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Sammanfattning 
Bakgrund  Orientering är en uthållighetsidrott där tempo och intensitet varierar, beroende på 
terräng och löparens navigationsförmåga, och den skiljer sig från vanlig uthållighetslöpning 
genom att den också innefattar kuperad terräng och ett kognitivt inslag. Prestationsförmågan 
hos orienterare kan därför antas vara mer beroende av kostens sammansättning än för vanliga 
löpare. Forskningen om kroppssammansättning, energiutgifter och kostintag hos orienterare är 
idag bristfällig.   
Syfte Syftet med studien var att undersöka kroppssammansättning, energiförbrukning och 
kostintag hos orienterare och jämföra detta med deras behov och de rekommendationer och 
krav som finns för orienterare för att prestera optimalt inom sin idrott. 
Metod I studien deltog 18 orienterare, nio män och nio kvinnor mellan 16 och 29 år, från 
strax under elitnivå till elitnivå inom orientering. Kroppssammansättningen undersöktes med 
Bodpod och bioimpedans. Under tre dagar, varav två träningsdagar och en vilodag, 
undersöktes energiförbrukning med aktivitetsmätare och aktivitetsdagbok samt kostintaget 
med en tre-dagars vägd kostregistrering.  
Resultat De manliga deltagarna hade en kroppssfettprocent på 11,4  ± 4,4 % och de kvinnliga 
på 26,2  ±4,5 %. Energiförbrukning under träningsdagar för manliga deltagare var 3804  ±451 
kcal och för kvinnliga deltagare 2963 ± 391 kcal. Självrapporterat energiintag var 3233 ±564 
kcal för män och 2384  ± 428 kcal för kvinnor. Intaget av protein var 1,6 g/kg kroppsvikt och 
av kolhydrater 4,8 g/kg kroppsvikt. Genomsnittligt fettintag var 32 energiprocent. Majoriteten 
av deltagarna hade en större energiförbrukning än sitt rapporterade energiintag. 
Slutsats Studien visade på en negativ energibalans hos majoriteten av deltagarna, främst 
under träningsdagar. Många deltagare borde öka intaget av kolhydrater och vätska för att 
optimera sin prestation. Mängden protein och fett låg relativt bra i förhållande till 
rekommendationerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
 

 

Abstract 
Background Orienteering is an endurance sport where pace and intensity varies and differs 
from regular endurance running since it also includes hilly terrain and a cognitive component. 
The performance of orienteers can therefore be assumed to be more dependent on dietary 
composition than ordinary runners.  There is currently insufficient research on body 
composition, energy expenditure and food intake of orienteers. 
Objective The aim of the study was to examine body composition, energy expenditure and 
dietary intake in orienteers and compare this with their needs and the recommendations and 
requirements for orienteers to perform optimally in their sport. 
Methods The study included 18 orienteers, 9 men and 9 women between 16 and 29 years, 
from just below the elite level to the elite level in orienteering. Body composition was 
investigated with Bodpod and bioimpedance. For three days, including two days of training 
and one day of rest the energy expenditure was investigated by activity monitors and an 
activity diary and dietary intake with a three-day weighed food record. 
Results The male participants had a body fat percentage of 11, 4 ± 4, 4 % and female at 26, 2 
±4, 5 %. Energy expenditure for male participants was 3804 ±451 kcal and for female 
participants 2963 ± 391 kcal. Energy intake was 3233 ±564 kcal for men and 2384 ± 428 kcal 
for women. Intake of protein was 1.6 g / kg body weight and intake of carbohydrates was 4.8 
g / kg body weight. Average fat intake was 32 energy percent. The majority of participants 
had higher energy expenditure than their energy intake. 
Conclusion The study demonstrates a negative energy balance of the majority of participants. 
Many participants would be able to increase the intake of carbohydrates and fluids in order to 
optimize their performance. The amount of protein and fat was good in relation to the 
recommendations. 
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1 Bakgrund 

1.1 Orientering 
Orientering är en sport som kombinerar både fysisk och mental förmåga och den skiljer sig 
från vanlig uthållighetslöpning genom att den också innefattar kuperad terräng och ett 
kognitivt inslag (1). Med hjälp av karta och kompass ska man snabbast möjligt ta sig mellan 
olika kontroller. Det finns flera olika typer av orientering där den vanligaste är 
orienteringslöpning, andra är skidorientering, cykelorientering och precisionsorientering. 
Sporten delas också in i olika distanser som lång-, medel- och sprintdistans (2). Långdistans 
för damer är 8-11 km med en segertid på cirka 75 min och för herrar 12-16 km med en 
segertid på cirka 90 min. Medeldistans har vanligtvis en segertid på 30-35 min, och är 3,5-5,5 
km för damer och 4,5-6,5 km för herrar. För sprintdistans är segertiden cirka 12-15 min. Det 
anordnas även ultralång distans med segertider på 2,5 timmar.  
 

1.2 Fysiologiska krav 
Orientering är en uthållighetsidrott där tempo och intensitet varierar, beroende på terräng och 
löparens navigationsförmåga (3). Att springa i svår terräng ökar energiutgifterna markant 
jämfört med löpning på plan mark och det har uppmätts en 26-72 % högre syrekonsumtion 
vid löpning i skogen jämfört med vanlig löpning. Orientering har en MET faktor (metabolic 
energy turnover) på 9 vilket innebär 9 kcal per kg kroppsvikt och timme (4, s.69). Det är 
ungefär likvärdig förbrukning som löpning i ett tempo på 6,25 min per kilometer.  
 
Ansträngningen vid orientering har uppmätts till 80-83 % av den maximala 
syreupptagningsförmågan (VO2max) och med en genomsnittlig hjärtfrekvens på 167-172 
slag/min eller 88-92 % av maxpuls (heart rate; HRmax), men det varierar också mycket under 
loppets gång och med varierande terräng och tempo (5-8). Hur mycket hjärtfrekvensen 
varierar påverkas av typ av terräng, mentala krav, längd på tävlingen och strategiska misstag. 
Generellt har orienterare en hög aerob uthållighet och det har rapporterats VO2max hos 
orienterare på 75-80 ml/kg/min hos män och 60-65 ml/kg/min hos kvinnor (5, 9). Detta är 
värden i nivå med längdskidåkare, cyklister och långdistanslöpare (9). 
 
Laktatnivåerna hos orienterare har vid undersökningar legat på 4,4 till 6,7 mmol/L vid svårare 
terräng och 3,6 till 4,6 mmol/L vid lättare terräng (10). Dessa värden liknar de vid medel- och 
långdistanslöpning, där loppen är 7-15 min, även om orienterare vanligtvis håller på betydligt 
längre än så.  
 
Träningen för orienterare består främst av aerob träning, men även benstyrka är viktigt 
eftersom att det är krävande för benmuskulaturen att springa i skogen (9). Orienterare har 
rapporterats ha en stor mängd typ I muskelfibrer vilket dock leder till lägre muskelstyrka då 
dessa är mer uthålliga än starka.  
 
Att hålla koncentrationen uppe under loppets gång är mycket viktigt. Ansträngningen 
påverkar den mentala förmågan och har visat sig vara inverterat u-formad, vilket innebär att 
en moderat intensitet är optimalt för den mentala förmågan medan hög och låg intensitet är 
sämre (3). 
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1.3 Kroppssammansättning 
För att prestera optimalt vill idrottare ha en kropp som är fördelaktig inom den specifika 
idrotten, där det i vissa idrotter är bra med stor muskelmassa och muskelkraft och i andra med 
en så låg vikt som möjligt. Vid uthållighetsidrott kan det ses som fördelaktigt med en låg 
kroppsvikt och fettmassa när kroppen ska förflyttas långa sträckor (11). Orienterare har 
tidigare visat sig ha liknande kroppsbyggnad som uthållighetslöpare men det finns flera 
skillnader mellan orienterare och uthållighetslöpare, bland annat har orienterare visat sig ha en 
större mängd kroppsfett (3). Studier har visat att kvinnliga orienterare har 19-22 % kroppsfett 
och manliga kring 16 %. Dock fann Larsson et al  i sin studie att tyngre orienterare ofta har en 
fördel jämfört med lättare då det oftast innebär en större mängd muskelmassa och det krävs 
mer muskelstyrka att springa i terräng jämfört med på plan mark (5).  
 

