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 Kost för att optimera uthålligheten! 

 

 

 

Stefan Pettersson  
 

Fil. Dr, Institutionen för kost och idrottsvetenskap,  
Dietist Sveriges Olympiska Kommitté  

Potentiella nutritionella strategier för att förbättra/bibehålla 
uthålligheten vid fysisk prestation 

Intag av energigivande näringsämnen 
Kolhydrat (KH) 
Fett (F)  
Protein (P) 

Tajming av nutritionsintag 
Före aktivitet 
Under aktivitet 
 

Ergogena supplement 
Kreatin, Bikarbonat 
Koffein 
Beta-alanin 

Vätskebalans och intag 
Före, under aktivitet 
Komposition av dryck ? 
(vatten, KH, P) 

Manipulering av glykogendepåer 
Kolhydratsuppladdning 
”Train low, compete high” 
”Sleep –low –train low” 
  LCHF (low carb, high fat) 
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Kvällens upplägg 

• Val av ”bränsle” beroende på typ av aktivitet 

 

• Rekommendationer om kolhydratsintag beroende på idrott, träningsmängd och 
intensitet 

 

• Näringsintag kort före träning/tävling/match: Förödande eller prestationshöjande? 

 

• Energiintag under träning/tävling/match 

 

• Att träna med tömda kolhydratsdepåer: Förödande eller prestationshöjande? 

 

• Kosttillskott för explosivt-, högintensivt- eller ihållande uthållighetsarbete 

 

 

Vilken typ av uthållighet avses? 

Högintensiv aerob kapacitet? Intermittent arbete? Högintensiv anaerob kapacitet? 

Maximal 
anaerob kapacitet? 

Aerob 
 kapacitet vid medel  
intensiv  aktivitet? 

http://visportsnutrition.ca/wp-content/uploads/2012/08/enduarnce-athlete-blog-1.jpg?4db144
http://outsideonline.se/files/2013/11/sthlm-extreme1.jpg
http://www.langd.se/getfile.php/2339752.1151.rvauwdseff/anders_e_areextrem.jpg
http://www.washingtonpost.com/blogs/london-2012-olympics/files/2012/08/Morgan_London_Olympics_Soccer_Women_0c457.jpg
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Glykolytisk (anaerob) eller oxidativ (aerob) energiutvinning 
 

 

 

Romijn JA et al. (1994) Am J Physiol Endocrinol Metab  

Muskelglykogen 

Fria fettsyror i blodet 

Fett (IMTG) 

Blodglukos 

(Glykogen) 

Hur mycket energi har vi att tillgå? 

 
 
  Vikt (g) Energi (kcal) 
 

Blodglukos  20  80 
 
Leverglykogen 80  310 
 
Muskelglykogen 350  1340 

 
(Protein)  12000  48760   
 
Fett   10500  92850  
  
 

  

 

 

I vila: Ca 10g/timme 

Vid hårt arbete: Ca 60g/timme 

Förbrukning: 

Maximal tillgänglig energi 

Ingen begränsning 

Fett KH Glykolys PCr 

Energidepåer hos en 70 kg man med 15% kroppsfett:  
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Muskelglykogenförbrukning vid olika intensitetsnivåer 

Gollnik, Saltin ,Piehl. (1974) J. Physiol. 

-Ok, kolhydrater tycks behövas 
vid intensivt fysiskt arbete.. 

Men i vilka mängder?  
När skall intaget ske?  
I vilken form?  
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Dagligt KH-behov för prestation & återhämtning: 

Låg tränings 
belastning 

Lågintensiv träning eller 
precisionsidrotter 

3-5 g KH/kg 
kroppsvikt/dag 

Moderat 
tränings 
belastning 
 

Träning ~1 tim /dag 5-7 g KH/kg 
kroppsvikt/dag 
 

Hög tränings 
belastning 
 

Uthållighetsträning 
(moderat-högintensiv 
aktivitet ~1-3tim/dag) 

6-10 g KH/kg 
kroppsvikt/dag 
 

Mkt hög 
tränings 
belastning 
 

Mkt hög 
tränings/tävlingsmängd 
>4-5 tim/dag 
 

8-12 g KH/kg 
kroppsvikt/dag 
 

Övergripande rekommendationer* gällande kolhydratsintag 

*Burke et al. (2011). J Sport Sci. 

