mer syre 

jämfört med nedbrytning av kolhydrater och syrekonsumtionen bör därför kunna vara något 

högre under LCHF med ett lägre RER-värde som konsekvens (Kenney, Wilmore & Costill 

2012, s. 118). Hypotes 4 (H4) antog att uppmätta laktatvärden efter Wingate-testerna, då 

deltagarna ätit enligt LCHF, skulle vara lägre än om de ätit enligt SNR. Genom att låta 

deltagarna äta en fettrik kost väntades de använda fett som energisubstrat i större utsträckning 

än vid en kolhydratrik kost. Den minskade omsättningen av kolhydrater antogs resultera i en 

minskad produktion av laktat. Detta då laktat är en restprodukt vid nedbrytning av kolhydrat i 

otillräcklig närvaro av syre, som kan vara fallet vid högintensivt arbete (Kenney, Wilmore & 

Costill 2012, s. 56). 

 

Hypotes 1 (H1) omfattade maximal kraftutveckling, medelvärde för kraftutveckling samt total 

producerad energi under Wingate-testerna. Vid jämförelse av dessa faktorer sågs inga 

signifikanta skillnader mellan LCHF och SNR. Liknande resultat har funnits i flertalet 

tidigare studier (Lambert et al. 1994, Stepto et al. 2002). Däremot sågs en tendens till 

signifikans i medelvärde för kraftutveckling (p=0,052) och mängden total producerad energi 

(0,062) mellan kosthållningarna. Dessa tendenser skulle kunna styrka att en kost enligt 

Svenska Näringsrekommendationer som, till skillnad från LCHF, innehåller en högre andel 
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kolhydrater kan ha en positiv inverkan på högintensiv fysisk prestation. Detta är i linje med 

många tidigare studier (Brooks & Mercier 1994; Maughan et al. 1997; Miller & Wolfe 1999; 

Cook & Haub 2007; Burke et al. 2011). En potentiell anledning till att maximal 

kraftutveckling inte skiljde sig åt testerna emellan kan förklaras med hjälp av ATP-PCr-

systemet. Detta system skulle kunna tillhandahålla tillräckligt mycket energi under de första 

3-15 sekunderna för att uppnå ett liknande högsta värde på kraftutveckling oberoende av 

kosthållning, då systemet inte påverkas av tillgängligheten på kolhydrater i kroppen (Kenney, 

Wilmore & Costill s. 55-56). Under resterande tid av Wingate-testet förlitar sig kroppen i 

större utsträckning på det glykolytiska systemet, vilket kräver tillgång på kolhydrater 

(Williams 2010, s. 122 & Kenney, Wilmore & Costill 2012, s. 56). Att deltagarna tenderade 

att producera mer energi vid kost enligt SNR jämfört med LCHF-kost kan tänkas bero på att 

inlagring av glykogen är större vid ett högre intag av kolhydrater (Burke et al. 2001, Cook & 

Haub 2007), vilket används som energikälla till den senare delen av arbetet. Att äta enligt 

LCHF skulle kunna medföra att tillgängligheten på kolhydrater blir otillräcklig, vilket leder 

till att mängden total producerad energi blir lägre vid högintensivt arbete.  

 

Den upplevda ansträngningen skiljde sig inte signifikant testtillfällena emellan, vilket 

förkastar vår andra hypotes (H2). Detta ger stöd åt studien av Cook och Haub (2007) där 

samma fynd gjordes. Resultatet talar dock emot de andra studier som fann att fysisk 

ansträngning vid lågkolhydratkost upplevdes tyngre än vid högkolhydratkost (Helge 2002, 

Stepto et al. 2002). Anledningen till detta kan vara svårigheter i att jämföra ansträngningen 

testtillfällena emellan, eftersom tidsspannet mellan dessa var så stort som två veckor. Detta 

trots att de precis innan testets start påmindes om skattningen från föregående tillfälle. 

Eftersom upprepade Wingate-tester är så pass fysiskt påfrestande skulle det också kunna vara 

svårt som testdeltagare att skatta den exakta nyansen på upplevelsen, vid en sådan hög grad av 

fysisk ansträngning. Det är också möjligt att deltagarna faktiskt inte upplevde någon 

betydande skillnad i ansträngning, vilket i så fall skulle innebära att andelen fett och 

kolhydrater i kosten inte påverkar upplevd ansträngning nämnvärt på höga intensiteter.  

 

RER-värdena som uppmättes efter respektive kostperiod skiljde sig signifikant åt, där LCHF-

kost gav ett lägre RER-värde än SNR. Detta bekräftas av tidigare studier (Carey et al. 2001, 

Burke & Hawley 2002, Stepto et al. 2002, Fleming et al. 2003) och verifierar vår tredje 

hypotes (H3). Det finns dessutom starkt vetenskapligt belägg för att kost med högre andel fett 

sänker RER (Kenney, Wilmore & Costill 2012, s. 118). Detta resultat kan därmed öka 
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trovärdigheten till att testdeltagarna följt kostupplägget. Dock avvek en av våra testpersoner 

från resten av gruppen genom att ha ett RER-värde som var lägre vid SNR än vid LCHF. 

Avvikelsen kan potentiellt förklaras genom att personen inte följt kostupplägget i sin helhet 

och därmed inte varit fullt ärlig i kostregistreringen. Detta kommer aldrig gå att kontrollera då 

deltagarna gavs fullt förtroende att följa instruktionerna i studien, kostregistreringen 

inkluderad.  

 

Uppmätta laktakvärden skiljde sig inte signifikant åt mellan testtillfällena, vilket förkastar den 

fjärde hypotesen (H4). Att det inte fanns någon skillnad kosthållningarna emellan var 

förvånande eftersom det antogs att fettanpassning, till följd av LCHF-kost, skulle minska 

användningen av kolhydrater som energikälla för arbetet och därmed minska laktatbildningen. 

Detta då nedbrytning av fett inte ger laktat som restprodukt, vilket är fallet då kolhydrater 

bryts ned under högintensivt arbete i otillräcklig tillgång på syre (Kenney, Wilmore & Costill 

s. 55-60). Resultatet från laktatmätningarna kan dock bero på att belastningen vid Wingate-

testerna för vissa av deltagarna varierade som resultat av olika vikt inför testtillfällena, då 

belastningen alltid skulle motsvara 7,5 % av kroppsvikten. Därmed kan det vara så att 

mängden ansamlad laktat i blodet var lägre vid ena tillfället till följd av att även belastningen 

var lägre. 

