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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att göra en fallbeskrivning av 

energitillgängligheten (EA) hos fyra utövare i den svenska kvinnliga junioreliten i rodd, 

säsongen 2014. 

- Hur såg energitillgängligheten ut hos de fyra studerade svenska kvinnliga juniorroddarna? 

- Skiljde sig energitillgängligheten hos de fyra svenska kvinnliga juniorroddarna åt, precis 

innan påbörjad- och precis innan avslutad tävlingssäsong? 

Metod: I två perioder á sju dagar, första två veckor innan säsongens början och andra två 

veckor innan säsongens slut, fick fyra svenska kvinnliga juniorroddare (15-18 år) på elitnivå 

föra kostdagbok genom självuppskattning med hjälp av hushållsmått för att kunna uppskatta 

deras energiintag (EI). Analyserna av kostregistreringarna gjordes i DietistNet (Grupp). Under 

samma period fick de bära accelerometrar (ActiGraph GT3X+) samt hjärtfrekvensmätare (Polar 

RS400). Analyserna av dessa data gjordes i ActiLife 6 (ActiGraph) respektive 

Polar ProTrainer 5. Sambandet mellan hjärtfrekvens och syreupptagningsförmåga (VO2), en 

roddanpassad metod för uppskattning av maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) samt 

hjärtfrekvensdata användes för att beräkna energiförbrukning vid självrapporterad träning 

(EEE). Accelerometerdata användes för att uppskatta deltagarnas totala energiförbrukning 

(TEE). Den totala energiförbrukningen uppskattades genom att träningsdelarna ersattes av 

motsvarande hjärtfrekvensdata och därefter adderades summan till deltagarnas vilometabolism 

(RMR) som uppskattades med hjälp av Cunningham ekvationen. Energitillgängligheten 

uppskattades genom att subtrahera energiförbrukningen vid träning från energiintaget och 

därefter uttrycktes detta värde i förhållande till den fettfria massan (FFM), vilken fastställdes 

utifrån ett referensvärde ur litteraturen. Energibalansen uppskattades genom att subtrahera den 

totala energiförbrukningen från energiintaget. Deltagarna fick även fylla i ett 

självskattningsformulär (LEAF-Q) för att kunna bedöma om de var utsatta för ökad risk att 

drabbas av den kvinnliga triaden (och låg energitillgänglighet). Deltagarna förde även 

träningsdagbok under båda perioderna, samt vägde sig varje morgon. 

Resultat: En deltagare hade låg energitillgänglighet (<30 kcal·kg-1 FFM·dag-1) både innan 

samt i slutet av säsongen. Tre av fyra deltagare uppskattades ha lägre energitillgänglighet, 

energibalans och samma eller lägre poäng på LEAF-Q formuläret i slutet av säsongen jämfört 

med innan säsongens början. 

Slutsats: Låg energitillgänglighet förekom bland de studerade kvinnliga juniorroddarna både 

innan samt i slutet av säsongen och energitillgängligheten var lägre i slutet av säsongen för tre 

av fyra deltagare. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

På Lunds Universitet har en grupp forskare (Melin, Tornberg, Skouby, Faber, Ritz, Sjödin & 

Sundgot-Borgen 2014) gjort en studie där de har screenat omkring 50 svenska kvinnliga 

uthållighetsidrottare (inga roddare) på seniornivå, för att se hur energitillgängligheten (EA) 

(det vill säga, EA [kilokalorier (kcal)·kilogram (kg)-1 fettfri massa (FFM)·dag-1] = 

energiintag [EI] - energiförbrukning vid träning [EEE]) ser ut bland dem. Frågeställningarna 

har växt fram från misstankar om att energitillgängligheten inte alltid är tillfredsställande 

bland dessa idrottare. Screeningen var ett första steg. Då resultaten styrkte forskarnas hypotes 

är nu nästa steg att fundera på en intervention för att optimera uthållighetsidrottande kvinnors 

hälsa samt förbättra förutsättningarna för deras idrottsliga prestationer. Studieförfattaren 

veterligen finns inga liknande studier på roddare men risken att denna grupp idrottare också 

faller in i kategorin ovan torde vara ganska stor. 

 

Kroppsvikt samt kroppssammansättning är två av ett flertal faktorer som bidrar till optimal 

idrottsprestation. Kroppsvikt kan påverka utövarens fart, uthållighet samt effektutveckling 

medan kroppssammansättningen kan påverka styrkan, smidigheten och utseendet (Rodriguez, 

DiMarco & Langley 2009, s. 712). I vissa idrotter är det underförstått att utövare bör ändra 

både vikt samt kroppssammansättning för att möjliggöra en framgångsrik karriär, ett synsätt 

som tyvärr kan åsamka ödesdigra konsekvenser för aktiva. 

 

Eftersom rodd är en idrott med stora krav på styrkeuthållighet utgörs träningen till stor del av 

att utveckla denna kapacitet. För att tåla den stora mängd träning som sporten innefattar 

behöver utövarna vara noga med att de får i sig tillräckligt med energi, då otillräckligt 

energiintag i förhållande till energiförbrukning försämrar prestationerna samt slår ut de 

positiva effekter som träning medför. Med begränsat energiintag använder kroppen fett samt 

fettfri massa (protein i muskler1) som bränsle. Förlust av fettfri massa leder i sin tur till förlust 

av styrka och uthållighet liksom försämrat immunförsvar, endokrin- samt muskeloskeletal 

funktion. (Fiskerstrand & Seiler 2004, s. 305; Kleshnev 2006, s. 14; McNeely 2011, s. 80; 

McNeely, Sandler & Bamel 2005, s. 11; Rodriguez, DiMarco & Langley 2009, s. 712; Secher 

                                                
1 FFM innefattar i normala fall även skelett, organ & bindväv, dvs. allt i kroppen som inte är fett (Kenney, 
Wilmore & Costill 2012, s. 357). 
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1975, s. 280 ff.; Steinacker 1993, s. S3)  

 

Med hypoöstrogenism på grund av energibrist med samtidig supprimering av hormoner 

nödvändiga för benformationen riskerar kvinnliga uthållighetsidrottsutövare, och därmed 

roddare, att drabbas av benskörhet samt mista menstruationen. Undersökningar visar utöver 

detta på att ätstörningar är en växande problematik inom idrotter där det är gynnsamt att vara 

lågviktig samt inom uthållighetsidrotter, idrotter där utseendet är viktigt samt inom 

viktklassidrotter. Låg energitillgänglighet (LEA), det vill säga under 30 kalorier per kilogram 

kroppsvikt fettfri massa per dag, är med andra ord väldigt ohälsosamt. År 1992 konstaterades 

ett samband mellan ätstörningar, amenorré (utebliven menstruation) samt osteoporos 

(benskörhet), syndromet som idag benämns ”The Female Athlete Triad” (den kvinnliga 

triaden) (Nattiv, Loucks, Manore, Sanborn, Sundgot-Borgen & Warren 2007, s. 1867 ff.) 

 

För att fastställa hur låg energitillgänglighet påverkar idrottande kvinnors fysiska och 

psykiska mående, samt idrottsprestationer är ytterligare forskning inom området dock 

nödvändig. Om möjligt så är informationen som finns om riskfaktorer bland kvinnliga 

idrottare i gymnasieålder än mer undermålig. Rauh, Nichols och Barrack (2010, s. 247) fann 

dock i sin studie på just denna urvalsgrupp att stört ätbeteende2, oligo3- eller amenorré4 och 

låg bentäthet (BMD) var förenat med muskuloskeletala skador. Detta stärker uppfattningen 

om att triadfenomenet rör sig neråt i åldrarna. Vilka övriga konsekvenser detta tillstånd leder 

till bland yngre är ett forskningsområde med djupa hål. Författaren veterligen är Reed, De 

Souza och Williams (2013) studie på kvinnliga elitfotbollspelare samt Vanheest, Rodgers, 

Mahoney och De Souzas (2013) studie på kvinnliga junior elitsimmare de enda studierna som 

undersökt förändringar i energitillgänglighet under en tävlingssäsong, något som också är 

viktig information för tränare samt deras adepter för att prestera optimalt på säsongens stora 

tävlingar samt över flera år. 

                                                
2 Stört ätbeteende= olika former av onormala ätbeteenden inklusive restriktivt ätande, fastande, ofta 
bortprioriterade måltider, bantningspiller, laxeringsmedel och vätskedrivande medel (Nattiv et al. 2007, s. 1869). 
3 Oligomenorré= menscykler som förekommer med mer än 35 dagars mellanrum, men gulkroppsbrist och 
anovulation har inga märkbara symtom (ibid). 
4 Amenorré= frånvaron av menscykler under mer än tre månader. Amenorréiska kvinnor är infertila p.g.a. 
frånvaron av äggstocks follikel utveckling, ägglossning och gulkroppsfunktion. (ibid) 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Rodd 

Rodd är en uridrott som har varit med under hela den olympiska historien. Idag är rodd den 

tredje största idrotten i de Olympiska Spelen (OS), och det är: England, Australien samt Nya 

Zeeland, som dominerar i medaljligan. Traditionell tävlingsrodd bedrivs på naturliga sjöar, 

alternativt på banor grävda specifikt för ändamålet. Roddregattor (tävlingar) ros på sex banor 

med: försöks- och uppsamlingsheat; kvarts- och semifinal; final A, B och så vidare, i varje 

klass (Svenska Roddförbundet [SR] 2009, Testrutiner och kravanalyser. Kravanalys). 

Distansen är 2000 meter (m), och målet är att korsa mållinjen före sina konkurrenter. 

 

Under båten sitter en fena som underlättar för roddaren att hålla kursen. Roddaren sitter på ett 

rörligt säte, så kallad slejd, som möjliggör benarbete under roddraget. I rodd har man ansiktet 

ifrån färdriktningen, vilket gör starten otroligt viktig. En ledarposition ger övertag eftersom 

roddaren då har möjlighet att bevaka sina motståndare och reagera snabbare på förändringar 

och attacker (McNeely, Sandler & Bamel 2005, s. 13). Den explosiva anaeroba starten lämnar 

dock spår efter sig i form av syreskuld och ansamling av laktat, vilka försvinner först efter 

målgång (Thompson 2005, s. 67). 

 

Tiden det tar att ro distansen beror inte enbart på roddarens fysiska, psykiska, biomekaniska, 

tekniska samt taktiska färdigheter, utan även på yttre faktorer, så som vattentemperatur, vind 

samt vattnets salthalt. Båttyp (enkel- respektive dubbelårsbåtar, så kallade scullers), båtens 

besättningsstorlek (som kan variera mellan en, två, fyra eller åtta, med eller utan styrman) 

samt viktklass (först på seniornivå [≥19 år] börjar roddare tävla i öppen- eller lättviktsklass 

där den övre lättviktsgränsen är 72,5 kg med maximal snittvikt för besättningen på 70 kg och 

59 respektive 57 kg, för herrar respektive damer [SR 2013, Nyheter. Svenska Inomhusrodden 

2011/2012]), är också avgörande för hur fort sträckan avverkas. Världsrekordet i klassen 

herrar senior öppen klass singelsculler (HSA1x) är 6.33,35 minuter (min). Inom rodd tävlas 

det även inomhus, då 2000 meter på Concept2 (C2) roddergometer. Världsrekordet för herrar 

senior öppen klass är 5.36,6 minuter. För motsvarande damklass (DSA1x) är tiderna 7.07,71 

respektive 6.28,4 minuter. Tiderna antyder att rodd är en uthållighetsstyrkeidrott. 

(Internationella Roddförbundet [FISA] 2014, Statistics. Best times: Elite; Concept2 2014, 

Indoor rowers. World Records; Mäestu, Jürimäe & Jürimäe 2005, s. 598) 
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Långtidsförbättringar i rodd är svåra att analysera på grund av tidigare nämnda yttre faktorer. 

Ändå står det klart att det har skett en stadig ökning av roddhastigheten genom åren, med 0,7 

sekunder per år. Detta, mycket på grund av att: tävlingssträckan har standardiserats liksom 

båtarnas vikt; materialet har optimerats; längden på populationen har, i de flesta länder, ökat 

med en centimeter per decennium; fler roddare ges möjlighet att träna på fulltid samt att 

spendera delar av vinterhalvåret på varmare breddgrader och roddmaskiner har ersatt de 

traditionella roddbassängerna. Då de flesta roddare i världseliten nu har rodd som 

heltidssyssla, finns en gräns för hur mycket mer som finns att hämta genom ökad 

träningsmängd. Prestationsförbättringar kommer därmed i framtiden att bero på optimerad 

träningskvalitet. (Volianitis & Secher 2007, s. 19; Secher & Vogelsang 2007, s. 153) 

 

Ett roddår består av en inomhussäsong som sträcker sig mellan slutet av december till början 

av mars och en utomhussäsong som oftast varar mellan slutet av mars och slutet av augusti. 

På vintern deltar elitroddare på cirka två till tre roddergometertävlingar och på vattnet deltar 

de på omkring 15 regattor. De större internationella regattorna sträcker sig ofta över flera 

dagar, och ibland har roddarna till och med någon vilodag inlagd. Nationella regattor varar 

vanligtvis i två dagar, vilket gör att flera lopp ros per dag. Dock är deltagarantalet betydligt 

mindre nationellt, så oftast krävs bara två eller tre lopp fördelat på en eller två dagar. (SR 

2009, Testrutiner och kravanalyser. Kravanalys) 

 

Cirka 230 drag hinner roddaren ta på 2000 meter, och varje drag kräver omkring 40 kilogram 

kraft (Thompson 2005, s. 69). ”Att ro 2000 meter är som att stå på en balansplatta och 

frivända 40 kilo i sex, sju minuter” uttryckte svenska OS-roddararen Lassi Karonen under ett 

styrketräningspass, en bra liknelse. Det krävs, med andra ord, mycket muskelmassa och ett 

starkt aerobt system för att producera samt upprätthålla hög effekt i mitten av loppet (ibid, 

s. 67). En roddare karaktäriseras av en person med stor muskelstyrka i förhållande till 

kroppsstorlek (Secher 1975, s. 280 ff.; McNeely, Sandler & Bamel 2005, s. 11). 

Muskelkontraktionen är relativt långsam. En takt mellan 32 och 38 drag per minut är vanligt 

(Mäestu, Jürimäe & Jürimäe 2005, s. 599). För att då kunna ro fort behöver roddaren kunna 

producera mycket kraft. På internationella manliga roddare har det under startfasen i ett 

tävlingslopps första drag uppmätts krafter på mellan 1000 och 1500 watt (W). Vidare under 

loppet är peak-krafter under draget i åran lägre och kan nå upp till 770 watt och ett 
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medelvärde under ett drag är ca 400 watt, vilket ger medeleffekter över 500 watt (Kleshnev 

2006, s. 14; Steinacker 1993, s. S3). 
 

Rodd har identifierats som en av de mest fysiskt krävande av alla idrotter. Den omfattande 

träningen utgörs av både låg- och högintensiva pass vilket innebär att både det aeroba samt de 

anaeroba energisystemen tränas. Det finns dock väldigt lite forskning på roddares 

energibehov. Trots att energiförbrukningen under ett 2000 meter lopp, vilket generellt varar i 

cirka sex, sju minuter, bara är 200-250 kilokalorier så är energikravet för de en till två timmar 

av daglig träning 1000-2000 kilokalorier. (Hill & Davies 2002, s. 1823) 

 

Rodd är en idrott som är möjligt att börja sent med. Genomsnittsroddaren i dagens världselit 

är 25-30 år samt har rott i fem till tio år, men det finns flera elitroddare som börjat ro först vid 

19-20 års ålder. Dessa har dock oftast en bakgrund som elitmotionär inom en annan 

uthållighetsidrott. Idag redovisas träningsvolymer på mellan 800-1200 timmar (tim) per år. I 

differensen föreligger det sannolikt olika sätt att redovisa volymen av träning. (SR 2009, 

Testrutiner och kravanalyser. Kravanalys; Fiskerstrand & Seiler 2004, s. 305; McNeely 2011, 

s. 80). 

 

De biomekaniska omständigheterna i rodd gynnar idrottare med långa lemmar samt stor 

muskelmassa, som kan producera mycket kraft över en längre period. Den typiske roddaren 

är: längre, starkare och tyngre än andra uthållighetsidrottare. Trots att roddare förflyttar sin 

kroppsvikt får de hjälp av båten samt vattnet vilket gör att energiförbrukningen i rörelsen 

minskar. Därav är roddare muskulösare än stillasittande människor, men bär ofta på mer fett 

än andra uthållighetsidrottare, lättviktsroddare borträknade. (Burke 2007, s. 103) 

 

Utifrån ovan kan det konstateras att kraven är mångfaldiga för att nå den yttersta eliten inom 

rodd. Som den typiska poweridrott rodd är, måste roddare vara: starka för att uppnå hög effekt 

per drag, uthålliga för att orka bibehålla kraftproduktionen i 2000 meter samt ha speciella 

motoriska och taktiska färdigheter (Mäestu, Jürimäe & Jürimäe 2005, s. 598). I tillägg till 

detta bör roddare ha rätt kroppsbyggnad, god rörlighet, förståelse för kostens betydelse för 

prestation, ha rätt material, kunna tackla alla väder samt ha en stadig träningsbakgrund 

(Forjasz 2011, s. 46). 
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1.2.2 Definition av begrepp samt ämnesbeskrivning 

Med träning avses i denna studie fysisk aktivitet utförd i syfte att optimera prestationen i den 

egna idrotten och inkluderar både begreppen självuppskattad samt planerad träning. 

1.2.2.1 Energitillgänglighet 

Energitillgänglighet definieras som energiintag i form av mat minus energiförbrukning genom 

träning (EA=EI-EEE) och uttrycks i förhållande till kilogram fettfri massa per dag 

(kcal·kg-1 FFM·dag-1). Det vill säga, den mängd energi från kosten som kvarstår för 

fysiologiska funktioner efter att träning har räknats bort. Låg energitillgänglighet verkar vara 

orsaken som försämrar fortplantning och benhälsan i triaden, och kan uppstå på grund av: 

ouppmärksamhet, avsiktligt eller vara psykologiskt. De flesta effekter uppstår när 

energitillgängligheten sjunker under 30 kilokalorier per kilogram fettfri massa per dag (=låg 

energitillgänglighet). (Nattiv et al. 2007, s. 1867) 

1.2.2.2 Energibalans 

Energibalans uppstår när energiintaget (det vill säga, summan av energi från mat, dryck och 

tillskott), är lika med energiförbrukningen (EE) (det vill säga, summan av basalmetabolismen 

[BMR], termiska effekten av mat [TEF], termiska effekten av träning samt vardaglig fysisk 

aktivitet [TEA]) (Rodriguez, DiMarco & Langley 2009, s. 712). 

 

När energiintaget är otillräckligt för att matcha energiförbrukningen, går mycket av 

träningseffekterna förlorade, eftersom både fett och muskler används för energi. 

Hormonprofilen, så som anabola och katabola hormoner kommer även att förändras, med 

ökad frigivning av stresshormonet kortisol som ökar nedbrytningen av skelettet. I tillägg, om 

energiintaget är minskat, blir förmågan att få i sig tillräckligt av de näringsämnen som behövs 

för optimal prestation samt god hälsa begränsad. Idrottare i alla åldrar måste konsumera 

tillräckligt med energi för att täcka energiförbrukningen vid dagligt leverne, träning samt 

uppbyggnad- och reparation av muskelvävnad. Kvinnor i fertilitetsålder måste även täcka 

kostnaden för menstruation, medan yngre idrottare måste täcka kostnaderna för tillväxt. Ett 

långvarigt tillstånd av negativ energibalans kan leda till viktminskning och störningar i 

endokrina funktioner. Medan en endokrin anpassning alltid kommer att ske är dock inte 

viktminskning alltid en effekt eftersom fysiologiska funktioner dämpas så att energibalansen 

återställs och viktstabilitet upprätthålls. (Manore & Thompson 2010, s. 96; Melin, Sjödin & 
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Tornberg 2013, s. 39; Rodriguez, DiMarco & Langley 2009, s. 712; Nattiv et al. 2007, 

s. 1869). 