 1 port flingor/gröt 25 g 
2 msk sylt  15 g 

 2 bananer  46 g 
1 äpple  15 g 
1 apelsin  12 g 
3 skivor bröd  43 g 
4 dl apelsinjuice  39 g 
1 tallrik pasta  78 g 
1 tallrik ris  80 g 
4 dl mjölk  20 g 
3 dl fruktyoghurt  43 g 

 2 dl majs  28 g 
 
TOTALT  444 g 

Ex. kolhydratsbehov 75 kg´s individ vid 1 tim träning 
 (75 kg x 6 g KH =450 g) 

 1 port flingor/gröt 25g 
2 msk sylt  15g 

 2 banan  46g 
1 äpple  15g 
1 apelsin  12g 
3 skivor bröd  43g 
3 dl apelsinjuice  29g 
1 tallrik pasta  39g 
1 tallrik ris  41g 
4 dl mjölk  20g 
2 dl fruktyoghurt  29g 

 1 dl majs  14g 
 
TOTALT                    328g 

Ex. kolhydratsbehov 55 kg´s individ vid 1 tim träning  
(55kg x 6 g KH =330 g) 

 
Hur mycket innebär detta i livsmedel? 
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Att äta kolhydrater strax 
före träning? Det har jag 
läst skall vara dåligt för 

prestationen! 

Tajming av kolhydratsintag före aktivitet 

 ”Det sämsta du kan göra är att dricka 
en GI- hög sportdryck eller äta godis 
före ett träningspass. Blodsockret far i 
höjden och jättedoser insulin frigörs – 
vilket kommer att få dig att tappa orken 

under träningen”.   
  

(NR 10, 2004) 

An athlete should use caution when ingesting 

carbohydrate foods during the period from 15 to 45 

min before exercise because this could cause 

hypoglycemia shortly after exercise begins, which could 

lead to early exhaustion by depriving the muscle of its 

primery energy sources. Carbohydrate ingested during 

that period stimulates insulin secretion, elevating insulin 

when the activity begins. In response to the elevated 

muscle, glucose uptake by the muscles reaches 

abnormally high rate, leading to hypoglycemia and early 

fatigue.  

Tid 

Kennedy, Wilmore & 
Costill (2011) 
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Fastevärde 
Hypoglycemi 
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Vad säger forskningen om att inta kolhydrater 30-60 minuter före arbete som pågår >40 min? 

Ormsbee et al. (2014). Pre-exercise nutrition:  
The role of macronutrients, modified starches  
and supplements on metabolism and endurance  
preformance. Nutrients (6) 1782-1808.  

Kan prestationsförmågan vid kortvarigt 
intensivt (<10 min) arbete påverkas genom 

tajming av kolhydratsintag? 

5 dl sportdryck (32 g KH) eller placebo  
intogs antingen 30 eller 120 min före 
högintensivt arbete (90% av peak power) Sportdryck 30 min före 

Sportdryck 120 min före 

Placebo 30 min före 

Placebo 120 min före Resultat: 14% förlängd tid till utmattning  
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Kolhydrater (KH) före aktivitet i praktiken 

Exempel på mellanmål 1 tim före  
(för en 70-80 kg person): 

 
Saker att tänka på  vid intag före 

aktivitet: 
 

• Att ev. undvika livsmedel med högt 
fett/protein/fiber innehåll för att undvika 
magbesvär under aktivitet 

• Livsmedel med lågt Glykemiskt index (GI) 
(=”långsamma kolhydrater”) före aktivitet 
kan medföra förbättrad tillförsel av energi 
vid tillfällen där kolhydrater inte kan 
tillföras under träning 

• 2 dl flingor 
3 dl fruktyoghurt 
1 fralla med  skinka  =75 g KH 

     
• 250 g risgrynsgröt     

1,5 dl nyponsoppa/blåbärssoppa 
1 banan    =81 g KH  
     

• 1 dl cornflakes  
3 dl mjölk    
0,5 dl russin  
1 banan   =70 g KH 

 
• 5 dl nyponsoppa 

3 skorpor 
50 g keso   =80 g KH 

 
• 2 glas juice (5 dl) 

1 mjukt tunnbröd med 2 skivor ost =82 g KH 
 

KH-rek* 0,5-4 timmar före träning/tävling som varar >60 min= 1-4 g/kg kroppsvikt  

*Burke et al. (2011). Carbohydrates  for training and competition. J Sport Sci. 
Tid 
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Fastevärde 
Hypoglycemi 

Högt GI 

Lågt GI 

Studie   Försöks- Tid för intag Mängd/typ av KH  Typ av utfört  Effekt på 
  personer innan arbete   arbete  prestation 

 
Thomas et al. (1991)  8 män 60 min Baljväxter (LGI), potatis (HGI)  Cykel 65-70% V02max   Tid till utmattning förlängd 
     glukos el. vatten   till utmattning   efter LGI 
     Tot. 1 g KH/kg kroppsv. 
 