1.4 Nutritionella krav 
Energiförbrukningen är generellt hög för uthållighetslöpare och det har rapporterats 
energiintag på 3000-3200 kcal hos män och 2100 kcal hos kvinnor (4, s.551). Men det verkar 
idag inte finnas några studier på energiförbrukning hos orienterare.  
 
Om kroppsvikten ska hållas konstant måste energin som intas vara lika stor som 
energiutgifterna, dvs. det måste vara en energibalans (12, s. 97). Om energiintaget är 
ofullständigt i förhållande till energiförbrukningen kan tränings- och tävlingsförmågan bli 
försämrad (4, s. 108). Många uthållighetslöpare ligger på ett kroniskt energiunderskott vilket 
kan leda till försämrad prestation, tillväxt och hälsa (13). Uthållighetslöpare, men även 
idrottare i estetiska sporter eller viktklassporter, framförallt kvinnliga utövare ligger ofta i 
riskzonen för låg energitillgänglighet. Energitillgänglighet definieras annorlunda från 
energibalans och innebär energiintag minus energiutgifter för träning (12, s. 194). Minst 45 
kcal/kg fettfri massa (fat free mass; FFM) per dag brukar räknas som ett lägsta värde för god 
energitillgänglighet. Att tillgodose en god energitillgänglighet hos idrottare kan därför anses 
som mycket viktigt för prestation och välmående, och bör därför beaktas hos idrottare med 
låga energiintag.  Ett lågt energiintag leder också ofta till att rekommendationer för 
kolhydratintag inte uppnås (14, s 128). 
 
Under aerob träning, som orienteringsträning främst innebär, kommer den oxidativa 
metabolismen av kolhydrater och fett ge mest energi. Protein kommer endast att bidra med 
marginell energitillförsel under träning (4, s. 108, 12, s. 3-5). Muskelglykogen är det 
viktigaste och dominerande substratet men lagren är begränsade och med minskade 
muskelglykogennivåer blir blodglukos en viktig energikälla. Tömda glykogenlager är en 
faktor som är associerad till trötthet och försämrad prestation (12, s. 305). Arbetande muskler 
använder också plasmafettsyror och intramuskulära triglycerider för att utvinna energi (12, s. 
3-5). Användningen av fett som energi är hämmad vid högre intensitet på träningen och att 
enbart använda fett som energikälla innebär att intensiteten måste sänkas till 50-60% av 
VO2max, vilket är lägre än den intensitet som vanligen hålls inom orientering. Att optimera 
kolhydratlagren bör därför ses som en viktig faktor för optimal prestation inom orientering. 
Kolhydratladdning kan vara fördelaktigt vid tävlingar som pågår längre än 90 min. 
 
Timing av kostintag är mycket viktigt för optimal prestation och återhämtning. Att äta vid rätt 
tidpunkt kan förhindra och fördröja faktorer som orsakar trötthet (12, s.304). För att se till att 
musklerna har tillräckligt med energisubstrat vid rätt tidpunkt, för att undvika vätskebrist eller 
gastrointestinala problem och för att kroppen ska kunna återhämta sig optimalt efter träning är 
det viktigt att äta vid rätt tillfälle både före, under och efter träning och tävling.  
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Vätskeintag är också starkt kopplat till prestation, där en vätskeförlust motsvarande 2-3 % av 
kroppsvikten kan vara prestationsförsämrande (15). Träningens intensitet, längd, temperatur 
eller typ av kläder påverkar svettförlusterna, men även individuella faktorer som genetik, 
kroppsvikt och träningsstatus påverkar dessa (16). Svettförluster vid terränglöpning har 
uppmätts till 1,77 liter per timme hos manliga löpare. För bästa återhämtning bör man dricka 
ca 150 % av vätskeförlusterna (12, s. 156).  
 
Rekommendationer 
Dagens kostrekommendationer för idrottare anger vanligtvis makronutrienter som gram per 
kilo kroppsvikt, för en mer specifik rekommendation än energiprocent (E %). 
Rekommenderat fettintag anges dock ofta fortfarande som E %.  
 
Rekommenderat intag av kolhydrater anges i flera källor relativt likvärdig och för orienterare 
bör troligtvis 5-7 g/kg kroppsvikt ses som en lägsta nivå. I Tabell 1 anges rekommendationer 
för kolhydrater från Internationella Olympiska Kommittén för idottare med olika 
träningsnivåer (17). Proteinintaget för uthållighetsidrottare rekommenderas till 1,2-1,6 g/kg 
kroppsvikt. Flera källor har ingen rekommendation för fettintag för idrottare men Svenska 
Olympiska Kommittén rekommenderar 25 till 35 E% (17-19). Vid lågt energiintag 
rekommenderas den lägre nivån (25 E%) för att ge plats åt kolhydrater. De nordiska 
näringsrekommendationerna rekommenderar idag 25-40 E% fett, vilken kan vara en riktlinje 
även för idrottare (20). Dock bör det rekommenderade intaget av kolhydrater och protein 
uppnås innan fettintaget når de övre nivåerna. 
 
Tabell 1. Rekommenderat kolhydratintag per kilo kroppsvikt för idrottare vid olika 
träningsnivåer (17). 
Träningsmängd Rekommenderat 

kolhydratintag 
Lågintensiv träning eller tekniksporter 3-5 g/kg 
Medelintensiv träning ~60 min per dag 5-7 g/kg 
Hård uthållighetsträning i medel-hög intensitet 1-3 timmar 
per dag 

6-10 g/kg 

Extrema träningsdoser medel-hög intensitet 4-5 timmar per 
dag.  

8-12 g/kg 

 

Rekommendation för vätska är svårt att fastställa på grund av de många faktorer som 
påverkar. Basalbehovet brukar anges som 30 ml per kilo kroppsvikt alternativt en ml per 
förbrukad kcal (14, s.19). För idrottare rekommenderas det generellt att det inte enbart räcker 
att dricka när man känner sig törstig. 
 
Det finns idag mycket information om de fysiologiska och nutritionella krav som ställs på 
idrottare inom uthållighetsidrott, men det finns bristande information om hur det fungerar i 
praktiken inom orientering. Det är därför intressant att undersöka denna grupp av idrottare för 
att se hur väl de uppfyller dessa krav och om de är i behov av förändringar för att optimera sin 
prestation.   
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2 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka kostintaget hos orienterare och jämföra detta med deras 
behov och de rekommendationer och krav som finns för orienterare för att prestera optimalt 
inom sin idrott. Syftet var också att undersöka energiförbrukning och kroppssammansättning 
och värdera detta i förhållande till kostintag och orienteringens krav.  
 

2.1 Frågeställningar 
Frågeställningar som behandlades var: 

 Vad har orienterare för kroppssammansättning? 
 Vad har orienterare för aktivitetsnivå och energiutgifter? 
 Når orienterare upp till kostrekommendationer för optimal prestation gällande energi, 

näring, vätska och timing? 
 Finns det skillnader mellan könen vad gäller kostintag och hur väl de uppfyller 

rekommendationerna? 

3 Metod 

3.1 Urval 
I studien deltog orienterare som blev rekryterade via orienteringsklubbar samt ett 
idrottsgymnasium. Kvinnor och män från 15 till 35 år, som tävlade orientering på minst 
nationell nivå, var behöriga att delta.  
 

3.2 Tillvägagångssätt 

  
Figur 1. Figur över metod som använts i uppsatsen på 18 oritenterare, nio män och nio 
kvinnor, 16‐29 år som genomfördes under VT‐14. Bd=Body density, FM=Fettmassa, 
FFM=Fettfri massa, TBW=Total body water, RMR=resting metabolic rate, PAEE=physical 
activity energy expenditure, EE= energy expenditure, EI=Energy intake 
 
Studiens syfte innefattar tre huvudområden som skulle undersökas, kroppssammansättning, 
energiförbrukning och kostintag (Figur 1). Deltagarna i studien fick komma till Akademiska 
sjukhusets avdelning för klinisk nutrition och metabolism för mätningar av 
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kroppssammansättning och energiförbrukning i vila. Mätningarna skedde under våren 2014, 
vilket innebär att det var försäsong för orienterarna. Alla mätningar gjordes på eftermiddagen. 
Inför besöket skulle deltagarna ha fastat minst 3-4 timmar och ombads att inte ha tränat 
samma dag. Under tre konsekutiva dagar, två träningsdagar och en vilodag inom en vecka 
efter mättillfället, utfördes kost- och aktivitetsregistrering.  
 