1.2.2.3 Energibalans som ett mått på energitillgänglighet? 

Fyrtiofem kilokalorier per kilogram fettfri massa är vad som motsvarar energiförbrukningen 

vid vila hos unga friska vuxna (Nattiv et al. 2007, s. 1872). Begreppet energibalans är något 

som diskuteras mycket. Trots att energibalansen tar hänsyn till det dagliga levernet utanför 

träning, vilket kan skilja sig drastiskt då vissa idrottare använder till exempel cykeln som 

transportmedel, tar trappor och har ett fysiskt krävande arbete medan andra tar bilen överallt, 

har ett stillasittande arbete och ligger helst på soffan, menar flera forskare att låg 

energitillgänglighet inte kan diagnostiseras genom uppskattning av energibalans. Detta på 

grund av att idrottare som varit i ett tillstånd av negativ energibalans kan uppleva en 

dämpning av fysiologiska funktioner som återställer energibalansen och upprätthåller 

viktstabilitet (ibid, s. 1869). Viktstabilitet samt normalvikt har rapporterats hos amenorréiska 

idrottare (De Souza, Nattiv, Joy, Misra, Williams, Mallinson, Gibbs, Olmsted, Goolsby & 

Matheson 2014, s. 291). Trots att energibalansen återställs kvarstår ett patologiskt tillstånd, 

där infertilitet samt demineralisering av skelettet är delar av priset som betalas för att reducera 

proteolys, vilket är en konsekvens av energibrist. Med andra ord, även om energibalansen är 

korrekt fastställd ger den ingen information om vilka fysiologiska funktioner som drabbats. 

Därav menar Loucks (2010, s. 195) att energitillgänglighet är bättre att mäta än att låta en 

stabil kroppsvikt vara en indikator, att det ger mer givande information för idrottare. 

 

Nyligen publicerade dock Guebels, Kam, Maddalozzo och Manore (2014) en studie där de 

mätt förändringar i energitillgänglighet genom att använda fyra olika metoder för att fastställa 

energiförbrukningen vid träning, innan och efter en sex månaders intervention med syfte att 

deltagarna (åtta aktiva kvinnor med träningsrelaterade menstruationsstörningar) skulle återfå 

menstruationen. Utifrån resultaten kunde ingen gräns fastställas för återfående av 

menstruationen. Det de märkte var dock att när deltagarna närmade sig noll i energibalans 

återfick de menstruationen. Detta tyder på att det finns flera sätt att konstatera 

energitillgänglighetsstatus, där energibalans är ett. I artikeln nämns även att låg 

energitillgänglighet hos aktiva kvinnor kan uppstå från otillräckligt energiintag, 

underrapportering av energiintag, hög total energiförbrukning eller en kombination av dessa. 

Det är ingen ny information, men de skriver att det har rapporterats att aktiva kvinnor, både 

med och utan träningsrelaterad menstruationsstörning, har liknande energiintag vilket 
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indikerar att hög energiförbrukning vid träning snarare än lågt energiintag, är orsaken till låg 

energitillgänglighet. Problemet är att det inte finns standardiserade tillvägagångssätt för 

mätning av energiförbrukning vid träning eftersom begreppet träning ej definierats. 

 

Meningarna är därmed delade gällande energibalansens erkännande som metod för 

fastställande av energitillgänglighet. Loucks (2010, s. 195) å ena sidan som menar att det inte 

är en bra metod och Guebels et al. (2014, s. 37) å andra sidan som öppnar upp för att det visst 

kan fylla en funktion och att det mer är en definitionsfråga om hur energitillgänglighet bör 

mätas. 

1.2.2.4 Den totala energiförbrukningen 

Den totala energiförbrukningen (TEE) är viktig att fastställa eftersom många idrottare deltar i 

flera olika fysiska aktiviteter utanför deras idrottsspecifika träning. Den består av 

basalmetabolismen (BMR), den termiska effekten av mat samt den termiska effekten av 

fysisk aktivitet och träning (Manore & Thompson 2010, s. 100). 

 

Basalmetabolismen är den energi som krävs för att upprätthålla kroppens system samt reglera 

kroppstemperaturen vid vila. Eftersom mätning av basalmetabolismen kräver att personen 

som testas övernattar i laboratoriet är det mer förekommande att mäta vilometabolismen 

(RMR). Ofta är det vilo- snarare än basalmetabolismen som är det som faktiskt mäts i studier. 

Generellt skiljer basal- och vilometabolismen mindre än tio procent. Vilometabolismen 

påverkas av: kön, ålder, kroppsstorlek, fettfri massa, fettmassa (FM), genetik, fas i 

menstruationscykeln samt träning, men utgör vanligtvis cirka 60-80 procent av friska 

stillasittande vuxnas totala energiförbrukning. Bland aktiva varierar dock denna andel 

betydligt mer. (ibid, s. 100 ff.) 

 

Den termiska effekten av mat är mängden energi som går åt för att ta hand om den mat som 

äts och står för cirka sex till tio procent av den totala energiförbrukningen, men beror på: 

energiinnehållet av måltiden, typ av mat, sammansättningen av måltiden samt 

kroppssammansättningen. Den termiska effekten av en måltid (TEM) är ökningen av 

energiförbrukningen över vilometabolismen som resulterar efter att ha ätit en måltid. Detta är 

oftast vad som mäts i studier, inte den termiska effekten av mat. (ibid, s. 101) 
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Den termiska effekten av fysisk aktivitet och träning är som nämnt den sista komponenten i 

den totala energiförbrukningen. Denna är den mest varierande komponenten av den totala 

energiförbrukningen i människor. Den innehåller samtliga energiutgifter av dagliga aktiviteter 

över vilometabolismen samt termiska effekten av mat. Den termiska effekten av fysisk 

aktivitet och träning består därmed utav energiförbrukningen vid planerad träning, spontan 

fysisk aktivitet (SPA), icke-träningsorsakad energiförbrukning (NEAT) (det vill säga 

energiförbrukning vid all aktivitet som inte är att sova, äta eller planerad träning) samt adaptiv 

termogenes (AT) (det vill säga den tillfälliga ökningen av energiförbrukningen över 

vilometabolismen från till exempel värme, kyla, stress, mediciner, skada, stress inför tävling 

samt hög höjd). Den termiska effekten av fysisk aktivitet och träning kan vara så låg som 

10-15 procent hos stillasittande individer och kan vara så hög som 50 procent hos aktiva. 

(ibid) 

1.2.2.5 Roddares (och andra idrottares) energibehov 

Att möta energikraven är en prioritet för idrottare. Optimal prestation kräver ett adekvat 

energiintag (Rodriguez, DiMarco & Langley 2009, s. 712). Idrottare måste inta tillräckligt 

med energi för att upprätthålla en passande vikt samt kroppskomposition när de tränar för en 

idrott. Idrottsnutritions kännetecken beror på den fysiska belastningen samt typen av träning 

vilket gör att idrottares kroppar har helt olika näringsbehov än icke-idrottares (Baranauskas, 

Tubelis, Stukas, Švedas, Samsonienė & Karanauskienė 2014, s. 16). Som nämnts tidigare är 

roddare ofta långa, har en stor muskelmassa samt tränar väldigt mycket. Dessa tre egenskaper, 

samt tillväxt hos yngre roddare, är alla faktorer som ökar energiförbrukningen (Burke 2007, 

s. 108). Därmed är det inte lämpligt för idrottare att använda sig av näringsrekommendationer 

menade för den allmänna populationen, eftersom dessa inte tar hänsyn till de stora mängder 

träning idrottare utför. I tillägg måste varje idrottare ses som en individ vid bedömning av 

dennes energibehov då till exempel träningsvolym- och intensitet varierar från idrott till idrott 

samt i de olika träningsperioderna. En studie på ungdomar (brottare) visade till exempel att 

deras proteinstatus blev mindre och mindre optimal ju längre säsongen fortskred, trots att 

deras rapporterade intag verkade tillräckliga enligt det rekommenderade dagliga intaget (Bar-

Or 2000, s. 77). Det är dock viktigt att skilja på energibehov samt energifördelning då den 

rekommenderade energifördelningen för idrottare är sånär lik den för icke-idrottare, det är 

endast det totala energibehovet som stiger markant för idrottare5. 

 
                                                
5 Anna Melin, mailkonversation den 30 september 2014. 
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Något speciellt lättviktsroddare strävar efter är en hög effektutveckling per kilogram 

kroppsvikt. Begreppet innebär att utövaren ökar i styrka under lågsäsong då kroppsvikten är 

där den ska, för att därefter, under säsong, när viktminskningen skett vara lika stark som vid 

normalvikt men väger mindre. Konceptet är inte komplicerat men hur det kan fungera i en 

sport som till exempel rodd är desto svårare att förstå, för trots att ett lopp endast varar i sex 

till åtta minuter så krävs en stor mängd träningstimmar. För att tåla det utan att dra på sig 

skador krävs det att utövaren har lite extra reserver, både i form av muskler och fett. Då rodd 

är en icke viktbärande idrott har utövaren ”råd” med dessa reserver ponerat att roddtekniken 

är god. Med en god teknik kan det till och med vara en fördel att ha mer massa som hjälper 

till att flytta båten horisontellt i varje drag. Det finns data på att ett kilogram muskelmassa är 

värt tio sekunder över ett 2000 meter lopp på vattnet (McNeely 2011, s. 77). 

1.2.2.6 Ungdomars energibehov 

I litteraturen som studerats innebär ungdomar, flickor och pojkar i åldrarna 13-18 år. 

Ungdomars tillväxt styrs till stor del av tillväxthormon (GH) samt könshormoner. Hos både 

flickor och pojkar uppnås 50-80 procent av benmineralmängden under två till fyra år av 

pubertal tillväxt. Intensiv träning i barn och ungdomsåren, speciellt i kombination med dålig 

kost, kan ha negativa effekter på skelettillväxt- och mognad. Med mognad menas 

utvecklingen (timing och tempo) mot det biologiska mogna stadiet. Denna utveckling är 

individuell och mognad kan uppskattas på olika sätt: skelett-, sexuell-, fysisk samt dental 

mognad. Om unga idrottare är i negativ energibalans kan kronisk näringsbrist uppstå, vilket i 

sin tur kan leda till försämrad bentillväxt samt försenad mognad. Dessutom sänker negativ 

energibalans somatomedin C (IGF-1) -nivåerna som leda till försämrad tillväxt. Miljön, det 

vill säga: psykisk- och emotionell stress över att bibehålla en låg vikt, långa träningsperioder, 

mycket tävlande, förändrad relation till föräldrar och/eller vänner samt krävande tränare 

och/eller föräldrar, i samverkan med hård träning och negativ energibalans kan påverka 

tillväxt och mognad. Om tillväxten av någon orsak störs tillfälligt kan dock kroppen svara 

med att komma ifatt när störningsfaktorn avlägsnats. Även om kroppen svarar med en snabb 

tillväxt efter en störning är det oklart om normal längd uppnås. Medvetenhet om att elitträning 

i samband med inadekvat energiintag kan påverka idrottares slutliga längd är viktigt. 

Ytterligare en sak att ha i åtanke om flickor är att försenad menarché (menstruationsstart) är 

en riskfaktor för menstruella störningar, och att det kan leda till en låg högsta bentäthet. 

Idrottare som utövar stora mängder lågbelastande träning, samt har en låg kroppsmassa, är i 
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risk för att drabbas av menstruella störningar samt låg bentäthet som kan vara irreversibel 

(Bass & Inge 2010, s. 509-520). 

 

Det är dock väldigt svårt att fastställa idrottande ungdomars exakta energibehov på grund av 

variationen i metabolismen både inom samt mellan individer, samt svårigheterna vid mätning 

av både energiintag samt energiförbrukning. Dessutom kan energiförbrukningen vid träning 

skilja sig mycket beroende på träning- samt tävlingsbelastning, säsongsvariation, utövande av 

flera idrotter och kompensatoriskt stillasittande. (Desbrow, McCormac, Burke, Cox, Fallon, 

Hislop, Logan, Marino, Sawyer, Shaw, Star, Vidgen & Leveritt 2014, s. 5) 

 

Dessvärre finns idag väldigt sparsamt med information om energimängderna ungdomar gör 

av med i olika idrotter, och där är gruppen unga roddflickor inget undantag. Trots detta finns 

anledning att tro att energibehoven hos unga skiljer sig från vuxnas. Kostnaden av att gå eller 

springa i en bestämd hastighet, när beräknat per kilogram kroppsvikt, är betydligt högre hos 

ungdomar än hos vuxna, och ju yngre individen är desto större är den relativa kostnaden. 

Huvudorsaken till slöseriet av energi hos unga är saknaden av lämplig koordination mellan 

deras agonist- och antagonistmuskelgrupper. Detta kallas kokontraktion och kräver extra 

metabol energi, vilket gör barn och ungdomar mindre metaboliskt ekonomiska än vuxna. En 

annan möjlig orsak för den höga metabola kostnaden, är större biomekanisk kostnad på grund 

av snabbare stegfrekvens. Det är troligt men ännu inte bevisat att desamma gäller för andra 

fysiska aktiviteter. Troligtvis minskar energikostnaden när färdigheten att utföra idrotten ökar. 

På grund av att ungdomar använder mer energi per kilogram än vuxna gör underskattar 

vuxenbaserade tabeller på uppskattad energiförbrukning i en given sport, ungdomarnas 

verkliga energibehov. Som tumregel kan man lägga till 10-15 procent för barn 11-14 år, för 

ungdomar minskar denna siffra. (Bar-Or 2000, s. 77 ff.) 

 

Tillräckligt energiintag under ungdomsåren är nödvändigt för att möjliggöra normal tillväxt 

samt tillhandahålla den extra energin som krävs för träning. Till skillnad från vuxna måste 

kost för ungdomar sörja för fysisk tillväxt och utveckling. Vuxenbaserade tabeller bör 

emellertid inte användas vid försök att räkna ut energiförbrukningen för barn och ungdomar. 

Sådana tabeller, när anpassade efter kroppsvikt tenderar att underestimera den verkliga 

energiförbrukningen hos de yngre. (Bass & Inge 2010, s. 520; Bar-Or 2000, s. 78) 
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1.2.3 Vilka riskerar att drabbas av låg energitillgänglighet? 

Det finns många fördelar, både fysiska och psykiska, med att delta i idrott och att träna för 

flickor och kvinnor. Exempel är minskad risk för hjärtsjukdomar och diabetes, liksom ökad 

skeletthälsa samt självkänsla och kroppsuppfattning, bara för att nämna några (Nichols, 

Sanborn & Essery 2007, s. 1001). På grund av otillräckligt energiintag, hög energiförbrukning 

vid träning, utövande av onormala ätbeteenden som till exempel fasta, hetsätning och 

kräkning, bantningspiller, laxermedel, vätskedrivande samt lavemang, eller en kombination 

av dessa faktorer, kan vissa kvinnliga idrottare dock utveckla låg energitillgänglighet eller en 

ätstörning (anorexia nervosa, bulimia nervosa eller ED-NOS)6 (Nattiv et al. 2007, s. 1869). 

Ätstörningar eller stört ätbeteende, är något som 20 procent (%) av vuxna kvinnliga idrottare 

och 13 procent av kvinnliga idrottande ungdomar uppskattas ha och förekommer ofta i 

samband med låg energitillgänglighet (Mountjoy, Sundgot-Borgen, Burke, Carter, 

Constantini, Lebrun, Meyer, Sherman, Steffen, Budgett & Ljungqvist 2014, s. 492). 

 

Idrottare med störst risk för låg energitillgänglighet är med andra ord de som minskar 

kostintaget för att minska i vikt så att prestationen förbättras, som tränar mycket, är 

vegetarianer och som minskar variationen av vad de äter (Nattiv et al. 2007, s. 1871). 

Ytterligare faktorer, som förknippas med idrott, är: viktminskningspress, frekventa 

viktminskningar, tidig idrottsspecifik träning, överträning, återkommande och icke-läkande 

skador, opasslig tränarstil samt reglemente i vissa idrotter (Mountjoy et al. 2014, s. 492). 

Oftast är det (kvinnor) inom estetiska idrotter, monotona och krävande uthållighetsidrotter 

samt idrotter med viktklasser, som är i riskzonen att drabbas av låg energitillgänglighet 

(Nattiv et al. 2007, s. 1873). 

 

Litteraturen har hittills fokuserat på hur låg energitillgänglighet påverkar kvinnliga 

idrottsutövare. Det har dock påvisats att låg energitillgänglighet ändrar endokrina funktioner 

samt påverkar benhälsan både direkt och indirekt även i manliga idrottsutövare. Liksom bland 

kvinnliga idrottsutövare drabbar låg energitillgänglighet främst män inom idrotter där vikten 

spelar roll för prestation, utseende är betydelsefullt eller inom viktklassidrotter. På grund av 

det begränsade antalet studier som undersökt förekomsten av låg energitillgänglighet hos män 

är det svårt att jämföra siffror mellan könen. (Mountjoy et al. 2014, s. 492 f.) 
                                                
6 Anorexia nervosa= kännetecknas av restriktivt ätande, dålig kroppsuppfattning, viktfobi trots underviktig samt 
amenorré, Bulimia nervosa= individen är oftast normalviktig men har perioder av hetsätningar med efterföljande 
kompensatoriskt beteende och ED-NOS= eating disorder not otherwise specified är diagnosen för de individer 
som inte uppfyller kriterierna för anorexi eller bulimi (Nattiv et al. 2007, s. 1869). 
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1.2.4 Uppskattning av energitillgänglighet samt energibalans 

1.2.4.1 Metoder för uppskattning av energiintag 

Det finns ett antal sätt att uppskatta energiintag. Den mest erkända är genom vägning av all 

mat och dryck. Metoden är dock väldigt tidskrävande både att utföra samt analysera och 

kräver erfarna studieledare samt samarbetsvilliga deltagare. Att deltagarna ofta förändrar sina 

vardagliga matvaruval är ytterligare en av metodens svagheter. En mer lätthanterlig metod är 

genom att deltagarna själva uppskattar mängderna av samtlig konsumerad mat och dryck med 

hjälp av vanliga hushållsmått (deciliter, matsked, tesked, kryddmått, skiva, näve). Denna 

metod ger relativt detaljerad information om deltagarnas kostvanor och metoden är väl 

lämpad för små urval. Metodens begränsningar är att längden på kostregistreringen påverkar 

noggrannheten i svaren. Perioder längre än tre till fyra dagar sänker inte enbart noggrannheten 

samt samarbetsvilligheten hos deltagarna utan har även visat sig öka bortfallsfrekvensen. 

Mätningarna bör upprepas kontinuerligt för att ge en sann bild av deltagarnas intag under 

perioden av intresse och det krävs att deltagarna får utförlig information om hur de ska gå till 

väga. Då uppfattningar om vad olika mått står för kan skilja från person till person bör 

deltagarna helst förses med standardiserade mått för användning under interventionen. 

(Deakin 2010, s. 23) 

 

En av de vanligaste felkällorna med metoder för insamling av information gällande kostintag 

är att deltagaren inte rapporterar korrekt. Underskattning har visat sig vara ett vanligt 

fenomen, speciellt bland ungdomar samt kvinnliga uthållighetsidrottare (ibid s. 27). Som ett 

exempel fann Hill & Davies (2002, s. 1828), i sin studie, att de sju medverkande kvinnliga 

lättviktsroddarna underrapporterade med 34 procent. Ytterligare är det liksom med vägda 

registreringar, att deltagarna tenderar att modifiera sitt ätbeteende och/eller matvaruval när de 

vet att de ska granskas av någon utomstående. En annan orsak till ändrat beteende kan för 

vissa idrottare vara med syfte att spara tid eller energi, då noggrannhet kräver både tid och 

ork. (Deakin 2010, s. 27) 

1.2.4.2 Metoder för uppskattning av energiförbrukning 

De tillförlitligaste tillvägagångssätten för att mäta total energiförbrukning är 

helrumsspirometri, indirekt kalorimetri och dubbelmärkt vatten (DLW). Dessa metoder är 

dock väldigt dyra och de kräver både ett laboratorium med speciell utrustning samt kunniga 

testledare. Dessutom flyttas personen som undersöks utanför dennes normala miljö under 



14 

 

mätperioden. Två indirekta metoder är uppskattning genom hjärtfrekvensmätning och 

accelerometri. De är inte lika tillförlitliga som direkta metoder men ger en mer objektiv bild 

av deltagarnas energiförbrukning än vad exempelvis uppskattningar genom användning av 

aktivitetsfaktorer (PAL-värden)7 gör. (Keytel, Goedecke, Noakes, Hiiloskorpi, Laukkanen, 

van der Merwe & Lambert 2005, s. 290) 

 

En hjärtfrekvensmätare består av ett armbandsur och ett band med inbyggda elektroder som i 

höjd med hjärtat fästs runt bröstkorgen. Elektroderna registrerar hjärtats slag som visas på 

klockans display samt lagras i urets minne. Under måttligt intensiv träning finns ett linjärt 

samband mellan hjärtfrekvens (HR) och maximal syreupptagning (och energiförbrukning). 

