
 

 

 

 
 

 

 

 

En högfettkost som nutritionsstrategi 

vid uthållighetsprestation?  

 

 

- En systematisk litteraturstudie   
 

 

 

Sofia Selenius 
 
 
 
 
 
 
 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Självständigt arbete avancerad nivå 40:2015 

Masterprogrammet i Idrottsvetenskap  2013-2015 
Handledare: William Apró 

Examinator: Mikael Mattsson 



 

 
 

 

 

 

 

 

A high fat diet as a nutrition strategy for 

endurance performance?  

 

- A systematic review   
 

 

 

Sofia Selenius 
 

    
 
 

THE SWEDISH SCHOOL OF SPORT 
    AND HEALTH SCIENCES 

    Master Degree Project X:2015 
    Master in Science 2013-2015 

    Supervisor: William Apró 
Examiner: Mikael Mattsson 



 

 

Abstract 

Aim 

The purpose of this study is to investigate whether there is scientific evidence that a high fat 

diet is more effective as a nutrition strategy for endurance performance than a high carbohydrate 

diet is. The objectives of the study are: 

• Does endurance performance improve by a high fat diet compared by a high 

carbohydrate diet? 

• How is the metabolism of fat and carbohydrate affected by a high fat and low 

carbohydrate diet? 

Method 

The literature search was conducted in the databases Ebsco, Pubmed and Cinahl. A total of 16 

studies was included, 11 studies from the literature search and 5 studies from selected reference 

lists. The studies quality was audited by SBU: s questionnaire for randomized controlled 

studies. 
 

Results 

Endurance performance was enhanced after ingesting a high fat- and low carbohydrate diet in 

3 of 16 studies and was decreased in 4 of 16 studies. In the remaining 9 studies there was no 

significant difference in performance between the two trials. A high fat- and low carbohydrate 

diet resulted in an increased fat oxidation in the majority of the studies but there was no 

significant difference in bloodglucose-, blodinsulin- or blodlactatelevels between the two trials. 

 

Conclusions 

Despite increased fat oxidation and well-filled glycogen levels there is not sufficient evidence 

to prove that endurance performance will be enhanced by a high fat diet compared to a high 

carbohydrate diet. This is probably because of a lower ability of the muscles to use glycogen. 

The results from this systematic review consequently shows a decreased performance after a 

high fat- and low carbohydrate diet at work intensities over 80% of VO2max. At intensities 

around 60-70% of VO2max, the performance can possibly be enhanced after a high fat diet 

consisting 60-70% of fat and 15% or lower of carbohydrate. 



 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det finns stöd i nuvarande forskning för 

att en fettrik kost är mer effektiv som nutritionsstrategi vid uthållighetsprestationer jämfört med 

en kolhydratrik kost. Studiens frågeställningar är: 

• Förbättras uthållighetsprestationen av en fettrik kost jämfört med en kolhydratrik kost? 

• Hur påverkas kolhydrat- och fettmetabolismen av en högfett- och lågkolhydratkost? 

Metod 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Ebsco, Pubmed och Cinahl. Totalt inkluderades 

16 artiklar, 11 artiklar från litteratursökningen i databaserna och 5 artiklar från valda 

referenslistor. Studierna kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s granskningsmall för 

randomiserade kontrollerade studier. 

Resultat 

I 3 av 16 studier förbättrades uthållighetprestationen vid intag av högfett- och lågkolhydratkost, 

i 4 av 16 studier försämrades prestationen och i resterande 9 studier sågs ingen signifikant 

skillnad i prestationen mellan kostinterventionerna. Majoriteten av studierna fick en förhöjd 

fettoxidation som resultat av en högfett- och lågkolhydratkost men ingen signifikant skillnad 

gällande blodglukos-, blodinsulin- eller blodlaktatvärde mellan kostinterventionerna. 

Slutsats 

Trots en förhöjd fettoxidation och välfyllda glykogenlager finns inte tillräcklig evidens för att 

påvisa en generell prestationshöjning vid uthållighetsprestationer av en högfettkost jämfört med 

en högkolhydratkost. Detta troligtvis på grund av nedsatt förmåga hos musklerna att använda 

glykogen. Resultaten från de studier som ingick i denna systematiska litteraturstudie visar 

konsekvent en försämrad prestation efter intag av högfett- och lågkolhydratkost vid 

arbetsintensiteter över 80% av VO2max. Vid arbetsintensiteter omkring 60-70% av VO2max 

kan prestationen eventuellt förbättras efter intag av högfettkost bestående av 60-70% fett och 

mindre än 15% kolhydrater.  

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

 

1 Bakgrund ................................................................................................................................. 1 

1.2 Substratutnyttjande ........................................................................................................... 2 

1.3 Hypotes ............................................................................................................................. 3 

2 Syfte ........................................................................................................................................ 4 

2.1 Frågeställningar................................................................................................................. 4 

3 Metod ...................................................................................................................................... 4 

3.1 Inklusionskriterier ............................................................................................................. 4 

3.2 Exklusionskriterier ............................................................................................................ 5 

3.3 Litteratursökning ............................................................................................................... 5 

3.4 Urval ................................................................................................................................. 6 

3.5 Kvalitetsgranskning .......................................................................................................... 8 

3.6 Etiska aspekter .................................................................................................................. 9 

4 Resultat .................................................................................................................................. 10 

4.1 Resultatsammanställning ................................................................................................ 12 

5. Diskussion ............................................................................................................................ 20 

5.1 Resultatdiskussion........................................................................................................... 20 

5.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 24 

5.3 Framtida forskning .......................................................................................................... 25 

6. Slutsats ................................................................................................................................. 26 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 27 

Bilaga 1 Litteratursökning .................................................................................................... 32 

Bilaga 2 Granskningsmall ..................................................................................................... 33 

 

Tabell- och figurförteckning 

Tabell 1. Resultat av litteratursökningen i databaserna  

Ebsco, Pubmed & Cochrane library ........................................................................................... 5 

Tabell 2. Kvalitetsgranskning av inkluderade studier med SBU:s mall  

för kvalitetsgranskning av randomiserade kontrollerade studier ............................................... 8 

Tabell 3. Resultat av kvalitetsgranskning ................................................................................. 10 

Tabell 4.Redovisning av studiernas resultat. ............................................................................ 12 

 
Figur 1.Substratutnyttjande vid olika arbetsintensiteter ............................................................. 3 

Figur 2. Flödesschema................................................................................................................ 7 

 

 



 

Bilaga 1. Litteratursökning 

Bilaga 2. Granskningsmall



 

1 

 

1 Bakgrund 

Kolhydratintag är sedan länge känt för dess inverkan på prestationen. Redan under tidiga 1900-talet 

upptäckte man att kolhydrater är en mycket viktig energikälla vid träning och att låga nivåer av 

glykogen är en starkt bidragande faktor till trötthet. (Krogh & Lindhard, 1920) Christensen & Hansen 

(1939) fann att kolhydratförbrukningen under träning påverkas av kosten och att detta kan ha en 

avgörande effekt för prestationen. Resultaten visade att ett kortvarigt intag av en fettrik kost 

resulterade i försämrad motståndskraft mot utmattning. Under 1900- talet utvecklades 

muskelbiopsitekniken vilket ledde till att man under 1960- talet uppmärksammade 

muskelglykogenets viktiga roll vid träning samt att låga glykogennivåer var en av de främsta 

orsakerna till utmattning under långvarig fysisk aktivitet. (Bergström & Hultman, 1966) Studier under 

1980- talet visade att ett kolhydratintag under träning upprätthöll glukosnivåerna och därmed 

förlängde tiden till trötthet vilket förbättrade uthålligheten. (Coyle et al. 1983; Coggan & Coyle, 1987) 

 

Med andra ord har en kolhydratrik kost länge betraktats som mer effektiv än en fettrik kost för 

uthållighetsidrottare. Under senare år har dock ett intresse för kolhydratsnåla dieter som LCHF (Low-

carbohydrate, high-fat) ökat, främst inom viktminskning, men även inom uthållighetsidrott och 

prestation.  Detta i sin tur har skapat ett intresse kring huruvida en kost låg i kolhydrater och hög i 

fett skulle leda till en förbättrad uthållighetsprestation då ett flertal studier har påvisat att både kort- 

och långvarig anpassning till fett medför en markant höjning av fettoxidationen under träning samt 

en minskad oxidation av glykogen. (Christensen & Hansen, 1939; Krogh & Lindhard, 1920; Phinney 

et al., 1983; Helge et al., 2002; Achten & Jeukendrup, 2003).  Detta skulle kunna leda till att det 

oxidativa systemet hos muskulaturen förbättras och således resultera i en prestationsutveckling för 

uthållighetsidrottare. 