3.2.1 Kroppssammansättning 
Kroppssammansättning undersöktes med en 3-komponentsmetod baserat på ekvationer från 
Forslund et al genom att bestämma fettmassa (FM), vatten (total body water; TBW) och 
protein och mineral (vattenfri fettfri massa, fat free mass; FFM-TBW) (21-22)). För att 
undersöka FM, FFM och TBW användes BodPod och Bioimpedans samt hudvecksmätning. 
En 3-komponentsmodell där man använt hudvecksmätning och bioimpedans har visat sig 
korrelera signifikant med mer komplexa 4-komponentsmodeller och har stora fördelar jämfört 
med en 2- komponentsmodell (FM, FFM) som grundar sig på fler antaganden (22). 
Kombinationen Bioimpedans och Bodbod användes för att räkna ut FM och FFM.  
 
Bodpod 
En LmiTech, Bodpod ® användes för att mäta FM och FFM. En BodPod (även kallat ”air-
displacement plethysmography”) mäter kroppsvolymen och bygger på förhållandet mellan 
tryck och volym under en konstant temperatur enligt Boyles lag (21). BodPoden kombinerar 
den uppmätta volymen med personens vikt och räknar fram en densitet. Deltagarna mättes i 
underkläder och en speciell mössa under 2x45 sek. De instruerades att sitta stilla, andas 
normalt och luta sig mot ryggstödet.  
 
Bioimpedans 
För att mäta TBW användes bioimpedans (bioelektrisk impedans analys; BIA) med en Inbody 
S20 ®. I liggande position fästes två elektroder på vardera hand och fot och sedan skickades 
en elektrisk ström genom kroppen. Den mäter hur snabbt den elektriska signalen leds genom 
kroppen då fett och ben har sämre ledningsförmåga än övrig vävnad som innehåller mer 
vatten (21). Mätaren får information om ålder, längd och vikt vilket tillsammans gör att ett 
mått på mängden vatten i kroppen kan räknas fram.  
 
Hudvecksmätning 
För att få ett mått på FM användes även hudvecksmätning med en Harpenden Caliper, en 
nyptång som har ett konstant tryck. Hudvecksmätningen genomfördes stående på höger sida 
av kroppen på sex punkter; triceps, biceps, subscapula, suprailiac, framsida lår och insida vad. 
Varje hudveck mättes till närmaste 0,1 mm och utfördes minst två gånger, vid större avvikelse 
mättes det en tredje gång och det avvikande värdet exkluderades. Ett medelvärde av 
mätningarna beräknades och hudvecken summerades till en total summa mm hudveck för 
4 (triceps, biceps, subscapula, suprailiac) och 6 punkter. Kroppsdensitet (bodydensity; Bd) 
och FM kan sedan räknas ut genom summan av hudvecken tillsammans med kön och ålder 
(23).  

3.2.2 Energiförbrukning 
Den totala energiomsättningen (total energy expenditure; TEE) består av basalmetabolismen 
(basal metabolic rate; BMR) den dietärt inducerade termogenesen (diet-induced 
thermogenesis; DIT/termic effect of food; TEF) och energiutgifterna av daglig fysisk aktivitet 
(physical activity energy expenditure; PAEE) (24, s.168). För att mäta BMR krävs mycket 
strikta förhållanden med 12 timmars fasta och övernattning för att ingen fysisk aktivitet ska ha 
utförts. Viloomsättningen (resting metabolic rate; RMR) kan mätas under något mindre strikta 



 
 

10 
 

förhållanden och den är vanligtvis 3-5 % högre än BMR. I denna studie användes därför 
mätningar av RMR. Mätning av PAEE ersätts ofta med  en uppskattning av fysisk 
aktivitetsnivå (physical activity level; PAL) eftersom det är mindre resurskrävande än att mäta 
PAEE. PAL kan definieras som EE/BMR och är därmed ett mått på hur mycket energi som 
förbrukas i förhållande till basalomsättningen (25, s. 35). I denna studie användes både ett 
uppmätt PAEEExp (experimentellt/uppmätt PAEE med aktivitetsmätare) och beräkning av 
PAL. 
 
Indirekt respiratorisk kalorimetri 
RMRExp (experimentellt/uppmätt RMR) mättes med hjälp av indirekt respiratorisk kalorimetri 
med en Sensormedics, Vmax- system ®. Deltagarna fick under ca 30 minuter ligga på en brits 
och vila och titta på en film. Med en plastkåpa över huvudet kopplat till apparaturen 
analyserar en flödesmätare utandningsluften i form av konsumerad mängd syre (VO2) samt 
producerad mängd koldioxid (VCO2) (26). Kvoten mellan VO2 och VCO2 (respiratory 
quotent; RQ) kan visa vilken som är den huvudsakliga energikällan där 1,0 är kolhydrater, 0,7 
är fett och 0,8 är protein. Varje liter förbrukad syre motsvarar ca 5 kcal men varierar beroende 
på RQ. Genom dessa värden räknas ett mått på personens grundförbrukning över ett dygn, dvs 
hur mycket energi som krävs vid vila då ingen fysisk aktivitet är inräknad.  
 
Aktivitetsmätare 
PAEEExp mättes med en aktivitetsmätare av typen ActiCal ® - Philips, Respironics. 
Aktivitetsmätaren bars runt höger fotled dygnet runt under 3 dagar, utom vid dusch/bad. 
ActiCal registrerar rörelse och  registrerar frekvens, duration och intensitet. Den registrerar 
rörelse var 25:e sekund, vilket anges i counts. ActiCal räknar med hjälp av personens vikt, 
längd och ålder fram energiförbrukning från den fysiska aktiviteten. Den kan också ge ett mått 
på fördelningen mellan olika aktivitetsnivåer (sedentary, light, moderate, vigorous) genom 
olika cut points. PAEEExp adderas sedan till RMRExp för att få TEEExp (experimentellt/uppmätt 
TEE med aktivitetsmätare och indirekt respiratorisk kalorimetri). Inga korrigeringar har gjorts 
för DIT/TEF men det bör vara cirka 10 % av TEE, vilket innebär att TEE troligtvis har 
underskattats med cirka 10 %.  
 
Aktivitetsdagbok 
Som ett komplement till mätninga av PAEEExp med aktivitetsmätare fick deltagarna 
rapportera energiförbrukning under de tre mätdagarna med aktivitetsdagbok. Dagboken som 
användes är i grunden framtagen av Bouchard et al. 1983 och sedan modifierad av Bratteby et 
al. vars version var den som användes (Bilaga 1) (27). Dagboken bygger på att dygnets 24 
timmar är uppdelade i 15 minuters intervaller där deltagaren själv skattar den genomsnittliga 
aktivitetsnivån för varje 15 min period på en 9-gradig skala. Deltagarna ombads också att för 
aktiviteter mellan 6-9 på skalan definiera dessa aktiviteter mer noggrant. Varje aktivitetsnivå 
har sedan en faktor (physical activity ratio; PAR) för dess energikostnad i förhållande till 
BMR. Summan av antalet 15 minutersperioder i varje kategori multiplicerades sedan med 
PAR för respektive kategori samt ett beräknat BMRCal (calculated/beräknat BMR med 
Schoefelds ekvation) för att få fram TEEass (assesed/uppskattat TEE med aktivitetsdagbok) 
(27).  
 
Det var ett bortfall hos en deltagare av data från aktivitetsmätare på grund av en felaktig 
ActiCal. Bortfallet hanterades genom att energiförbrukningen för deltagaren beräknades 
utifrån enbart aktivitetsdagboken. 
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3.2.3 Kostintag 
Samma tre dagar som aktivitetsregistreringen utfördes även en vägd kostregistrering (Bilaga 
2). Deltagarna skulle väga allt de åt och drack under dagarna i så stor utsträckning som 
möjligt. Kostregistreringen sammanställdes med hjälp av programmet Dietist Net, version 
14.03.11. Främst användes programmets livsmedel från Livsmedelsverkets databas men även 
de Fabrikanter och DABAS som fanns i programmet. I de fall en likvärdig produkt/maträtt 
inte fanns med lades dessa produkter eller recept till. De näringsämnen som användes från 
sammanställning i Dietist Net var energi (energy intake;EI), protein, kolhydrater, fett och 
vatten. 