Thomas, Brotherhood  6 män 60 min Flingor gjorda på: potatis (HGI) Cykel 65-70% V02max  Ingen skillnad  

& Miller    ris (HGI) baljv. (LGI) kli (LGI) till utmattning 
     Tot. 1 g KH/kg kroppsv. 
 
Febbraio & Steward (1996) 6 män 45 min  Baljväxter (LGI), potatis - Cykel 70% V02max  Ingen skillnad 

      mos (HGI) , Diet jelly (Kontroll) 120 min, sedan 15 min max 
     Tot. 1 g KH/kg kroppsv. 
 
Sparks et al. (1998)  8 män 45 min 70 g glukos   Cykel 70% V02max   Ingen skillnad 

        50 min, sedan 15 min max  
 

DeMarco et al. (1999)  10 män 30 min Cornflakes+mjölk+baban (HGI)  Cykel 70% V02max  Tid till utmattning förlängd 

     Allbran+äpple+youhurt (LGI) 120 min, sedan 100% V02max  efter LGI 
     Tot. 1,5 g KH/kg kroppsv.  till utmattning 
 
 
Febbraio et al. (2000)  8 män 30 min  Musli (LGI), potatis -    Cykel 70% V02max   Ingen skillnad 

     mos (HGI) , Diet jelly (control)  120 min, sedan 30 min max  

      Tot. 1 g KH/kg kroppsv.    
      

Garcin et al. (2001)  10män varje 30 min Glukos (HGI), fullkorns- Cykel 60% V02max    Ingen skillnad  
    under 3 tim,  skorpa (LGI)  till utmattning 
    upp till 10 min Vatten (kontroll)     

   före    
 
Kirvanet al. (1994)   6 män 45 min  Fullkorns flingor (MGI) Löpning 70% V02max  Ingen effekt 

     Puffat ris  (HGI)    till utmattning 
     (Båda med 3 dl vatten) 
 
Moore et al (2010)  10 män 45 min Branflakes+mellanmjölk (LGI) Cykel 40 km   3 min snabbare efter LGI 

    Cornflakes+mellanmjölk(HGI)     
 
 

Intag av kolhydrater med lågt glykemiskt index (LGI) eller 
högt (HGI) 30-60 minuter före uthållighetsträning 
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Slutsats ang. långsamma eller snabba kolhydrater före aktivitet: 

Studier tyder på: 
 

• - Att LGI före prestation ger en gynnsam  
  metabol profil ( fettförbränning,  
  kolhydratsbesparande) och ev.  prestation. 

MEN: 

• - Att HGI inte påverkar  
  prestationsförmågan  negativt. 

• - Personliga preferenser och    
  erfarenheter bör styra vilken typ av  
  kolhydrater som intas. 

Energiintag under aktivitet 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=o7XKMDHviZDQ-M&tbnid=6_KlISD9skvdZM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.stuff.co.nz/taranaki-daily-news/lifestyle/6338842/Pick-of-the-bunch&ei=scMpVIySDsnNygPl94CoDw&psig=AFQjCNEMaHDfDw7RIaBTDugp-NHos7VN5A&ust=1412109513050470
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=o7XKMDHviZDQ-M&tbnid=6_KlISD9skvdZM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.stuff.co.nz/taranaki-daily-news/lifestyle/6338842/Pick-of-the-bunch&ei=scMpVIySDsnNygPl94CoDw&psig=AFQjCNEMaHDfDw7RIaBTDugp-NHos7VN5A&ust=1412109513050470
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På vilket sätt kan ett kolhydratsintag 
under arbete förbättra prestationen? 