Det vill säga, pulsen ökar proportionellt med syreupptagningen och ökad arbetsbelastning. 

Det har också visat sig att maximal hjärtfrekvens och maximal syreupptagning inträder nästan 

samtidigt. Genom att dividera submaximala värden med det maximala så erhålls den relativa 

maximala syreupptagningen respektive hjärtfrekvensen. Det bör noteras att dessa värden inte 

är identiska. Till exempel, 70 procent av maximal hjärtfrekvens motsvarar cirka 50 procent av 

maximal syreupptagning. Sambandet mellan hjärtfrekvens och energiförbrukning är dock 

endast linjärt vid måttlig samt intensiv träning. Vid lätt träning eller inaktivitet finns nästan 

ingen lutning på förhållandet mellan hjärtfrekvens och energiförbrukning. Under vila kan 

bland annat små rörelser, stress, ilska och oro höja hjärtfrekvens utan att syreupptagningen 

påverkas. Detta leder till underskattning av den faktiska energiförbrukningen och är en 

begränsning med att använda hjärtfrekvens för mätning av energiförbrukning. (Nilsson 2013, 

s. 25; Jeukendrup & Gleeson 2010, s. 90) 

 

Enligt tillverkaren är hjärtfrekvensmätaren Polar RS400:s tillförlitlighet plus minus ett slag 

per minut, eller en procent (Polar 2014, Support. RS400 Product support. Manuals. Getting 

Started Guide for Polar RS400 in Swedish). I en studie av Engström, Ottosson, Wohlfart, 

Grundström och Wisén (2012), testades mätarens validitet genom att mäta hjärtfrekvens med 

både elektrokardiogram (EKG) (som är den mest erkända metoden för hjärtfrekvensmätning) 

samt hjärtfrekvensmätaren Polar RS400. Resultaten visade en signifikant korrelation mellan 

hjärtfrekvens mätt med båda mätinstrumenten vilket talar för att hjärtfrekvensmätaren 

Polar RS400 är väl lämpad för hjärtfrekvensmätning vid träning. 
                                                
7 Vid uppskattning av TEE m.h.a. PAL-värden multipliceras RMR med en lämplig aktivitetsfaktor (Physical 
Activity Level/PAL-värde). För att räkna ut PAL används metabola ämnesomsättnings-värden (Metabolic 
Energy Turnover-värden/MET-värden) som är värden för hur mycket energi kroppen förbrukar under en viss 
aktivitet. Dessa multipliceras med tiden som aktiviteten pågår. (Manore & Thompson 2010, s. 105) 
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För att kunna uppskatta energiförbrukning vid träning med hjälp av hjärtfrekvensmätningar 

krävs kännedom om personens maximala syreupptagningsförmåga samt maximala 

hjärtfrekvens. Den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) kan mätas både med 

direkta (till exempel Douglas-säck och on-line teknik) samt indirekta (till exempel Åstrand- 

och Ekholm-Bak-test) metoder. En indirekt metod speciellt utformad för roddare är 

konstruerad av Kurt Jensen, testledare på Team Danmarks testcenter i Odense. Metoden 

grundar sig på roddarens genomsnittliga wattvärde vid ett 2000 meter test på Concept2 

roddergometer och utgår ifrån att 15 procent av energin under ett 2000 meter test kommer 

från anaeroba energiprocesser samt att 85 procent av det totala arbetet är likt 

wattanvändningen vid maximal syreupptagning. Vid beräkning av maximal syreupptagning 

används följande ekvation: (2000 meter max medelwatt × 85) ÷ 100. Därefter utläses det 

maximala syreupptagningsvärdet i ett koordinatsystem (se bilaga 2). Den maximala 

hjärtfrekvensen erhålls genom ett maximalt hjärtfrekvenstest. Ett upplägg som kan användas 

för att ta fram maximal hjärtfrekvens på roddergometer är följande: Efter en ordentlig 

uppvärmning ror roddaren tre stycken tre minuters intervaller med två minuter vila mellan 

varje. Den första intervallen ros i jämn hög fart (tävlingsfart). I den andra intervallen ökas 

farten till en till två sekunder snabbare än 2000 meter 500 meter split (500 meter split=tid per 

500 meter). Den sista intervallen går i stegrande fart och hastigheten ökas med två till tre 

sekunder per 500 meter varje minut (det vill säga, minut ett: tre sekunder under 2000 meter 

500 split, minut två: fyra till fem sekunder under 2000 meter 500 meter split och minut tre: 

högsta möjliga fart). (Fiskerstrand 2003, s. 11; 8) 

 

Med dessa värden kan sedan energiförbrukning vid träning beräknas. Genom att först dividera 

personens medelhjärtfrekvens under den registrerade perioden med den maximala 

hjärtfrekvensen och därefter multiplicera värdet med 100 så erhålls hjärtfrekvens i procent av 

maximal hjärtfrekvens. Då den relativa hjärtfrekvensen inte är identisk med den relativa 

syreupptagningsförmågan används Åstrand och Rodals graf (se bilaga 3, Nilsson 2013) 

(sambandet mellan hjärtfrekvens och syreupptag) för att få fram det relativa syreupptaget 

under träningen. Den maximala syreupptagningsförmågan uppskattas enligt ovan. Därefter 

beräknas den absoluta maximala syreupptagningsförmågan genom att multiplicera det relativa 

syreupptaget med den uppskattade maximala syreupptagningen. Den approximerade 

                                                
8 Testansvarig RF, mailkonversation den 18 mars 2014. 
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energiomsättningen är fem kilokalorier per liter syre (O2). Detta värde multipliceras med den 

absoluta maximala syreupptagningen för att få fram den genomsnittliga energiförbrukningen 

per minut. Slutligen multipliceras detta värde med antalet minuter registreringen varade och 

den totala energiförbrukningen för registreringen erhålls. (Nilsson 2013, s. 25); 9; Kenney, 

Wilmore & Costill 2012, s. 120) 

Exempel: Genomsnittlig hjärtfrekvens under hela passet: 149 slag per minut (bpm) 
Maximal hjärtfrekvens: 183 bpm  
Procentuell hjärtfrekvens: 81 % (149÷183 × 100) 
Procent av maximal syreupptagningsförmåga: 70 % (utläses från Åstrand & Rodals 
graf [se bilaga 3]) 
Uppskattad maximal syreupptagningsförmåga: 4 L O2·min-1 (se Kurt Jensens formel 
ovan) 
Absolut maximal syreupptagningsförmåga: 2,8 L O2·min-1 (0,7×4) 
Approximerad energiomsättning: 5 kcal·L-1 O2

 

Genomsnittsförbrukning: 14 kcal (2,8×5) 
Passets längd: 88 min 
Total energiförbrukning under passet: 1239 kcal (14×88) 

 

Accelerometrar är små apparater som kan fästas på kroppen och som registrerar samtliga 

accelerationer kroppen gör (det vill säga mäter all aktivitet utöver vilometabolismen). Antalet 

samt graden av acceleration ger en indikation av aktivitetsnivån. Accelerometrar kan 

registrera rörelser i en, två eller tre axlar, ju fler desto noggrannare. Oftast uttrycks 

accelerationerna i aktivitetsräkningar (till exempel steg eller kilokalorier). Mätningarna 

stämmer oftast bra överens med den verkliga energiförbrukningen. (Jeukendrup & Gleeson 

2010, s. 90) 

 

Accelerometrar är bäst på att registrera små rörelser samt under aktiviteter med låg intensitet 

vilket gör dem till ett bra komplement till hjärtfrekvensmätare vid uppskattningar av total 

energiförbrukning10. Handledsburna accelerometrar har påvisats upplevas som behagligare att 

bära vid sömn samt lätta att bära vid träning (Mahar, Rowe & Mahar 2013, ActiGraph. 

Research database. Comparison Of ActiGraph Hip Worn And Wrist Worn Activity Monitors 

For Assessment Of Physical Activity). I en studie av Cleland, Kikhia, Nugent, Boytsov, 

Hallberg, Synnes, McClean och Finlay (2013, s. 9198) framkom dock att höften är det bästa 

positionen för att registrera data för aktivitetsmätning vid daglig aktivitet (gång, löpband, 

sitta, ligga, stå & gå i trappor). 

 
                                                
9 Johnny Nilsson, föreläsning i kursen IV1 på GIH:s Tränarprogram den 13 september 2012. 
10 Elin Ekblom-Bak, handledning den 1 oktober 2014. 
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Mätningar av fysisk aktivitet genom användning av ActiGraphs triaxiala accelerometer GT3X 

har visat sig ge liknande värden som mätningar av syreupptagning vilket gör accelerometern 

till ett trovärdigt instrument (Kelly, McMillan, Anderson, Fippinger, Fillerup & Rider 2013, 

s. 6). I en studie på 16 kvinnor och elva män fann Davis, Byun, Ozemek och Kaminsky (2013, 

ActiGraph. Research database. Inter-instrument Reliability Of GT3X Accelerometers In A 

Free-living Condition) att accelerometern även ger godtagbar inter-instrument reliabilitet vid 

mätningar av fysisk aktivitet. Santos-Lozano, Torres-Luque, Marín, Ruiz, Lucia och 

Garantachea (2012, s. 994) styrker detta då deras resultat visade på höga intraklass 

korrelations koefficienter för x, y och z-axlarna samt för vektormagnitud, vilket innebär att 

interklass-instrumentreliabiliteten av GT3X accelerometern är bra i samtliga plan. 

Accelerometern GT3X+ är en nyare version av GT3X. Det som skiljer dem åt är endast 

batteritid, lagringskapacitet samt storlek. Därmed är valideringarna som gjorts på den äldre 

modellen giltiga även för den nyare GT3X+ modellen.11 

 

En persons energiförbrukning kan dock endast uppskattas om information om dennes 

vilometabolism finns. Det finns ett otal ekvationer att tillgå som sägs ge tillförlitliga 

uppskattningar av vilometabolismen när direkta metoder inte är praktiskt utförbara. För både 

aktiva män och kvinnor anses dock Cunningham ekvationen: 

vilometabolismen= 500 + 22(fettfri massa), vara den bästa (Manore & Thompson 2010, 

s. 106). Cunningham (Cunningham 1980, s. 2374) använde sig av de samma deltagarna som 

Harris och Benedict (1918, s. 371) gjorde i sin klassiska metabolismstudie på 239 (136 män 

och 103 kvinnor) normala (det vill säga icke elittränande) personer. Resultaten, att 70 procent 

av skillnaden i vilometabolismen avgörs av personens andel fettfria massa, styrkte tidigare 

fynd att den fettfria massan är den faktor som är mest betydande för vilometabolismen och 

utformade därav den linjära ekvationen ovan. Ålder och kön som tidigare ansetts vara 

avgörande för vilometabolismens storlek visade sig endast bidra lite till ekvationen. 

 

När ett värde för vilometabolismen finns kan den totala energiförbrukningen uppskattas 

genom att addera en persons energiförbrukning i vardagen samt vid träning, till personens 

vilometabolism (TEE=EE+EEE+RMR). 

                                                
11 ActiGraph Support, mailkonversation den 6 november 2014. 
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1.2.4.3 Low Energy Availability in Females Questionnaire –ett 
screeningverktyg för den kvinnliga triaden 

Low Energy Availability in Females Questionnaire (LEAF-Q) (låg energitillgänglighet i 

kvinnor-frågeformulär) är det första validerade självskattningsformuläret som konstruerats för 

att upptäcka kvinnliga idrottare med risk för den kvinnliga triaden (Melin et al. 2014, s. 543). 

Formuläret innefattar ett antal områden (menstruation, skador, yrsel, magfunktion, 

temperaturreglering i vila samt preventionsmedel) som tillsammans möjliggör en bedömning 

av respondentens energitillgänglighet. Frågorna är utformade så att respondenten svarar på en 

Likert-typ ordinal skala vilket är en skala där forskaren använder ett antal påståendeansatser i 

vilka de svarande kan instämma i varierande grad (Trost 2012, s. 167) (till exempel, 

självrapportering av frekvensen av olika symtom: (1) ja, några gånger per dag (2) ja, några 

gånger per vecka (3) ja, 1-2 gånger per vecka (4) sällan eller aldrig [Melin et al. 2014, 

s. 541]). Poängen adderas och resultatet faller över eller under en bestämd gräns (≥8) som står 

för risken att drabbas av triaden. 

 

LEAF-Q formuläret visar en godkänd känslighet samt specificitet liksom intra-instrument 

reliabilitet vilket indikerar att det har en god potential att vara ett användbart screeningverktyg 

för identifiering av kvinnliga idrottare med risk för att drabbas av den kvinnliga triaden, samt 

ett relevant komplement till validerade screeningverktyg som redan existerar för stört 

ätbeteende. LEAF-Q har dock än så länge endast blivit validerat i en specifik grupp kvinnliga 

uthållighetsidrottare. Formuläret återfinns i sin helhet i bilaga 4. (ibid, s. 543 f.). 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 The Female Athlete Triad och Relative Deficiency in Sport 

År 1992 upptäcktes, som tidigare nämnt, den kvinnliga triaden -ett samband mellan 

ätstörningar, amenorré samt osteoporos, inom idrotter där det är fördelaktigt att vara ”lean” 

(större muskel:fett kvot). Femton år senare gick en grupp forskare ihop och sammanställde 

vad detta innebar mer konkret. De ansåg att triadens komponenter snarare bör definieras som 

energitillgänglighet, fungerande av menstruation samt skelettstyrka, och att samtliga delar ska 

förstås som spektrum som sträcker sig från frisk till sjuk med de kvinnliga idrottarna på och i 

rörelse längs dessa spektrum (Loucks 2010, s. 193). Den kvinnliga triaden omdefinierades 

med andra ord till att avse sambanden mellan energitillgänglighet, menstruell funktion samt 

bentäthet, som kan få kliniska uttryck som ätstörningar, funktionell hypotalamisk amenorré 
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(FHA) (utebliven menstruation) och osteoporos (Nattiv et al. 2007, s. 1867). Komponenterna i 

triaden är interrelaterade eftersom energiunderskott förknippat med stört ätbeteende spelar en 

kausal roll i menstruella störningar och en hypoöstrogenisk miljö som förknippas med 

amenorré spelar en kausal roll i låg energitillgänglighet (De Souza et al. 2014, s. 290). 

 

Sedan 2007 har vetenskapliga bevis och kliniska experiment visat att den bakomliggande 

orsaken till triaden är en energibrist i förhållande till energiintag samt energiförbrukning för 

att upprätthålla homeostas, hälsa, daglig aktivitet, tillväxt samt träning. Det står även klart att 

det kliniska fenomenet inte är en triad av låg energitillgänglighet, menstruell funktion och 

benhälsa, utan snarare ett syndrom som ett resultat av relativ energibrist, som påverkar många 

fysiologiska funktioner. Dessa är: ämnesomsättningen, menstruell funktion, benhälsan, 

immunförsvaret, proteinsyntesen samt den kardiovaskulära- och psykiska hälsan. Effekterna 

har, som nämnt, nu även påvisats påverka även män (RED-S, se nedan). Triadbegreppet 

existerar med andra ord än idag men ett nytt har nu introducerats som är bredare och mer 

övergripande -Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) (relativ energibrist i idrott). 

Begreppet står för paraplysyndromet och innefattar den kvinnliga triaden. RED-S avser den 

störda fysiologiska funktionen på, men inte begränsad till: basalämnesomsättningen, 

menstruationen, benhälsan, immunförsvaret, proteinsyntesen samt hjärthälsan. (Mountjoy et 

al. 2014, s. 491) 

 

Nio studier (n=991) hade fram till 2013 undersökt den samtida förekomsten av triadens 

samtliga komponenter hos kvinnliga idrottare. Resultaten visar att en relativt liten andel 

(0 %-15,9 %) av idrottarna hade alla triadens komponenter. Tre av dessa är studier som rör 

kvinnliga idrottare i gymnasieålder (n=328). Där framkommer att endast 1,0 till 1,3 procent 

hade samtliga triadsymtom simultant men att hela 16 till 54 procent uppfyllde minst en av 

triadens komponenter, vilket indikerar att dessa tillstånd förekommer redan i ungdomsåren 

bland kvinnliga idrottare. För samtliga studier var siffran för ett symtom 16 procent till 60 

procent. (Gibbs, Williams & De Souza 2013, s. 988) 

 

Melin et al. (2014, s. 444) fann i sin studie där de screenat 45 svenska kvinnliga 

uthållighetsidrottare (inga roddare) på seniornivå för att undersöka om de hade låg 

energitillgänglighet att 38 procent hade en energitillgänglighet på under 30 kilokalorier per 

kilogram fettfri massa per dag. 



20 

 

1.3.2 Hälsokonsekvenser av låg energitillgänglighet 

En energitillgänglighet på under 30 kilokalorier per kilogram fettfri massa per dag i fem dagar 

har visat sig tillräckligt för att reducera blodglukos- och leptinnivåerna, störa pulseringen av 

gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) samt gulkroppshormon (LH) och triiodothyronine 

(T3), höja kortisolnivån liksom öka skelettnedbrytande markörer i stillasittande kvinnor med 

normal menstruation (Loucks & Thuma 2003, s. 297). Låg energitillgänglighet förändrar även 

metabola hormonnivåer (till exempel insulin och somatomedin C) samt 

substratkoncentrationer (till exempel fettsyror och ketoner) (Nattiv et al. 2007, s. 1872). 

Människokroppen är dock en fascinerande mekanism som klarar att kompensera för dessa 

tillstånd, men i längden är situationen ohållbar. Energitillgänglighet kan variera från dag till 

dag men effekterna på menstruationen samt bentätheten i skelettet märks inte av förrän några 

månader respektive flera år (De Souza et al. 2014, s. 296). Det har påvisats att det negativa 

svaret till följd av fem dagar med låg energitillgänglighet försvinner vid 8-14 års 

gynekologisk ålder (antal år sedan menarché), vilket tyder på att unga kvinnor är mer känsliga 

för låg energitillgänglighet än äldre kvinnor (Loucks 2006, s. 3162). 

 

Ovan nämndes hur låg energitillgänglighet påverkar hälsan. De kliniska symtom på låg 

energitillgänglighet som rapporterats bland idrottare är oftast inte undervikt, utan istället 

utebliven effekt av träning, trötthet, rubbad produktion av sköldkörtelhormoner, för lågt 

blodsocker, låg vilopuls samt ett lågt blodtryck (Melin, Sjödin & Tornberg 2013, s. 39). 

Effekterna av låg energitillgänglighet på idrottande ungdomar är liknande de vuxnas. I tillägg 

till menstruella störningar, försämrad benhälsa, ökad skaderisk och risk för att drabbas av 

ätstörningar riskerar de dock även att stanna i längdtillväxten samt skjuta fram puberteten 

(Desbrow et al. 2014, s. 7). 

 

Utifrån litteraturen förstås att de tre stora faktorerna för kvinnliga idrottare är 

menstruationsrubbningar, osteoporos samt försämrad prestationsförmåga. 