 

POMS-testet användes för att besvara studiens frågeställning som undersökte hur 

sinnesstämningen påverkas av en kosthållning enligt LCHF jämför med SNR. Resultaten 

visade att sinnesstämning under fem av de sex olika kategorierna inte skiljde sig signifikant 

åt. Skillnaden i skattning av kraftfullhet/vigör (V) var den enda signifikanta, dock sågs en 

tendens till skillnad även i trötthet/utmattning (F). Det faktum att trötthet/utmattning skattades 

högre vid LCHF än SNR och att kraftfullhet/vigör skattades lägre vid LCHF än SNR är 

intressant, med tanke på resultaten i mätningen kring hypotes 2 (H2); att ansträngning skulle 

skattas högre vid LCHF än vid SNR. Det vore logiskt att tro att dessa resultat skulle korrelera 

med varandra, det vill säga att högre trötthet/utmattning och lägre kraftfullhet/vigör skulle 

leda till en högre upplevd ansträngning under fysiskt arbete. Eftersom detta samband inte sågs 

kan det tänkas att LCHF-kost innan fullständig anpassning kan påverka allmäntillståndet 

negativt utan att den upplevda ansträngningen vid fysisk aktivitet förändras. Gällande de fyra 

övriga kategorierna (anspänning (T), nedstämdhet (D), vrede/ilska (A) och förvirring/virrighet 

(C)) verkade de olika kosthållningarna inte ha haft någon större påverkan. Dessa kategorier 

kan påverkas starkt av många andra faktorer än enbart kosthållningen. Omständigheter i 
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vardagen som kan påverka sinnesstämningen tillfälligt kan vara till exempel relationer, 

olycksfall eller andra oväntade händelser. Det globala POMS-värdet skiljde sig inte heller åt 

emellan kosthållningarna, vilket beror på att majoriteten av kategorierna i POMS-testet inte 

skiljde sig signifikant åt. Dock upptäcktes det vid jämförelse av fördelningen mellan de sex 

kategorierna i POMS-testet (se figur 13) att den skiljde sig åt kosthållningarna emellan. 

Personer som upplever att de är i balans med tillvaron uppvisar en fördelning på POMS-testet 

som liknar ”isbergsprofilen” (Kenttä & Hassmén 1999, s. 167). Skattning i linje med den så 

kallade ”isbergsprofilen” (se figur 14, nästa sida) ska motsvara förutsättningarna för optimal 

prestation för en individ då skattningen är hög på kraftfullhet/vigör (den enda positiva 

kategorin) och låg på resterande kategorier, som är av negativ karaktär (Measuremental 2013-

05-07). Vid jämförelse av ”isbergsprofilen” och fördelningen av medelvärdena för 

testdeltagarna under SNR i denna studie ses en stor likhet, vilket stödjer att kost enligt SNR 

skulle kunna främja en sinnesstämning som optimerar fysisk prestation. Det är dock viktigt att 

ha i åtanke att fördelningen i Figur 13 speglar medelvärden och inte de individuella resultaten, 

som hade en viss spridning. Medelvärde i skattning visas vertikalt och de olika kategorierna i 

POMS-testet visas horisontellt. 

 

 

  
Figur 13. Fördelning av medelvärden i POMS-testet (T=Anspänning, D=Nedstämdhet, 

A=Vrede/Ilska, V=Kraftfullhet/Vigör, F=Trötthet/Utmattning och C=Förvirring/Virrighet). 
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Figur 14. Den optimala ”isbergsprofilen”.(Measuremental 2013-05-07) 

 

Värdena från POMS-testet kan som tidigare nämnt ha berott på mycket mer än bara en 

förändring i kosten. För att säkerställa vilka som var de bakomliggande orsakerna skulle 

resultaten i POMS-testet ha diskuterats individuellt med varje person. 

 

I samband med LCHF sågs en signifikant viktnedgång i studiegruppen. Dock fanns ingen 

skillnad i andelen fettmassa hos deltagarna beroende av kosthållning, vilket går emot tidigare 

forskning (Cook & Haub 2007). Anledningen till detta kan med stor sannolikhet vara att 

minskad vikt inte berodde på att de förlorad fettmassa utan främst kolhydrater och vätska. 

Detta då ett mycket sparsamt intag av kolhydrater resulterar i minskad inlagring av glykogen. 

Ett gram glykogen binder i sin tur 2,7 gram vatten, vilket innebär att ett komprimerat lager av 

kolhydrater även leder till en minskad mängd inlagrad vätska i kroppen (Ekblom et al. 1992, 

s. 86). 

 

4.1 Metoddiskussion 

Crossover-designen valdes för att undvika att ordningen av respektive kost skulle påverka 

resultatet. Designen i sig inkluderat washout-perioden minskade risken för att 

kosthållningarna skulle påverka varandra och därmed resultaten. Om samtliga deltagare följde 

respektive kosthållning samtidigt skulle ordningen av kosthållningarna kunna vara en 

påverkande faktor i resultatet. Med denna design har deltagarna fått genomgå båda dieter och 

därmed varit sina egna kontroller. På detta sätt har påverkan som beror på missmatchade 

kontroller undvikits.  
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Kost- och träningsregistrering användes för att kontrollera att deltagarna följde givna 

instruktioner för studien. Dock finns potentiella brister i denna typ av registrering då det är 

omöjligt att till fullo kontrollera exakt hur de har tränat och ätit. Deltagarna kan ha ätit olika 

mängd mat under de olika perioderna, då den enda begränsningen var att de under LCHF hade 

ett tak på maximalt 50 gram kolhydrater sammanlagt varje dag. Genom analys av deltagarnas 

kostregistreringar kunde en individuell spridning ses mellan såväl perioderna som från dag till 

dag. Då recepten hämtades från olika källor kunde portionsstorlekarna variera och därmed ha 

påverkat det totala kostintaget. För att ändå försöka likställa kostintaget instruerades 

deltagarna att äta samma antal portioner och måltider varje dag under båda perioderna. Även 

träningen instruerades att hållas så likvärdig som möjligt, framförallt träningstid i antal 

minuter men även intensitet. Vid insamling av träningsdagböckerna kunde vi dock se att 

veckorna skiljde sig åt både vad gäller intensitet och träningsmängd. Detta kan ha haft en 

inverkan på resultatet då de kan ha varit mer fysiskt trötta vid något av tillfällena och därmed 

minskat kostens effekt på prestationen. Att denna mätmetod ändå valdes kan motiveras med 

att det var den bästa möjligheten att på ett enkelt och billigt sätt få en bild av hur deltagarnas 

kostintag och träningsmängd sett ut under respektive period. Dessutom krävde det en väldigt 

liten insats från deltagarnas sida och underlättade på så sätt medverkan i studien.   