 

1.1 Uthållighet 

Hawley (2002) definierar uthållighet som “The ability of an individual to perform repeated, 

continuous skeletal muscle contractions for prolonged periods (i.e., >30 min) at a given submaximal 

power output or speed” Vanligtvis delas uthållighet in i två former; anaerob och aerob uthållighet. 

Anaerob uthållighet definieras som ”musklers förmåga att upprepade gånger utveckla eller 

upprätthålla kraft utan uttröttning”. Aerob uthållighet är ”det kardiovaskulära och respiratoriska 

systemets förmåga att tillföra blod och syre till arbetande muskler, vilket möjliggör för arbetande 

muskler att fortsätta utföra arbete”. (Fink & Mikesky, 2015:362) 
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Uthållighet påverkar prestationen i många idrotter. Uthållighetsidrottare och ultra-

uthållighetsidrottare betraktas normalt vara personer som deltar i uthållighets- och ultra-

uthållighetstävlingar. Vanligtvis varar uthållighetstävlingar i allt från 90 minuter till 4 timmar medan 

ultra-uthållighetstävlingar varar över 4 timmar. Den intensitet som idrottare arbetar vid under en 

tävling varierar, men uppskattas vara ungefär 85% av deras Vo2max vid prestationer omkring en 

timme, 80% av deras Vo2max för prestationer på maximalt 2 timmar och 60-70% av deras Vo2max 

för prestationer som varar mer än 5 timmar (Maughan & Gleeson, 2004). Ultra-uthållighetsidrottare 

kan upprätthålla 65% av deras Vo2max i upp till åtta timmar (Burke & Hawley, 2010:440). 

 

1.2 Substratutnyttjande 

Kolhydrater och fett är de primära energikällorna både vid vila och under träning där dessa  substrat 

oxideras inuti skelettmuskulaturen. Utnyttjandet av fett och kolhydrater ser olika ut under träning och 

energibidraget från vardera källan beror på en mängd olika faktorer så som träningsintensitet och 

duration, kost, kön och träningsstatus (Helge, 2000; Jeukendrup, 2003). Kolhydrater är den 

huvudsakliga energikällan vid högintensivt arbete (>65% av VO2max) medan fett används i högsta 

grad under lågintensivt arbete (<50% av VO2max) (Maughan & Burke, 2002). Den maximala 

fettoxidationen sägs ske vid en intensitet kring 63% av VO2max (Achten & Jeukendrup, 2003). 

Kolhydrater ger mindre ATP (energi) än fett men kräver även mindre syre vid nedbrytningen än vad 

fett gör och kan därmed ge energi i snabbare hastighet (>32kcal/min vid extremt högintensivt arbete). 

Fett kan tillföra ATP med en hastighet som är tillräcklig för att upprätthålla prestationen motsvarande 

en intensitet på cirka 60 % av VO2max (~10 kcal/min) (Sagiv, 2012:11). Det innebär att vid 

högintensivt arbete där tillgången på syre är begränsad hinner inte kroppen tillgodoses med tillräcklig 

energi genom fettoxidation utan är antingen tvungen att oxidera kolhydrater eller sänka hastigheten. 

(Fig. 1) 
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Figur 1- Substratutnyttjande vid olika arbetsintensiteter. 

 

 

1.3 Hypotes 

Eftersom kolhydrater som energikälla är begränsad vid uthållighetsprestationer som varar längre än 

90 minuter (Burke et al., 2004) skulle en förbättrad och ökad användning av fett som energikälla 

kunna upprätthålla arbetet längre . Detta eftersom tillgången till fett är närmast oändlig samt att fett 

inte binder vätska och är således en mer effektiv energikälla vid uthållighetsprestationer. I och med 

ett ökat intresse för en högfett- och lågkolhydratkost i samband med uthållighetsprestation har 

strategier som Train low, compete high utvecklats i syfte att förbättra prestationen med hjälp av en 

sådan kosthållning. Train low, compete high innebär att man undviker kolhydrater under träning men 

har ett högt intag före och under själva utförandet. Detta skulle resultera i en ökad transkription av ett 

flertal involverade gener som i sin tur skulle leda till en prestationsförbättring. (Burke, 2007) Med 

andra ord kan detta tolkas som att träning med låga halter av kolhydrater (glykogen) i muskulaturen 

är den faktor som förstärker träningseffekten. Hög fett- och låg kolhydratkost har visats sänka 

glykogenutnyttjandet under träning till följd av en rad metaboliska adaptioner som förbättrar 

användningen av fett som bränslekälla vid vila och under träning. Dessa adaptioner inkluderar en 

minskad användning och nedbrytning av muskel- och leverglykogenlagren, ökad glukoneogenes 

(glukos bildat av exempelvis laktat), ökad användning och inlagring av triglycerider, ökad oxidativ 

Kolhydrat 
Aerob nedbrytning 

Kolhydrat 
Anaerob nedbrytning Fett 
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förmåga, ökad ketonproduktion (nedbrytningsprodukt av fettsyror) och minskad användning av 

glykolys-härstammat acetyl CoA (en mellanprodukt i metabolism). (Helge, 2000; Burke & Hawley, 

2002; Helge, 2002; Burke & Kiens, 2006)  En kost hög i fett och låg i kolhydrater har även visat 

minska kroppsfettet och således skapa en mer fördelaktig kroppssammansättning (Cook & Haub, 

2007) som eventuellt kan påverka uthållighetsprestationen positivt. Uthållighetsträning i kombination 

med låga glykogennivåer i muskler och lever tvingar muskeln att jobba med fett. Hypotesen är att 

detta skulle leda till en ökad mängd mitokondrier som i sin tur skulle leda till en ökad fettoxidation 

och oxidativ kapacitet, alltså mera uthålliga muskler. Då vältränade individer har en förhöjd kapacitet 

i att oxidera fett jämfört med otränade (Burke & Kiens, 2006) skulle speciellt deras 

uthållighetsprestation eventuellt kunna gynnas av en fettrik kost. 

 

2 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det finns stöd i nuvarande forskning för att en 

fettrik kost är mer effektiv som nutritionsstrategi vid uthållighetsprestationer jämfört med en 

kolhydratrik kost. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Förbättras uthållighetsprestationen av en fettrik kost jämfört med en kolhydratrik kost? 
 

• Hur påverkas kolhydrat- och fettmetabolismen av en högfett- och lågkolhydratkost? 
 