 

Menstruation 

Låg energitillgänglighet hämmar kroppens produktion av könshormoner. Detta kan ge 

kvinnor menstruationsrubbningar då pulseringen av gulkroppshormon påverkar sekretionen 

av gonadotropinfrisättande hormon som styr frisättningen av könsspecifika hormoner. När 

frisättningen av gonadotropinfrisättande hormon sjunker gör frisättningen av könshormon 
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desamma. Hos kvinnor innebär detta sjunkande nivåer av östrogen och gulkroppshormon 

(progesteron) vilket kan leda till funktionell hypotalamisk amenorré. Kroppens system går ner 

på sparlåga när låg energitillgänglighet uppstår, och mindre energi ges till cellbildning, 

termoreglering, tillväxt samt reproduktion. Energin omfördelas till de processer som 

säkerställer individens överlevnad i det akuta skedet och som, bortsett från fortplantning, 

säkerställer människoartens fortsatta existens. Som konsekvens bortprioriteras fortplantningen 

tills mer energi blir tillgänglig. Kompensationen tenderar därmed att återställa 

energitillgängligheten samt säkra överlevnad men försämra hälsan. (Melin, Sjödin & 

Tornberg 2013, s. 39; Loucks 2010, s. 194) 

 

Fysiskt aktiva kvinnor drabbas oftare än den allmänna populationen av 

menstruationsrubbningar. Detta är speciellt framstående i rodd där kvinnor har rapporterats 

vara utsatta för en högre risk på grund av den omfattande träningen som idrotten innefattar 

och kroppsviktminskningarna som ofta förknippas med lättviktsrodd för att möta viktkraven 

(Warden, Gutschlag, Wajswelner & Crossley 2002, s. 832). 

 

Benhälsa 

Ben bryts ner och byggs upp kontinuerligt, en process som kallas benomdaning och som 

regleras av hormoner och tillväxtfaktorer. Om nedbrytningen överstiger formationen förloras 

benmassa vilket, om det pågår under en längre period, kan leda till osteoporos (benskörhet) 

och ökad risk för frakturer. Det finns tre primära orsaker som påverkar benomdaningen: 

hormonellt status, viktbärande fysisk aktivitet och träning samt kostintag (speciellt kalcium 

[Ca]). Förutsättningen för att få en stark benstomme är att benformationen under puberteten 

och fram till 20-25 års ålder är större än nedbrytningen. Att ha hormonrubbningar på grund av 

låg energitillgänglighet under dessa levnadsår reducerar möjligheterna för att bygga upp ett 

starkt skelett. Utöver en nedsatt produktion av könshormoner medför låg energitillgänglighet 

en ökad frigivning av kortisol som ökar nedbrytningen av skelettet. Samtidigt hämmas 

produktionen av somatomedin C och leptinämnen som är nödvändiga för uppbyggnaden av 

skelettet. Det finns vissa bevis för att amenorré påverkar icke viktbärande ben mer än 

viktbärande eftersom träning kan skydda viktbärande ben. Risken att drabbas av låg bentäthet 

i icke viktbärande idrotter är därmed större än den för idrottare inom viktbärande idrotter. 

Idrottare har visats ha en ökad bentäthet som är 5-30 procent högre än motsvarande 

kontrollgrupper. (Kerr, Khan & Bennell 2010, s. 200-209; Melin, Sjödin & Tornberg 2013, 

s. 39; Nichols, Sanborn & Essery 2007, s. 1002 f.) 
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Med upprepad belastning samt obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning kan mikroskador 

uppstå. Påföljande ansamling av mikroskador kan öka längs ett kontinuum och leda till en 

stressfraktur. Eftersom stressfrakturer är resultatet från mekanisk belastning är det inte 

förvånande att de flesta stressfrakturer uppstår i de nedre extremiteterna där markimpakten 

spelar en stor roll. Revben är dock en icke-viktbärande plats där de ofta förekommer. De 

uppstår hos cirka 6,1-12 procent av roddpopulationen och står för den mesta förlorade tiden 

från vattnet samt tävling. Menstruella störningar är en riskfaktor för stressfrakturer. 

Stressfrakturer förekommer två till fyra gånger oftare bland fysiskt aktiva kvinnor med 

oregelbunden menstruation än hos deras eumenorréiska motsvarigheter. Något, som nämnt, 

även forskning inom roddrelaterade skador bekräftar. Stressfrakturer på revben är en ofta 

förekommande åkomma hos kvinnliga roddare men det bör kommas ihåg att etiologin är 

multifaktorell och beror inte enbart på könsrelaterade faktorer utan även på träningsrelaterade 

samt (biomekaniska) faktorer. (Warden et al. 2002, s. 820-833) 

 

Fastande och energirestriktion kan främja bennedbrytning och försämra ny- eller återbildning 

på så kort tid som 24 timmar (Hill & Davies 2002, s. 1824). Att återfå menstruationen kan 

dock ta flera månader och förbättringar i bentäthet sker betydligt långsammare, ofta över flera 

år (De Souza et al. 2014, s. 297). 

 

Prestationsförmåga 

När energiintaget är otillräckligt blir tillgängligheten av kolhydrater också det lågt vilket ökar 

frisättningen och förbränningen av fett, men även nedbrytningen av protein till socker för att 

säkra energi till hjärna och nervsystem. Då muskulaturen är kroppens största proteinkälla 

tvingas kroppen använda det kroppsegna proteinet vid svält, för att se till att den glukos som 

finns går till hjärnan. Om återhämtning eller reparation av muskulaturen inte sker kommer 

muskulaturen att försvagas av träningen och risken för överbelastningsskador stiger. Även 

risken för akuta skador tros öka med sjunkande blodglukosnivåer då musklernas och leverns 

glykogendepåer blir låga, vilket gör att blodsockret kan sjunka under det normala och 

tillförseln av socker till hjärna och nervsystem blir otillräcklig. Dålig glukostillförsel till 

hjärnan kan leda till sänkt koncentrations- och reaktionsförmåga vilket ökar skaderisken 

ytterligare. (Melin, Sjödin & Tornberg 2013, s. 39) 
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Rubbningarna i produktionen av tillväxt-, sköldkörtel- och stresshormoner försätter kroppen i 

ett katabolt tillstånd. Detta tillstånd kan även påverka annan vävnad, inklusive muskel samt 

bindväv, vilket kan förklara sambandet mellan oligo- eller amenorré och icke skelettrelaterade 

skador (Rauh, Nichols & Barrack 2010, s. 248). Rauh, Nichols och Barrack (2010) styrkte 

detta påstående i sin studie där de fann ett signifikant samband mellan restriktivt ätande och 

skador som varade i mer än 22 dagar hos 163 kvinnliga idrottare i gymnasieålder. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att göra en fallbeskrivning av energitillgängligheten hos fyra 

utövare i den svenska kvinnliga junioreliten i rodd, säsongen 2014. 

Frågeställningar 

- Hur såg energitillgängligheten ut hos de fyra studerade svenska kvinnliga 

juniorroddarna? 

- Skiljde sig energitillgängligheten hos de fyra svenska kvinnliga juniorroddarna åt, 

precis innan påbörjad- och precis innan avslutad tävlingssäsong? 

2 Metod 

2.1 Litteratur 

För att undersöka forskningsläget kring låg energitillgänglighet bland elitidrottare, då främst 

roddare på juniornivå, har tryckt litteratur inom ämnet använts. Vidare har en litteratursökning 

genomförts i databaserna SportDiscus, PubMed och Ebsco, samt i sökmotorerna Google 

Scholar och Google, på webben. Både original och översiktsartiklar som summerat 

forskningen har inkluderats och samtliga är kollegialt granskade publikationer under perioden 

1918 till 2014. För detaljerad sökhistorik hänvisas till bifogad litteratursökning (se bilaga 1). 

En del av den litteratur som använts har många år på nacken men beslutades ändå för att 

inkluderas då den i vissa fall var orginalkällor som refereras till än idag (till exempel Harris-

Benedict, 1918) och i andra fall var den bästa som kunde hittas inom området. 

2.2 Studiens design 

2.2.1 Planering 

Då fokus i detta arbete var att studera energitillgängligheten hos kvinnliga juniorer inom rodd 

valdes en kvantitativt inriktad ansats. Målet var att göra en fallstudie på ovan nämnd grupp. 
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Innan genomförande av den första testperioden övervägdes noga vilken metod som 

förväntades ge bäst resultat utifrån rådande förutsättningar, för att säkerställa studiens 

validitet samt reliabilitet. Kontinuerliga möten med forskare inom ämnet ägde rum vilket 

ledde till att ursprungsplanerna justerades en del innan studiens början samt under dess gång. 

Denna process var nödvändig för att vidga vyer samt för att planeringen skulle bli bra. 

2.2.2 Målgrupp, urval, rekrytering och bortfall 

Intresset låg främst i att undersöka hur energitillgängligheten ser ut bland svenska kvinnliga 

lättviktsroddare då denna grupp kan tänkas vara utsatt för en stor risk att drabbas av låg 

energitillgänglighet eftersom lättviktsroddare ofta måste tänka på sin vikt och träningen de 

utför är väldigt energikrävande. Då det vid studiens början endast fanns ett fåtal potentiella 

deltagare i denna grupp bedömdes det att det skulle vara för svårt att garantera anonymitet. 

Valet föll därmed istället på kvinnliga juniorer. Om än även här antalet till slut blev litet så 

garanterades anonymitet då det fanns fler juniorer. 

 

Då avsikten var att ha så högt rankade roddare som möjligt med i studien valdes de bästa 

flickorna vid tiden för studien. Därmed rekryterades flickor (n=10) som säsongen 2014 var 

påtänkta att representera Sverige på Baltic Cup12 (BC) (n=10) samt till Nordiska 

Juniormästerskapen (JNM) (n=8) tävlingssäsongen 2014 i klasserna ”damjuniorer 15-16 år” 

(DJB) samt ”damjuniorer 17-18 år” (DJA), det vill säga flickor i åldrarna 15-18 år med en 

uppskattad roddbakgrund på två till sex år samt träningsvolym på mellan 250-400 timmar per 

år. För att deltaga i studien fick de flickor som svarade ja till att medverka, bekräfta att de inte 

åt p-piller, eftersom det skulle ge missvisande information om deras menstruationsstatus. 

Efter att kontaktuppgifter till flickorna erhållits, genom en ansvarig för Svenska 

juniorlandslaget i rodd, togs en första kontakt med flickorna via telefonsamtal. Samtalen 

följdes, till de intresserade, upp av ett informationsbrev med en kort beskrivning av studiens 

syfte samt upplägg (se bilaga 5). Ett samtyckesformulär bifogades vilket varje deltagare samt 

dess tränare och målsman (om deltagaren var under 18 år), fick signera och returnera i ett 

bifogat frankerat svarskuvert. 

 

Totalt sex flickor (det vill säga 60 procent gensvar) gav skriftligt samtycke till att medverka i 

studien. En av dem återkallade senare detta. Därtill exkluderades en deltagare från studien 
                                                
12 Baltic cup= en internationell regatta för juniorer (15-17 år). Medverkande länder är: Vitryssland, Danmark, 
Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige, Ryssland och Polen, och regattan är till för att 
samla erfarenhet till kommande seniorregattor. (Studieförfattarens egen förklaring.) 
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under studiens gång på grund av internt bortfall. Därmed var det totalt fyra deltagare som 

slutförde studien. 

2.2.3 Etik 

Innan första testperiodens början informerades deltagarna muntligt samt skriftligt om de fyra 

forskningsetiska kraven: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 84). Studien godkändes av handledare på Gymnastik- och 

idrottshögskolan som även bekräftade att ansökan om etiskt tillstånd inte var nödvändigt då 

studien inte innefattar några invasiva metoder. Deltagarna informerades även kort om studiens 

syfte. Skriftligt samtycke från tränare samt målsman krävdes om deltagaren var under 18 år. 

 

Samtlig information från deltagarna kodades för att säkerställa att ingen personlig information 

skulle komma i orätta händer, samt beslutades det att information angående personalia (det 

vill säga: ålder, vikt, längd, ålder för menarché, träningsålder [antal år inom rodd], 

träningsvolym, maximal syreupptagningsförmåga, fettfri massa och vilometabolism), skulle 

presenteras som medelvärden med standardavvikelser för att säkerställa att ingen information 

skulle kunna kopplas till enskilda deltagare. För studien hade det varit intressant att kunna 

jämföra deltagarna samt undersöka eventuella kopplingar till energitillgänglighetsstatusen. 

Studieförfattaren ansåg dock att en hänsyn till etiska aspekter är av högre prioritet. 

 

Ett stort etiskt problem är att studien är identitetskränkande i sin natur. Frågor som rör vikt, 

menstruation samt ätbeteende kan upplevas som jobbiga, inte minst i åldrarna som studerats. 

Medvetenhet om detta gjorde att mycket arbete lades ner för att kunna garantera anonymitet. 

En plan gjordes upp för handlande vid eventuellt uppdagande av troliga ätstörningar då det 

inte kunde garanteras att ingen av deltagarna hade en ätstörning. Statistiskt sett så är 

sannolikheten stor. ”Sundgot-Borgen och Torstveit fann i sin studie att var fjärde kvinnliga 

uthållighetsidrottare hade ätstörningar jämfört med nio procent i den allmänna populationen” 

(Nattiv et al. 2007, s. 1871). 

2.3 Insamling och bearbetning av data 

Under två perioder á sju efterföljande dygn, den första två veckor innan tävlingssäsongen 

2014:s början och den andra två respektive tre veckor innan Svenska Mästerskapen (SM) 

samt Baltic Cup (det vill säga, säsongsavslutningen/två av säsongens stora mål), utfördes 

registreringar av energiintag samt mätningar av total energiförbrukning och energiförbrukning 
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vid träning för att sedan kunna beräkna deltagarnas energibalans samt energitillgänglighet. Ett 

frågeformulär (LEAF-Q) fylldes även i av deltagarna för att på ännu ett sätt ta reda på om 

deras energitillgänglighet var tillräcklig. 

 

På grund av att deltagarna var bosatta runt om i Sverige genomfördes samtlig kommunikation 

med deltagarna telefon-, sms- samt postledes. Samtliga deltagare erhöll via post ett varsitt 

kodat testkit bestående av: en accelerometer (GT3X+, ActiGraph LLC, Pensacola, Florida, 

USA), en hjärtfrekvensmätare (Polar RS400, Stockholm, Sweden), en kostdagbok, ett 

frågeformulär (LEAF-Q) samt tabeller för att notera vikt samt tid för- och typ av utförd 

träning. De fick även uppge maximal hjärtfrekvens samt personbästa (och testets medelwatt-

värde) på 2000 meter roddmaskin för att möjliggöra vidare analyser, samt träningsålder för att 

få en bild av deltagarnas träningsbakgrund. Utförliga skriftliga instruktioner rörande mätning 

av samtliga parametrar samt en kortare lathund med huvuduppgifterna per dag bifogades (se 

bilaga 6). Mätningarna av kroppsvikt uppmanades att ske i fastande tillstånd, direkt vid 

uppvaknandet varje morgon. Om deltagaren inte kände till sin maximala hjärtfrekvens eller 

hade fått den mätt under det senaste året av testledare på Bosöns idrottsfysiologiska 

laboratorium (Stockholm), fick de instruktioner om hur de skulle gå till väga för att utföra ett 

sådant test, då kännedom om detta värde krävdes för analysen av hjärtfrekvenskurvorna efter 

varje testperiod. Även information om detta tillvägagångssätt återfinns bland instruktionerna i 

bilaga 6. 

 

Deltagarna kontaktades via telefon innan, under samt efter genomförd testperiod för att säkra 

att informationen och testkitten nått fram, reda ut eventuella oklarheter, ge uppmuntran till att 

vara noggranna genom hela perioderna samt höra hur de upplevt perioden. Insamlad data 

matades in i datorprogrammet Microsoft Excel: Mac 2011 (Microsoft Corporation) vid ett och 

samma tillfälle av studieförfattaren efter respektive testperiod. 

2.3.1 Energiintag 

I denna studie uppskattades deltagarnas energiintag genom självrapportering i kostdagböcker, 

utifrån självuppskattning med hjälp av hushållsmått. Dessa instruktioner finns, liksom övriga, 

att läsa i bilaga 6. Kostdagböckerna fördes under sju efterföljande dagar i två perioder. Vikten 

av att bibehålla sitt vanliga ätmönster under testperioderna poängterades både skriftligt och 

muntligt. 
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För att undvika att tolkningarna av kostdatan skulle skilja analyserades kostdagböckerna av en 

och samma person (studieförfattaren) vid ett och samma tillfälle efter varje period med hjälp 

av kostanalysprogrammet Dietist Net (Grupp) (Kost och Näringsdata AB, Bromma, Sverige). 

Där motsvarande livsmedel inte kunde hittas i programmet letades dess energiinnehåll upp på 

livsmedlets varumärkes hemsida och lades till i programmet, alternativt valdes ett livsmedel i 

programmet som studieförfattaren ansåg likvärdigt. Till exempel valdes ”F-müsli banan” 

(AXA) istället för ”Frebaco fruktmüsli”. Dessa livsmedel skiljer sig gällande 

näringssammansättning men har samma energiinnehåll och bedömdes därmed som likvärdiga 

eftersom studien endast hade för avsikt att mäta energiintag. I vissa fall konsulterades 

hemsidan www.receptfavoriter.se (Mattsson, 2014) för information om vikt av olika 

livsmedel i olika former (till exempel 1 dl rå/kokt pasta) då analysprogrammet ibland saknade 

denna information. I de fall deltagarna inte angett kompletta uppgifter om livsmedlen (till 

exempel inte angett fetthalt), gjordes en bedömning utifrån deltagarens hela kostregistrering 

alternativt valdes ”mellan”/normala, till exempel fetthalten (det vill säga, om till exempel 

alternativen för filmjölk var 0,5, 3 och 4,2 procent så valdes tre procent om fetthalten var 

ospecificerad). Via programmet erhölls deltagarnas kilokalorimängder dagvis. 

2.3.2 Energiförbrukning 

I denna studie användes accelerometrar samt hjärtfrekvensmätare för att uppskatta deltagarnas 

totala energiförbrukning samt energiförbrukning vid träning. Registreringarna ägde rum under 

samma period som deltagarna förde kostdagbok, vilket enligt litteraturen är att föredra 

(Mountjoy et al. 2014, s. 494). Accelerometer samt hjärtfrekvensmätare bars på höft 

respektive runt bröstkorgen dygnet runt under hela testperioderna med undantag för vid dusch 

och bad (i somliga fall även nattetid). Liksom inför kostregistreringen uppmanades deltagarna 

att leva som vanligt och följa sina träningsscheman. 

 

Första steget i analysarbetet var att bestämma sju dygn som skulle inkluderas då vissa 

deltagare registrerade längre än sju dygn. Dygnen som valdes var de som deltagarna även 

hade kostregistrerat. Ett par av deltagarna avslutade accelerometerregistreringen en natt för 

tidigt. Dessa inkluderades ändå då energiförbrukningen, utöver basalmetabolismen, under 

natten inte är särskilt hög. Inga extra kilokalorier adderades till de deltagare som avslutat 

registreringen tidigt eller tagit av accelerometern nattetid. 

 

Överföring av rådatafilerna från accelerometrarna till datorn samt den slutliga analysen 
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utfördes med hjälp av mjukvaran ActiLife 6 (ActiGraph LLC, Pensacola, Florida, USA). 

Freedson VM3 Combination (´11) formeln som inkorporerar deltagarnas vikt användes för att 

uppskatta deltagarnas energiförbrukning. Formeln består av två formler, en som registrerar 

vid låg aktivitet och en som registrerar vid högre aktivitet. Epoklängden som valdes var 60 

sekunder. I och med lineariteten i formeln kan ActiLife skala icke- 60 sekunders epoker upp 

till deras 60 sekunders motsvarighet sedan tillbaka ner igen för att få ett per epok 

kilokalorivärde (ActiGraph 2011, Support. Knowledge Base. ActiLife Software. Data Scoring 

(EE, METs, Bouts, Cut Points, Sedentary Analytics). Varje deltagares vikt, till närmsta 

0,1 kilogram, fördes in i analysmallen vilket formeln krävde för att fastställa deltagarnas 

energiförbrukning. Enligt ActiGraph bör inte energiförbrukningsformlerna de tillhandahåller 

användas vid beräkning av energiförbrukning för ungdomar under 19 år. I detta fall fanns 

dock inga alternativ eftersom ActiLife inte erbjuder någon liknande formel för personer i 

yngre åldrar. ActiGraphs text beror på att de haft som yngst 19 åringar med i sina 

metodstudier. Deltagarna i denna studies rörelsemönster torde dock inte skilja märkvärt från 

en 19 årings. 