 

Inför varje testtillfälle vägdes deltagarna då Wingate-testet utfördes med en belastning 

motsvarande 7,5 % av kroppsvikten. Valet att ändra belastningen efter aktuell kroppsvikt var 

att den hela tiden skulle motsvara 7,5 %. Eftersom vissa personer vägde olika mycket vid de 

olika tillfällena blev konsekvensen att även belastningen förändrades. Med en lägre belastning 

finns risken att deltagarna kan ha trampat i en högre kadens, jämfört med den högre 

belastningen. För att verkligen kunna jämföra resultat med varandra borde belastningen ha 

varit konstant under samtliga Wingate-test. Av denna anledning var valet att ändra 

belastningen efter vikt inte optimal, vilket konstaterades i efterhand. Det kan också vara så att 

två Wingate-tester inte var tillräckligt för att mängden inlagrat glykogen i muskler och lever 

skulle vara avgörande för resultatet. Det kan dock diskuteras om det hade varit etiskt 

försvarbart att be deltagarna utföra ytterligare Wingate-tester på rad. Vissa blev kraftigt 

påverkade av testerna redan efter dessa två tester, med blodtrycksfall och illamående som 

konsekvens. 

 

Det är svårt att dra generella slutsatser från tidigare studier som behandlat antingen 

högintensiv fysisk prestation eller uthållighet, då de har haft stor spridning vad gäller längden 
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på sina interventioner. De flesta har varat i 24 timmar upp till fyra veckor, men enstaka 

studier har även gjorts på upp till sju veckor. (Helge 2002, Burke & Kiens 2006) Av den 

anledningen går det inte heller att på ett likvärdigt sätt jämföra tidigare studier med denna, då 

både längden på interventionerna och kostsammansättningen varierat. Denna studie är 

dessutom utförd på ett mycket begränsat urval (som deltog genom bekvämlighetsurval) och 

en relativt kort interventionsperiod, vilket gör att testresultaten är svåra att applicera på en 

större population på grund av lägre representativitet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109). 

 

4.2 Framtida forskning och användningsområden 

Ett 30 sekunders Wingate-test kan till stor del liknas det tidsspann och intensitet som flera 

idrotter kräver, däribland ishockey, kortdistanslöpning och innebandy som exempel. I dessa 

sporter ställs stora krav på kraftutveckling under anaerobt arbete, vilket Wingate-testet skulle 

kunna ge ett mått på. Resultaten i denna studie kan därför vara av värde för utövare inom 

dessa eller liknande idrotter. Genom en studie som vår, tillsammans med andra, går det att 

bilda sig en uppfattning om hur kosten kan påverka fysisk prestation vid höga intensiteter. För 

att kunna uttala sig mer om kostens direkta inverkan på prestation krävs dock längre och mer 

omfattande studier. För att exempelvis tillåta en mer fullständig anpassning till LCHF-kost 

vore det önskvärt att interventionen pågick i minst sju dagar, helst två till tre veckor. För att 

träningsmängden under kostinterventionen inte ska skilja sig från period till period skulle 

detta kunna kontrolleras genom ett standardiserat träningsprogram för samtliga deltagare. 

 

En rekommendation som kan ges för framtida studier på området kostsammansättning och 

fysisk prestation är att tillhandahålla försökspersonerna med exakt de livsmedel som avses för 

aktuell studie. I annat fall finns risk för ett större energiintag under den ena kosten jämfört 

med den andra, vilket kan minska effekten av sammansättningen av energisubstrat. För 

kontroll av energimängden krävs att kostintaget anpassas utifrån testdeltagarnas individuella 

behov, så att det tillgodoses men ej överskrids. För att kunna dra djupare slutsatser av 

kostsammansättningens betydelse för fysisk prestation behövs fler interventionsstudier med 

ett mer kontrollerat kostupplägg. 
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4.3 Slutsats 

Till skillnad från vad som antogs innan interventionen verkar det efter resultaten i denna 

studie som att andelen kolhydrater i kosten är av mindre betydelse för fysisk prestation än vad 

flera studier pekar på (Brooks & Mercier 1994; Maughan et al. 1997; Miller & Wolfe 1999; 

SOK 2000; Cook & Haub 2007; Burke et al. 2011). Inte heller sinnesstämning och upplevd 

ansträngning under testerna skiljde sig nämnvärt mellan kosthållningarna, vilket leder till 

slutsatsen att LCHF-kost i jämförelse med kosthållning enligt SNR skulle kunna ha en negativ 

inverkan på allmäntillståndet utan att påverka den upplevda ansträngningen under fysisk 

prestation. Resultaten i denna studie kan dock endast appliceras på friska, träningsvana män i 

åldern 22-25 år. Högintensiv fysisk prestation, upplevelse och fysiologiska parametrar verkar 

inte skilja sig avsevärt åt beroende av kostsammansättning med fokus på fördelning av andel 

kolhydrater och fett i kosten. Det skulle kunna ge individer som vill prestera fysiskt på höga 

intensiteter möjlighet att själva välja kost efter egna preferenser, i fråga om sammansättning 

av energisubstrat. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att hos träningsvana individer undersöka hur högintensiv fysisk 

prestation, upplevelse och fysiologiska parametrar påverkas av kostsammansättning med 

fokus på fördelning av andel kolhydrater och fett i kosten. Detta leder till fyra hypoteser (H1-

H4) och en frågeställning (F): 

 

H1 Fysisk prestation, här definierat som total producerad energi under testtiden (J), 

maximal kraftutveckling (W) samt ett medelvärde på kraftutveckling (W), på hög 

intensitet är lägre efter intag enligt LCHF-kost jämfört med SNR.  

H2 Upplevd ansträngning under fysisk prestation skattas högre vid LCHF-kost jämfört med 

SNR. 

H3 RER (Respiratory Exchange Ratio) är lägre vid LCHF-kost jämfört med SNR. 

H4 Laktatnivån i blodet är lägre vid LCHF-kost jämfört med SNR. 