 

3 Metod 

En systematisk litteraturstudie som syftar till att analysera befintlig data gällande lågkolhydrat- och 

högfettkost vid uthållighetsprestation. SBU:s granskningsmall för randomiserade studier (se Bilaga 

2) användes för att kvalitetsgranska de inkluderade studierna. 

 

3.1 Inklusionskriterier 

– Randomiserade kontrollerade studier 

– Publikationer i peer-reviewed artiklar 

– Prestation inriktad på uthållighet 
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– Studier där man jämfört en hög fettdiet med en hög eller måttlig kolhydratdiet och/eller en 

kontrolldiet (CON) 

– Minst 3 dagars adaption 

 

3.2 Exklusionskriterier 

– Djurstudier 

– Studier med övrig studiedesign 

– Studier på andra språk än svenska och engelska 

– Studier där även styrka ingått i test  

 

3.3 Litteratursökning 

Sökning av litteratur genomfördes under hösten 2015 i databaserna PubMed, Ebsco och Cinahl samt 

i valda artiklars referenslistor. Först gjordes en pilotsökning våren 2015 för att se vilket utbud av 

studier som fanns, därefter gjordes den reella sökningen. Sökord som användes var:” low 

carbohydrate”,” high fat”, “endurance”, “performance”, “fat adaptation”. Resultatet av sökningarna 

med valda sökord och limits presenteras i nedanstående tabell (Tabell 1). 

 
 
Tabell 1. Resultat av litteratursökningen i databaserna Ebsco, Pubmed & Cochrane library 
Databas Sökord Limits Antal träffar 

(dubletter) 

Antal inkluderade 

artiklar i studien 

Ebsco 

 

 

 

 

 

 

 

High fat AND Low 

carbohydrate AND 

Endurance 

Peer-reviewed, 

English 

131 6 

Fat adaptation AND 

Endurance   

 

 

Peer-reviewed, 

English 

287(4) 6 

High carbohydrate 

AND Low 

Peer-reviewed, 

English 

151(5) 1 
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carbohydrate AND 

Endurance AND 

Performance 

PubMed High fat AND Low 

carbohydrate AND 

Endurance 

Randomized 

trials 

24(2) 1 

Fat adaptation AND 

Endurance 

Randomized 

trials 

27(7) 2 

 High carbohydrate 

AND Low 

carbohydrate AND 

Endurance AND 

Performance 

Randomized 

trials 

36(2) 0 

Cochrane 

Library 

High fat AND Low 

carbohydrate AND 

Endurance 

-- 47(8) 0 

 Fat adaptation AND 

Endurance AND 

Performance 

-- 17(7) 0 

 High carbohydrate 

AND Low 

carbohydrate AND 

Endurance AND 

Performance 

-- 1(0) 0 

 

3.4 Urval 

Litteratursökning i databaserna Ebsco, Pubmed & Cinahl gav sammanlagt 721 artiklar. Artiklar vars 

titel eller abstrakt inte stämde överens med inklusionkriterierna exkluderades och kvar återstod 51 

artiklar. Av dessa 51 artiklar togs 35 dubbletter bort och då återstod 16 st artiklar som granskades 
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genom fulltextversion. Ytterligare fem artiklar exkluderades vid närmare granskning då två studier 

inte var randomiserade, två studier inte mätte prestation och en studie gav lågkolhydratgruppen en 

större andel kolhydrater än fett. Totalt återstod elva artiklar till vilket fem artiklar inkluderades från 

valda referenslistor. Dessa fem artiklar granskades även så att de uppfyllde inklusionskriterierna. 

Totala antalet artiklar i denna studie blev slutligen 16 st. (Fig.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 – Flödesschema. 

 

 

 

EBSCO PUBMED CINAHL 

Totalt  

51 artiklar 

 
 

 35 Dubletter  

exkluderades 

5 Artiklar  

exkluderades 

 Totalt  

11 artiklar 

 
 

 

5 Artiklar  

inkluderades 

Totalt  

16 artiklar 
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3.5 Kvalitetsgranskning 

Inkluderade studier analyserades och granskades enligt Statens Beredning för medicinsk utredning 

(SBU). Eftersom ett inklusionskriterie i denna litteraturstudie var att studierna är randomiserade 

användes SBU:s granskningsmall för randomiserade kontrollerade studier för att kvalitetsgranska de 

inkluderade studierna (se Bilaga 2). Mallen består av sex olika grupper gällande eventuella 

systematiska fel (bias); selektionsbias, behandlingsbias, bedömningsbias, bortfallsbias, 

rapporteringsbias och intressekonfliktbias. Efter granskning av eventuella systematiska fel görs en 

sammanvägning av respektive grupp och gruppernas bedöms ha låg, medel eller hög bias. Författaren 

gick tillsammans med sin handledare igenom mallen och dess frågor för att sedan på egen hand 

kvalitetsgranska de inkluderade studierna. 

 

Tabell 2. Kvalitetsgranskning av inkluderade studier med SBU:s mall för kvalitetsgranskning av 

randomiserade kontrollerade studier 

 

Författare Selektions-

bias 

Behandlings-

bias 

Bedömning-

bias 

Bortfalls- 

bias 

Rapporterings

-bias 

Intressekon-

fliktbias 

Brown & 

Cox 1999 

Medel Hög Låg Låg Medel Låg 

Burke et al. 

2000 

Medel Låg Låg Låg Medel Låg 

Burke et al. 

2002 

Medel Låg Låg Låg Medel Låg 

Carey et al. 

2001 

Medel Låg Låg Låg Medel Låg 

Cole et al. 

2013 

Medel Låg Låg Låg Medel Låg 

Goedecke et 

al. 1999 

Medel Hög Låg Låg Medel Låg 

Havemann 

et al. 2006 

Medel Låg Låg Låg Medel Låg 
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Helge et al. 

1996 

Medel Låg Medel Låg Låg Låg 

Helge et al. 

1998 

Medel Låg Låg Låg Medel Låg 

Jacobs et al. 

2004 

Medel Hög Medel Låg Låg Låg 

Lambert et 

al. 1994 

Medel Hög Medel Låg Medel Låg 

Lambert et 

al. 2001 

Medel Hög Medel Låg Medel Låg 

Lima- Silva 

et al. 2012 

Medel Hög Låg Låg Medel Låg 

Rowlands & 

Hopkins 

2002 

Medel Hög Medel Låg Medel Låg 

Stellingwerff 

et al. 2006 

Medel Hög Låg Låg Låg Låg 

Vogt et al. 

2003 

Medel Hög Låg Låg Låg Låg 

 

Låg= Låg risk för bias 

Medel= Medel risk för bias 

Hög= Hög risk för bias 

 

 

3.6 Etiska aspekter 

De studier som ingår i denna litteraturstudie har gjort etiska överväganden och blivit godkända av 

etisk kommitté. Alla inkluderade studier redovisas och resultat presenteras, vare sig de stöder eller 

inte stöder skribentens tankar och hypoteser. Dock kan felaktig tolkning av studier och deras resultat 

ge missvisande slutsatser och felaktiga riktlinjer. 
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4 Resultat 

Nedanstående tabell (tabell 3) visar studiernas sammanvägda värde omvandlat i poäng där 6 poäng 

motsvarar det lägsta värdet och minst risk för bias, 7-11 poäng mellanvärde och medelrisk för bias 

samt 12-16 poäng det högsta värdet och störst risk för bias. Samtliga 16 studier har ett poängvärde 

mellan 8-11 vilket motsvarar medelrisk för bias. Dock bör nämnas att 9 av 16 studier har ett värde på 

8 eller 9 poäng vilket innebär att de på skalan placeras närmare låg risk för bias än hög risk för bias 

medan 7 av 16 studier har ett värde på 10 eller 11 poäng vilket innebär att de ligger närmare hög risk 

för bias än låg risk för bias. 