 

I träningsdagböckerna fick deltagarna notera klockslag, varaktighet samt typ av aktivitet för 

varje träningspass. I denna studie räknades allt deltagarna själva rapporterade som träning i 

träningsdagböckerna som träning. Denna information användes för att jämföra 

energiförbrukningen som accelerometerdatan visade med den som beräknades utifrån 

hjärtfrekvensen. Av totalt 61 pass visade hjärtfrekvensmätarna högst värden för 

energiförbrukningen vid 44 tillfällen. Nio av de pass som accelerometerdatan användes, 

användes på grund av att en deltagares pulsregistrering i testperioden vid säsongens slut 

försvann under datahanteringen. Ytterligare användes accelerometerdatan för sju lågintensiva 

pass där accelerometrarna visade högre värden än hjärtfrekvensregistreringarna. Det var med 

andra ord endast åtta (varav sju lågintensiva) pass som accelerometrarna registrerade högre 

värden än hjärtfrekvensmätarna. 

2.3.2.1 Energiförbrukning vid träning 

För att möjliggöra en uppskattning av deltagarnas maximala syreupptagningsförmåga, vilket 

är nödvändig information vid beräkning av energiförbrukning vid träning fick deltagarna 

notera medelwatt-värdet på sitt senaste 2000 meter test på roddmaskin. För att accepteras 

skulle testet vara utfört inom en månad från denna studies första testvecka. Testvärdet 

applicerades i den danske testledaren Kurt Jensens formel som bygger på deltagarnas 2000 
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meter max watt: (2000 meter max medelwatt × 85) ÷ 100. Därefter utlästes det maximala 

syreupptagningsvärdet i tillhörande koordinatsystem (se bilaga 2). 

 

Hjärtfrekvensregistreringarna analyserades i mjukvaran Polar TrainerPro 5 och 

energiförbrukning vid träning beräknades därefter enligt metoden som beskrivs i under rubrik 

1.2.5.2. 

2.3.2.2 Total energiförbrukning 

För uppskattning av deltagarnas vilometabolism användes Cunningham ekvationen: (för både 

kvinnor och män) vilometabolism= 500 + 22(fettfri massa). 

 

I denna studie användes ett referensvärde, hämtat från litteraturen, för kvinnliga roddares 

andel fettmassa. Detta var 12-18 procent (Jeukendrup & Gleeson 2010, s. 316) vilket ansågs 

rimligt. Medianen (det vill säga, 15 procent) av detta intervall valdes som andel fettmassa. 

Procenten fettmassa räknades om till kilogram genom att först dividera 15 procent med 100 

procent och därefter multiplicera resultatet med kroppsvikten. Därefter subtraherades 

fettmassan från den totala kroppsvikten för att få fram den fettfria massan. 

 

Efter att vilometabolismen uppskattats kunde den totala energiförbrukningen i sin tur 

uppskattas genom att addera deltagarnas vilometabolism till respektive accelerometer- och 

hjärtfrekvensdata (till exempel dag ett för en deltagare: deltagarens vilometabolism 

medelvärde för de sju dagarna plus energiförbrukning dag ett plus energiförbrukning vid 

träning dag ett). I de fall hjärtfrekvensregistreringen visade högre värde (det vill säga vid 

träningstillfällena) ersatte hjärtfrekvensdatan accelerometerdatan men i övrigt användes 

accelerometerdatan. 

2.3.3 Energitillgänglighet 

2.3.3.1 Uppskattning av energitillgänglighet 

Deltagarnas energitillgänglighet räknades ut genom att subtrahera energiförbrukningen vid 

träning från energiintaget (EA=EI-EEE) och uttrycktes sedan i förhållande till kilogram fettfri 

massa per dag (kcal·kg-1 FFM·dag-1) genom att dela den fettfria massan med värdet för 

energitillgänglighet. Då de flesta effekter uppstår när energitillgängligheten sjunker under 30 

kilokalorier per kilogram fettfri massa per dag användes detta värde som gräns för låg 
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energitillgänglighet. Återigen användes referensvärdet ovan som återfanns i litteraturen 

(85 procent, det vill säga medianen av 82-88 procent) för deltagarnas andel fettfria massa 

(ibid). Vid beräkningen av energitillgängligheten användes medelvärdet för de sju dagarna för 

den fettfria massan. 

 

Självskattningsformuläret Low Energy Availability in Females Questionnaire (LEAF-Q) 

användes för att på ännu ett sätt få en bild av deltagarnas energitillgänglighet. 

Självskattningsformuläret användes även för fastställande av deltagarnas menstruella funktion 

då flera av frågorna rör detta område. Skadefrekvensen studerades likaså utifrån formuläret 

men beslutades för att inte presenteras då det kan möjliggöra identifiering av deltagarna. 

Analysen av svaren utfördes med hjälp av LEAF-Q scoring key (se bilaga 4) och gränsen för 

låg energitillgänglighet var, liksom instrumentets fastställda gräns, åtta (det vill säga, 

LEA=under åtta poäng). 

2.3.3.2 Uppskattning av energibalans 

Deltagarnas energibalans beräknades per dag genom att subtrahera varje dags totala 

energiförbrukning (vilometabolism-medelvärdet för de sju dagarna plus energiförbrukningen i 

vardagen plus energiförbrukningen vid träning) från samma dags energiintag. 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Ett antal ansatser gjordes för att göra studien så trovärdig och tillförlitlig som möjligt. 

2.4.1 Matematiska beräkningar 

Samtliga uppskattningar utfördes i Microsoft Excel: Mac 2011, med hjälp av programmets 

matematiska formler. Studiens tillförlitlighet minskas något då de data som använts i 

beräkningarna är självrapporterad (till exempel kostregistreringarna), delvis uppskattad (till 

exempel värden för deltagarnas fettfria massa) samt i ett fall ett värde hämtat ur litteraturen. 

 

Till en början användes Harris-Benedict-ekvationen13 för att uppskatta vilometabolismen då 

deltagarnas fettfria massa var okänd. När det kom till stadiet i beräkningarna där de värden 

som erhållits för energitillgänglighet skulle uttryckas i kilokalorier per kilogram fettfri massa 

uppmärksammades dock att ett värde för fettfri massa trots allt behövdes för att kunna 

                                                
13 Harris-Benedict (för kvinnor): RMR= 655,0955 + [9,5634 × vikt (kg)] + [1,8496 × längd (cm)] - [4,6756 × 
ålder (år)]) (Harris & Benedict 1918, s. 373). 
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bedöma deltagarnas energitillgänglighetsstatus (det vill säga, om de föll över eller under 30 

kilokalori-gränsen). I litteraturen (Jeukendrup & Gleeson 2010, s. 316) återfanns ett 

referensvärde för kvinnliga roddare. Det är dock oklart på vilka värdet grundas. Tolv till arton 

procent verkar rimligt men det bör poängteras att den fettfria massan är väldigt individuell 

och kan även skilja i olika åldrar. Om Harris-Benedictekvationen använts, som utgår från 

ålder, längd och vikt, hade värdet för deltagarnas vilometabolism blivit lägre (till exempel, en 

deltagare får 1494 jämfört med 1682 kilokalorier) och därmed energibalansen mer positiv. 

Det är svårt att veta om det som är närmast verkligheten skulle vara att använda 

referensvärdet som är helt opersonligt eller den ”mindre tillförlitliga” ekvationen. Det 

beslutades till slut att det oavsett metod skulle vara bäst att vara konsekvent (det vill säga 

använda samma värde för den fettfria massan genom hela studien). Valet föll på värdet i 

litteraturen och Cunninghamekvationen nyttjades. 

 

När direkta värden inte finns att tillgå kan i vissa fall referensvärden användas. Det gäller 

dock att målgruppen är så lik den egna som möjligt. I denna studie ansågs det värde som 

återfanns för maximal syreupptagningsförmåga inte rimligt. Därav valdes att översätta 

deltagarnas 2000 meter-testvärden till ett uppskattat maximalt syreupptag vilket gav ett 

uppskattat värde men troligtvis relativt nära sanningen. Ett tillvägagångssätt för att få 

resultaten mer tillförlitliga skulle eventuellt kunna vara att beräkna energiförbrukningen vid 

rodd separat. Deltagarna skulle då ha kunnat få utföra tre stycken submaximala fyraminuters 

roddmaskinsintervaller på bestämda belastningar där de noterat medelhjärtfrekvens från de 

sista 15 sekunderna. Att tillgå finns nämligen syreupptagningsvärden från relativt många 

roddare på olika submaximala belastningar, och med tre submaximala hjärtfrekvensvärden 

samt effektutveckling från deltagarna skulle då ett uppskattat syreupptagningsvärde på olika 

pulser vid rodd kunnat erhållas och utifrån det skulle energiförbrukningen vid rodd ha kunnat 

beräknas. För att deltagarna inte skulle överbelastas med uppgifter och därmed återkalla sitt 

deltagande i studien, beslutades det följaktligen att använda 2000 meter testvärden trots att det 

är en otillförlitligare metod.14  

2.4.2 Praktiska samt ekonomiska förutsättningar 

En begränsning av studiens tillförlitlighet beror på rådande logistiska samt ekonomiska 

förhållanden. I de bästa av världar hade samtliga deltagare bott i Stockholm och pengar inte 

varit en begränsande faktor, så att antropometriska mått, tester av maximal 
                                                
14 Testansvarig RF, mailkonversation den 25 september 2014. 



32 

 

syreupptagningsförmåga med mera, kunde utförts av studieförfattaren, samt noggrann 

information om kostregistreringarna kunde givits ansikte mot ansikte. I avsaknad av optimala 

förutsättningar gäller det dock att välja alternativa lösningar som ger så tillförlitliga resultat 

som möjligt. Det innebar i denna studie till exempel att deltagarna själva fick väldigt stort 

eget ansvar. Deltagarna fick själva agera ”studieledare” vilket innebar att studien utfördes på 

lika många sätt som antalet deltagare. För att minimera denna felkälla gjordes samtliga 

analyser av en och samma person samt vid ett sammanhängande tillfälle efter varje testperiod. 

2.4.3 Hushållsmått som verktyg för kostregistrering 

Då vägda registreringar, som anses som den mest tillförlitliga indirekta metoden, kan 

uppfattas som jobbiga och tidskrävande, inte minst för idrottare som ofta får kämpa för att få 

ihop vardagen, beslutades det att istället använda självregistrering med hjälp av hushållsmått 

vilket kräver mindre av deltagarna. Uppskattning av energiintag genom självrapportering med 

hjälp av hushållsmått anses ge relativt detaljerad information om personers kostvanor. 

Metodens validitet i detta avseende, är med andra ord relativt hög. (Deakin 2010, s. 23-29) 

 

Något som minskar studiens tillförlitlighet, med tanke på deltagarnas ålder, är dock att 

deltagarna inte försågs med ett varsitt set med hushållsmått för att säkerställa att de visste 

exakt vad skillnaden på till exempel en tesked och matsked är, istället för att lita på deras 

känsla och ögonmått. Detta då uppskattning med hushållsmått kräver mer träning (ibid). 

 

Att registrering med hjälp av hushållsmått inte är lika tillförlitligt för perioder längre än fyra 

dagar var tyvärr något som kom till kännedom efter noggrannare genomgång av litteraturen. 

Därav fick deltagarna i denna studie utföra två registreringar á sju dagar med tanken om att 

”ju längre desto bättre” samt för att säkerställa att en helg inkluderades då det är lämpligt med 

både vardag och helg för att spegla ett representativt kostintag för deltagaren. 

Missuppfattningen att längre registreringar är bättre sänker studiens tillförlitlighet något men 

vägs delvis upp av noggranna instruktioner, både skriftliga samt muntliga, innan varje period. 

Det minskade förhoppningsvis eventuella motivationsproblem samt bortfallsfrekvensen och 

ökade möjligtvis deltagarnas följsamhet, vilket i sin tur kan ha ökat studiens tillförlitlighet. 

(ibid) 

 

Ytterligare tenderar idrottare att modifiera sitt ätbeteende och/eller matvaruval när de vet att 

de ska granskas av någon utomstående. De kan vilja visa sig ”duktiga” alternativt vilja ”dölja” 
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ett upplevt olämpligt kostintag. Små- samt spontanätande tenderar dessutom att minska och 

därför ge felaktiga rapporteringar. För att minimera detta uppmanades deltagarna att bibehålla 

sitt vanliga ätbeteende både innan samt under kostregistreringarna. Trots detta kan det dock 

vara så att deltagarnas faktiska intag egentligen är högre alternativt lägre än det rapporterade 

energiintaget. Denna tänkbara felkälla minskar studiens tillförlitlighet. (ibid) 

 

Bristfälliga beskrivningar av både mängd samt matvara som intagits tillsammans med 

otillräcklig information om tillagningsmetoder, vikt för volym samt hur matvaror matchades 

med motsvarande när de inte hittades i analysprogrammet, är vidare faktorer som ökar 

metodfelets storlek. (ibid) 

 

Att analyserna av kostregistreringarna utfördes av studieförfattaren själv, vilken inte är så 

erfaren, kan tänkas sänka studiens tillförlitlighet (ibid). Storleken på den sistnämnda felkällan 

försökte begränsas genom att samma person utförde båda testperiodernas analyser och att 

samtliga analyser utfördes under en sammanhängande period efter respektive testperiod. Om 

produkten inte hittades i programmet noterades vad som ersatte den för att kunna göra samma 

bedömningar vid andra perioden som var drygt fyra månader senare. 

2.4.4 Accelerometrar (GT3X+) som verktyg för mätning av 
energiförbrukning 

Accelerometrar är instrument som har visat både hög validitet samt reliabilitet vid mätningar 

av energiförbrukning, främst under lågintensiva aktiviteter. En fundering rörande valet av 

accelerometrarnas placering dök dock upp under studiens gång. Som nämnt upplevs 

handledsburna accelerometrar vara behagligare att bära vid sömn samt lätta att bära vid 

träning (Mahar, Rowe & Mahar 2013, ActiGraph. Research database. Comparison Of 

ActiGraph Hip Worn And Wrist Worn Activity Monitors For Assessment Of Physical 

Activity). Detta var något som fick överses i denna studie då mjukvaran ActiLife 6, som 

användes för tolkning av accelerometrarnas rådata, enbart utgår från höftburen accelerometri. 

Då det dessvärre inte finns någon data på var det skulle vara optimalt att bära accelerometrar 

för roddare anser studieförfattaren, tills motsatsen är bevisad, att höften är den bästa 

placeringen liksom Cleland et al. (2013, s. 9198) konstaterat att den är vid daglig aktivitet. 

Det skulle kunna tänkas att en armburen accelerometer bättre fångar upp roddrörelsen men då 

accelerometerdatans uppgifter om energiförbrukning vid träning inte användes så påverkades 

dock inte studiens tillförlitlighet om så skulle vara fallet. 
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2.4.5 Hjärtfrekvensmätare (Polar RS400) som verktyg för mätning av 
energiförbrukning 

Liksom accelerometrar är hjärtfrekvensmätare både trovärdiga och tillförlitliga instrument för 

mätning av energiförbrukning. Hjärtfrekvensmätare är dock bäst för uppskattningar av medel- 

och högintensiva aktiviteter så som träning. Kombinationen av accelerometri och 

hjärtfrekvensmätning för mätning av den totala energiförbrukningen stärker studiens validitet. 

2.4.6 Low energy availability female- questionnaire som verktyg för 
bedömning av låg energitillgänglighet 

Användningen av det validerade och tillförlitliga screeninginstrumentet LEAF-Q ökar 

studiens validitet. Trots att formuläret visat god validitet och reliabilitet bör det dock påpekas 

att det aldrig använts på roddare och heller inte på så unga kvinnor som deltagarna i denna 

studie. Då deltagarantalet var så begränsat var det även svårt att använda all information som 

går att utläsa från formuläret eftersom det skulle kunna möjliggöra identifiering av deltagarna. 

Det hade, som tidigare nämnt, varit intressant att undersöka eventuella samband mellan till 

exempel skadefrekvens samt typ av skador och låg energitillgänglighet. 

2.4.7 Energibalans som ett mått på energitillgänglighet 

Deltagarnas energibalans valdes att uppskattas eftersom den ger en bild av deltagarnas vardag 

då det inte enbart är under träning som energi förbrukas. Somliga idrottare lever ett väldigt 

aktivt liv utanför träningen men motsatsen finns också. Resultaten i studien hade varit ännu 

mer tillförlitliga om uppskattningarna hade upprepats. Då skulle det gå att utläsa om 

resultaten som erhållits speglar en typisk vecka för respektive träningsperiod. På så vis skulle 

det finnas mer tyngd bakom uttalanden om energitillgänglighet utifrån energibalans. Att mäta 

energibalans är något lättare att utföra än mätningar av energitillgänglighet eftersom 

energitillgänglighet kräver vetskap om personens andel fettfria massa.  

3. Resultat 
Nedanstående är uppskattningar och ska tolkas med aktsamhet då flertalet av parametrarna är 

uppskattade med indirekta metoder så som självrapportering och ekvationer. 

3.1 Deltagare 
I tabell 1 presenteras deskriptiv data för samtliga deltagare innan- samt vid slutet av 

roddsäsongen 2014. 



35 

 

Tabell 1. Antropometrisk data samt demografi av studiedeltagarna, uttryckt i medelvärde ±1 SD. 

Mått Innan säsongen 2014 
(n=4) 

Slutet av säsongen 2014 
(n=4) 

Kön Flickor Flickor 
Nationalitet (svensk) Alla Alla 

Ålder (år) 16,5 ±1,2 17 ±1,2 
Längd (m) 168,3 ±0,5 168,4 ±0,5 
Vikt (kg) 63,2 ±1,6 63,2 ±2,6 

Fettfri massa (kg) 53,7 ±1,3 53,7 ±2,3 
Träningsålder (år) 4,9 ±3,3  

Träningstimmar/år (tim·år-1)1 506,5 ±61,8  
Träningstimmar/vecka (tim·v-1)2 9 ±0,3 9 ±3,1 

Maximal hjärtfrekvens (bpm) 202,5 ±5,6  
Menarché (ålder) 12-14  

Eumenorré 2 3 
Oligomenorré 1 0 

Amenorré 1 1 
RMR (kcal·dag-1)3 1682 ±25 1682 ±41 
EI (kcal·dag-1)4,5 2627 ±537 2432 ±522 

TEE (kcal·dag-1)6 2557 ±99 2498 ±154 
EEE (kcal·dag-1)7 466 ±76 393 ±154 
EB (kcal·dag-1)8 70 ±520 -66 ±369 

EA (kcal·kg-1 FFM·dag-1)9 40 ±9 38 ±8 
EA (LEAF-Q)10 8,3 ±1,8 6,3 ±2,5 

1 Självuppskattad. 
2 Rapporterad under testvecka. 
3 Vilometabolismen, uppskattad m.h.a. Cunningham ekvationen. 
4 Energiintag, självskattning m.h.a. hushållsmått. 
5Som referens har författaren uppskattat att dessa unga kvinnliga roddare behöver ett dagligt energiintag på ca 
2890 kcal/dag innan säsongsstart för att ha en EA på 45 kcal·kg-1 FFM·dag-1 (2890-466=2424 ÷53,7=45). I slutet 
av säsongen blir motsvarande siffra ca 2800 kcal/dag (2800-393=2407 ÷53,7=45). 
6 Total energiförbrukning, TEE=RMR+EE+EEE (Cunningham ekvationen, accelerometri i vardagen och 
hjärtfrekvensmätning under träning) 
7 Energiförbrukning vid träning, uppskattad utifrån hjärtfrekvensregistreringar. 
8 Energibalans, EB=EI-TEE  
9 Energitillgänglighet, EA=EI-EEE 
10 LEAF-Q= låg energitillgänglighet i kvinnor-frågeformulär, ett screeningverktyg för den kvinnliga triaden. 