 

• Upprätthålla normalt blodglukos & hög kolhydratsoxidation 

• Reducera användandet av lagrade kolhydrater  

• Påverka centrala nervsystemet  

( humör,  upplevd ansträngning) 

• Påverka motoriska färdigheter  

(tex precision inom bollsporter, förbättrad slagkvalitet inom racketsporter)  

 

    Sportdryck: 

• Kolhydrat konc. 5-8% (50-80g/l) 

(Maltodextrin/glukos/fruktos) 

• Salter (Na) <0.2 g/l) 

 

 
OBS! Ej att förväxla med ENERGI DRYCKER (Red bull, Monster mfl) 
 

Kolhydratsintag under aktivitet 

    Gel: 

 

 

    Bars (kakor): 

 

 Gel+ vatten eller Bars + vatten ger likvärdig effekt som 
sportdryck om mängden KH + vatten som intas är likvärdiga 
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Kolhydratsintag vid simulerat matchtillfälle (fotboll) 

16 elitspelare fick dricka 1,5 dl sportdryck eller placebo var 15 min 
under 90 min matchtest med upprepade precisionstest 

Precision skott Missade passningar 

Sportdryck Sportdryck 

Ali, A et al. (2007) Med Sci Sports Exerc 39:(11); 1969-76 

Löphastighet vid upprepade 15 sekunders sprinter  

=  Sprinthastighet vid kolhydratsintag vs. placebo 
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Vid arbete motsvarande 65-75% av VO2max: 

Effekt av KH-intag under långvarigt arbete 

Plasmaglukos 

KH-oxidation 

Muskelglykogen 

Kolhydratsintag under aktivitet vid arbete >100 min 

• Metaanalys (73 studier) där majoriteten av 
studier använde tid till utmattning som 
prestationsmått 

 

• Beräkningar visade att ett intag av 1 liter KH-
dryck/timme (uppdelat på 6 tillfällen) gav en 
prestationsförbättring  á ~6%.  

 

• Bäst effekt hade de studier där deltagarna 
konsumerade en dryck innehållandes 3-10% 
kolhydrater 

  

• Optimal komposition för att uppnå 
prestationsförbättringen (~6%) var en mix av 
kolhydrater (0,7 g glukos /kg/h + 0,2 g fruktos 
/kg/h samt lite protein (0,2 g/kg/h)  

 

• En hög dos fruktos (>0,25 g/kg/h) resulterade 
i prestationsförsämringar á ~2%.  

 

 

Vandenbogaerde & Hopkins (2011). Sports Med. 
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OK, men hur stor mängd 
kolhydrater är vettigt att 

konsumera vid en  
träning/tävling/match-

situation? 

 

Idrottsspecifika råd gällande kolhydratsintag under aktivitet 
 

Rekommenderat* intag av kolhydrater vid olika  
typer av aktiviteter och dess duration 

 
”Snabba” 

sockerarter 
(Glukos, maltodextrin) 

 

 
Intervallbetonade 

lagsporter, 
uthållighetsarbete 

 

En eller flera 
olika 

sockerarter 

Kortvarig, 
högintensiv 

aktivitet 

 
Kombination av flera 

sockerarter 
(Glukos, maltodextrin, fruktos) 

 

 
Förlängt 

uthållighetsarbete 
(cykel, löpning etc) 

 

Mängd KH 
Rekommenderad 

typ av KH 
Typ av  

idrott/aktivitet 

Små  
mängder el. 

munskölj 

30-60 g/h 

90 g/h 

Aktivitetens 
längd 

*Bilden modifierad från Jeukendrup (2014; Sports med. ) och Cermak & van Loon (2013; Sports med)  

 
Att öva på intag 
rekommenderas 

 

Att öva på intag 
rekommenderas 

 
Att öva på intag är 

avgörande 

 

Ytterligare 
rekommendation 
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En kombination av fruktsocker (fruktos) och druvsocker (glukos)  
kan öka upptaget (~90 g/h) vilket är långt högre än vad som  

tidigare (~60 g/h) varit känt.. 

B
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Glukos 

Fruktos 

Upptag mag-tarmkanalen Kolhydratsoxidation 

Glukos + Fruktos ( i förhållandet 2:1) förbättrade 
prestationen  med 8 % jämfört med enbart Glukos vid 
arbete efter 2 tim. 