 

F Hur påverkas sinnesstämningen av en kosthållning enligt LCHF jämför med SNR? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Fat adaptation and performance, high-fat diet and athletic performance, fat-rich diet  and 

effects of training, fat adaptation  and high-intensity performance, low-carbohydrate diet and 

performance, nutrition and athletic performance and fat, nutrition and athletic performance, 

high-fat diet and maximal performance, optimize performance diet carbohydrates, athlete 

dietary strategies, Burke and train and carbohydrate 

 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Stadsbibliotekets bibliotekskatalog, PubMed, Ebsco, Google Scholar, 

RF:s hemsida, Livsmedelsverkets hemsida, LCHF.se, Matdagboken.se  

 

 



 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Fat adaptation and high-intensity performance 

PubMed: Fat-rich diet and effects of training 

PubMed: High-fat diet and maximal performance 

PubMed: Burke and train and carbohydrate 

PubMed: Maximal fat oxidation and exercise 

Ebsco:  High-fat diet and athletic performance 

Ebsco:  Low-carbohydrate diet and performance 

Ebsco: Nutrition and athletic performance  

Google Scholar: Optimize performance diet carbohydrates 

Google Scholar: Effect of increasing exercise intensity 

Google Scholar: Fat adaptation and performance 

 

 

Kommentarer 
Vi hade inga problem att hitta relevant litteratur. De databaser vi använde mest var Pubmed 

och Ebsco. Utöver detta hittade vi många av artklarna via Google Scholar och kompletterade 

med en del information från hemsidor av betydelse, såsom Riksidrottsförbundet (RF) och 

Livsmedelsverket. För att få specifik information kring LCHF (energifördelning m.m.) sökte 

vi information på hemsidor/bloggar såsom LCHF.se och Matdagboken.se. Detta då denna typ 

av information ej kunde hittas genom tidigare gjorda studier eller andra mer vetenskapliga 

källor. Tryckt litteratur hittades via bibliotekskatalogerna för GIH och stadsbiblioteket. 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Informationshäfte 

	  

	  

Fysisk	  prestation	  

LCHF	  &	  SNR	  
 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

Examensarbete	  av	  Matias	  Lopez	  Verronen	  och	  	  

Sara	  Karlsson	  



 

 

Studiens syfte 

Syftet med studien är att hos träningsvana individer undersöka hur högintensiv fysisk 

prestation, upplevelse och fysiologiska parametrar påverkas av kostsammansättning 

med fokus på fördelning av andel kolhydrater och fett i kosten. 

Detta kommer att göras genom en kostintervention (indelad i två perioder á 5 dagar 

vardera) som avslutas med fysiska tester och mätningar. 

Nedan följer en tidsplan för interventionen. 

 

Tidsplan 

v.10 - Onsdag 6/3, kl.18-20 - Informationsmöte 

v.11 - Fredag 15/3, kl.12-16 (individuell tid delges senare) - Förtester 

v 11 - Söndag 17/3 - Start kosthållning 1 (Första måltid lunch) 

v.12 - Fredag 22/3, kl.12-16 (individuell tid delges senare)  

        - Slut kosthållning 1 (sista måltid lunch) & Testomgång 1 

v.13 - Söndag 31/3, - Start kosthållning 2 (Första måltid lunch) 

v.14 - Fredag 5/4, kl.12-16 (individuell tid delges senare)  

        - Slut kosthållning 2 (sista måltid lunch) & Testomgång 2 

 

Samtliga möten och tester genomförs på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). 

Testerna utförs i standardiserad miljö i LTIV-laboratoriet på GIH.  

 

Fysiska tester & mätningar 

Inför varje testtillfälle tas mått på vikt och kroppssammansättning. Blodtryck mäts 

innan testerna (vilotryck) samt efteråt (>5 min efter avslutat test). I samband med 

dessa mätningar får ni fylla i en enkät om motivation till test och träning. 

Efter respektive period kommer ni att utföra fysiska tester. Uppvärmning och tester 

utförs på två olika slags testcyklar. RER (Respiratory Exchanse Ratio) uppmäts under 

uppvärmningen vid respektive testtillfälle, för att påvisa kroppens val av 

energisubstrat. Själva testet består av upprepade sprintintervaller (Wingate-tester). 

Inledningsvis får ni värma upp på en given belastning under fem minuter, varpå första 

Wingate-testet (30 s-intervall) startar strax efter. Under dessa 30 sekunder ska ni 



 

trampa i så hög frekvens som möjligt, samtidigt som vi som testledare pushar på er för 

att nå maximal prestation. Därefter får ni vila en kort stund innan den andra 

sprintintervallen. Efter varje sprintintervall kommer ni ombes att uppskatta 

ansträngningen i benen enligt Borgs CR 10-skala. Direkt efter avslutade cykeltester tas 

blodprov med stick i fingret för att mäta laktatkoncentrationen. 

Förtester kommer att genomföras i syfte att ta bort inlärningseffekt från Test 1 till 2. 

 

Att tänka på inför testerna 

o Måltid (lunch*) får ej intas närmre än 2h innan testtillfälle 

o Inget intag av nikotin eller koffein närmre än 2h innan testtillfälle 

o Drick tillräckliga mängder vätska dygnet innan  

o Bekväma/oömma kläder för testerna (samma kläder vid alla testtillfällen) 

o Gymnastik-/inomhusskor av något slag (samma skor vid alla testtillfällen) 

o Kom utvilad till testerna 

o Ingen träning under testdagen (innan testerna, efteråt går givetvis bra) 

*Detta ska vara den dagens andra måltid. Se till att gå upp i tillräcklig tid för att ha ätit 

både frukost (om så bara en lättare sådan) och lunch innan testtillfället. 

 

Vad är LCHF? 

LCHF (Low Carb-High Fat) är en av många dieter som tagits fram för att verka bl.a. i 

viktminskningssyfte. Dieten passar även som alternativ kosthållning för personer med 

diabetes då konsumtionen av kolhydrater hålls låg, vilket resulterar i en låg och jämn 

blodsockerkoncentration.  

 

Som kan höras på namnet baseras kostsammansättningen på en låg andel kolhydrater 

och en hög andel fett. Största andelen fett bör vara mättat och finns i livsmedel såsom 

grädde, smör, fet fisk och kött med hög fetthalt. Den exakta definitionen av LCHF 

varierar något beroende på grad av strikthet, med klassificering utefter mängden 

konsumerade kolhydrater. Normal LCHF tillåter ett intag av kolhydrater på 20-50 

gram kolhydrater dagligen motsvarande upp till 10 E%.  

 



 

Under denna studie kommer ni att följa en diet motsvarande Normal LCHF. 

Energifördelningen ser ut enligt följande: 

<10    E%  Kolhydrater 

70-80 E% Fett 

15-20 E%  Protein 

 

 

Vad är SNR? 