3.3 Databearbetning/analys 
Datan analyserades på både på gruppnivå för hela gruppen orienterare, samt uppdelat på 
kvinnor och män. I enstaka fall gjordes analys även på individnivå. Registreringen bestod av 
två träningsdagar och en vilodag och data över energiförbrukning och kostintag redovisas som 
medelvärde över de tre dagarna. För att analysera skillnader mellan de två typerna av dagar, 
redovisas också viss data uppdelat på vilodag och ett medelvärde av två träningsdagar. 
Kostdatan redovisas som ett medelvärde över tre dagar på gruppnivå för hela gruppen samt 
uppdelat på kvinnor och män, med standardavvikelse samt lägsta och högsta värde.  
 
Vätska beräknades på ett genomsnitt av tre dagar och jämfördes med genomsnittlig 
energiförbrukning över tre dagar för att se om rekommendationen om en ml vätska per 
förbrukad kcal uppfylldes. 
 
Energibalans undersöktes genom att jämföra av energiintag och energiförbrukning. 
Deltagarnas medelvärde för energiintag och energiutgifter jämfördes under de två 
träningsdagarna på individnivå för att få en kvot över hur stor del av energiutgifterna som 
täcks av energiintaget. Jämförelser gjordes också uppdelat på kvinnor och män, och för 
träningsdagar och vilodagar, för att kunna se skillnader. Kostintaget i förhållande till 
grundförbrukningen, Food intake level (FIL) beräknades genom EI/ RMRexp och PAL 
beräknades med TEEexp/RMRexp. FIL och PAL beräknades för både träningsdagar och vilodag 
samt en kvot av dessa för att få ett mått på energiintaget i förhållande till energiutgifter (24, 
s.338).  
 
Korrelationen mellan aktivitetsdagboken och aktivitetsmätarens data över energiförbrukning 
undersöktes med hjälp av Pearsons korrelationstest i Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) där p<0,05 ansågs vara signifikant.  
 
Signifikanstest utfördes för att undersöka skillnaden mellan ett uppmätt RMRexp och ett 
beräknat BMRCal (Schoefelds ekvation) samt för skillnad i EI/TEEexp för träninsgdagar och 
vilodagar. Det gjorde med ”paired samples t-test” i Excel 2010 där p<0,05 ansågs vara 
signifikant. 
 
Boxplot har används för att visualisera flertalet resultat vilka tillverkades i Excel 2010. Övriga 
figurer har tillverkats i Numbers version 3.2. 
 

3.4 Etiska aspekter 
Etiska principer hanterades genom ett utförligt informationsbrev där deltagarna informeras 
om vad studien gick ut på och vad deltagandet innebar (Bilaga 3). De fick också information 
om att det var frivilligt deltagande och att all information hanterades konfidentiellt. Eftersom 
minimiåldern på deltagare var 15 år behövdes ej samtycke från vårdnadshavare.  
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4 Resultat 
Antal deltagare var nio män och nio kvinnor, mellan 16 och 29 år. Deltagarna tävlade på 
minst nationell nivå och ansåg sig vara från strax under elitnivå till elitnivå inom orientering. 
Deltagarna i studien hade en medelålder på cirka 20 år och det var ungefär lika för gruppen 
kvinnor och gruppen män (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Information och kroppssammansättning hos orienterare, nio män och nio kvinnor, 
16‐29 år. Från mätningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala under VT14.  

* 4p= triceps, biceps, subscapula, suprailiac 
** 6p= triceps, biceps, subscapula, suprailiac, framsida lår, insida vad 

4.1 Kroppssammansättning 
Genomsnittligt BMI låg på normalvikt för både män och kvinnor, där ett fåtal individer hade 
ett BMI över 25. De manliga deltagarna hade en kroppsfettprocent på 11,4 % och de kvinnliga 
på 26,2 %, beräknat utifrån BIA och bodpodmätning (Tabell 2). Kroppsfettprocenten hos 
männen varierade mellan 6,4 % och 17,6 % och för kvinnorna varierade den mellan 17,2% 
och 30,6%. 
 

4.2 Energiförbrukning 
Träningsmängden varierade mellan 5 och 12 timmar per vecka, där medeltiden hos deltagarna 
var 8,5 timmar träning per vecka. De två registreringsdagar då träning utfördes innebar för de 
allra flesta mer än en timmes träning per dag, upp till tre och en halv timmes träning per dag. 
Många av deltagarna tränade två gånger per dag under sina träningsdagar. Enligt 
aktivitetsmätarna var deltagarna under vilodagen mer inaktiva (sedentary) och spenderade 
mindre tid på aktiviteter av moderat och hög intensitet (moderate-vigurous) (Figur 2). Under 
vilodagen utförde deltagarna moderat och kraftig aktivitet under 12 % av dygnet medan under 
träningsdagarna var andelen 20 %.  
 

 Män (n=9) 
medel±SD (min-max) 

Kvinnor (n=9) 
medel±SD (min-max) 

Ålder (år) 20,0 ± 4,5 (16-29) 20,2 ± 3,6 (16-27) 
Vikt (kg) 74,6 ± 11,0 (58,9-88,5) 66,3 ± 7,5 (52,1-79,1) 
Längd (cm) 184,4 ± 6,3 (175,5-193) 168,9 ± 5,4 (162-175,5) 
BMI (kg/m2) 21,8 ± 2,2 (18,6-25,1) 23,2 ± 2,4 (19,4-26,5) 
FM (%) (fettmassa) 11,4 ± 4,4 (6,4-17,6) 26,2 ± 4,5 (17,2-30,6) 
FFM (%) (fettfri massa) 88,6 ± 4,4 (82,4-93,6) 73,8 ± 4,5 (69,4-82,7) 
mm Hudveck 4p* 34,4 ± 10,1 (21,1-49,6) 48,7 ± 9,3 (34,9-64,5) 
mm Hudveck 6p** 56,5 ± 19,9 (32,7-91,4) 85,9 ± 21,9 (53,7-131,5) 
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Figur 2. Fördelning mellan olika aktivitetsnivåer under hela dygnet uppdelat på träningsdagar 
(n=2) och vilodagar (n=1) hos orienterare, nio män och nio kvinnor, 16‐29 år. Från mätningar 
med aktivitetsmätare i Uppsala under VT14. Cut points: lätt‐moderat: 0,031 kcal/min/kg  
moderat till kraftig: 0,083kcal/min/kg.  
 
RMRExp hos manliga orienterare var 2022 kcal och för kvinnliga 1656 kcal (Tabell 3). Ett 
beräknat BMRCal baserat på kön, ålder och vikt utifrån Schofelds ekvation jämfört med det 
uppmätta RMRExp gav hos 72 % av deltagarna ett något högre RMRExp jämfört med beräknat 
BMRCal. I genomsnitt var RMRExp 8 % ± 8,5 (95-124 %) högre än beräknat värde. Skillnaden 
mellan RMRExp och BMRCal var signifikant (p=0,0011).   
 
Tabell 3. Energiförbrukning hos orienterare, nio män och nio kvinnor, 16‐29 år. Från 
mätningar på Akademiska sjukhuset samt med aktivitetsmätare under tre dagar i Uppsala 
under VT14. 
 Män (n=9) 

medel±SD (min-max) 
Kvinnor (n=9) 

medel±SD (min-max) 
RMRExp (kcal)* 2022 ± 195 (1799-2349) 1656 ± 147 (1531-1794) 
TEEExp träningsdagar (kcal)** 3804 ± 451 (3134-4755) 2963 ± 391 (2246-3701) 
TEEExp vilodag (kcal)** 2925 ± 342 (2403-3405) 2611 ± 396 (2216-3316) 
*RMRExp= resting metabolic rate, grundförbrukning uppmätt med indirekt respiratorisk 
kalorimetri 
**TEEExp= total energy expenditure, RMRExp + PAEEExp (physical activity energy expenditure) 

Genomsnittlig energiförbrukning utifrån aktivitetsmätare på träningsdagar för manliga 
deltagare var 3804 kcal och för kvinnliga deltagare 2963 kcal (Tabell 3). Under vilodagarna 
hade deltagarna en något lägre energiförbrukning på 2925 kcal för män och 2611 kcal för 
kvinnor. Korrelationskoefficienten för korrelationen mellan TEEAss och TEEExp var utifrån 
Pearsons korrelationstest 0,607 (p<0,001).  
 