 

Tabell 3. Resultat av kvalitetsgranskning 

Författare Titel Poäng 

Burke et al. 2000 Effect of fat adaptation and carbohydrate restoration on 
metabolism and performance during prolonged cycling 

8 

Burke et al. 2002 Adaptations to short-term high-fat diet persist during exercise 
despite high carbohydrate availability 

8 

Carey et al. 2001 Effects of fat adaptation and carbohydrate restoration on 
prolonged endurance exercise 

8 

Cole et al. 2013 Improved gross efficiency during long duration submaximal 
cycling following a short-term high carbohydrate diet 

8 

Havemann et al. 2006 Fat adaptation followed by carbohydrate loading 
compromises high-intensity sprint performance 

8 

Helge et al. 1998 Impact of a fat-rich diet on endurance in man: role of the 
dietary period 

8 

Helge et al. 1996 Interaction of training and diet on metabolism and endurance 
during exercise in man 

8 

Stellingwerff et al. 2006 Decreased PDH activation and glycogenolysis during 
exercise following fat adaptation with carbohydrate 
restoration 

9 

Vogt et al. 2003 Effects of dietary fat on muscle substrates, metabolism, and 
performance in athletes 

9 

Brown & Cox 1999 High fat versus high carbohydrate diets: effect on exercise 
capacity and performance of endurance trained cyclists 

10 

Goedecke et al. 1999 Metabolic adaptations to a high-fat diet in endurance cyclists 10 

Jacobs et al. 2004 Dietary composition influences short-term endurance 
training- induced adaptations of substrate partitioning during 
exercise 

10 
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Lima- Silva et al. 2012 Effects of a low- or high-carbohydrate diet on performance. 
Energy system contribution, and metabolic responses during 
supramaximal exercise 

10 

Rowlands & Hopkins 
2002 

Effects og high- fat and high- carbohydrate diet on 
metabolism and performance in cycling 

11 

Lambert et al. 1994 Enhanced endurance in trained cyclists during moderate 
intensity exercise following 2 weeks adaptation to a high fat 
diet 

11 

Lambert et al. 2001 High- fat diet versus habitual diet prior to carbohydrate 
loading: effects on exercise metabolism and cycling 
performance 

11 
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4.1 Resultatsammanställning 

Tabell 4 redovisar de 16 inkluderade studierna. Tabellen visar författare och årtal, intervention, kostupplägg för respektive grupp, intensitet på test, antal 

testpersoner samt resultat av. I alla studier genomgick samtliga testpersoner båda kostinterventionerna. Resultaten av fettadaptionen visade en förbättrad 

prestation i tre studier, en försämrad prestation i fyra studier och ingen signifikant skillnad i prestationen i nio studier (kostinterventionerna gentemot 

varandra). 13 studier visade en lägre respiratorisk kvot (RER) efter fettadaption (förhöjd fettoxidation), 1 studie upptäckte ingen skillnad och resterande 

två studier nämnde inte RER värdet. Tre studier visade en lägre laktatnivå som efter fettadaptionen, en studie visade ett högre värde, tio studier visade 

ingen skillnad i laktatnivå och resterande två studier nämnde inget om laktatnivå. Tre studier visade på högre hjärtfrekvens under test hos testpersoner 

som intog en högfettkost. Två studier visade högre rate of perceived exertion (RPE) och en studie visade ingen signifikant skillnad i RPE hos 

högfettgruppen. Tolv studier visade oförändrad blodglukos efter fettadaption, två visade en ökning och resterande tre studier nämnde inget om glukosnivå. 
 

Tabell 4. Redovisning av studiernas resultat. 

Författare 

& 

årtal 

 

Intervention   Kostupplägg 

Högfett- och 

lågkolhydratkost 

 

Kostupplägg 

Högkolhydrat- och 

lågfettkost 

 

Intensitet 

på test 

(% avVo2 

max) 

Test- 

personer 

Resultat 

Brown & Cox 

1999 

12 veckor högfett- eller högkolhydratkost. I slutet 

av vecka 6 och 12 genomfördes ett 20 km time trial 

test så fort som möjligt 

Fett-50%  

Kolhydrater-35% 

Protein-15% 

Fett-15% 

Kolhydrater-70% 

Protein-15% 

85-90% 30 

tränade 

cyklister 

Ingen signifikant skillnad 

i prestation mellan 

kostinterventionerna 

Burke et al. 

 2000 

5 dagar högfett- eller högkolhydratkost följt av 1 

dag högkolhydratkost + 20 minuter cykling vid 

70% av VO2max. Därefter 24 timmars 

Fett-68% 

Kolhydrater-19% 

Protein-13% 

Fett-13% 

Kolhydrater-74% 

Protein-13% 

70% 8 

vältränade 

manliga 

Förhöjd fettoxidation 

efter intag av högfettkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i blodglukos-, 
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vila. Under dag 7 genomfördes 2 timmars cykling 

vid 70% av VO2max följt av ett 7kJ·kg time trial 

test. 

cyklister 

och 

triathleter 

blodinsulinvärde eller 

prestation mellan 

kostinterventionerna. 

Burke et al. 

2002 

5 dagar högfett- eller högkolhydratkost följt av 1 

dag högkolhydratkost + 20 minuter cykling vid 

70% av VO2max. Därefter 24 timmars vila. Under 

dag 7 genomfördes 2 timmars cykling vid 70% av 

VO2max följt av ett 7kJ·kg time trial test. 

Fett-70% 

Kolhydrater-18% 

Protein-12% 

Fett-18% 

Kolhydrater-70% 

Protein-12% 

70% 8 

vältränade 

manliga 

cyklister 

och 

triathleter 

Förhöjd fettoxidation 

efter intag av högfettkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i blodlaktat-, blodglukos-,  

blodinsulinvärde eller 

prestation mellan 

kostinterventionerna. 

Carey et al. 

2001 

2 perioder på 9 dagar med en 18 dagars washout 

period. Första dagen en standarkost (58% 

kolhydrater, 27% fett & 15% protein) + lätt träning. 

Därefter 6 dagar högfett- eller högkolhydratkost 

följt av 1 dag högkolhydratkost + vila. Under dag 8 

intogs standardkost följt av 4 timmar cykling vid 

65% av VO2max + 1 timme time trial så fort som 

möjligt. Under testet intogs sportdrink innehållande 

7g/100ml kolhydrater. 

Fett-68% 

Kolhydrater-16% 

Protein-16% 

Fett-16% 

Kolhydrater-68% 

Protein-16% 

65% 7 

vältränade 

manliga 

cyklister 

eller 

triathleter 

Förhöjd fettoxidation 

efter intag av högfettkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i blodlaktat-, blodglukos-,  

blodinsulinvärde eller 

prestation mellan 

kostinterventionerna. 

Cole et al. 2013 3 dagar högfett-, högkolhydrat- eller måttlig 

kolhydratkost följt av 2 timmar cykling vid 60% av 

MMP (maximum minute power). Upprepades 3 

gånger med minimum 5 dagar emellan 

 

Fett- 70% 

Kolhydrater- 20% 

Protein-10% 

Fett- 20% 

Kolhydrater- 70% 

Protein-10% 

60% 15 

tränade 

män 

Förhöjd fettoxidation 

efter intag av högfettkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i blodlaktat- och 

blodglukosvärde mellan 

kostinterventionerna. 
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Högre hjärtfrekvens efter 

intag av högfettkost 

jämfört med intag av 

högkolhydrat- eller 

måttlig kolhydratkost. 