Svenska näringsrekommendationer (SNR) är framtagna utifrån aktuell forskning för 

att bidra till en god hälsa på befolkningsnivå. Rekommendationerna ska fungera som 

riktlinjer för att människor ska kunna tillgodose sina behov sett till varje enskilt 

näringsämne. SNR har sin utgångspunkt i nordisk matkultur och rådande 

kostförhållanden, så att kostsammansättningen: 

“Tillfredsställer de primära näringsbehoven, dvs. tillgodoser individens fysiologiska 

behov för tillväxt och funktion” och “Ger förutsättningar för en generellt god hälsa och 

minskar risken för kostrelaterade sjukdomar.” (SNR 2005) 

 

 

Fördelningen mellan de energigivande näringsämnena ser ut enligt följande:  

50-60 E%  Kolhydrater  

25-35 E%  Fett 

10-20 E% Protein 

 

Måltidsförslag & recept 

I detta kompendium finns förslag på måltider med kompletta recept för respektive 

kosthållning. Det är viktigt att ni följer dessa och väljer måltider därifrån. Detta för er 

underlättnad, men även för vår kontroll över kostintaget samt för att påvisa att 

energifördelningen varigt enligt respektive kost. Ni är dock fria att välja ut de recept 

som passar er, därför finns en stor variation på förslag i ”receptbanken”.  

 

Kostregistrering 

För att vi ska kunna kontrollera att ni har följt kosthållningarna kommer ni under 



 

interventionen att göra en enklare kostregistrering. Ni ska då anteckna allt ni äter. 

Endast vatten, te och kaffe är tillåtet som dryck under båda kostperioderna, med 

undantag då annat står givet i receptförslaget. Dessa behöver inte antecknas i 

kostdagboken. Registreringen pågår under de två 5-dagarsperioderna (alltså ej under 

”washout”-perioden däremellan). För er underlättnad räcker det med att du antecknar: 

*Vilket mål du ätit (t.ex. ugnspannkaka) 

*Mängden, angivet i antal portioner (t.ex. 1½ portioner eller 3 portioner) 

(*Under LCHF-kosten skall ni även anteckna den totala mängden kolhydrater som ni 

intagit varje dag, får absolut inte överskrida 50 g) 

Det är mycket viktigt att ni följer de anvisningar ni fått för respektive kost; att ni följer 

proportionerna i recepten, för att energifördelningen ska bli korrekt. Detta betyder att 

om ni t.ex. ska ta mer mat så måste ni ta en halv portion eller en portion till – inklusive 

allt i receptet, inte bara enstaka ingredienser. Skulle det mot förmodan vara så att ni 

avviker från kosten av någon anledning, hör av dig till någon av oss och meddela detta 

snarast. Kostregistreringen lämnas in vid respektive testtillfälle (undantag förtest) och 

mall för denna finns bifogad längre bak i häftet, en för varje kostperiod.  

Som återhämtningsmål efter träning kan ni till exempel välja ur listan på mellanmål 

eller frukostar. Inga kosttillskott, återhämtningsdrycker eller dylikt är tillåtna. 

Obs! Alkohol är inte tillåtet under någon av kosthållningarna. Te och kaffe är däremot 

tillåtet och skall antecknas i kostregistreringen. Undantag gäller under testdagen (ej 

intag av koffein 2 h innan testtillfälle). 

 

 

 

Träningsregistrering 

För att utesluta träningsmängd som påverkande faktor är det av stor vikt att du tränar 

lika mycket under båda perioderna. Det kvittar om du tränar mycket eller lite (dock 

minst 2 pass/vecka), bara du har samma träningsupplägg. För att vi ska kunna 

kontrollera detta ska du under respektive diet även anteckna dina träningstillfällen i 

den bifogade träningsdagboken (en för varje period). Spalt 1 och 2 varje dag är till för 

om ni tränar flera pass per dag. Ansträngningsgrad ska skattas på en skala mellan 1-10, 

där 10 är maximal ansträngning. Träningsregistreringen ska lämnas in vid respektive 



 

testtillfälle (undantag förtest). 

 

Risker och biverkningar 

En kostförändring som sker under så korta perioder som i denna studie, bedöms ha 

väldigt liten risk att påverka er på längre sikt. Eventuella kortsiktiga biverkningar 

under dessa perioder kan kunna vara huvudvärk, trötthet och yrsel. I samband med 

cykeltestet kan obehag upplevas eftersom det är ett mycket högintensivt test. Vi vill 

påminna om att ert deltagande i studien är helt och hållet frivilligt och att ni när som 

helst under studiens eller testernas gång kan avbryta. 

 

Konfidentialitet 

Informationen som vi får in från enkäter och testresultat kommer inte att kunna 

härledas till just er som individer. I den färdiga uppsatsen finns insamlad data utan era 

namn. Om ni önskar ta del av era individuella resultat har ni möjlighet att be oss om 

det. 

 

Har ni några frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta någon av oss! 

 

Sara Karlsson 

Mail: sara.karlsson.6317@stud.gih.se 

Tel: 

 

Matias Lopez Verronen 

Mail: matias.lopez.verronen.6313@stud.gih.se 

Tel: 073-694 66 21 



 

LCHF - Måltidsförslag och recept 

Under denna kostperiod är det bra att se till att man alltid har dessa ingredienser 

tillgängliga hemma: 

 

Ägg 

Vispgrädde (40 % fetthalt) 

Smör (80 % fetthalt) 

Ost (minst 28 % fetthalt) 

Frysta bär 

Keso (4 % fetthalt) 

Bacon 

 

Frukost 

Notera att recepten för LCHF-frukostar nedan varierar i antal portioner.  

 

Äggpannkakor med ost och skinka (4 pannkakor=4 portioner. 1,08 g 

kolhydrater/portion) 

3 ägg 

2 msk crème fraiche 

1 krm salt 

2 msk smör 

2 skivor valfri ost (minst 28%) 

8 skivor rökt skinka (en på varje äggpannkaka) 

(Strimlad sallad) 

 

Tillagning: 

1. Vispa upp ägg och crème fraiche till en slät smet. Krydda med salt. 

2. Hetta upp en klick smör i en panna och häll i ca 1 dl smet, se till att äggsmeten 

fördelas tunt i hela pannan. 

3. Vänd precis som en pannkaka när det blivit färg på ena sidan.  

4. Lägg upp på smörpapper och fyll sedan med ost, skinka och ev. strimlad sallad.  



 

 

Äggröra med bacon (1 portion. 4,2 g kolhydrater/portion) 

3 ägg 

2 msk vispgrädde (40 %) 

½ paket bacon (70 g) 

1 msk smör 

(50 g champinjoner) 

Peppar 

 

Tillagning: 

1. Strimla bacon och stek dem efter behag i smöret.  

2. Ta av stekpannan från plattan och knäck i äggen samt häll i grädden. Lägg även 

i en klick smör. Blanda allt med en slev. 

3. Ställ tillbaka stekpannan på plattan och rör lite i äggröran tills den stelnat och 

fått lite färg. Smaka av med peppar. 