De hade ett genomsnittligt PAL under träningsdagarna på 1,8 ± 0,22 (1,5-2,3) och under 
vilodagen var PAL 1,5 ± 0,2 (1,3-2,0). Samtliga individer hade högre PAL under 
träningsdagarna än under vilodagen, men hos vissa individer var skillnaden mycket liten.  
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4.3 Kostintag 
Deltagarna hade över lag en måltidsordning där de allra flesta åt frukost, lunch, middag och 
minst ett mellanmål. Det var vanligt att äta ett mellanmål innan träning och att äta något litet 
direkt efter träning till exempel en frukt eller en smörgås, alternativt en större måltid snart 
efter. Ingen deltagare angav att de åt eller drack något under träning förutom vatten. De 
främsta kolhydratkällorna var bröd, potatis, ris, pasta, havregrynsgröt, frukt, juice, 
frukostflingor och fikabröd. Vanliga proteinkällor var kött och köttprodukter, mjölk, fisk, ägg, 
fil/yoghurt och ost. 
 
Hälften av deltagarna, 2 män och 7 kvinnor intog kosttillskott av någon form. Det var 
vanligast att endast inta en typ av kosttillskott, men i några fall två eller tre tillskott av samma 
person. Det som främst intogs var C-vitamin och multivitamintabletter men även D- och B-
vitamin. Järn, magnesium, isostar (sportdryck), korngräspulver och astaxin (antioxidant) 
förekom också hos enstaka deltagare.  
 
Manliga orienterare hade ett självrapporterat genomsnittligt energiintag på 3233 kcal och 
kvinnliga på 2384 kcal (Tabell 4). Båda grupperna har en relativt stor spridning mellan lägsta 
och högsta energiintag. På träningsdagarna var genomsnittligt energiintag för de manliga 
deltagarna 3407 kcal och för de kvinnliga deltagarna 2350 kcal. Under vilodagen hade 
männen ett genomsnittligt energiintag på 2886 kcal och kvinnorna på 2449 kcal. FIL var i 
genomsnitt 1,56 ± 1,31 (0,87-2,02) under träningsdagarna och 1,45 ±0,32  (0,9-2,07) under 
vilodagen.  
 
Hela gruppen hade ett genomsnittligt intag av protein på 1,6 g/kg kroppsvikt och intaget av 
kolhydrater var 4,8 g/kg kroppsvikt. Genomsnittligt fettintag var 32 E %. Intaget av protein, 
fett och kolhydrater för hela gruppen och dess fördelning syns i Figur 2. Männen hade ett 
intag av protein på 1,8  g/kg kroppsvikt och kvinnorna 1,4 g/kg kroppsvikt (Tabell 4). 
Männens intag av kolhydrater var 5,4 g/kg kroppsvikt och kvinnornas intag var 4,3 g/kg 
kroppsvikt. Intagen vätska var i genomsnitt 2,7 liter för män och 3,1 literförr kvinnor med 
ganska stora variationer. När vätskeintaget jämfördes med energiförbrukningen nådde 
deltagarna i genomsnitt upp till 94 % av sitt vätskebehov. 
 
Tabell 4. Genomsnittligt kostintag hos orienterare, nio män och nio kvinnor, 16‐29 år. 
Uppmätt med tre dagars kostregistrering, två träningsdagar och en vilodag i Uppsala under 
VT14.  
 Män (n=9) 

medel±SD (min-max) 
Kvinnor (n=9) 

medel±SD (min-max) 
Energi (kcal) 3233 ± 564 (2658-4315) 2384 ± 428 (1575-2992) 
Protein (g/kg) 1,8 ± 0,4 (1,2-2,3) 1,4 ± 0,4 (0,7-1,9) 
Kolhydrater (g/kg) 5,4 ± 1,6 (3,0-8,0) 4,3 ± 1,1 (2,9-6,0) 
Fett (E%) 32,7 ±  8,7 (14,0-44,2) 31,8 ±  7,8 (24,5-49,9) 
Vätska (g) 2749 ± 1040 (1296-4706) 3129 ± 942 (2098-4744) 
 

4.4 Energiintag relativt energiutgifter 
Majoriteten av deltagarna hade en större energiförbrukning än sitt energiintag och låg därmed 
i negativ energibalans, främst under träningsdagarna (Figur 3). Ingen av deltagarna angav att 
de i dagsläget försökte förändra sin vikt. Fem av 18 deltagare hade ett lika stort eller större 
energiintag än sina energiutgifter under träningsdagarna. Gruppen hade i genomsnitt för de tre 
registreringsdagarna en EI/TEEExp på 0,89 ± 0,17 (0,58-1,19).  För fyra deltagare låg 



 
 

15 
 

EI/TEEExp under 0,76.  Skillnaden mellan energiintag och energiutgifter tycks vara större 
under träningsdagar än vilodagar (Figur 4), men var ej signifikant (p=0,09). FIL/PAL under 
träningsdagarna var i genomsnitt 0,85 ± 0,18  (0,55-1,15) och under vilodagen 0,97 ±  0,20 
(0,53-1,33).  
 

 
Figur 3. Andel av energiutgifterna som täcks av energiintaget (EI/TEE) hos orienterare, nio 
män och nio kvinnor, 16‐29 år. Genomsnitt under två träningsdagar.  1=hela 
energiförbrukningen täcks av energiintaget. Uppmätt med kostregistrering samt indirekt 
respiratorisk kalorimetri och aktivitetmätare i Uppsala under VT14.  
 

 
Figur 4. Genomsnittligt energiintag (EI) och energiförbrukning (EE) uppdelat på kvinnor (♀) 
och män (♂) samt uppdelat på träningsdagar (T) (n=2) och vilodagar (V) (n=1). Median, 25‐75 
percentil och min‐max. Orienterare, nio män och nio kvinnor, 16‐29 år. Från mätningar med 
aktivitetsmätare och indirekt respiratorisk kalorimetri samt tre dagars kostregistrering i 
Uppsala under VT14 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Gruppen som deltog i studien var inte ett slumpmässigt urval av orienterare men en relativt 
homogen grupp med en jämn fördelning mellan kvinnor och män, och även 
åldersfördelningen var lika för båda grupperna. Det har gjort det lätt att jämföra skillnader 
mellan kvinnor och män. Skillnaden i ålder mellan deltagare som varierade mellan 16-29 år 
ger troligtvis en viss skillnad mellan individers både fysiska och psykiska mognad när man 
ser till både kroppssammansättning och hur någon äter. Att ha ett brett åldersspann var 
nödvändigt av rekryteringsskäl. 
 
Urvalet var inte slumpmässigt utan ett bekvämlighetsurval vilket gör att man inte kan 
generalisera resultatet på orienterare i allmänhet. Dessutom kan de som valt att delta i studien 
vara personer som redan är medvetna och intresserade av kost, alternativt ansåg sig vara i 
behov av hjälp med sin kost, vilket kan ha påverkar resultatet och gör det svårare att tolka.  
 
Kombinationen av flera metoder har givit stora mängder data vilket gjort att alla resultat inte 
tas upp i denna uppsats.  
 
Vägd kostregistrering anses vara den bästa tillgängliga metoden för att få en uppfattning om 
individers vardagliga kost- och näringsintag (28, s.45). Tre-dagars registering är vanligen 
använt inom kostundersökningar men för att få personers dag-till-dag variationer och för att 
kunna säga något om personers kostvanor över tid krävs egentligen betydligt fler dagar (28, 
s.132). I studien har endast energiintag samt kolhydrater, protein och fett undersökts, vilka 
verkar kräva något färre dagar än mikronutrienterna. Fler dagar hade givit en bättre bild av 
deltagarnas kost men fler dagar skulle också ha inneburit en större börda för deltagarna där 
vägd kostregistrering redan är ganska krävande. Vanligtvis brukar både vardagar och 
helgdagar rekommenderas vid kostregistrering för att få en bra bild över variationer, i denna 
studie valdes istället två träningsdagar och en vilodag då det ansågs som viktigare variation 
hos idrottare (28, s. 140). Om registreringen gjordes på helgdagar eller vardagar kan dock ha 
påverkat deltagarnas resultat. Att göra upprepade mätningar till exempel vid två tillfällen hade 
också givit en bättre validitet gällande deltagarnas kostintag (28, s.12).  
 