Curell & Jeukendrup (2008). Med Sci Sports Exercise; Jeukendrup & Moseley (2008). Scand J Med Sci Sports 

Man behöver inte 
nödvändigtvis svälja 

kolhydraterna för att få 
en effekt.. 

Kolhydrats (KH) intag under aktivitet 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yoKtseoFomsuXM&tbnid=ZxR0XCcpP2YKBM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.swimmingscience.net/2012/07/carbohydrate-rinse.html&ei=USskVNbOAcrXyQOQ24KwAQ&bvm=bv.76247554,d.bGQ&psig=AFQjCNEAmsKrWHU8Pu0KbvavoptzELVeSA&ust=1411742911097102
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yoKtseoFomsuXM&tbnid=ZxR0XCcpP2YKBM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.swimmingscience.net/2012/07/carbohydrate-rinse.html&ei=USskVNbOAcrXyQOQ24KwAQ&bvm=bv.76247554,d.bGQ&psig=AFQjCNEAmsKrWHU8Pu0KbvavoptzELVeSA&ust=1411742911097102
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Fysiologiska effekter av munsköljning med kolhydrat 

Orbifrontala hjärnbarken  
Striatum  
 

Insula  

 

 motorisk uteffekt 

Negativ sensorisk information 
(trötthet) från muskulatur, leder, hud 
och receptorer som reglerar 
kärntemperaturen vid fysisk aktivitet 

Positiv sensorisk 
information från 
kolhydratsreceptorer i 
munhålan 

Integrering av positiva 
och negativa signaler 

Effekt på prestation vid ”munskölj-studier” med 30-60 min arbete 

Jeukendrup et al. (2013) . Sports Science Exchange Vol. 26, No. 118, 1-8 

Förkortningar: MD= Maltodextrin, GLU= Glukos, TT=tid till utmattning, TT=Time trial, NS= Icke signifikant 
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Blanda egen sportdryck! 

1 liter vatten 

0,5 dl druvsocker (Dextropur) 

1-2 krm salt 

1-2 msk koncentrerad juice eller saft 

Alternativ dryck  för uthållighetsarbete  >2,5 h:  
 
• 90g KH/liter (i förhållandet 2:1 druvsocker:fruktsocker) 

+ 

Finns det inte ytterligare 
sätt att förbättra 

prestationsförmågan?  
Tex genom att manipulera 

glykogendepåerna? 

Sammanfattning:  Forskning visar på att välfyllda  

    glykogendepåer, tajming av   
    kolhydratsintag före samt under träning 
    förbättrar prestationsförmågan vid en 
    rad aktiviteter. 

• Vid tävling: Kolhydratsuppladdning (fördubbling av glykogendepåerna) 

 

• Vid träning: Genomföra vissa pass i glykogentömt tillstånd 
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Muskelkontraktion 

 flöde/omsättning i muskelcellen av:  

AMP Ca2+ NAD+ 

 
AMPK 

 

 
p38 

 

 
SIRT1 

 

 
PGC-1 

 

Nybildning av mitokondrier 

= Aerob kapacitet 
 

Aktivering av signalproteiner: 

Som aktiverar genen: 

AMP Ca2+ NAD+ 

 
AMPK 

 

 
p38 

 

 
SIRT1 

 
 

  
Produktion av  

PGC-1 

 

Träning vid normala glykogendepåer Träning vid låga glykogendepåer 

   Nybildning  
av mitokondrier 

Sleep low, train low 

10 vältränade cyklister genomförde 
vid två tillfällen ett 60 min 
cykelarbete på morgonen efter att 
ha genomfört ett 2,5 h långt 
träningspass kvällen före. 
 
Vid ena tillfället fyllde cyklisterna 
på med kolhydrater före 
morgonpasset.  
 
Vid det andra tillfället genomfördes 
träningspasset i glykogentömt 
tillstånd (vatten+KH-kost). 
 