Försämrad gross 

efficiency (GE) efter intag 

av högfettkost jämfört 

med intag av 

högkolhydratkost. 

Goedecke et al. 

1990 

15 dagar högfett- eller högkolhydratkost med 4 

testdagar (dag 0, 5, 10 & 15) bestående av 2,5 

timme cykling vid 63% av VO2max följt av ett 40 

km time trial test så fort som möjligt. Under testet 

intogs en dryck på 600mL/timme bestående av 

glukos +  MCT (medellånga fettsyror) 

Fett -70% 

Kolhydrater- 20% 

Protein-10% 

Fett -31% 

Kolhydrater- 56% 

Protein-13% 

63% 16 

vältränade 

manliga 

cyklister 

Förhöjd fettoxidation 

efter intag av högfettkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i blodlaktat-, blodglukos-, 

blodinsulin eller 

prestation mellan 

kostinterventionerna. 

Havemann et 

al. 2006 

6 dagar högfett- eller högkolhydratkost följt av 1 

dag högkolhydratkost. Under dag 1 genomfördes 

ett 100 km time trial test och under dag 3, 5 & 7 

cyklade testpersonerna 1 timme vid 70% av 

VO2max. Under dag 8 gjordes ett 100 km time 

trial test med 1 kilometers sprint vid 10, 32, 52, 72 

& 99 km samt 4 kilometers sprint vid 20, 40, 60 & 

Fett-68,2% 

Kolhydrater-16,8% 

Protein-15% 

Fett-17,1% 

Kolhydrater-67,8% 

Protein-15,1% 

70% / 

>90% 

(sprint) 

8 

vältränade 

manliga 

cyklister 

Förhöjd fettoxidation 

efter intag av högfettkost. 

Högre hjärtfrekvens och 

upplevd ansträngning 

(RPE) dag 3&5 efter intag 

av högfettkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i bodglukos- eller 
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80 km. Under testet intogs 200ml/20 min 

glukosdryck. 

blodlaktatvärde,  

mängden fria fettsyror, 

samt i 100km TT mellan 

kostinterventionerna. 

Försämrad prestation 

under sprint efter intag av 

högfettkost. 

Helge et al. 

1996 

7 veckor högfett- eller högkolhydratkost + träning 

60-70 minuter vid 50-85% av VO2max, 3-4 gånger 

i veckan följt av en vecka högkolhydratkost. Sista 

dagen ett time to exhaustion test vid 81% av 

VO2max. 

Fett-62% 

Kolhydrater-21% 

Protein-17% 

Fett-20% 

Kolhydrater-65% 

Protein-15% 

81% 10 

otränade 

män 

Förhöjd fettoxidation 

efter intag av högfettkost 

efter 7 veckor, ingen 

skillnad mellan 

kostinterventionerna efter 

8 veckor. 

Högre blodlaktat-, 

blodglukos- och 

blodinsulinvärde , 

hjärtfrekvens,  

noradrenalin efter intag 

av högfettkost. Försämrad 

prestation under time to 

exhaustion test efter intag 

av högfettkost. 

Helge et al. 

1998 

4 veckor högfett- eller högkolhydratkost + 60-75 

minuter vid 50-85% av VO2max, 4 gånger i 

Fett-62% 

Kolhydrater-21% 

Protein-17% 

Fett-20% 

Kolhydrater-65% 

Protein-15% 

80% 15 

otränade 

män 

Förhöjd fettoxidation 

efter intag av högfettkost. 

Lägre nivåer av 
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veckan följt av ett time to exhaustion test vid 80% 

av VO2max sista dagen på vecka 2 och 4 

 

muskelglykogen samt 

högre nivåer av 

muskeltriglycerider efter 

intag av högfettkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i prestation mellan 

kostinterventionerna. 

Jacobs et al. 

2004 

Två 10 dagars intervention med 2 veckors washout. 

Första 10 dagarna högfett- eller högkolhydratkost 

med 90 minuter cykling vid 54% av VO2max följt 

av 2 veckor standardkost och vila. Följande 10 

dagar högfett- eller högkolhydratkost följt av 90 

minuter cykling vid 54% av VO2max samt ett time 

trial test så fort som möjligt (distansen nämns inte. 

Tiden att utföra testet tog ~25min) 

Fett-58% 

Kolhydrater-28% 

Protein-14% 

Fett-14% 

Kolhydrater-71% 

Protein-15% 

65% 8 

otränade 

män 

Förhöjd fettoxidation 

efter intag av högfettkost. 

Lägre nivå av blodlaktat 

efter intag av högfettkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i  blodglukos- och 

blodinsulinvärde eller 

prestation mellan 

kostinterventionerna. 

Lambert et al. 

1994 

2 veckor högfett- eller högkolhydratkost följt av ett 

30 sekunders wingate test där högsta möjliga 

kraftproduktion mättes i båda grupperna. Efter 

testet gjordes ett time to exhaustion test vid 85% 

följt av 20 minuters vila, därefter ett till time to 

exhaustion test vid 60% av VO2max 
Vecka 1 & 2: 

Fett-67,5% 

Kolhydrater-7,0% 

Protein-25,5% 

Fett-12% 

Kolhydrater-74% 

Protein-14% 

60% & 85% 5 

vältränade 

cyklister 

Förhöjd fettoxidation 

efter intag av högfettkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i blodlaktat- eller 

blodglukosvärde mellan 

kostinterventionerna. 

Förbättrad prestation efter 

intag av högfettkost under 

time to exhaustion test vid 
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60% av Vo2max. Ingen 

signifikant skillnad 

mellan 

kostinterventionerna i 

prestation vid 85% av 

Vo2max. 

Lambert et al. 

2001 

10 dagar högfett- eller standardkost (~55% 

kolhydrater, ~32% fett & ~13% protein) följt av 3 

dagar högkolhydratkost + 150 minuter cykling vid 

70% av VO2max samt ett 20 kilometer time trial 

test. En timme före test intogs 400ml MCT och 

under test 600ml/timme glukos + MCT 

Fett-65% 

Kolhydrater-15% 

Protein-20% 

Fett-15% 

Kolhydrater-65% 

Protein-20% 

70% 5 

vältränade 

cyklister 

Förhöjd fettoxidation 

efter intag av högfettkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i 

blodlaktat-. blodglukos- 

eller blodinsulinvärde 

mellan 

kostinterventionerna. 

Förbättrad prestation 

under 20 km time trial 

test efter intag av 

högfettkost. 

Lima- Silva et 

al. 2012 

2 dagar standardkost (~ 50% kolhydrater) + time to 

exhaustion test vid 115% av VO2max följt av 3 

dagars vila. Därefter cykling i 90 minuter vid 50% 

av VO2max följt av en högfett- eller 

högkolhydratkost i 3 dagar. Efter tredje dagen ett 

time to exhaustion test vid 115% av VO2max 

Fett-45% 

Kolhydrater-25% 

Protein-30% 

 

 

 

 

Fett-20% 

Kolhydrater-70% 

Protein-10% 

115% 6 tränade 

män 

Lägre nivåer av blodlaktat 

efter intag av högfettkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i blodglukos- och 

blodinsulinvärde mellan 

kostinterventionerna. 

Försämrad prestation 
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under time to exhaustion 

test vid 115% av VO2max  

efter intag av högfettkost. 

Rowlands & 

Hopkins 2002 

2 veckor högfett-, högkolhydrat eller högfettkost 

följt av 2,5 dag högkolhydratkost i randomiserad 

ordning. Standard kost (50% kolhydrater, 35% fett 

& 15% protein) mellan varje block.  Dag 14 

gjordes ett 5 timmars test bestående av 

uppvärmning i 15 minuter vid 35% av VO2max, 15 

minuter cykling så fort om möjligt, cykling i 45 

minuter vid 50% av VO2max, cykling i 60 minuter 

med stegvis höjning av intensiteten och ett 100 km 

time trial test. Under test intogs sportbar + 5% 

kolhydratslösning. 