4. Servera eventuellt med smörstekta champinjoner. 

 

Oopsies (6 st. 1,45 g kolhydrater/styck) 

3 ägg 

100 g philadelphiaost (eller annan motsvarande färskost) 

1 tsk bakpulver 

Salt 

3 matskedar grön pesto 

Pålägg: Antingen 6 skivor skinka/mozzarella/annan ost (minst 28 %) 

 

Tillagning: 

1. Sätt ugnen på 150 grader. 

2. Separera äggen. Gulor i en skål och vitor i en annan. 

3. Vispa vitorna tillsammans med saltet till ett hårt och fluffigt skum (viktigt). På 

samma sätt som man gör marränger. Man ska kunna vända på skålen utan att 

fluffet trillar ur skålen. 



 

4. Vispa gulorna med philadelphiaosten och bakpulvret. 

5. Vänd ner vitfluffet i gulorna med en träslev. Försiktigt. Behöver inte vara 

någon jämn smet. Försök ha kvar fluffet. 

6. Klicka ut 6 stycken lika stora ovaler/rundor på bakplåtspapper. 

7. Grädda i mitten av ugnen i ca 25 minuter eller tills de ser gyllenbruna ut. 

8. Servera med pesto och pålägg (antingen skinka, mozzarella eller annan ost). 

 

Bärsmoothie och kokt ägg (1 portion. 15,3 g kolhydrater/portion) 

1 dl vispgrädde (40 %) 

1 dl turkisk yoghurt (10 %) 

1 dl keso (4 %) 

1 dl frysta bär  

1 kokt ägg 

 

Tina bären något och mixa samman med grädde, turkisk yoghurt och keso. Ät 

tillsammans med ett kokt ägg. 

 

LCHF-gröt (1 portion. 11,5 g kolhydrater/portion) 

2 ägg 

125 g keso (4 %) 

1 msk + 1 dl vispgrädde (40 %) 

1 msk smör 

1 dl frysta bär 

(Kanel) 

 

Tillagning: 

1. Smält smöret på låg temperatur i en kastrull. När smöret smält, tillsätt äggen, 

keson och 1 msk vispgrädde.  Rör tills det blir en grötliknande konsistens. 

2. Servera med 1 dl vispgrädde och frysta bär. Toppa eventuellt med kanel. 

 

 



 

 

Kokospannkaka (1 stor pannkaka, 12,3 g kolhydrater/pannkaka) 

2 ägg 

1 dl kokosflingor 

1 dl vispgrädde (40 %) 

Salt 

1 dl keso (4 %) 

1 dl frysta bär (blåbär eller hallon – tina dessa innan måltid) 

1 msk smör 

 

Tillagning:  

1. Kör kokosflingorna i en mixer tills de blir mjöl. 

2. Vispa ihop kokosmjölet, grädde, ägg och salt. Låt svälla en stund (5-10 min). 

3. Stek smeten i stekpanna med smör. Stek på medelvärme tills pannkakan fått fin 

färg på båda sidor. 

4. Servera med keso och bär. 

 

 

Lunch och middag 

Samtliga luncher och middagar nedan är beräknade för 4 portioner. 

 

Ost- och baconpaj (2,1 g kolhydrater/portion) 

200 g bacontärningar 

1 dl riven ost (minst 28 %) 

6 ägg 

2 dl vispgrädde (40 %) 

(1 påse färsk bladspenat) 

1 msk smör 

Salt 

Svartpeppar 

 

Tillagning:  



 

1. Sätt ugnen på 200 grader. Smörj en pajform (inte med löstagbar kant) med lite 

smör.  

2. Stek bacon knaprigt och låt det rinna av på hushållspapper.  

3. Vispa ihop ost, ägg och grädde. 

4. Fördela ev. färsk bladspenat och bacon i formen och häll äggsmeten över. 

5. Krydda med lite salt och rejält med svartpeppar. 

6. Grädda alltsammans i ca 30 minuter eller tills pajen stelnat och fått fin färg.  

 

Omelett med tacofyllning (4,3 g kolhydrater/portion) 

200 g nötfärs 

½ påse tacokryddor 

6 ägg 

4 msk crème fraiche 

0,5 dl vispgrädde 

1 msk smör 

1 paket bacon 

2 tomater 

4-8 msk gräddfil 

1 dl riven ost (minst 28 %) 

(Basilika) 

Salt 

Svartpeppar 

 

Tillagning: 

1. Bryn köttfärsen och tillsätt tacokryddor och grädde (samma mängd som det står 

vatten) enligt anvisning på tacokryddpåsen.  

2. Vispa ihop ägg och crème fraiche och stek en slät omelett i stekpanna med en 

klick smör.  

3. Vänd omeletten med hjälp av en tallrik så du får fin färg på båda sidor. 

4. Bre ut köttfärsen på omeletten. Toppa med knaperstekt bacon, tomater i klyftor, 

klickar av gräddfil, riven ost och ev. färska basilikablad.  



 

5. Avsluta med salt och peppar över måltiden. 

 

Stekt kyckling (eller entrecôte) med ugnsrostade grönsaker och bearnaisesås (7,1 g 

kolhydrater/portion) 

500 g kyckling eller entrecôte 

1 zucchinier 

1 aubergine 

2 gula lökar 

2 paprikor, gula eller röda 

Olivolja eller rapsolja 

Salt  

Peppar 

Tillagning: 

1. Sätt ugnen på 200 grader.  

2. Skala och skär alla grönsaker i tärningar eller mindre bitar. 

3. Lägg dem i en ugnsfast form och ringla olivolja eller rapsolja över. 

4. Baka dem i ugn, 20-30 minuter eller tills de fått färg och mjuknat. 

5. Stek köttet hastigt på stark värme och krydda med salt och peppar.  

6. Servera med grönsakerna och bearnaisesås.  

 

 

Fläsk med löksås (5,6g kolhydrater/portion) 

2 paket sidfläsk (=500 g) eller 3 paket bacon (=420 g) 

3 gula lökar 

2 dl vispgrädde 

300 g fryst broccoli eller blomkål 

1 msk smör 

Salt 

Peppar 

 

Tillagning: 



 

1. Skala och strimla löken.  

2. Stek den på svag värme i en klick smör tills den är gyllengul och genomskinlig. 

3. Häll på grädde och låt det hela koka ihop ett par minuter. Smaka av med salt 

och peppar. 