Vid kostregistrering finns alltid en stor risk för underrapportering då deltagarna inte 
registrerar allt de äter alternativt inte äter lika mycket som de brukar göra (28, s. 106). 
Idrottare ses ofta som en ganska pålitlig grupp eftersom de har ett intresse av att ge en riktig 
bild för att kunna få så bra feedback som möjligt för sin tränings och tävlings skull. 
Överviktiga individer har en större benägenhet att underrapportera energiintag än 
normalviktigta och det kan även vara en anledning till att idrottare är mer pålitliga (28, s. 
108). I denna undersökning har energiutgifter kunnat jämföras med energiintag och vid en 
negativ energibalans måste det beaktas om det eventuellt kan bero på underrapportering En 
EI/TEE under 0,76 anses ofta som underrapportering (29). I studien hade fyra individer 
EI/TEEExp under 0,76 och bör därför betraktas som underrapporterare, de har dock inte 
uteslutits ur resultatberäkningar men kan påverka gruppens resultat. Självrapporterat 
vätskeintag var i vissa fall mycket låg och misstanke om underrapportering även gällande 
vätska är därför också stor för vissa deltagare. 
 
Vid jämförelse av hudvecksmätning ska mätningarna alltid vara gjorda av samma person för 
att garantera konsekventa mätningar (14, s. 321). Validiteten vid hudvecksmätning beror 
också på korrektheten i mätteknik (25, s. 401). I denna studie gjordes mätningarna av mig 
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som är relativt oerfaren på kalipermätning, men mätningarna gjordes under överinseende av 
kunnig person vilket bör göra mätningarna tillförlitliga. Resultaten i studien gällande 
underhudsfett bygger dock främst på mätningar med maskinell utrustning i form av Bodpod 
och BIA vilket gör att validiteten av deltagarnas kroppsammansättning bör vara bör vara god, 
jämfört med enbart hudvecksmätning.  
 
Korrelationen mellan aktivitetsdagboken och aktivitetsmätaren var måttligt starkt (r=0,607). 
Aktivitetsdagboken som användes är validerad på tonåringar genom dubbelmärkt vatten av 
Bratteby et al (27). Den verkar dock inte ha validerats på idrottare vilket kan påverka 
validiteten av metoden på den undersökta gruppen och förklara varför korrelationen inte var 
starkare. I studien användes dock aktivitetsmätare vid beräkning av energiförbrukning och 
aktivitetsdagboken främst som säkerhetsåtgärd samt för att kunna få förklarat en specifik 
aktivitet och hur länge den utfördes.  
 

5.2 Resultatdiskussion 
Orienterarnas kroppssammansättning visade att några individer hade ett BMI över 25, vilket 
klassas som övervikt för normalbefolkningen. Det används dock sällan på idrottare på grund 
av att en större muskelmassa kan ge missvisande resultat och BMI ska också främst användas 
på gruppnivå, vilket gav orienterarna ett normalt BMI. Deltagarnas andel kroppsfett låg något 
lägre än tidigare studier på orienterare visat hos män och något högre för kvinnor (3). Männen 
hade en mängd kroppsfett som låg inom genomsnittet för den generella befolkningen vilket 
klassificeras som ”bra” (14, s. 316). Kvinnorna låg något högre än normalbefolkningen men 
var på en ”acceptabel” nivå. Eftersom orientering är en viktbärande sport kan en lägre 
kroppsvikt och högre ”power to weight ratio” vara viktigt så en lägre mängd kroppsfett skulle 
kunna vara fördelaktigt för vissa av de kvinnliga orienterarnas prestation.  
 
En fysisk aktivitetsnivå (physical acitvity level; PAL) på 1,8 brukar anses som ”aktiv” och 1,5 
på vilodagen anses som lågaktiv (25,  s. 35). Det fanns dock variationer där vissa var 
lågaktiva under träningsdagar och andra som var väldigt aktiva under vilodagen. Även om det 
är idrottare på elitnivå så hamnar de som grupp inte under den högsta kategorin väldigt aktiv 
vilket innebär att de är stillasittande mellan sina träningspass. Att vara stillasittande eller 
inaktiv i sitt dagliga liv är riskfyllt för kardiovaskulär hälsa och livslängd och oavsett om 
regelbunden fysisk aktivitet utförs (30). Idrottare på elitnivå kan därför inte ses som skonade 
från dessa risker på grund av en hög mängd fysisk aktivitet utan bör se till att i övrigt även ha 
ett aktivt liv.  
 
Den uppmätta energiförbrukningen i vila var i genomsnitt högre än beräknat värde för 
personer med samma längd, vikt och ålder. Idrottare har tidigare visat sig ha en cirka 5 % 
högre RMR än icke idrottare på grund av en större mängd FFM som är den mest metabolt 
aktiva vävnaden i kroppen (24, s. 169, 25, s. 24). En högre andel muskelmassa kommer därför 
ge ett högre RMR, och det innebär också att kvinnor vanligtvis har lägre RMR än män. I 
denna studie jämfördes dock individerna med ett beräknat BMRCal och inte med en 
kontrollgrupp vilket hade kunnat bekräfta att skillnaden mellan deltagarna och ett beräknat 
BMR berodde på skillnader i FFM. 
 
Energiintaget hos orienterarna låg i nivå med vad tidigare studier visat hos uthållighetslöpare 
hos män (3233 vs. 3000-3200 kcal) och något över för kvinnorna (2384 vs. 2100 kcal) i 
studien (4, s.551). Majoriteten av deltagarna låg i en negativ energibalans och hade därmed 
större energiutgifter än energiintag vilket syns på både EI/TEEExp (Figur 2) och FIL/PAL. En 
negativ energibalans kan leda till att prestationsförmågan blir försämrad, oönskad 
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viktnedgång, till exempel nedbrytning av muskelmassa samt minskat välmående (4, s. 108). 
Den negativa eneribalansen var inte signifikant lägre under vilodagarna än under 
träningsdagarna vilket annars hade kunnat tyda på att det snarare var den större mängden 
träning som bidrog till en negativ energibalans hos dessa individer. Det går inte att utesluta att 
en anledning till den negativa energibalansen kan vara underrapportering men problemet med 
underrapportering är sannolikt mindre än i många andra grupper och endast fyra deltagare har 
identifierats som underrapporterare. Ingen av deltagarna angav att de försökte förändra sin 
kroppsvikt, dock finns det ingen data på om deltagarna är viktstabila, varför upprepade 
mätningar hade varit intressant.  
  
Många hade ett kolhydratintag på under 5 g/kg kroppsvikt per dag, vilket är en 
rekommenderad lägsta gräns att uppnå (Tabell 1). Som grupp når orienterarna i studien inte 
upp till denna rekommendation, medan männen för sig gör det. Många av orienterarna tränar 
flera timmar per dag och ibland flera träningspass samma dag, vilket innebär att de troligtvis 
bör ha ett högre kolhydratintag än 5 g/kg, kanske snarare 6-10 g/kg. Ett för lågt kolhydratintag 
kan försämra prestationen eftersom energin i musklerna riskerar att ta slut och det är därför 
viktigt att se till att nå upp till dessa rekommendationer utifrån hur mycket man tränar (12, 
s.305).  
 
Det var vanligt bland deltagarna att äta ett mellanmål eller en måltid innan träning vilket var 
bra eftersom att kolhydrater som intas de sista timmarna innan tävling påverkar 
leverglykogenlager, men kan även öka leveransen av kolhydrater till muskeln under 
träningen. Timmarna före en tävling eller träning rekommenderas ett intag av kolhydrater på 
1-4g/ kg (17). Ett riktmärke anses ofta vara 100-300 g kolhydrater 4 timmar innan (19). Ett 
mindre mellanmål en timme innan innehållande 30-50 g kolhydrater och 5-10 gram protein 
kan minska träningsinducerad nedbrytning av kroppen. En smörgås med smör och ost som var 
ett vanligt mellanmål når upp till denna rekommendation, medan enbart en frukt gör inte det. 
 
Ingen deltagare angav att de intog något annat än vatten under träning trots att flera tränade 
längre träningspass. Detta kan försämra deras prestationer under träning och tävling. 
Kolhydrater under träning och tävling kan vid aktiviteter längre än 45 min bidra till att 
bibehålla tillräckliga blodsockernivåer, en hög kolhydratoxidation, verka glykogensparande, 
främja glykogensyntes under träning och påverka motorik och funktioner i det centrala 
nervsystemet. Dessa effekter anses kunna leda till ökad uthållighet och ökad prestation (14-
15). Vid medelhård till hård träning över 60 min rekommenderas 30-60 g kolhydrater per 
timme under aktiviteten (17).  
 