Fett-70% 

Kolhydrater-15% 

Protein-15% 

Fett-15% 

Kolhydrater-70% 

Protein-15% 

70% 7 

vältränade 

manliga 

cyklister & 

triathleter 

Förhöjd fettoxidation 

efter intag av högfettkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i blodlaktat- och 

blodinsulinvärde mellan 

kostinterventionerna. 

Högre blodglukosvärde 

efter intag av  högfettkost. 

Förbättrad prestation 

under 100 km time trial 

test efter intag av 

högfettkost jämfört med 

intag av 

högkolhydratkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i samma test efter intag av  

högfettkost jämfört med 

intag efter högfettkost + 

högkolhydratkost. 

Stellingwerff et 

al. 2006 

5 dagar högfett- eller högkolhydratkost följt av en 

dag högkolhydratkost + vila. Dag 7 cyklade 

testdeltagarna i 20 minuter vid 70% av VO2max 

Fett-67% 

Kolhydrater-18% 

Protein-15% 

Fett-15% 

Kolhydrater-70% 

Protein-15% 

90% 7 

vältränade 

manliga 

Förhöjd fettoxidation 

efter intag av högfettkost. 

Försämrad nedbrytning av 
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följt av 1 minuts sprint vid 150% av VO2max samt 

ett 4kJ/kg time trial test. 

cyklister 

eller 

triathleter 

glukos (försämrad 

aktivering av PDH) samt 

försämrad nedbrytning av 

lagrat glykogen till glukos 

(glykogenolys) efter intag 

av högfettkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i blodlaktat-, blodglukos-, 

blodinsulinvärde eller 

prestation mellan 

kostinterventionerna. 

Vogt et al. 2003 5 veckor högfett- eller högkolhydratkost. 3 

identiska test genomfördes, 1 strax före första 

veckan och 2 under sista veckan. Testet bestod av 

ett VO2max test, submaximalt test, 20 minuters 

time trial test samt ett halv- maraton (21 km) så 

fort som möjligt. 

Fett-53% 

Kolhydrater-32% 

Protein-15% 

Fett-17% 

Kolhydrater-68% 

Protein-15% 

20, 40, 60 

& 75% 

11 

vältränade 

manliga 

duatleter 

Förhöjd fettoxidation 

efter intag av högfettkost. 

Lägre nivåer av blodlaktat 

efter intag av  högfettkost. 

Ingen signifikant skillnad 

i prestation mellan 

kostinterventionerna. 

 

 

RER= Respiratoy exchange ratio 

RPE=Rate of perceived exertion 

PDH= Pyruvat dehydrogenas
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5. Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken evidens det finns för att en fettrik kost är 

en mer effektiv nutritionsstrategi vid uthållighetsprestationer än en kolhydratrik kost.  Syftet var även 

att se om det finns tillräckligt med vetenskapligt stöd för att prestationen förbättras av en sådan 

kosthållning samt hur kolhydrat- och fettmetabolismen påverkas av en högfett- och lågkolhydratkost. 

Under följande del diskuteras och analyseras studiernas resultat samt metodvalets för- och nackdelar.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

När det gäller uthållighetsprestationen och huruvida man kunde se en förbättring hos samtliga 

testpersoner efter att de intagit en högfett- och lågkolhydratkost jämfört med en högkolhydrat- och 

lågfettkost, visade tre studier en förbättrad prestation, fyra studier en försämrad prestation och 

resterande nio studier såg ingen skillnad i prestationen efter en fettadaption. Av 16 studier var 2 

oblindade, 4 blindade (Burke et al., 2000; Cole et al., 2013; Havemann et al., 2005; Helge et al., 1998) 

och 1 var dubbelblindad (Burke et al., 2002). Resterande nio studier saknade information om 

blindning vilket troligtvis betyder att de inte är blindade. I en blindad studie hemlighålls 

grupptillhörighet för antingen testperson eller forskare och i en dubbelblindad för både testperson och 

forskare.  Två blindade studier visade på försämrad prestation (Cole et al., 2013; Havemann et al., 

2005) och två visade på oförändrad prestation (Burke et al., 2000; Helge et al., 1998). Den 

dubbelblindade studien upptäckte ingen skillnad i prestation. Noterbart är att de tre studier som visade 

på förbättrad prestation (Lambert et al., 1994; Lambert et al., 2001; Rowlands & Hopkins, 2002) 

antingen var oblindade eller saknade information om blindning. 

 

De studier som ingått i denna litteraturstudie har använt sig av såväl otränade (3 studier) som tränade 

(3 studier) och vältränade (10 studier) testpersoner. En av studierna där testpersonerna var otränade 

visade försämrad prestation vid högfettkost och två visade ingen prestationsskillnad. Tre av studierna 

med tränade/vältränade personer visade på försämrad prestation, tre visade på förbättrad prestation 

och sju visade ingen skillnad i prestation. Förbättrad prestation vid högfettkost upptäcktes således 

endast hos tränade eller vältränade testpersoner i studier som inte var blindade eller saknade 

information om blindning.  
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För att mäta prestation i de inkluderade studierna användes en av följande två metoder: (1) time trial 

eller (2) time to exhaustion. Vid ett time trial (TT) mäts tiden det tar att klara av en given distans eller 

tillryggalagd sträcka för en given tidsperiod.  Time to exhaustion (TTE) är tiden till uttröttning vid en 

given intensitet (Currell, & Jeukendrup A., 2008).  TT användes i 11 av 16 studier, varav 9 studier 

mätte hur snabbt man utförde en bestämd distans och 2 studier mätte hur lång distans man utförde 

under en bestämd tid. Att mäta hur snabbt man utför en bestämd distans ger en mer representativ bild 

av förmågan i de vanligast förekommande tävlingssituationerna (Currell & Jeukendrup, 2008). 

Mätning av TT ger även högre precision jämfört med mätning av TTE. Variationskoefficienten hos 

TT är <5% medan motsvarande mått hos TTE är <10% (Currell, & Jeukendrup, 2008). 

 

Förutom ovannämnda skillnader i metodik så skiljer sig även arbetsduration och arbetsintensitet i de 

granskade studierna. Vissa tester hade kortare duration och utfördes med högre intensitet än vad som 

är representativt för en uthållighetsprestation. I tre av de studier som visade försämrad prestation efter 

fettadaption genomfördes testerna  med en högre intensitet än 80% av VO2max (81%, 90% & 115% 

av VO2max) vilket inte är förvånande eftersom fettoxidationen har visat sig vara låg vid 

intensitetsnivåer omkring 85% av VO2max  (Burke & Hawley, 2010). I de tre studier som visade en 

förbättrad prestation vid högfett- och lågkolhydratkost testades deltagarna vid en intensitet på 60-

70% av VO2max där fett är den huvudsakliga energikällan. I en av dessa (Lambert et al., 1994) 

testades även deltagarna vid en högre intensitet (85% av VO2max) och där upptäcktes ingen 

signifikant skillnad i prestation. Även i studien av Havemann et al. (2006) testades deltagarna vid 

olika intensitetsnivåer: vid arbete på 70% av VO2max upptäcktes ingen skillnad i prestation och  

intensitetsnivåer över 90% av VO2max medförde försämrad prestation. Resultaten indikerar att 

eventuell positiv påverkan av högfettskost på prestation endast sker vid intensitetsnivåer upp till 60-

70% av VO2max och att högfettskost alltid har en negativ påverkan på prestation vid intensitetsnivåer 

över 80-85% av VO2max. När man under uthållighetslopp eventuellt är tvungen att ta sig uppför en 

backe eller spurta i mål så kommer intensiteten höjas, fettoxidationen blir lägre och kroppen kommer 

istället använda kolhydrater som bränsle. Vid sådana tillfällen kan tillgången på kolhydrater därmed 

ha en avgörande effekt.  