4. Koka broccolin i lättsaltat vatten i ett par minuter, tills den mjuknat.  

5. Stek fläsket knaprigt och servera med såsen och broccoli. 

 

Lax-/baconlåda (11,3 g kolhydrater/portion) 

200 g kallrökt lax eller bacon 

400 g fryst grönsaksblandning (valfri sort) 

4 ägg 

1 dl riven ost (minst 28 %) 

3 dl vispgrädde 

1 msk smör 

 

Tillagning: 

1. Sätt ugnen på 200 grader. 

2. Smörj en avlång, ugnsfast form med smör. 

3. Vispa ihop ägg, ost och grädde. 

4. Fördela lax/bacon, skuren i små bitar, och grönsaksblandningen (det går bra att 

ta den direkt ur frysen) i formen. Häll över äggvispet och grädda i 200 grader i 

20 minuter.  

 

Pestobakad laxfilé med blomkålsmos (3,8 g kolhydrater/portion UTAN sockerärter. 

6,8 g kolhydrater/portion MED sockerärter) 

4 bitar laxfilé à 125 g 

1 msk olivolja eller rapsolja 

4 msk grön pesto 

400 g fryst eller färsk blomkål 

2 dl vispgrädde 

(200 g sockerärter) 



 

Smör 

Salt 

Peppar 

 

Tillagning: 

1. Sätt ugnen på 200 grader. 

2. Lägg laxen i en ugnsfast form, droppa olivolja/rapsolja över den, krydda med 

salt och peppar och lägg en matsked pesto på varje bit. Beräkna ca 15 minuter i 

ugnen om laxen är tinad. 

3. Koka upp blomkål och koka den mjuk ett par minuter innan du häller av vattnet 

och rör ner grädden. Låt det koka upp och mixa sedan blomkål och grädde med 

mixerstav direkt i kastrullen.  

4. Smaka av moset med salt och peppar. 

5. Om du önskar sockerärter, koka upp dem ett par minuter i lättsaltat vatten och 

servera dem med en klick smör. 

 

Mellanmål 

Det går även att välja ur frukostmenyn. Ett förslag är att göra dubbla portioner av 

frukosten och sedan äta till mellanmål.  

 

Ost- och skinkrullar med avokado (1 portion. 5 g kolhydrater/portion med avokado. 

4,2g g kolhydrater/portion med valnötter) 

2 skivor skinka 

2 skivor ost (minst 28 %) 

1 avokado eller 10 valnötter 

 

Rulla en skiva skinka för varje skiva ost. Ät rullarna med ANTINGEN avokado eller 

valnötter. 

 

Kesofrutti (2 portioner. 7,6 g kolhydrater/portion) 

250 g keso 



 

1 ½ dl vispgrädde (40 %) 

2 dl frysta bär (hallon eller blåbär – tina dessa innan måltid) 

 

Vispa grädden med keson och servera tillsammans med hallon eller blåbär.  

 

SNR - Måltidsförslag och recept 
 

Frukost 

Samtliga frukostar är beräknade som 1 portion. 

 

Müsli 

1,5 dl filmjölk/naturell yoghurt (3%) 

1 dl müsli med frukt och nötter 

½ banan 

1 skiva fullkornsbröd 

1 skiva hamburgerkött/leverpastej/rökt skinka/hårdost (<28%) 

(2 skivor paprika) – Kan uteslutas eller bytas ut mot annan grönsak 

1 glas juice (ca 2 dl) 

 

Havregrynsgröt med frön 

1 dl havregryn 

2 dl vatten 

Salt 

1,5 msk skalade solrosfrön (eller andra frön)  

1 banan 

1,5 dl mjölk (1,5%) 

1 msk sylt/russin 

 

Tillagning: 

1. Koka havregrynen med vattnet och lite salt.  

2. Skiva över banan och häll över frön och sylt/russin.  



 

3. Servera med mjölk. 

 

 

Äggfrukost 

2 kokta ägg 

4 skivor fullkornsbröd 

(Kaviar) 

1 glas nyponsoppa/blåbärssoppa/juice (ca 2 dl) 

 

 

Lunch/Middag 

Samtliga luncher och middagar nedan är för 4 portioner.  

 

Kycklinggryta 

400 g kycklingfilé  

1 pressad citron 

1,2 kg morötter 

3-4 gula lökar 

3 purjolökar  

800 g krossade tomater 

8 dl buljong 

Salt 

Peppar 

 

Tillagning: 

1. Skölj och torka kycklingen.  

2. Bryn kycklingen i en stekpanna. Salta, peppra och pressa citron över. 

3. Skiva morötterna. Skär löken och purjolöken fint. 

4. Varva allt i en gryta. Häll på buljong och krossade tomater. Låt grytan puttra på 

svag värme i 20-25 min. 

 



 

 

 

 

Strimlad stekt kyckling med grönsaker och pasta 

4 portioner pasta eller ris (enligt anvisningar på paketet) 

400 g kycklingfilé 

3-4 paprikor 

3-4 gula lökar  

400 g champinjoner (på burk) alt. färska (dubbla då mängden) 

Salt 

Peppar 

Grillkrydda 

Soja 

8 msk créme fraiche (34%) 

 

Tillagning: 

1. Koka pasta eller ris enligt instruktionerna på förpackningen. 

2. Klipp kycklingen i strimlor. 

3. Rensa och skär paprikan i strimlor. 

4. Skär löken i små bitar/ringar.  

5. Stek kycklingen i en stekpanna, tillsätt lite vatten. Krydda med salt, peppar, 

grillkrydda, soja och créme fraiche. 

6. När köttet börjar få fin färg blandar du i grönsakerna och de avrunna 

champinjonerna.  

7. Fräs på allting tillsammans i någon minut. 

8. Servera med pasta eller ris. 

 

Pasta med tomatsås 

500-600 g pasta (torrvikt) 

2-3 gula lökar 

½ dl vegetabilisk olja el. margarin 



 

600 g krossade tomater 

½ dl tomatpuré (kan alt. uteslutas) 

1-2 klyftor vitlök & 1 tsk basilika (alt. använd smaksatta krossade tomater) 

1 tsk socker 

Salt 

Peppar 

1 buljongtärning 

Ev. 1 dl svarta oliver i halvor 

1 dl parmesan (eller annan hårdost) 

 

Denna maträtt kan ätas vegetarisk enligt receptet ovan, eller med köttfärs. Stek då 500 

g köttfärs efter punkt 2. Blanda såsen med köttfärsen innan servering. 

 

Tillagning: 

1. Koka pastan enligt instruktioner på förpackningen.  

2. Skala och finhacka lök och vitlök. Fräs dem i en kastrull i matfettet. 

3. Tillsätt krossade tomater, tomatpuré, buljongtärning, olivhalvor och samtliga 

kryddor. 

4. Servera pastan med såsen och riv över parmesan.  

 

Pasta carbonara 

500-600 g pasta (torrvikt) 

2 paket bacon el. rimmat sidfläsk 

4 dl gröna ärter 

2 ägg 

3 msk vegetabilisk olija 

2 gula lökar 

1-2 vitlöksklyftor 

Svartpeppar 

Basilika  

Parmesan 



 

 

Tillagning: 

1. Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen. 