Även snart efter träning var det bland deltagarna vanligt att äta ett mellanmål eller en större 
måltid. Kolhydratlagren återställs till det normala inom 24 timmar med tillräckligt 
kolhydratintag och vila (7-10g/kg/dag) (12, s. 307). Om det är kortare tid mellan träningpass 
rekommenderas ofta 1-1,5 g per kilo per timme inom 30 min och varje 2 h under 4 till 6 
timmar efter träning. Ett proteinintag efter träning på 20-25 g anses kunna bidra till snabbare 
återhämtning av muskelglykogen och öka träningsadaptionerna (17). I studien har inte 
sammansättningen av måltider före och efter träning undersökts, men de flesta verkar äta vid 
tidpunkter som optimerar prestation och återhämtning. Ytterligare frågor om deltagarnas 
måltider före, under och efter träning hade kunnat ge mer ytterligare intressant information 
om hur timingen för kosten i förhållande till träning och tävling ser ut. 
 
De flesta deltagare når upp till 1,2 g/kg kroppsvikt i proteinintag per dag, som 
rekommenderas för uthållighetsidrottare. Som grupp verkade det inte vara svårt att komma 
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upp i denna rekommendationen för protein om 1,2-1,6 g/kg kroppsvikt. Männen ligger över 
1,6g/kg kroppsvikt medan kvinnorna ligger mitt i intervallet. Det finns dock fortfarande ett 
fåtal individer som ligger under 1,2 g/kg och de bör troligtvis se till att nå upp till denna 
rekommendation. Dessa individer låg även i negativ energibalans vilket troligtvis kan vara 
förklaringen till att de inte når upp till ett tillräckligt proteinintag som generellt brukar vara 
lätt att uppnå vid en normal kost (17).  Ett otillräckligt proteinintag kan försämra 
träningsadaptioner och responsen från träning där protein verkar spela en viktig roll. 
 
Intaget av fett låg inom rekommendationerna både hos SOK och NNR. Så länge idrottarna når 
upp till rekommendationerna för kolhydrater och protein är detta en bra nivå och kanske även 
nödvändigt för att täcka energibehovet. En större andel fett medför också att energiinnehållet 
relativt sett är högre utan att matvolymen blir allt för stor, och därmed svårare för idrottarna 
att få i sig.  
 
Ett lågt vätskeintag kan medföra att prestationen hämmas redan vid en vätskeförlust på 2 % av 
kroppsvikten och det är därför viktigt att inte börja aktiviteten dehydrerad (15). Totalt 
vattenintag hos vuxna brukar vara cirka 2-2,8 liter per dag där 1-1,5 liter intas från vätska och 
resten från mat (14, s.19). Orienterarna i studien intog som grupp denna mängd vätska eller 
mer, dock bör man räkna med att idrottare har ett betydligt större behov på grund av 
svettförluster. En rekommendation är ibland 1 ml per förbrukad kilokalori, vilket orienterarna 
som grupp låg något under, och vissa deltagare långt under.  

6 Slutsats 
Studien visade på en negativ energibalans hos majoriteten av deltagarna, främst under 
träningsdagar. Många deltagare borde öka intaget av kolhydrater och vätska för att optimera 
sin prestation. Mängden protein och fett låg relativt bra i förhållande till rekommendationerna. 

7 Yrkesrelevans 
Inom idrottsnutrition är det viktigt att ha en uppfattning om varje idrotts specifika krav för att 
kunna ge kostråd till aktiva idrottare. Sådan information kan bidra till att de kan optimera sin 
prestation och sitt välmående samt fånga upp personer som har en bristfällig kosthållning. Att 
kartlägga olika idrotter bidrar med information till idrottsforskningen och orientering är idag 
en idrott som det inte finns så mycket forskning inom, vilket gör att denna uppsats kan vara av 
betydelse.  
 
8 Tack 
Jag vill tacka orienterarna i studien för att ni tagit er tid och gjort denna studie möjlig, samt de 
personer som hjälpt att rekrytera deltagare. Jag vill också tacka Roger Olsson vid 
Avdelningen för klinisk nutrition och metabolism på Akademinska sjukhuset för din tid och 
ditt engagemang för att kunna genomföra mätningar vid avdelningen. 
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Aktivitetsdagbok 

 

Namn:  
 
Under samma dagar som du utför kostregistrering ska du också registrera din aktivitet. Detta 
gör du i det medföljande formuläret. Du ska anteckna din huvudsakliga aktivitet för 15-
minutersperioder så att hela dygnet täcks. I formuläret finns information om hur du ska koda 
dina aktivitet genom att sätta olika siffror som motsvarar den specifika aktiviteten. Observera 
att för aktiviteter med en aktivitetssiffra på 6-9  ska du för varje sådan aktivitet specificera till 
vänster vilken aktivitet du har utfört. Sätt då en bokstav i rutan och en förklaring på utrymmet 
till vänster.  
 
OBS – Glöm inte att använda accelorometern på dessa dagar. 
 

Dag 1  
Datum:  
             Träningsdag  
            Tävlingsdag 
            Vilodag 
 

Dag 2  
Datum:  
            Träningsdag  
            Tävlingsdag 
            Vilodag 
 

Dag 3  
Datum:      
            Träningsdag  
            Tävlingsdag 
            Vilodag 
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Kostregistrering 
Du ska göra en kostregistrering under tre dagar där du ska väga och skriva ner allt du äter och 
dricker från att du kliver upp på morgonen till att du går och lägger dig på kvällen. Försök att 
välja så normala dagar som möjligt för att jag ska få en bra bild av hur du äter, en av dagarna 
ska vara en vilodag och två dagar ska vara tränings-/tävlingsdagar.  
 
Du fyller i detta i det medföljande formuläret. Försök att ange maten du äter så noggrant som 
möjligt. Du använder dig av en hushållsvåg för att ange mängd på det du äter i gram. Om du 
äter utanför hemmet utan tillgång till våg någon gång under dagarna, försök att uppskatta så 
bra du kan och ange i hushållsmått och styckesangivelser som  dl., msk., 1 stort äpple osv.  
 
Det är viktigt att du försöker äta som vanligt dessa dagar för att resultatet ska bli bra.  
Anteckna: 

 Klockslag, typ av måltid (frukost, lunch, middag, mellanmål, övrigt), 
livsmedel/maträtt och beskrivning av livsmedlet som märke, fetthalt på ost, mjölk, 
korv, margarin, vilken typ av bröd, pasta osv. Ange också hur maten är tillagad tex. 
stekt lax, kokt lax och kom ihåg alla tillbehör.  

 
 Ett livsmedel för sig. Ange bröd, bregott och skinka som enskilda livsmedel istället för 

en smörgås med bregott och skinka. Vågar brukar ha en nollställningsfunktion (tare), 
vilket underlättar när du ska väga, nollställ efter varje livsmedel du lägger på tallriken. 
Om du anger en maträtt, tex. köttfärssås ange om du kan ingredienser i denna.  

 
 Mat som du inte äter upp. Väg mat som du lämnar kvar på tallriken, om du inte har ätit 

upp allt du har vägt.  
 

 Allt du dricker under dagarna, så som kaffe, te, mjölk, läsk, sportdryck, vatten.  
 

 Kosttillskott så som vitaminer, mineraler, proteinpulver, sportdryck.  
 

 Så snart som möjligt, det är lätt att glömma! 
 
Exempel på kostregistrering: 
Typ av 
måltid 

Tid Livsmedel/maträtt Beskrivning av maträtt, förklara så utförligt som möjligt, 
fabrikat, fetthalt, tillagningsmetod.  

Mängd i 
gram 

Frukost 7.00 Yoghurt Lätt 0,5 % 200

  Müsli  Axa Gold Müsli orginal 30

  Bröd Rågbröd, lingonggrova 35

  Bregott Normalsaltat, 75 % fett 11

Vid frågor eller oklarheter är du välkommen att kontakta mig: 
Jenny Danielson 
jeda0054@student.umu.se 
Tel. 0703682796 



 
Bilaga 2 (2/3) 

 

 

Namn: 
Datum: 
Telefonnummer: 
 
Ålder: 
Längd:  
Vikt: 
Tävlingsnivå: 
Träningsmängd, antal timmar per vecka: 
 

 
 Försöker du i dagsläget att förändra din kroppsvikt?  

                                            Ja 
                                                     Nej 
Om ja, på vilket sätt?  
 