 

När en kostintervention görs är det viktigt att beakta såväl dess duration som innehåll av 

makronutrienter. I denna litteraturstudie har både korttids- och långtidsadaptioner inkluderats. Dessa 

16 studiers kostadaptioner har varat i allt från 3 dagar till 12 veckor  (5-10 dagar i genomsnitt). De 
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tre studier som visade på förbättrad prestation vid högfettskost (Lambert et al., 1994; Lambert et al., 

2001; Rowlands & Hopkins, 2002) använde sig av en adaption på 10-12 dagar. De fyra studier (Cole 

et al.,2013; Havemann et al., 2006; Helge et al., 1996; Lima-Silva et al., 2012) som visade på motsatt 

effekt (en försämrad prestation), använde en adaption på 3-6 dagar (< 1 vecka) förutom Helge et al. 

(1996) som  använde en betydligt längre adaption (sju veckor). I en senare studie av samma författare 

(Helge et al., 1998) sågs ingen skillnad i prestationen vid en adaption på fyra veckor. Gemensamt för 

dessa två studier av Helge (1996 &1998) är att testpersonerna var otränade. Otränade personer har en 

lägre aerob kapacitet och därmed en sämre oxidationsförmåga vilket förlänger adaptionen till fett. 

(Jeukendrup & Gleeson, 2007, Jeukendrup, 2003). Hos tränade individer har man kunnat visa att 

fettoxidation ökar vid submaximalt arbete redan efter fem dagars adaption till en hög fett- & låg 

kolhydratkost (Goedecke et al., 1990). Det tyder på att tränade individer kan uppnå en metabolisk 

förändring mot en ökad användning av fett efter en relativt kort kostadaption 

 

Sammansättningen av makronutrienter skiljde sig mellan studier: i högfett- och lågkolhydratkosten 

som tilldelades försökspersonerna varierade mängden fett mellan 45-89% och mängden kolhydrater 

mellan 7-35% vilket kan ha påverkat resultaten.  I de studier som visade på förbättrat resultat vid 

högfettkost (Lambert et al., 1994; Lambert et al., 2001 & Rowlands & Hopkins, 2002) bestod kosten 

av 65-70% fett och 7-15% kolhydrater medan kosten i de studier som visade på försämrat resultat 

(Cole et al., 2013; Havemann et al., 2006; Helge et al., 1996 & Lima-Silva et al., 2012) bestod av 45-

70 % kolhydrater och 17-25 % fett. Sammanlagt 4 av 16 studier använde sig av en kost som innehöll 

mindre än 60% fett (Brown & Cox, 1999; Jacobs et al., 2004; Lima-Silva et al., 2013 & Vogt et al., 

2003). En av dessa visade på försämrad prestation (Lima-Silva et al., 2013), de tre övriga visade 

oförändrad prestation. Gemensamt för de studier som innehöll mindre än 60% fett är att inga 

kolhydrater gavs till testpersonerna varken före eller under test. Andelen fett i kosten i dessa studier 

(<60%) var eventuellt för låg för att ge en adaption och således en prestationsförbättring. De övriga 

studierna som visade försämrat resultat (Cole et al., 2013, Havemann et al.,2006 & Helge et al., 1996) 

innehöll en fettmängd mellan 62-70%, vilket i princip är samma fettmängd som användes i de studier 

som visade en förbättrad prestation (65-70%).  I två av de studier som visade på förbättrad prestation 

(Lambert et al., 2001 & Rowland & Hopkins, 2002) intog testpersonerna kolhydrater under test, vilket 

eventuellt påverkade resultaten positivt. Intensiteten på testen i dessa två studier var som tidigare 

nämnt 70% av VO2max vilket tyder på att fett är den huvudsakliga bränslekällan men kolhydrater 

börjar även användas i allt större utsträckning. Ett intag av kolhydrater kan således ha gett extra energi 

och lett till en förbättrad prestation. I den tredje studien som visade på förbättrat resultat (Lambert et 
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al., 1994) var intensiteten lägre (60% av VO2max) vilket kan förklara att prestationen förbättrades 

vid högfettskost utan tillskott av kolhydrater under test. Vid denna intensitet används som tidigare 

nämnts huvudsakligen fett som bränsle. Däremot upptäcktes ingen signifikant skillnad i samma studie 

vid en högre intensitet (85% av VO2max) där kolhydrater är huvudkällan. I två av de tre studier som 

visade en försämrad prestation och där kosten samtidigt innehöll >60% fett fick testpersonerna 

kolhydrater såväl en dag före test som under test (Havemann et al., 2006 & Cole et al., 2013), i den 

tredje studien fick försökspersonerna istället kolhydrater en vecka före test (Helge et al., 1996).  

Havemann et al. (2006) fann ingen signifikant skillnad i prestation vid intag av högfettkost jämfört 

med högkolhydratkost under 100km TT på 70% av VO2max, men en försämrad prestation vid 

högfettkost under sprintmomenten där intensiteten låg över 90% av VO2max. Intensiteten på testet i 

studien av Helge et al. (1996) låg på 81% av VO2max, vilket även det är en intensitet där kolhydrater 

är den främsta källan. Även i denna studie försämrades testdeltagarnas resultat vid högfettkost, trots 

en veckas påfyllning av kolhydrater. 

 

Gällande kolhydrat- och fettmetabolismen visade majoriteten av studierna på ett lägre RER värde 

efter fettadaption vilket tyder på en förhöjd fettoxidation. Eftersom det krävs mer syre för att bryta 

ned fett jämfört med kolhydrater är syrekonsumtionen högre under en högfettkost vilket förklarar ett 

lägre RER-värde (Kenney et al.,  2012:118).  Helge et al. (1996) upptäckte ett lägre RER värde hos 

gruppen som intog en högfettkost efter sju veckors fettadaption men ingen skillnad i värdet under den 

åttonde veckan då samtliga testpersoner intog kolhydrater. Studierna som visade på förbättrad 

prestation efter intag av högfettkost (Lambert et al., 1994; Lambert et al., 2001; Rowlands & Hopkins, 

2002) upptäckte ingen signifikant skillnad i blodlaktatnivå. Här deltog endast vältränade individer 

som försökspersoner och möjligtvis var intensitetsnivån och därmed laktatansamlingen för låg för att 

en signifikant skillnad i blodlaktatnivå skulle upptäckas. De fyra studier som visade på sämre 

prestation efter intag av högfettkost (Cole et al., 2013; Havemann et al., 2006; Helge et al., 1996 & 

Lima-Silva et al., 2012) visade olika resultat avseende kostens effekt på blodlaktatnivå. Studien av 

Lima-Silva et al. (2012) visade lägre blodlaktatnivåer efter intag av högfettkost, studierna av Cole et 

al. (2013) och Havemann et al. (2006) upptäckte ingen skillnad i blodlaktatnivå medan studien av 