3.2  Energitillgänglighet 

I figur 1a-b presenteras deltagarnas energitillgänglighet dag för dag innan- (a) samt vid slutet 

av (b) säsongen. Efter granskning kan det konstateras att deltagare fyra, bortsett från dag sex i 

perioden innan säsongen, har konstant låg energitillgänglighet. Övriga deltagare tycks ha en 

mer varierande energitillgänglighet under de två veckorna. 
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a) 

 
EA= energitillgänglighet 

b) 

EA= energitillgänglighet 

Figur 1. Deltagarnas energitillgänglighet dag för dag innan- (a) samt vid slutet av säsongen (b). 

 

Figur 2 summerar varje deltagares energitillgänglighetsstatus perioden innan- respektive vid 

slutet av säsongen. Utifrån figuren kan det utläsas att deltagare fyra hade låg 

energitillgänglighet (29 kcal·kg-1 FFM·dag-1) och att deltagare två låg precis över gränsen 

(33 kcal·kg-1 FFM·dag-1) för låg energitillgänglighet (som är 30 kcal·kg-1 FFM·dag-1) innan 
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säsongen. Medan energitillgängligheten för deltagare två ökade (+6 kcal·kg-1 FFM·dag-1) 

under säsongen minskade energitillgängligheten (-3 kcal·kg-1 FFM·dag-1) hos deltagare fyra. 

Deltagare ett och tre låg båda över 45 kilokalorier per kilogram fettfri massa (=energibalans) 

(51 och 48 kcal·kg-1 FFM·dag-1) men båda deltagarnas energitillgänglighet minskade under 

säsongen med fyra respektive åtta kilokalorier per kilogram fettfri massa per dag. 

 

 
EA= energitillgänglighet 

Figur 2. Deltagarnas energitillgänglighetsstatus perioden innan- samt vid slutet av säsongen uttryckt med 
medelvärden ± 1 SD. 

3.3  Energibalans 

I figur 3a-b presenteras deltagarnas energibalans dag för dag innan- (a) samt vid slutet av (b) 

säsongen. Deltagare fyra har en negativ energibalans samtliga dagar bortsett från en dag innan 

säsongen. Övriga deltagare varierar mer från dag till dag både innan- samt vid slutet av 

säsongen men är även de i negativ energibans relativt ofta. 
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a) 

 
EB= energibalans 

b)

EB= energibalans 
Figur 3. Deltagarnas energibalans dag för dag innan- (a) samt vid slutet av säsongen (b). 

 

Figur 4 summerar varje deltagares energibalansstatus för perioden innan- respektive vid slutet 

av säsongen. Figuren visar att hälften av deltagarna (deltagare ett och tre) var i positiv 
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energibalans innan säsongens början, något de fortfarande var vid slutet av säsongen men då 

betydligt närmre noll (minskning på 267 respektive 521 kcal till +54 respektive +78 kcal). 

Även deltagare fyra som redan var i negativ energibalans minskade, dock inte lika mycket 

(-90 kcal). Deltagare två ökade däremot och hamnade i positiv energibalans (+54 kcal) vid 

säsongens slut. 

 

EB= energibalans 
Figur 4. Deltagarnas energibalansstatus perioden innan- samt vid slutet av säsongen uttryckt med medelvärden 
± 1 SD. 
 

Tabell 2 nedan visar att deltagare ett, två samt tre hade ökad risk för att drabbas av den 

kvinnliga triaden. Deltagare fyra var enligt resultaten inte i riskzonen innan säsongens början 

(11) men vid slutet av säsongen hade även denna deltagare ökad risk (8). Deltagare ett ökade 

lite (+1à7) och deltagare två låg kvar på gränsen (8) medan poängen för deltagare tre 

minskade markant (-6à2) trots det redan låga värdet innan säsongen. 

 
Tabell 2. LEAF-Q resultat för respektive deltagare innan- samt vid slutet av säsongen.  

Deltagare LEAF-Q innan LEAF-Q efter 
1 6 7 
2 8 8 
3 8 2 
4 11 8 

LEAF-Q resultat ≤8 = personen har låg energitillgänglighet och är därmed utsatt för en ökad risk att drabbas av 
den kvinnliga triaden. 

innan vid slutet 

Deltagare 1 557 290 

Deltagare 2 -283 54 
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Studieförfattaren belyser svårigheter med metodiken kring kostregistreringar samt 

estimeringar av energiförbrukning via accelerometrar och hjärtfrekvensmätare i 

metoddiskussionen som följer. Med detta i åtanke bör resultaten av energitillgänglighet samt 

energibalans tolkas med försiktighet. 

 

Syftet med denna studie var att göra en fallbeskrivning av energitillgängligheten hos fyra 

utövare i den svenska kvinnliga junioreliten i rodd. Efter genomgång av deltagarnas 

energiintag samt energiförbrukning vid träning och den totala energiförbrukningen, kan det 

konstateras att en deltagare hade låg energitillgänglighet (<30 kcal·kg-1 FFM·dag-1) och 

ytterligare en hade en energitillgänglighet på under 45 kilokalorier per kilogram fettfri massa 

per dag innan säsongens början. Vid säsongens slut hade en deltagare låg energitillgänglighet 

och ytterligare två hade en energitillgänglighet under 45 kilokalorier per kilogram fettfri 

massa per dag. Hälften av deltagarna hade även negativ energibalans innan säsongen medan 

en deltagare hade negativ energibalans vid slutet av säsongen. Tre av fyra deltagare var 

utifrån självskattningsformuläret LEAF-Q utsatta för ökad risk att drabbas av den kvinnliga 

triaden innan säsongen jämfört med samtliga deltagare vid säsongens slut. Tre av fyra 

deltagare uppskattades ha lägre energitillgänglighet och energibalans samt samma eller lägre 

poäng på LEAF-Q formuläret vid slutet av säsongen jämfört med innan säsongens början. 

 

Resultaten i denna studie styrks av Melin et al. (2014) som i sin studie gjord på 45 kvinnliga 

uthållighetsidrottare fann att det är en grupp som är speciellt receptiv för att drabbas av låg 

energitillgänglighet. I den här studien om energitillgänglighet hos fyra kvinnliga 

juniorroddare över en tävlingssäsong syns liksom för uthållighetsidrottarna i Melin et al:s 

(ibid) studie att dessa kvinnliga juniorroddare verkar vara en grupp som kan anslutas till den 

som är i riskzonen att drabbas av triaden. Även om det ser ut som att förändringarna i 

energitillgänglighet samt energibalans är reversibla då flera av deltagarna hade bättre 

energitillgänglighet- samt energibalans innan säsongens början, så når endast två av fyra den 

optimala 45 kilokalorier-gränsen under vintern. Frågan är om värdena ser ännu bättre ut efter 

säsongen, under säsongsvilan, och redan har börjat sjunka vid säsongsstarten vilket inte torde 
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vara omöjligt då vinterträningsperioden, innan säsongsstart, består av många långa och tuffa 

pass som både är energikrävande och påfrestande för roddare. 

 

Då denna studie är en fallstudie med väldigt få deltagare kan inga generaliseringar göras för 

unga kvinnliga juniorroddare men resultaten bör ses som en varningssignal. De ger en 

fingervisning på att problematiken med låg energitillgänglighet även existerar bland 

ungdomar, vilket styrker tidigare forskning (Gibbs, Williams & De Souza 2013, s. 988). 

 

Hjärtfrekvensregistreringarna för period två, från deltagare ett, försvann innan de hunnit 

analyseras och accelerometerdatan användes då istället för att uppskatta energiförbrukningen 

vid träning. Detta kan innebära att värdena för energitillgänglighet och energibalans var högre 

än de faktiskt var under perioden. Motsatsen kan däremot antagas gälla för deltagare fyra som 

var lite sjuk under testvecka två, då sjukdom kan både minska aptiten samt orsaka förlust av 

träningstid. 

 

Av de data som samlats in från träningsdagböcker, hjärtfrekvensmätare samt accelerometrar 

framgår att det inte är de med mest träningsvolym som har högst energiförbrukning vid 

träning. Sett då till respektive periods totala energiförbrukning vid träning är det inte 

deltagaren med högst medelvärde som hade lägst energitillgänglighet. (I stigande ordning för 

medelvärde för energiförbrukning vid träning, deltagare: 4, 1, 3, 2 och för energitillgänglighet 

deltagare: 4, 2, 3, 1.) mönstret är det samma både innan- samt vid slutet av säsongen. Dessa 

data kan möjligen illustrera att det kan vara tillräckligt att jämföra en idrottares energiintag 

enbart i relation till estimerat energibehov, det vill säga uppskatta energibalansen, liksom 

Guebels et al. (2014, s. 44) antyder. Å andra sidan är inte samtliga deltagare i denna studie 

viktstabila. Deltagare tre till exempel minskade 2,3 kilogram under säsongen men är 

fortfarande i positiv energibalans. Detta talar för att det även kan vara nödvändigt att bedöma 

energiintaget i förhållande till en stor energiförbrukning från träning, liksom Loucks (2010, 

s. 195) förespråkar. 

 

De medelvärden som uppskattats för energiintag samt energiförbrukning vid träning är lägre 

vid slutet av säsongen än innan säsongens början (-195 respektive -73 kilokalorier). 

Spridningsmåtten är dock större för energiintaget (±529,5 kcal) än för energiförbrukningen 

vid träning (±115 kcal) vilket tyder på att energiintaget i förhållande till träningsvolym är det 

som påverkar energitillgängligheten mest hos studiedeltagarna. Bortsett från deltagare fyras 
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träningsvolym vid slutet av säsongen verkar deltagarnas träningsvolym i testveckorna, i de 

flesta fall, spegla deltagarnas vanliga träningsvolym i respektive träningsperiod. Oklart är 

dock om de lägre nivåerna av energitillgänglighet är ett resultat av ett lågt energiintag i 

förhållande till träningsmängd, eller beror på ett underrapporterat energiintag. Det kan verka 

som att vissa deltagare har underrapporterat eller att en underskattning gjorts av vissa 

livsmedel vid inmatningen av kostdagböckerna eftersom de flesta deltagare var viktstabila. 

Viktstabiliteten kan dock vara kroppens svar på låg energitillgänglighet som inte varat så 

länge. 

 

Vid analysen av deltagarnas kostdagböcker framgår att deltagarnas energiintag var väldigt 

varierande, något som figur 4 återspeglar. I figuren framgår att spridningen runt medelvärdena 

är stor. Deltagare ett till exempel har ett spridningsmått på ±793 kilokalorier vid slutet av 

säsongen. Så länge viktstabilitet råder är en liten variation i energibalansen inga problem utan 

snarare helt naturligt. Som resultaten i denna, samt tidigare forskning, visar uppstår det dock 

konsekvenser när energibalansen avviker från det ”normala” under en längre period så att 

kroppen sakta bryts ned. 

 

I denna studie är det de äldre deltagarna (ett och tre) som har mest rodderfarenhet. Dessa 

deltagare har även högst energitillgänglighet samt var i positiv energibalans både innan samt i 

slutet av säsongen. Detta skulle kunna vara en indikator på att vetskapen om kostens 

betydelse för optimal prestation är viktig och att förståelsen för vad detta faktiskt innebär ökar 

med åren, samt att detta är något som kan vara räddningen för att undvika annars förödande 

konsekvenser. 

 

Den stora variationen i deltagarnas kostintag skulle kunna tolkas som att det finns en 

okunskap om nutrition i samband med träning bland dessa kvinnliga juniorroddare. Kostens 

påverkan på prestationen är en viktig pusselbit som ofta, kanske på grund av ovetskap, ”glöms 

bort”, inte minst i ungdomsåren när stora förändringar sker både i kroppen samt i livet. Att 

ligga och balansera på gränsen, när man i övrigt inte lämnar något åt slumpen när det gäller 

till exempel taktik, teknik, styrka, uthållighet samt sömn, kan dock ge ödesdigra konsekvenser 

för den som har målet inställt att nå yttersta toppen. 

 

Menstruationsrubbningar samt skador är bland annat två konsekvenser som kan försämra 

idrottares möjligheter att prestera bättre. Trots att det är svårt att dra några slutsatser om 
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eventuella samband mellan energitillgänglighet och menstruationsrubbningar hos ungdomar, 

då detta är något som ofta förekommer åren efter menarché, kan det dock nämnas att en 

deltagare hade oligomenorré och en annan amenorré innan säsongens början. Under samma 

period hade, som tidigare nämnt, en deltagare även låg energitillgänglighet och en annan en 

energitillgänglighet på under 45 kilokalorier per kilogram fettfri massa per dag vilket skulle 

kunna stämma bra överens med förekommandet av oligo- samt amenorré. Vid slutet av 

säsongen hade en deltagare amenorré. Under samma period hade en deltagare låg 

energitillgänglighet och två deltagare hade en energitillgänglighet på under 45 kilokalorier per 

kilogram fettfri massa per dag. Det bör dock än en gång påpekas att resultaten som 

presenteras ej avslöjar om det är samma personer som har menstruationsrubbningar som även 

har låg energitillgänglighet då det skulle kunna möjliggöra identifikation av deltagarna. 

 

Resultaten från screeninginstrumentet LEAF-Q stämde inte helt överens med studiens övriga 

resultat. Deltagare ett, som både innan- samt vid slutet av säsongen låg över 45 

kilokalorigränsen ansågs enligt formuläret vara utsatt för ökad risk att drabbas av den 

kvinnliga triaden (sex poäng innan säsongen och sju poäng innan slutet av säsongen). 

Deltagare fyra å andra sidan, som uppskattades ha lägst energitillgänglighet, ansågs utifrån 

formulärsvaren inte vara extra utsatt (elva poäng) innan säsongen. (Vid slutet av säsongen var 

hon dock med åtta poäng på gränsen för extra utsatthet.) Detta behöver inte innebära att 

resultaten är felaktigt uppskattade utan skulle kunna tyda på att denna deltagare är mindre 

känslig för låg energitillgänglighet då det finns forskning på eumenorréiska kvinnliga löpare 

med subkliniska menstruationsrubbningar som har en energitillgänglighet på under 30 

kilokalorier per kilogram fettfri massa per dag (Nattiv et al. 2007, s. 1872). 

 

Mer forskning på effekterna av låg energitillgänglighet samt spridning av denna information 

kan förslagsvis vara ett motiv för att ändra destruktiva beteenden. Då låg energitillgänglighet 

har utkristalliserats som den underliggande orsaken till den multifaktorella etiologin av den 

kvinnliga triaden bör det därmed vara det som mest resurser läggs på. Eftersom benmassan 

hos unga avgör postmenopausala frakturer är, som Loucks hävdar, förebyggande bättre än 

samtliga behandlingsmetoder för triaden (2010, s. 193). 
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4.1.1 Sammanfattning av resultatdiskussion 

De ovan presenterade resultaten tyder på att flera av deltagarna i denna studie har låg 

energitillgänglighet enligt Loucks definition (Loucks 2010, s. 193-199). Om detta beror på att 

dessa roddare, på elitnivå, saknar en baskunskap inom kost i samband med träning är ovisst. 

Avsaknad av viktig grundläggande näringslära i samband med träning kan dock leda till att 

roddarna riskerar att drabbas av den ovan omnämnda kvinnliga triaden. Att en okunskap inom 

nutrition finns i samhället är ingen nyhet men i samband med träning blir denna kunskap 

avgörande. Då elitidrott inte kan anses bra för hälsan eller förlänger livstiden blir dålig 

kosthållning och energibalans ännu ett par parametrar att betrakta som ytterligare påverkar 

prestationerna hos dessa adepter. 

 

Rodd är som nämnt en idrott där det på seniornivå tävlas i viktklasser (öppen- och 

lättviktsklass). Lättviktsklassen kan tänkas skapa ett ideal där unga roddare har 

lättviktsroddare som idoler vilket kan ge en felaktig bild av hur adepterna bör formas och se 

ut för idrotten, av både adepten själv och omgivande tränare. En lång roddare som ligger på 

gränsen mellan lätt och tungvikt kan därmed klassas som blivande lättviktsroddare och då 

förväntas anpassa sig till den norm som finns för att uppfylla kraven för lättvikt. Roddaren 

kan då tänkas ha lättare att falla in i ett stört ätbeteende där fokus ligger på att komma in i 

”rätt” vikt och lägger mindre fokus på att utvecklas inom träningen. Beteendet kan medföra 

att roddaren faller in i ett mönster där träningen inte ger resultat och vikten inte förändras 

vilket öppnar upp för ytterligare skadliga beteenden. I och med att uthållighetsidrotter ställer 

stora krav på adepterna i form av fysiska förutsättningar och har ett högt energikrav kan 

viktklasserna eventuellt tänkas vara en bidragande faktor till varför två av fyra deltagare i 

denna studie inte har en ”optimal” energibalans och ytterligare en deltagare hade en 

energitillgänglighet under 30 kilokalorier per kilogram fettfri massa per dag. Detta är dock 

generella slutsatser som inte kan dras enbart utifrån denna studie men som väckts under 

arbetets gång. 

 

Trots att dessa resultat inte kan ses som generella för rodd eller annan idrott kan det 

konstateras via tidigare studier (Melin et al. 2014, s. 444) att detta är något som är relativt 

vanligt inom olika uthållighetsidrotter och som studieförfattaren ställer sig undrande till hur 

detta skall kunna förändras och förbättras inom alla idrotter. Detta mönster medför en risk att 

vi bränner ut och därmed ”förtidspensionerar” stora talanger inom våra idrotter. 
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4.2 Metoddiskussion 

4.2.1 Styrkor 

Resultaten i studien ger en bra fingervisning av hur energitillgängligheten hos den studerade 

gruppen såg ut innan samt vid slutet av tävlingssäsongen 2014. Detta är viktig information då 

tidig upptäckt av eventuell låg energitillgänglighet är avgörande för att förbättra prestationen 

samt förhindra möjliga oåterkalleliga hälsokonsekvenser. 

4.2.1.1 Urval 

Att deltagarna bodde på skilda platser var inte enbart dåligt för i och med det så var de helt 

avskärmade från varandra. Forskning har nämligen visat att både klubbkamrater samt tränare 

kan influera idrottares kostvanor (Hoogenboom, Morris, Morris & Schaefer 2009, s. 140). 

Detta skulle dock varit viktigare om deltagarantalet varit större och om resultaten skulle 

användas för att dra generella slutsatser om en grupps energitillgänglighet. Ytterligare en 

styrka med urvalet var att deltagarna var en relativt homogen grupp. Samtliga var aktiva 

tävlingsroddare på samma nivå i respektive klass. Detta innebär att de i stort sätt följer samma 

träningsfaser. Viktigt att komma ihåg är dock att deltagarna är olika gamla samt har olik 

träningsålder och träningsvolym. 

4.2.1.2 Mätning av energiförbrukning 

Till skillnad från den erkända dubbelmärkt vatten-metoden som endast kan avslöja den totala 

mängden aktivitet som mäts kan hjärtfrekvensregistrering samt accelerometri ge fysiologisk 

information om aktiviteterna som utförs och beskriva naturen av dag-till-dag-variationen i 

energiförbrukningen (Keytel et al. 2005, s. 290). Att på ett så objektivt sätt som möjligt mäta 

deltagarnas energiförbrukning med hjälp av accelerometrar samt hjärtfrekvensmätare är en av 

studiens största styrkor. Det möjliggjorde att samtliga deltagares energiförbrukningar kunde 

användas. För även om en deltagares ena hjärtfrekvensregistrering försvann fanns fortfarande 

accelerometerdata för perioden kvar. Till skillnad från många tidigare studier definierades 

klart och tydligt vad som räknats som träning i denna studie. 

4.2.2 Svagheter 

Trots att studiens resultat anses ge en bild av studiedeltagarnas energitillgänglighetsstatus bör 

vissa begränsningar av studien nämnas. 
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4.2.2.1 Avsaknad av en pilotstudie 

Vikten av en pilotstudie är en av de främsta lärdomar studieförfattaren tar med sig inför 

eventuella framtida studier. Undertecknad förlitade sig på att den tillsynes mycket 

genomtänkta metod, vilken var en väldigt förenklad version av forskarna i Lunds studie på 

energitillgänglighet (Melin et al. 2014), skulle gå att genomföras utan några hinder. Om en 

pilotstudie gjorts hade säkerligen ett flertal fallgropar undvikits. Bland annat hade vikten av 

ett värde för deltagarnas fettfria massa och maximala syreupptagningsförmåga insetts tidigare. 