_______________________________________________________ 
 
 

 
 Tillämpar du någon speciell kosthållning? Exempelvis någon diet,  

vegetarian eller liknande.                                Ja 
                                            Nej 
Om ja, vad? 
 
_______________________________________________________ 
 

 
 Var kostintaget för vilodagen typiskt för dig?      

                            Ja 
                                                     Nej 
Om nej, på vilket sätt?  
 
_______________________________________________________ 
 

 
 

 Var kostintaget för tränings/tävlingsdagarna typiskt för dig?         Ja 
                                                     Nej 
Om nej, på vilket sätt?  
 
_______________________________________________________ 
 

 Äter du några ytterligare kosttillskott än sådana du eventuellt har angett i 
kostregistreringen? Exempel på tillskott är vitaminer, mineraler, proteinpulver, 
aminosyror och sportdryck. 

Om ja, ange typ, märke, hur ofta och mängd:  
 
______________________________________________________ 
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Namn:  
Datum:  
 

 
Vilodag  
Träningsdag 
Tävlingsdag 
 
Typ av 
måltid 

Tid Livsmedel/maträtt Beskrivning av maträtt, förklara så utförligt som 
möjligt, fabrikat, fetthalt, tillagningsmetod.  

Mängd i 
gram 
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Information och förfrågan om deltagande i studie 

 
Hej! 
Jag heter Jenny Danielson och läser kostvetenskap vid Umeå universitet. Under vårterminen 
2014 kommer jag göra mitt examensarbete på masternivå med inriktning idrottsnutrition vid 
Umeå universitet, i samarbete med Akademiska sjukhusets avdelning för klinisk nutrition och 
metabolism.  
 
Syftet med studien är att undersöka orienterares kostintag och se om det når upp till 
rekommenderat intag för optimal prestation. Jag kommer också att undersöka 
energiförbrukning och kroppssammansättning hos orienterare. Detta bidrar till att öka 
kunskapen om orientering och kostens betydelse inom sporten. 
 
I och med detta informationsblad söker jag frivilliga att delta i studien som kommer att 
genomföras på Akademiska sjukhusets avdelning för klinisk nutrition och metabolism i 
Uppsala. Jag söker kvinnor och män mellan 15 och 35 år som tävlar på minst nationell nivå.  
 
Studien inleds med att energiförbrukningen i vila samt kroppssammansättningen bestäms. 
Under de tre registreringsdagarna som följer kommer du att uppskatta och skriva ner dina 
aktiviteter samt allt du äter i en aktivitets- och matdagbok. Samtidigt kommer du att ha en 
rörelsemätare på fotleden som registrerar alla dina aktiviteter under dygnet (se nedan). 
Dagarna behöver vara en vilodag och två tränings/tävlingsdagar, i övrigt ska du leva precis 
som vanligt.  
 
Allt resultat kommer att hanteras helt konfidentiellt där ingen annan än jag har tillgång till 
dina personuppgifter. I rapporten kommer inga deltagare att kunna identifieras och således 
kan inget resultat kopplas till enskilda individer.  
 
Som tack för deltagandet får alla som är intresserade återkoppling på sitt resultat med 
information om hur kostintaget ser ut, hur stor energiförbrukningen är, förbättringar som 
eventuellt skulle kunna göras och hur kroppssammansättningen ser ut.  
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motiv 
 
Undersökning av energiförbrukning i vila (grundförbrukning).  
 
Hur? Du får ligga på rygg i en säng med en genomskinlig plastkupa över ansiktet. Under 
mätningen som tar ca. 30-45 min får du möjlighet att se en film. Samtidigt mäts din puls med 
ett pulsband runt bröstkorgen och en pulsklocka runt handleden.  
Varför? Genom att mäta utandningsluften kan en bestämning av energiomsättningen i vila 
och mängden kolhydrater och fett som förbränns mätas. Vilopulsen visar också din 
energiomsättning i vila. Metoden kallas för indirekt respiratorisk kalorimetri.
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        Indirekt respiratorisk kalorimetri, Vmax © 
 
Undersökning av kroppssammansättning görs med enkla metoder som mätning 
av vikt, längd och kroppsomfång (måttbandsmätning). Även andra metoder används: 
 
a. Bioimpedansmätning.  
Hur? Du får ligga på en brits och ha elektroder på fingrarna eller handryggen och på fötterna. 
En mycket svag ström (som inte känns) passerar genom kroppen och det tar ca en minut.   
Varför? När det elektriska motståndet i vävnaderna mäts kan man ta reda på vilken mängd 
vatten som finns i kroppen. 
 

 
 

        Bioimpedansmätning , Inbody S20 © 
 

b. BodPod mätning.  
Hur? Du får sitta inuti en äggformad behållare med fönster i några minuter. Mätningen görs i 
underkläderna. 
Varför? Apparaturen mäter din kroppsvolym. Kroppsvolymen används i beräkningar av 
muskelmassa och fettmassa.  
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              Displacement plethysmography, Bodpod© 

 
 

c. Hudveck (kaliper) mätning 
Hur? Med hjälp av något som liknar en tång mäts tjockleken på hudveck vid armen, ryggen 
och magen. Mätningen tar bara några minuter och kan kännas som ett litet nyp i skinnet.  
Varför? Sammantaget ger undersökningarna ett mått på mängden underhudsfett. 
 

 
        Hudvecksmätning, Harpenden © 
 

Aktivitetsregistrering. 
Hur? Du får fylla i en dagbok under tre dagar där du skattar de dagliga aktiviteternas 
intensitet på en niogradig skala. Aktivitetsregistreringen sker i samband med att du har på dig 
rörelsemätare (se nedan). 
Varför? De fysiska aktiviteten läggs samman med din grundförbrukning (se indirekt 
kalorimetri) och tillsammans ger det en uppfattning om din totala energiomsättning. 
Aktivitetsdagboken ger information om vad och när du utför aktiviteterna. 
 

Rörelsemätare (accelerometer). 
Hur? En liten mätare som bärs på fotled och registrerar rörelse, acceleration och intensitet.
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Varför? Mätarna lagrar information om din fysiska aktivitet som spelas av efter avslutad 
registrering och visas i form av tex. stapeldiagram. Du får ha på dig mätarna samtidigt som du 
fyller i din aktivitetsdagbok. 
 

Kost och Energiintag med hjälp av matdagbok. 
Hur? För att en analys av den totala energiomsättningen och din energibalans ska kunna 
göras ska du fylla i en kostdagbok parallellt med aktivitetsregistreringen. Kostdagboken ger 
information om hur mycket energi som du får i dig, när du äter och hur ofta. Vidare får man 
reda på från vilka makronutrienter (protein, fett och kolhydrater) energin kommer ifrån och 
hur fördelningen av dessa ser ut.  
Varför? Energiintaget ställs mot din fysiska aktivitet och därmed kan man räkna ut om du 
befinner dig i energibalans, dvs om du får i dig lika mycket energi som din kropp gör av med. 
Dessutom får vi information om hur ditt kostintag ser ut och det kan värderas i förhållande till 
dina behov.  
 
 
 

Samtliga tester som ingår i studien är gratis, tar cirka 60 minuter och kommer genomföras 
enligt överenskommelse. Du bör vara fastande (om morgonmätning: ej ätit frukost, om 
eftermiddagsmätning: 3-4 timmars fasta) samt inte intagit alkohol eller tobak under de senaste 
2-3 timmarna innan mätningarna. Du bör heller inte ha tränat något under mätningsdagen.  
 
Om du vill delta i studien vill jag att du så snart som möjligt skickar in din anmälan via e-
post. 
 
Transport 
Det går utmärkt att åka bil, tåg eller buss till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vid anmälan 
får du en utförligare vägbeskrivning av mig. Nedan ges en karta över sjukhusområdet (se blå
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pil) samt adressen till lokalen där mätningarna ska genomföras. 

 
 

Adress 
Akademiska barnsjukhuset 
Ingång 95/96 NBV 
751 85 Uppsala 
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta mig på: 
Jenny Danielson 
E-post: jeda0054@student.umu.se 
Tel 070-3682796 
 
Med vänliga hälsningar  
Jenny Danielson 
 

Jag lämnar här med mitt godkännande till att delta i ovan beskrivna studie. 
 

______________________________    ______________________________ 
Namnteckning             Namnförtydligande 

 
__________________________________________________________________ 
            Ort och datum 
 
 
 
 