Helge et al. (1996) visade högre blodlaktatnivå. Helge et al. (1996) använde sig av otränade 

testpersoner vilket kan förklara generellt högre laktatnivåer då otränade ansamlar mer laktat än 

tränande vid samma intensitet (Ramos-Jiménez, 2008) men orsaken till de högre blodlaktatnivåer 

som uppmättes efter högfettkost är oklar. Majoriteten av studierna upptäckte ingen signifikant 

skillnad gällande nivån av blodglukos efter en fettadaption. I två studier (Helge et al., 1996; Rowlands 
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& Hopkins, 2002) upptäcktes dock en högre nivå av blodglukos efter fettadaption. Detta kan bero på 

en förändring hos cellmembranet orsakat av kostinterventionen vilket i sin tur påverkar 

glukostransporten (Helge et al., 1996). I tre av studierna som visade en försämrad prestation (Cole et 

al; Havemann et al; Helge et al) var hjärtfrekvensen förhöjd efter intag av högfettkost. I studien av 

Havemann et al. (2006) rapporterades att testpersonerna efter intag av högfettkost hade en högre 

upplevd fysisk ansträngning under test. Intag av högfettkost medförde även en upplevelse av ökad 

mental ansträngning i tre studier (Burke et al., 2000; Burke et al., 2002; Havemann et al., 2006). Trots 

att de flesta av studierna som inkluderats i denna litteraturstudie inte rapporterade några nackdelar 

med en hög fettkost vid uthållighetsprestationer så kan det ifrågasättas huruvida en sådan kosthållning 

lämpar sig på lång sikt om det medför en ökad mental ansträngning som huvudvärk, nedstämdhet och 

ökad trötthet. Studierna som såg en förbättrad prestation använde sig av en adaption på cirka två 

veckor, vilket är en lång tid att träna hårt med ökad mental och upplevd fysisk ansträngning och kan 

på sikt förorsaka minskad träningsmotivation och försämrade resultat. I studien av Stellingwerff et 

al. (2006) upptäcktes en 56 procentig minskning i PDH (Pyruvat dehydrogenas) aktivering efter intag 

av högfettkost vid såväl submaximalt arbete som vid sprint. En minskad PDH aktivering innebär en 

försämrad och långsammare nedbrytning av glykogen till glukos vilket kan resultera i att energi 

utvinns långsammare vid brist på tillgängliga kolhydrater. Resultaten i studien visade oförändrad 

prestation men på längre sikt är det möjligt att prestationen skulle ha försämrats. Med andra ord 

innebär detta att, trots en ökad fettoxidation som resultat av en högfett- och lågkolhydratkost, 

förbättras inte prestationen troligtvis på grund av att musklernas förmåga att använda glykogen 

försämras. (Burke et al., 2000; Helge et al., 1996 & Stellingwerff et al., 2006) 

 

5.2 Metoddiskussion 

Syftet var att undersöka om det finns stöd i nuvarande forskning för att en fettrik kost är mer effektiv 

som nutritionsstrategi vid uthållighetsprestationer jämfört med en kolhydratrik. Som metod valdes en 

systematisk litteraturstudie. En styrka med en systematisk litteraturstudie är att den sammanställer, 

och ger en överblick över aktuellt forskningsläge och eventuellt ger svar på frågor om vad som 

fungerar bäst och är mest effektivt (Forsberg & Wengtröm, 2008). 
 

Litteratursökningen genomfördes i tre databaser med tre olika sökordskombinationer. Fler 

sökordskombinationer hade troligtvis gett en större och bredare bild av forskningsläget. Första 

gallringen baserades endast på artikelnamn och/eller innehåll i abstrakt och relevanta artiklar kan av 
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denna orsak eventuellt ha exkluderats. Sammanlagt gav de tre olika sökordskombinationerna i 

databaserna Ebsco, Pubmed och Cinahl 721 st. studier vilket är ett stort studiematerial att granska. 

Det kan ha resulterat i att studier som eventuellt uppfyllt inklusions- och exklusionskriterierna missats 

i sökprocessen. Samtliga studier som inkluderats är så kallade randomiserade kontrollerade studier 

vilket innebär att deltagarna tilldelats grupptillhörighet slumpmässigt.  Randomiserade kontrollerade 

studier (RCT) anses vara ”The golden standard” när det gäller studiedesign eftersom denna typ av 

studie anses ha det starkaste evidensvärdet samt ge de mest tillförlitliga resultaten av alla 

interventionsstudier. RCT studier anses bäst kunna svara på frågan om vilken behandling eller åtgärd 

som är mest effektiv. 

 

Studiernas kvalitet analyserades med hjälp av SBU:s granskningsmall för randomiserade 

kontrollerade studier. Vid bedömningen av studiernas kvalitet kan felkällor gällande eventuella bias 

ha uppstått. Eftersom bedömningen av studiernas kvalitet är subjektiv kan deras kvalitet ha påverkats 

av författarens egna tankar och åsikter även då det skett omedvetet. Många studier innehåller 

frågetecken och oklara svar vilket gör det hela svårt att bedöma och således blir även slutsatsen 

subjektiv. 

 

5.3 Framtida forskning 

Då det i dagsläget finns en brist på långtidsstudier inom området vore detta ett förslag till framtida 

forskning. Eftersom man i några av studierna kunde se en ökad mental ansträngning som resultat av 

en högfett- och lågkolhydratkost redan efter tre dagars adaption vore det intressant att se hur 

prestationen utvecklas under en längre tid med sådan kosthållning. Majoriteten av studierna såg ingen 

skillnad i prestationen efter adaption till högfettkost. De studier där prestationen förbättrades hade en 

adaptation på cirka två veckor. Om adaptionen varat ännu längre, hade då prestationen förbättrats 

ytterligare eller hade den försämrats? Det vore även intressant att se hur uthållighetsprestationen 

påverkas av en högfett- och lågkolhydratkost vid tävlingar som ironman  (en triathlon tävling) där  

arbetet pågår i allt mellan åtta till tolv timmar vid en arbetsintensitet kring 60-70% av VO2max. 
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6. Slutsats 

Trots en förhöjd fettoxidation och välfyllda glykogenlager finns inte tillräcklig evidens för att påvisa 

en generell prestationshöjning vid uthållighetsprestationer av en högfettkost jämfört med en 

högkolhydratkost. Detta troligtvis på grund av nedsatt förmåga hos musklerna att använda glykogen.  

Resultaten från de studier som ingick i denna systematiska litteraturstudie visar konsekvent en 

försämrad prestation efter intag av högfett- och lågkolhydratkost vid arbetsintensiteter över 80% av 

VO2max. Vid arbetsintensiteter omkring 60-70% av VO2max kan prestationen eventuellt förbättras 

efter intag av högfettkost bestående av 60-70% fett och mindre än 15% kolhydrater.  
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Bilaga 1 Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det finns 
stöd i nuvarande forskning för att en fettrik kost är mer effektiv som nutritionsstrategi vid 
uthållighetsprestationer jämfört med en kolhydratrik kost. 
 
Frågeställningar: 
 

• Förbättras uthållighetsprestationen av en fettrik kost jämfört med en kolhydratrik kost? 
 

• Hur påverkas kolhydrat- och fettmetabolismen av en högfett- och lågkolhydratkost 
 
Vilka sökord har du använt? 

 
Low carbohydrate, High fat, High carbohydrate, Endurance, Performance, Fat adaptation 
 

 
Var har du sökt? 

 
Ebsco, Pubmed, Cochrane library 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: High fat AND low carbohydrate AND endurance; Fat adaptation AND endurance; 

High carbohydrate AND low carbohydrate AND endurance AND performance 
 

Pubmed: High fat AND low carbohydrate AND endurance; Fat adaptation AND endrurance 

 
Kommentarer 
¼ av materialet hittades i artiklars referenslistor samt i utvalda Review-artiklar 
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Bilaga 2 Granskningsmall 
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