Oklart är dock om det hade ändrat någonting då ekonomin var begränsad och praktiskt var det 

ej möjligt. Denna studie bör egentligen kanske mer ses som en pilotstudie. 

4.2.2.2 Den mänskliga faktorn 

I hanteringen av hjärtfrekvensregistreringarna efter testperiod två förlorades en deltagares 

(deltagare ett) data. Det beslutades då att använda den accelerometerdata som fanns för 

motsvarande period för att ha något att utgå ifrån. Det medför dock att värdena för 

energiförbrukning (vid träning) är missvisande då accelerometrarna har visat sig registrera 

lägre värden än hjärtfrekvensmätarna vid dessa tillfällen. Möjligtvis hade det varit bättre om 

en uppskattning av energiförbrukning, baserad på personens liknande pass i föregående 

period, gjorts och eventuell skillnad adderats till accelerometerdata. Tveksamt är dock om det 

hade ökat studiens tillförlitlighet nämnvärt men det bör has i åtanke. 

4.2.2.3 Uppskattningar 

En av studiens största felkälla är dess validitet då mycket utgår ifrån ekvationer. Till exempel 

användes Cunningham ekvationen för att uppskatta vilometabolismen samt 2000 meter 

testvärden för att uppskatta maximal syreupptagningsförmåga. Önskvärt hade varit att mäta 

deltagarnas maximala syreupptagningsförmåga i laboratoriemiljö inför båda testperioderna. 

På grund av praktiska skäl, det vill säga eftersom juniorlandslaget inte har några samlingar för 

tester under pågående säsong och organisering av ett sådant tillfälle faller utanför 

budgetramarna för denna studie, valdes en indirekt metod. Först var tanken att använda ett 

generellt referensvärde för roddare i gymnasieålder. Det enda som hittades var dock ett värde 

på 4,0 liter per minut (Secher, Volianitis & Jürimäe 2007, s. 44). Värdet var baserat på 

kvinnliga juniorer (72 kilogram, 1,77 meter), förmodligen på elitnivå. Deltagarna i denna 

studie hade däremot inte samma kroppsbyggnad och utifrån författarens förkunskaper ansågs 

fyra liter vara i överkant. 
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Därtill användes ett referensvärde hämtat från litteraturen för deltagarnas andel fettfria massa. 

Önskvärt hade varit att mäta deltagarnas andel fettfria massa med Dual-energy X-ray 

absorptiometry (DEXA) (röntgen), alternativt genom hudvecksmätning med hjälp av kaliper 

(Kerr & Ackland 2010, s. 49). Återigen fanns varken pengar eller de praktiska förutsättningar 

som hade krävts för att möjliggöra andra, mer tillförlitliga metodval. 

 

Ytterligare användes ofullständiga accelerometerregistreringar då vissa tagit av sig 

accelerometern en natt för tidigt och vissa inte sovit med accelerometern någon av nätterna. 

Det beslutades att inkludera dessa eftersom en beräkning av energiförbrukningen under natten 

för en deltagare som burit accelerometern dygnet runt visade att accelerometern endast 

registrerat tolv kilokalorier utöver vilometabolismen, under åtta timmars sömn. Det bör dock 

poängteras att vissa är mer aktiva än andra under natten samt att vissa sover mer än andra, 

vilket skulle kunna påverka vissa deltagares resultat mer. 

4.3 Vidare forskning 

De potentiella irreversibla konsekvenserna låg energitillgänglighet kan medföra ger starka 

belägg till varför detta svarta hål inom forskningen bör tillägnas pengar och tid till. Mer 

forskning på effekterna av låg energitillgänglighet samt spridning av denna information kan 

gissningsvis vara ett motiv för att i ett så tidigt skede som möjligt ändra destruktiva 

beteenden. 

 

Ämnet energitillgänglighet är intressant och verkar vara på framfart inom idrottsforskningen. 

Denna studie belyser vikten av att fortsätta studera unga, kvinnor samt idrottare. Studien har 

haft fokus på det kvinnliga könet men studieförfattaren vill slå ett slag för forskning på pojkar 

och män då låg energitillgänglighet påverkar även dem (RED-S). Problemet är, om möjligt, 

dock mindre accepterat och uppmärksammat i denna grupp vilket leder till att mörkertalet är 

stort även här, något som är oroväckande. Tidig upptäckt samt utredning av underliggande 

patologi är därmed nödvändig även hos de manliga idrottarna. 

 

Efter litteraturgenomgången som utförts kan det konstateras att det finns ett otal sätt att mäta 

energitillgänglighet på. Skillnader i metodval är dock ett problem som finns över lag inom 

dagens forskning på fritt levande individer när det rör sig om att fastställa energiintag, 

energiförbrukning samt energitillgänglighet, vilket stärker att mer forskning behövs för att 

hitta validerade metoder. Vad som behövs i framtiden är en standardiserad metod för att 
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fastställa energiförbrukning vid träning, det vill säga, definiera vad som räknas som träning 

(Guebels et al. 2014, s. 38). I Guebels et al:s (2014) studie påvisades nämligen att 

uppskattningar av energitillgänglighet skilde sig hela 30 procent åt mellan de fyra metoderna 

som undersöktes. Tydliga instruktioner för tillvägagångssätt vid mätning av 

energitillgänglighet skulle göra det enklare att jämföra studier samt jämföra olika idrotter eller 

demografiska grupper. Det hade även gjort det enklare att designa studier. 

 

För studieförfattaren är det ett mysterium hur det är möjligt att prestera på topp efter att under 

en längre period haft en reducerad energitillgänglighet vilket kan vara fallet för både tung- 

och lättviktsroddare. Detta väcker intresse för framtida studier. Intressant hade också varit att 

lägga till en testperiod, förslagsvis under pågående säsong, liksom författarna till studien om 

energitillgänglighet på kvinnliga fotbollsspelare (Reed, De Souza & Williams 2013) samt 

energitillgänglighet på kvinnliga junior elitsimmare (Vanheest et al. 2013) gjort, för att ge en 

bättre bild av hur energitillgängligheten varierar under ett helt roddår. 

 

Efter en lång och lärorik uppsatsperiod kan studieförfattaren konstatera att intresset att studera 

kvinnliga lättviktsroddare inte har svalnat. Med denna uppsatts som en pilotstudie kanske en 

D-uppsats kan växa fram om ett par år! 

4.4 Konklusion 

I den här studien om energitillgänglighet hos fyra utövare i den svenska kvinnliga junioreliten 

i rodd observerades att: 

• Låg energitillgänglighet förekom bland de studerade kvinnliga juniorroddarna både 

innan samt i slutet av säsongen. 

• Energitillgängligheten var lägre i slutet av säsongen för tre av fyra deltagare. 

 

Resultaten bör dock tolkas med försiktighet då flera uppgifter baseras på uppskattningar.
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(Fiskerstrand 2003, s. 11)  
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Sambandet mellan hjärtfrekvens och syreupptagning. 
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LEAF-Q frågeformulär 

 

 

	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

LEAF	  SKALAN	  -‐	  	  

Frågeformulär	  till	  kvinnliga	  idrottare	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

Kontaktperson:	  	  

Anna	  Melin,	  leg.	  dietist,	  MSc	  klinisk	  nutrition,	  Doktorand	  

e-‐post:	  aot@life.ku.dk	  

mobil:	  0732	  629	  714	  	  

	  

	  



 

Person	  uppgifter	  

Namn:	   	   	   	   	   	   	  

	  

Adress:	  	   	   	   	   	   	   	  

	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

e-‐post:	  	   	   	   	   	   	   	  

	  

Mobil	  nr.:	   	   	   	   	   	   	  

	  

Idrottsgren:	  	  	   	   	   	   	   	  

	  

Sysselsättning:	   	   	   	   	   	  

	  

Utbildning:	   	   	   	   	   	   	  

	  

Ålder:	  	   	   	   	   	   (år)	  	  

	  

Längd:	  	   	   	   	   	   (cm)	  

	  

Vikt:	  	   	   	   	   	   (kg)	  

	  

Din	  högsta	  vikt	  med	  nuvarande	  längd	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(bortsett	  från	  då	  du	  eventuellt	  varit	  gravid):	   	   	  (kg)	  

	  

Din	  lägsta	  vikt	  med	  nuvarande	  längd:	   	   	   	  (kg)	  

	  

	  

	  

	  



 

Din	  normala	  träningsmängd	  (genomsnitt)	  -‐	  antal	  timmar	  per	  vecka	  och	  typ	  av	  träning	  

(t.ex.	  löpning,	  skidåkning,	  styrketräning,	  grenspecifik	  träning,	  teknikträning):	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

Eventuella	  kommentarer	  angående	  träning:	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

1.	  Yrsel	   	   Sätt	  kryss	  i	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  beskriver	  din	  situation	  

A:	  Känner	  du	  dig	  yr	  när	  du	  reser	  upp	  dig	  snabbt?	   	   	   	  	  	  	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  � 	  Ja,	  flera	  gånger/dag	   � 	  Ja,	  flera	  gånger/vecka	   � 	  	  Ja,	  1-‐2	  gånger	  i	  vecka	  

eller	  mera	  sällan	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  � 	  Nej,	  sällan	  eller	  aldrig	  

	  

2.	  Magfunktion	   	   	   	  

A:	  Känns	  din	  mage	  uppblåst	  och	  svullen	  även	  när	  du	  inte	  har	  menstruation?	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

� 	  Ja,	  nästan	  varje	  dag	   � 	  Ja,	  flera	  dagar/vecka	  	  	   � 	  Ja,	  1-‐2	  dagar/vecka	  eller	  mera	  sällan	  	  

� 	  Nej,	  sällan	  eller	  aldrig	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

B:	  Har	  du	  kramper	  och/eller	  magsmärtor	  som	  inte	  kan	  relateras	  till	  din	  menstruation?	  	  	  	  	  

� 	  Ja,	  flera	  gånger/dag	   � 	  Ja,	  flera	  gånger/vecka	   � 	  	  Ja,	  1-‐2	  gånger	  i	  vecka	  eller	  mera	  sällan	  	  

� 	  Nej,	  sällan	  eller	  aldrig	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

C:	  Hur	  ofta	  har	  du	  avföring	  i	  genomsnitt?	   	   	   	  

� 	  Flera	  gånger/dag	   � 	  1	  gång/dag	  	  	  � 	  Varannan	  dag	   	  

� 	  	  	  2	  gånger/vecka	  	  	   � 	  1	  gång	  i	  vecka	  eller	  mera	  sällan	  	   	  	  	   	  

	  

	  

	  



 

D:	  Hur	  brukar	  din	  avföring	  vara?	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  

� 	  Normal	  (fast	  och	  mjuk)	   	   	  � 	  Vattnig,	  som	  diarré	  	   � 	  Hård	  och	  torr	  	  

	   	  	  	  	  	  

Eventuella	  kommentarer	  till	  magfunktion:	  	   	   	   	  

	  

	  

3.	  Temperaturreglering	  i	  vila	  	   	   	  

A:	  Fryser	  du	  även	  när	  du	  har	  normal	  mycket	  kläder	  på	  dig?	  	   	  	  	  	  	  	  	  

� 	  Ja,	  nästan	  varje	  dag	   � 	  Ja,	  flera	  dagar/vecka	  	  	   � 	  Ja,	  1-‐2	  dagar/vecka	  eller	  mera	  sällan	  	  

� 	  Nej,	  sällan	  eller	  aldrig	  

	  

4.	  Sjukdom	  	   	   	   	   	  

A:	  Har	  du	  varit	  sjuk	  under	  det	  senaste	  året	  och	  på	  grund	  av	  detta	  varit	  frånvarande	  eller	  

markant	  begränsad	  i	  din	  tränings-‐/tävlingsförmåga?	  (gäller	  ej	  skador)	   	   	  

	  � 	  Nej,	  inte	  alls	   � 	  Ja,	  1-‐2	  gånger	   � 	  Ja,	  3-‐4	  gånger	   � 	  Ja,	  mera	  än	  5	  gånger	  	  	  	  	  	  	  

	  

A:1	  Om	  ja,	  hur	  många	  dagar	  under	  det	  senaste	  året	  har	  du	  inte	  tränat	  eller	  tävlat	  som	  

planerat	  på	  grund	  av	  sjukdom?	   	   	   	   	  

� 	  1-‐7	  dagar	  	  	   � 	  8-‐14	  dagar	  	  	   � 	  15-‐21	  dagar	  	  	  	  	  	   � 	  ≥	  22	  dagar	  	  	   	  	  

	  

A:2	  Om	  ja,	  vilken/vilka	  sjukdom/sjukdomar	  har	  hindrat	  dig	  från	  att	  träna	  eller	  tävla	  under	  

det	  senaste	  året?	  	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

A:3:	  Eventuella	  kommentarer	  angående	  din	  sjukdom:	  	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

5.	  Skador	  	   	   Sätt	  kryss	  i	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  beskriver	  din	  situation	  

A:	  Har	  du	  varit	  skadad	  under	  det	  senaste	  året	  och	  därför	  varit	  frånvarande	  eller	  markant	  

begränsad	  i	  din	  tränings-‐/tävlingsförmåga?	  	   	   	   	  

� 	  Nej,	  inte	  alls	  	  	  	  	  	  	  	  � 	  Ja,	  1-‐2	  gånger	   � 	  Ja,	  3-‐4	  gånger	  	  	  	  	  	  	  	  � 	  Ja,	  mera	  än	  5	  gånger	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

A:1	  Om	  ja,	  hur	  många	  dagar	  under	  det	  senaste	  året	  har	  du	  inte	  tränat	  eller	  tävlat	  som	  

planerat	  på	  grund	  av	  skada?	   	   	   	   	  	  

� 	  1-‐7	  dagar	   � 	  8-‐14	  dagar	  	  	   � 	  15-‐21	  dagar	   � 	  mera	  än	  22	  dagar	  	  	  	  

	  

A:2	  Om	  ja,	  vilken/vilka	  sorts/sorters	  skada/skador	  har	  du	  haft	  under	  det	  senaste	  året?	  

	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

Eventuella	  kommentarer	  angående	  dina	  skador:	  	   	   	   	  

	  

	  

6.	  Preventionsmedel	  	   	   	   	   	  

A:	  Äter	  du	  p-‐piller?	   	   	   	   	  

� 	  Ja	  	   	   � 	  Nej	  	  

	  

A:1	  Om	  ja,	  varför	  äter	  du	  p-‐piller?	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  

� 	  Prevention	   	   � 	  Minska	  menstruationssmärtor	   	  �Minska	  blödningsmängd	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

� 	  Styra	  menstruationscykeln	  i	  samband	  med	  tävlingar	  etc.	   � 	  Annars	  uteblir	  

menstruationen	  	   � 	  Annat	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

A:2	  Om	  nej,	  har	  du	  ätit	  p-‐piller	  tidigare?	   	   	   	  

� 	  Ja	  	   	   � 	  Nej	  	  	   	   	  

	  

A:2:1	  Om	  ja,	  när	  och	  under	  hur	  lång	  tid?	   	   	   	  

	  

	  

	  



 

A:2:2	  Om	  ja,	  varför	  åt	  du	  p-‐piller?	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  

� 	  Prevention	   	   � 	  Minska	  menstruationssmärtor	   	  �Minska	  blödningsmängd	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

� 	  Styra	  menstruationscykeln	  i	  samband	  med	  tävlingar	  etc.	  � 	  Annars	  uteblev	  menstruationen	  	  

� 	  Annat	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

B:	  Använder	  du	  någon	  annan	  typ	  av	  hormonell	  prevention?	  (t.ex.	  p-‐stav,	  hormonspiral)?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

� 	  Ja	  	   	   � 	  Nej	  	  	   	   	  

B:1	  Om	  ja,	  vilken	  typ?	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  

� 	  P-‐plåster	   	  � 	  P-‐stav	   � 	  Hormonspiral	  	  	   � 	  Annat	  	  

	  

	  

7.	  Menstruation	  	   Sätt	  kryss	  i	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  beskriver	  din	  situation	  

A:	  Hur	  gammal	  var	  du	  när	  du	  fick	  din	  första	  menstruation?	   	   	   	  	  	  	  	  	  

� 	  11	  år	  eller	  yngre	   	  �12-‐14	  år	  	   	  � 	  15	  år	  eller	  äldre	  	   � 	  Vet	  ej	  	  	  	  	  	  	  	  	  � 	  Har	  aldrig	  haft	  

menstruation	  	  

(Om	  du	  svarat	  ”	  Har	  aldrig	  haft	  menstruation”	  besvaras	  ej	  resterande	  frågor)	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

B:	  Kom	  din	  första	  menstruation	  av	  sig	  själv?	   	   	   	   	  

� 	  Ja	  	  	   	   � 	  Nej	   	   	   � 	  Vet	  ej	  	  

	  

B:1	  Om	  nej,	  vad	  gjordes	  för	  att	  sätta	  igång	  menstruationen?	   	   	  

� 	  Hormonbehandling	  	   � 	  Viktökning	  	  � 	  Minska	  träningsmängd	  	  

� 	  Annat	  	   	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

C:	  Har	  du	  normal	  menstruation?	  	   	   	   	  

� 	  Ja	  	  	  	   	   � 	  Nej	  (gå	  till	  fråga	  C:6)	   	   � 	  Vet	  ej	  (gå	  till	  fråga	  C:6)	  

	  

C:1	  Om	  ja,	  när	  hade	  du	  menstruation	  senast?	  	   	   	   	  

� 	  0-‐4	  veckor	  sedan	  	  	  � 	  1-‐2	  månader	  sedan	  	  	  	  	  � 	  3-‐4	  månader	  sedan	  	  	  	  � 	  	  mera	  än	  5	  månader	  sedan	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

C:2	  Om	  ja,	  har	  du	  regelbunden	  menstruation?	  (varje	  28.e-‐34.e	  dag)	   	  

� 	  Ja,	  oftast	   	   � 	  Nej,	  oftast	  inte	  	  	  

	  



 

C:3	  Om	  ja,	  i	  hur	  många	  dagar	  brukar	  du	  blöda?	   	   	   	  

	  �1-‐2	  dagar	  	   � 	  3-‐4	  dagar	   	  � 	  	  5-‐6	  dagar	  	   � 	  	  7-‐8	  dagar	   	  � 	  mera	  än	  9	  dagar	  	  

	  

C:4	  Om	  ja,	  händer	  det	  att	  du	  har	  kraftiga	  menstruationsblödningar?	   	  	  

	  � 	  Ja	  	  	   	   � 	  Nej	  	  	   	   	   	  

	  

C:5	  Om	  ja,	  hur	  många	  menstruationscykler	  har	  du	  haft	  under	  det	  senaste	  året?	  	  	  	  	  	  	  	  	  

� 	  12	  eller	  flera	  	   � 	  9-‐11	   � 	  6-‐8	   � 	  3-‐5	   � 	  0-‐2	  	  	  	  	  	  	  

	  

C:6	  Om	  nej	  eller	  vet	  ej,	  ungefär	  hur	  länge	  sedan	  är	  det	  du	  sist	  hade	  menstruation	  

� 	  2-‐3	  månader	  sedan	   � 	  4-‐5	  månader	  sedan	  	  	   � 	  mera	  än	  6	  månader	  sedan	  

� 	  Jag	  är	  gravid	  och	  har	  därför	  inte	  menstruation	  	  � 	  Jag	  använder	  minipiller	  och	  har	  därför	  inte	  

menstruation	  

	   	   	   	   	   	   	  

D:	  Har	  din	  menstruation	  någonsin	  försvunnit	  helt	  3	  månader	  i	  rad	  eller	  i	  längre	  tid	  utan	  

att	  du	  har	  varit	  gravid	  eller	  använt	  minipiller?	  	   	   	   	  