2. Skiva bacon/sidfläsk i mindre bitar och stek utan matfett i stekpanna. Låt dem 

rinna av på hushållspapper. 

3. Skala och hacka löken fint. Pressa vitlöksklyftorna och bryn dem tillsammans 

med den gula löken i olja i en stor kastrull.  

4. Blanda ner pastan i kastrullen och sedan ärter, bacon svartpeppar, basilika o 

toppa med parmesan. 

 

Ugnspannkaka 

5 dl vetemjöl 

6 ägg 

1 tsk salt 

1,2 l mjölk (1,5%) 

2 msk smör el. margarin 

Sylt (valfri) 

Banan 

 

Tillagning: 

1. Sätt ugnen på 225 grader. 

2. Vispa ihop mjölk, vetemjöl och salt i en stor bunke. Tillsätt äggen och vispa till 

en slät smet. 

3. Smörja en långpanna med matfettet. Häll smeten i långpannan. 

4. Grädda ungspannkakan tills den stelnat och fått fin färg, ca 20-25 min, i mitten 

av ugnen.  

5. Skär pannkakan i skivor och servera med valfri sylt och skivad banan. 

 

Pizza 

Pizzabotten: 

4 dl vetemjöl 



 

½ tsk salt 

2 tsk bakpulver 

50 g margarin 

3 dl mjölk el. filmjölk (1,5%) 

 

Fyllning: 

100 g rökt skinka 

3 gula lökar 

400 g passerade tomater 

½ dl chilisås 

2 bananer 

1 liten burk annannas i skivor 

2-3 dl riven ost 

2 tsk oregano/basilika/pizzakrydda 

Salt 

Svartpeppar 

 

Tillagning: 

1. Sätt ugnen på 225 grader. 

2. Blanda mjöl, salt och bakpulver i en bunke. Fördela margarinet i mjölet till en 

grynig massa. Tillsätt mjölken och rör ihop till en jämn smet. Tillsätt mer mjöl 

om det behövs. 

3. Kvala och platta ut degen på en smord eller bakplåtspappersklädd plåt.  

4. Skär skinka i strimlor. Skala och hacka löken. Skala och skiva bananen.  

5. Blanda chilisåsen med de passerade tomaterna och kryddorna i en skål till en 

tomatsås.  

6. Bred tomatsåsen över degen. Fördela lök, skinka, annannas och banan över 

pizzan. Strö slutligen över ost. 

7. Grädda i mitten av ugnen i ca 15-20 min. 

 



 

Pizzans pålägg går att variera efter egna önskemål, med t.ex. champinjoner, räkor, 

oliver och köttfärs. 

 

Stekt lax med pasta eller ris 

4 laxfiléer (á 125 g) 

Ruccolasallad (valfri mängd) 

100 g fetaost 

3-4 msk citronsaft 

2 dl matlagningsyoghurt (ca 8-10 %) 

500-600 g pasta el. 500 g ris (torrvikt) 

Salt 

Peppar  

 

Tillagning: 

1. Stek laxen så att den får en gyllenbrun färg. 

2. Värm matlagningsyoghurten i en kastrull på medelvärme. Salta och peppra. Riv 

ner lite citronskal i såsen, samt lite citronsaft utifrån eget tycke. 

3. Koka upp pasta eller ris.  

4. Servera på en tallrik med pasta/ris och sås. 

5. Lägg till valfri mängd ruccolasallad och anvisad mängd fetaost. 

 

Ungsbakad lax med rotsaker 

4 laxfiléer (á 125 g) 

1600-1800 g rotsaker (ex. potatis, morötter, palsternacka, rödbetor) 

100 g fetaost 

2 dl matlagningsyoghurt (ca 8-10 %) 

1 tsk flytande honung 

Salt 

Peppar 

 

Tillagning: 



 

1. Skala och dela rotsakerna i bitar, rödbetorna tar längre tid så gör dessa bitar 

minst. 

2. Olja formarna och häll i rotsakerna. Salta. 

3. Ugnsbaka i 200 g i 30-60 min mitt i ugnen (tiden varierar beroende på storlek 

på bitarna).  

4. Salta och peppra laxen. Lägg i en smord ugnsform och ställ in den i ugnen när 

det återstår ca 20 min av rotsakerna, så att de blir klara samtidigt. 

5. Mosa fetaosten med en gaffel. Blanda med matlagningsyoghurten. Smaka av 

med honung, salt och peppar. 

6. Servera allt tillsammans. 

 

Mellanmål 

Samtliga mellanmål nedan är för 1 portion. Det går även bra att välja mellanmål från 

frukostmåltiderna, då exempelvis som halva portioner. 

 

Bärsmoothie 

1 dl frysta bär (t.ex. blåbär, hallon, jordgubbar) 

1 dl naturell yoghurt (3 %) 

½ banan 

 

Mixa ihop samtliga ingredienser. Ett alternativ är att tina upp bären och äta 

tillsammans med skivad banan och yoghurten ur en skål.  

 

Ugnspannkaka 

Se recept under ”Lunch/middag”. 

 

Ost- och skinksmörgås 

1 skiva ost 

1 skiva rökt skinka 

2 skivor fullkornsbröd/grövre rostbröd 

1 tomat i skivor 



 

(1 nypa oregano eller grillkrydda) 

 

Rosta bröden och fördela pålägget ovanpå. Kan även göras som en toast i 

smörgåsgrill/våffeljärn. Grädda då tills färgen är gyllenbrun och osten har smält. 

 

Snabb mellis 

Ett kokt ägg (Salt till ägget) 

En frukt (banan, äpple, apelsin eller päron) 
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Träningsregistrering 

NAMN: 
     

       

 

TYP AV AKTIVITET INTENSITET (1-10) TID (MIN) 

 

1 2 1 2 1 2 

DAG 1             

DAG 2             

DAG 3             

DAG 4             

DAG 5             
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Kostregistrering LCHF 
  

Namn: 
   

Dag (nummer): 
   

	   	   	   	  
Typ av måltid Recept Antal portioner Gram kolhydrater 

Frukost       

Lunch       

Middag       

Mellanmål       

Mellanmål       

Mellanmål       

…       

…       

…       

      Totalt: 

 



 

 

 

Kostregistrering SNR 
 

Namn: 
  

Dag (nummer): 
  

	   	   	  
Typ av måltid Recept Antal portioner 

Frukost     

Lunch     

Middag     

Mellanmål     

Mellanmål     

Mellanmål     

…     

…     

…     
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