� 	  Nej,	  det	  har	  aldrig	  hänt	  	  	  	  	  � 	  Ja,	  det	  har	  hänt	  tidigare	  	   � 	  Ja,	  det	  upplever	  jag	  just	  nu	  

	   	   	   	   	   ____________	  

E:	  Upplever	  du	  att	  din	  menstruation	  ändrar	  sig	  vid	  ökad	  träningsintensitet	  och/eller	  -‐

mängd?	  	  	  	  	  	  

� 	  Ja	  	  	   	   	   � 	  Nej	  	  	   	   	   	  

	  

E:1	  Om	  ja,	  hur?	  (sätt	  ett	  eller	  flera	  kryss)	  	  

� 	  Jag	  blöder	  mindre	   � 	  Jag	  blöder	  i	  färre	  dagar	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  � 	  Min	  menstruation	  uteblir	  	  	  	  	  	  

� 	  Jag	  får	  kraftigare	  blödningar	  	  	   � 	  Jag	  blöder	  i	  flera	  dagar	  	  	  	   	  	  

	  

	  

	   	   den	  	  	  	  	  /	   2012	   	   	   	  

Ort	   	   datum	   	   Underskrift	  

  



 

The	  LEAF-‐Q	  Scoring	  key	  	  
A	  total	  score	  ≥8	  is	  to	  be	  considered	  at	  risk	  for	  the	  Triad	  	  
 
Department	  of	  Nutrition,	  Exercise	  and	  Sports	  Life	  Science	  University	  of	  Copenhagen	   
Denmark	  Contact:	  Anna	  Melin,	  aot@life.ku.dk	  	  
 
1.	  A:	  0 No,	  not	  at	  all,	  1 Yes,	  once	  or	  twice,	  2 Yes,	  three	  or	  four	  times,	  3 Yes,	  five	  times	  or	  
more	   

1.	  A1:	  1 1-‐7	  days,	  2 8-‐14	  days,	  3 15-‐21	  days,	  4 22	  days	  or	  more	   

2.	  A:	  3 Yes,	  several	  times	  a	  day,	  2 Yes,	  several	  times	  a	  week,	  1 Yes,	  once	  or	  twice	  a	  week	  or	  
more	  seldom,	  0 Rarely	  or	  never	   

2.	  B:	  3 Yes,	  several	  times	  a	  day,	  2 Yes,	  several	  times	  a	  week,	  1 Yes,	  once	  or	  twice	  a	  week	  or	  
more	  seldom,	  0 Rarely	  or	  never	   

2.	  C:	  1 Several	  times	  a	  day,	  0 Once	  a	  day,	  2 Every	  second	  day,	  3 Twice	  a	  week,	  4 Once	  a	  
week	  or	  more	  rarely	   

2.	  D:	  0 Normal,	  1 Diarrhoea-‐like,	  2 Hard	  and	  dry	  	  

3.1	  A1:	  0 Contraception,	  0 Reduction	  of	  menstruation	  pains,	  0 Reduction	  of	  bleeding,	  0 To	  
regulate	  the	  menstrual	  cycle	  in	  relation	  to	  performances	  etc..,	  1 Otherwise	  menstruation	  
stops	  	  

3.2	  A:	  0 11	  years	  or	  younger,	  0 12-‐14	  years,	  1 15	  years	  or	  older,	  0 I	  don’t	  remember,	  8 I	  have	  
never	  menstruated	  	  

3.2	  B:	  0Yes,	  1 No,	  1 I	  don’t	  remember	   

3.2	  B1:	  1 Hormonal	  treatment,	  1 Weight	  gain,	  1 Reduced	  amount	  of	  exercise,	  1 Other	  	  

3.2	  C:	  0 Yes,	  2 No	  (go	  to	  question	  3.2	  C6),	  1 I	  don’t	  know	  (go	  to	  question	  3.2	  C6)	  	  

3.2	  C1:	  0 0-‐4	  weeks	  ago,	  1 1-‐2	  months	  ago,	  2 3-‐4	  months	  ago,	  3 5	  months	  ago	  or	  more	  	  

3.2	  C2:	  0 Yes,	  most	  of	  the	  time,	  1 No,	  mostly	  not	   

3.2	  C3:	  1 1-‐2	  days,	  0 3-‐4	  days,	  0 5-‐6	  days,	  0 7-‐8	  days,	  0 9	  days	  or	  more	  	  

3.2	  C4:	  0 Yes,	  0 No	  	  

3.2	  C5:	  0 12	  or	  more,	  1 9-‐11,	  2 6-‐8,	  3 3-‐5,	  4 0-‐2	  	  

3.2	  C6:	  1 2-‐3	  months	  ago,	  2 4-‐5	  months	  ago,	  3 6	  months	  ago	  or	  more	  0 I’m	  pregnant	  and	  
therefore	  do	  not	  menstruate	   

3.2	  D:	  0 No,	  never,	  1 Yes,	  it	  has	  happened	  before,	  2 Yes,	  that’s	  the	  situation	  now	  	  

3.2	  E:	  1 Yes,	  0 No	  3.2	  E1:	  1 I	  bleed	  less,	  1 I	  bleed	  fewer	  days,	  2 My	  menstruations	  stops,	  0 I	  
bleed	  more,	  0 I	  bleed	  more	  days	  
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Förfrågan om medverkan i en forskningsstudie för att undersöka energitillgängligheten 
hos svenska kvinnliga juniorroddare. 
 
Bästa  , 
 
Tack för trevligt samtal! Här kommer enligt överenskommelse per telefon lite mer 
information gällande studien som kommer att utgöra min C-uppsats, vilken är en del av 
Tränarprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. 
  
Syftet med studien 
Energitillgänglighet definieras som energiintag i form av mat minus energiutgift genom 
träning. Det är med andra ord mängden energi som kvarstår för kroppens övriga funktioner 
efter att träning har räknats bort. I Lund håller en grupp forskare på att slutföra en studie om 
just energitillgänglighet där de har screenat omkring 50 svenska kvinnliga 
uthållighetsidrottare (inga roddare) för att se hur energitillgängligheten ser ut bland dem. 
       
Syftet med denna studie är att göra en fallbeskrivning av energitillgängligheten hos 10 
utövare i den svenska kvinnliga junioreliten (15-18år) i rodd och sedan jämföra resultaten 
med de som erhållits i den mer omfattande studien i Lund.  
 
Frågeställningar:  
- hur ser energitillgängligheten ut hos svenska kvinnliga juniorroddare? 
- skiljer sig energitillgängligheten hos svenska kvinnliga juniorroddare åt, precis innan 
påbörjad- och precis efter avslutad tävlingssäsong?  
- hur ser energitillgängligheten bland juniortjejer i rodd ut jämfört med densamma bland 
seniortjejer i andra uthållighetsidrotter? 
 
Varför blir du tillfrågad? 
Då jag ifrån Svenska Roddförbundet fått information om att Du är en aktiv tävlingsroddare 
frågar jag Dig om Du vill delta i denna vetenskapliga studie där jag kommer att studera hur 
energitillgängligheten ser ut inom svensk kvinnlig juniorrodd. 
 
Innan Du bestämmer Dig för att delta i studien, måste Du först till fullo förstå vad det innebär 
att delta och varför jag genomför studien. Därför ber jag Dig att läsa denna 
deltagarinformation noggrant innan du fattar Ditt beslut. 
 
Om Du bestämmer Dig för att delta i studien, kommer jag att be Dig och Din tränare att 
underteckna ett medgivande. Är Du under 18 år behöver jag även ett medgivande från 
målsman. 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst och utan att ange en anledning avbryta 
din medverkan. 
 
Studiepersoner 
Kvinnliga roddare (n = 10) i åldrarna 15-18år, som tränar ca 250-400 timmar om året och som 
har rott mellan två till sex år kommer att rekryteras till studien. 
 
 
 
 
 



 

Vad innebär det att deltaga? 
 
Genomförande 
Du kommer under två sjudagarsperioder perioder, en innan (början av april) och en efter 
(början av september) tävlingssäsongen, att få mäta och väga Dig samt mäta Din 
kroppstemperatur, morgonpuls och Din energitillgänglighet. Energiintaget (dvs. mat- och 
dryckintag) kommer att utvärderas med hjälp av en sju dagars kostregistrering (dvs. skriva ner 
på ett papper vad Du äter och dricker) och energiförbrukningen (dvs. daglig aktivitet och 
träning) kommer att mätas under samma period som energiintaget, genom att bära en 
accelerometer vid midjan (likt en stegmätare). Frekvens, varaktighet och intensitet av daglig 
fysisk aktivitet mäts med accelerometern och Du kommer att få bära pulsklocka under 
träning. Vet du inte din maxpuls eller aldrig mätt den på roddmaskin så kommer Du behöva 
utföra ett maxpuls test innan perioden startar (mer information om hur detta går till kommer 
Du i så fall att få). Du kommer även att få fylla i fyra enkäter om ätbeteende och välmående.  
 
Nyttan av att delta i studien 
Fördelarna med att delta i studien är att Du får information om Ditt energiintag och hur det 
förhåller sig till mängden träning Du utför. 
 
Är det riskfyllt eller obehagligt att deltaga? 
Medverkan i studien kräver ingen förberedelse och är ofarlig. 
 
Ersättning 
Samtliga fraktkostnader för materialtransport kommer jag att stå för.  
  
Databehandling 
All information som samlas in under mätningarna kommer att lagras i en databas där all data 
kodas. Endast behöriga personer kommer att ha tillgång till informationen. Du som individ 
kommer inte att kunna identifieras när data presenteras.  
Jag är ansvarig för Dina personuppgifter och Du når mig på 0734- 048 646 eller 
mariapelven@hotmail.com. 
Alla resultat kommer att redovisas på gruppnivå vilket innebär att Du är anonym genom hela 
studien.  
 
Att deltaga är frivilligt 
Deltagandet i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan att 
behöva förklara Dig närmare. 
 
Har du frågor? 
Har du frågor är Du välkommen att kontakta mig på telefon 0734- 048 646 eller via mail 
mariapelven@hotmail.com   
Om detta låter intressant så ber jag Dig samt Din tränare och eventuellt målsman (om du är 
under 18 år) att underteckna nedan och returnera sidan i bifogat kuvert. Skulle du inte vilja 
medverka så sätter jag stort pris på om Du kan skicka ett kort nej per sms eller mail bara så att 
jag vet!   
 
Hoppas på att höra från Dig snart! (Då jag behöver skicka Dig materialet så att Du får det i 
tid och hinner utföra testveckan innan påsklägret hade det varit bra om jag får svar redan 
denna vecka). 
 
 



 

Vänligen, 
 
 
Maria Pelvén 
Student vid Tränarprogrammet på GIH, ansvarig för energitillgänglighetsstudien.   
 
Folkparken 3, 2tr, lgh.1208 
136 40 Handen 
0734-048 646 
mariapelven@hotmail.com  
  



 

Forskningsstudie för att undersöka energitillgängligheten hos svenska kvinnliga juniorroddare. 
 
Samtycke 
 
Fylls i av försökspersonen: 
Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av ovanstående skriftlig information. Jag 
samtycker till att deltaga i studien och är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt samt att jag 
när som helst, utan närmare förklaring, kan avbryta mitt deltagande. Jag samtycker till att mina 
personuppgifter behandlas på angivet sätt. 
 
Jag har egen pulsklocka ☐ Jag vet min maxpuls ☐  
Jag behöver låna pulsklocka ☐ Jag vet inte min maxpuls ☐ 
 
 
 
-------------------------------------------------------------                  -------------------------------------- 
Försökspersonens namnteckning      Datum (ifylles av försökspersonen) 
 
 
------------------------------------------------------------- 
Namnförtydligande 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------      ------------------------------------------- 
Målsmans underskrift         Datum (ifylles av målsman) 
(ifylles om försöksperson är under 18år)	  	  
 
-------------------------------------------------------- 
Namnförtydligande 
 
 
-------------------------------------------------------- 
Tränares underskrift 
 
 
-------------------------------------------------------- 
Namnförtydligande  
 
 
-------------------------------------- 
Försöksperson nummer 
 
 
En kopia av denna signerade information tillhör försökspersonen. 
 
 
Fylls i av försöksledaren: 
Jag har förklarat studien för försökspersonen och erhållit dennes medgivande att deltaga i studien. 
 
 
------------------------------------------------------------                     
Försöksledarens namnteckning 
 
------------------------------------------------------------ 
Namnförtydligande	    
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Instruktioner och lathund till studiedeltagarna 
 
Hej! 
Tack för att du vill medverka i min studie. Här kommer information och instruktioner inför 
testveckan. Har du några frågor så tveka inte att kontakta mig på: 
0734-048646 eller mail mariapelven@hotmail.com. 
Lycka tillJ 
 

Maxpuls 
 

Om du inte testat din maxpuls på länge eller aldrig gjort det på roddmaskin är detta 
nödvändigt för att vi ska kunna få någon givande information från den kommande 
studieperioden. 
Så här utför du maxpulstestet: 

o Fukta och ta på dig pulsbandet och klockan (se ”snabbinstruktion till pulsmätaren 
Polar RS400”). 

o Gör en ordentlig uppvärmning på minst 15 minuter. 
o Ro följande intervaller- 3 x 3 minuter (vila 2 minuter) där:  
o Intervall 1 går i jämn hög fart i 2km 500/split 
o Intervall 2 går i jämn hög fart 1-2 sek snabbare split än 2km 500/split 
o Intervall 3 går med stegrande fart, hastigheten ökas 2-3 sek 500/split per minut:  

minut 0-1: split 3 sek under 2km 500/split,  
minut 1-2: split 4-5 sek under 2km 500/split,  
minut 2-3: högsta möjliga fart. 

o Läs av pulsen direkt efter. 
 
Om du har hjälp av någon tränare, vilket vore bra för att kunna pusha sig hela vägen, 
kan tränaren ha klockan i sin hand och följa med och läsa av under intervallen. 
 
 

Vilopuls 
Din vilopuls tar du på följande vis: 

o Fukta och ta på dig pulsbandet och klockan (se ”snabbinstruktion till pulsmätaren 
Polar RS400”). 

o Lägg dig på rygg och slappna av i 5 minuter. 
o Läs av och notera pulsen. 

 
Upprepas varje morgon under testperioden, innan du kliver upp ur sängen förslagsvis. Du 
behöver då endast läsa av pulsen då du redan legat stilla en hel natt! 
 
 

Längd 
Mät din längd: 

o Ta av dig skor och strumpor. 
o Ställ dig med ryggen mot en vägg. 
o Ta ett djupt andetag och andas ut. 
o Be någon markera på väggen med t.ex. en bok på toppen av ditt huvud. 
o Mät med måttband från bok till golv och notera längden i cm. 



 

Vikt 
Vägning: 

o Ta av dig allt utom underkläder och ställ dig på vågen. 
o Läs av och notera. 

 
Upprepas varje morgon under testperioden, efter du gått på toaletten på morgonen och 
innan frukost. 
 
 

Accelerometer 
 

o Du bär den på höger höft all vaken tid. 
o På kvällen när du lagt dig kan du, om det känns obehagligt, ta av dig accelerometern 

och lägga den på nattduksbordet. Glöm dock inte att ta på dig den innan du kliver ur 
sängen på morgonen.  

o Den är ”vattensäker” men inte helt vattentät så ta av den när du duschar, badar eller 
liknande. 

o Du bär den i sju dygn, dvs. under hela testperioden. 
o Notera starttid och datum samt sluttid och datum för detta. 
o Notera även tidpunkter (start och stop för roddträning/ergometercykel) 

 
 

Matdagbok 
 
Hur jag önskar att Du fyller i matdagboken: 
 

o Skriv ner allt Du äter och dricker under 7 dagar.  
o Notera tiden för måltiden/ättillfället. 
o Mätuppskatta allt Du äter och dricker. 

- Beskriv mängderna i hushållsmått, t.ex. matsked, tesked, deciliter, styck eller en 
hand stor… 

o Beskriv mat och dryck så noggrant som möjligt. 
- Ange typ av livsmedel, t.ex. lättmjölk, ost 10 % eller 28 % fett, sockrat, osockrat, 
lättsockrat, fullkorn. (Gärna fabrikat, t.ex. Wasa, Mamma Scan, Fazer, Arla). 

 
o Ange hur maten är tillagat, t.ex. kokt torsk, fläskkotlett stekt i panna. 
o Kom ihåg tillbehören till maten, t.ex. sås, sylt, mjölk till efterrätter, socker, ketchup.  
o Kom ihåg stekfettet, fettet på brödet. 
o Försök dela upp sammansatta rätter, t.ex. grytor i mängder av respektive ingrediens. 
o Kom ihåg notera mellanmål, godis, drycker samt eventuella kosttillskott (fabrikat och 

mängd). 
o Skriv endast ett livsmedel på varje rad,  

T.ex. ostsmörgås = 1 skiva vitt rostbröd 
1 tsk margarin, Bregott 
1 skiva ost 28 % fett  
 

Ät precis som Du brukar under de dagar Du för matdagbok! 
 
 
 



 

Matdagbok 
 

NAMN: PERSONNUMMER: FÖRSÖKSPERSON (ifylles av 
försöksledare): 

 

För att kunna beräkna ditt energibehov önskar jag att du fyller i nedanstående uppgifter: 

DATUM:  

LÄNGD:  

VIKT:  

DAGENS TRÄNING: 
 
 
 

 
 

TID MÄNGD MATRÄTT/LIVSMEDEL/DRYCK 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

Namn: 

 

Maxpuls: 

 

Längd: 

 

Personbästa 2000 m Concept2:  

 

Jag har rott i ______ år. 

 

Start testperiod, dag 1 (datum + klockslag): 

 

Slut testperiod, dag 7 (datum + klockslag): 

 

Vilopuls: 

Datum Dag nr. Morgonpuls 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 

 

Morgonvikt: 

Datum Dag nr. Morgonvikt 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  



 

Om du inte sover med accelerometern, notera tid du tar av och på den. 

Datum Dag nr. På Av 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 

Tid för träning: 

Datum Dag nr. Starttid Stopptid 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



 

Lathund (för mer info se respektive del nedan) 

Obs! 

- Använd pulsklockan jag skickat dig under testperioden. 
- Klocka och pulsband ska bäras konstant under hela veckan.  

Efter träning kan du ta av och skölja pulsbandet i ljummet vatten, därefter torka 

med en handduk och direkt sätta på det igen innan du kliver ur duschen. 

- Håll gärna lite koll på klockan då och då så att pulsen visas. Om den inte gör det 
så fukta pulsbältet (de grå fälten). Det är viktigt att pulsbandet sitter intill 
kroppen hela tiden så spänn det så det sitter. 
 

Innan dag 1 (om du inte vet din vilo- och maxpuls) 

o Mät vilopuls 
o Gör ett maxpulstest på roddmaskin 

 

Dag 1 

o Ta på dig och starta pulsklocka (glöm inte att låsa klockan, (se ”snabbinstruktion till 
pulsmätaren Polar RS400”) 

o Ta på dig accelerometern 
o Notera starttider + datum 

 

Dag 3 

o Morgon- lås upp pulsklockan (håll in vänstra översta knappen ”light” tills buttons 
unlocked visas), tryck stop (vänstra nedersta), exit dvs. down (högra nedersta), ok 
(röda), starta igen (röda), start (röda), lås klockan (håll in vänstra översta knappen 
”light”), keylock (röda)  

 

Dag 5 

o Se dag 3 
 

Varje dag 

o Vikt 
o Morgontemperatur (om du har tillgång till termometer) 
o Notera morgonpuls (läs av klockans display) 
o Om du tagit av dig accelerometern under natten, sätt på dig den igen 
o För matdagbok 
o Notera tid för träning (start + stop) samt vad du tränade 

 

Någon gång under perioden 

o Fyll i enkäterna (2st) 
o Mät dig 

  

 



 

Efter dag 7s slut 

o Stoppa pulsklockan och ta av dig den (lås upp klockan och stoppa den, (se 
”snabbinstruktion till pulsmätaren Polar RS400”) 

o Ta av dig accelerometern 
o Notera sluttider+ datum 
o Klistra över ditt namn på kuvertet jag skickade allt i med etiketten ”GIH att: Karin 

Söderlund” och portoetiketten över den förra. Redo att postas! 

 