Resultat: Efter träningspasset i tömt 
tillstånd uppvisade cyklisterna en 4 
ggr större aktivering av PGC-1  

=Normala glykogennivåer 
=Låga glykogennivåer 

Psilander et al. (2013) Eur J Appl Physiol. 
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Andra sätt att uppnå låga glykogendepåer 

• Flera träningspass/dag 
utan energi- eller 
kolhydratsintag emellan 
  

• Kort-långsiktigt 
manipulera kosten 
(kolhydratsintag,  
fett/protein intag) 

 

• ”Train-low, compete high” 

 

 

 

• ”Low carb, high fat” (LCHF) 

 

 

 

Train low, compete high 

Träning 2 x 60 min varannan dag, ej födointag mellan passen 

Träning 60 min 5 dagar/vecka  
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Förslag på olika idrotters träningsupplägg enligt  
“train low, compete high”-konceptet 

Baar K. Birmingaham sports nutrition conference (2008) 

 
Är det inte ännu 

effektivare att konstant 
träna med låga 

kolhydratsdepåer genom 
att minimera 

kolhydratsintaget? 

Train low, compete high… Sleep low, train low… 
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Vid långvarig (5-49 dagar) högfettskost.. 

• ..har en ökad förmåga att förbränna fett under arbete påvisats 
(Phinnely et al 1983, Lambert et al 1994, Helge et al 1996, Burke et al 2000, Carey et al 2001, Burke et al 2002). 

 

..men inverkan på prestationsförmågan är mer tveksam: 
 
• Ingen skillnad eller försämrad prestation  

(Phinnely et al 1983, Helge et al 1998, Goedecke et al 1999, Pogliaghi &Veicsteinas 1999, Burke et al 2000, Carey 
et al 2001, Burke et al 2002, Helge et al 1996, Havemann et al 2006). 
 

• Men studier med förbättrad prestation finns, främst vid lägre 
intensitet (60-65% VO2max)  
(Lambert et al 1994, Muoio et al 1994, Lambert et al 2001) 

 

• 2 av de 3 sistnämnda studierna har fått kritik för att 
studieuppläggen varit otillfredställande→ svårtolkade resultat 

• 20 försökspersoner (10 fp/grupp) 

• Träning: 80% av VO2max 3 ggr/vecka 

under 7 veckor.  

• Fettrik kost=62 E% fett ,21 E% KH 

• KH-rik kost= 65E% KH, 20E% fett 

7-veckors studie: Högfettskost vs. högkolhydratskost och prestation 

Helge et al. 1998; Helge et al. 1996.  
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Slutsatser gällande forskning runt 
manipulation av glykogendepåer 

    Tävlingsstrategi 
• Högintensivt uthållighetsarbete >90-120 min plus vissa 

lagidrotter/turneringsspel kan gynnas av 
kolhydratsuppladdning före tävling/match. 
 

     Träningsstrategi 
• Träning i glykogentömt tillstånd tycks gynna fysiologiska 

parametrar av intresse.  Inkludera strategin vid vissa pass 
under uppbyggnadsperioden 

 
• Konstant lågt kolhydratsintag tycks inte gynna 

prestationsförmågan. Ultramaraton el liknande kan vara ett 
undantag. 

Kosttillskott för utökad 
prestation/uthållighet 
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Forskningsmässig evidens pekar mot att endast ett fåtal 
supplement har en potentiell ergogen effekt: 

• Kreatin 
 
• Bikarbonat 

 
 
 

• Beta-alanin 
 

 
 

 
• Koffein 
 

 
• N 

- Ihållande tävlingsmoment 1-7 minuter  
(rodd, simning, 800-1500 m löpning 

- Högintensiva utfall/sprint  i slutet av löpning & cykling  
där mjölksyra kan vara en begränsande faktor 

- Upprepade omgångar av högintensivt arbete (sprint, lyft) som kan  
begränsa prestationen för aktiviteten, ex lagsporter, racketsporter,  
intervallträning, styrketränig 

- Aktiviteter vid 65-95% av VO2max 
- Uthållighetsidrotter > 60 min 
- Högintensiva ihållande aktiviteter 3-60 min 
- Lagsporter & intermittenta ktiviteterarbetsförmåga och prestation 

 

Maxstyrka, explosiv uthållighet, intervaller 

Prestationshöjande egenskaper vid högintensivt arbete 1-5 min 

ATP-PCr SYSTEMET= hög oktanigt bränsle vid maximal intensitet.. 

Kroppslagret av ATP = 
4-5 mmol/kg muskel = 
1-3 sek av maximal 
kontraktion 

ATP-försörjningen av PCr 
= 14-24 mmol/kg muskel 
= räcker <10 sek vid 
maximal kontraktion 
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Naturlig syntes och intag: 

• Syntetiseras i lever och njure av arginin, glycin och 

metionin (1g/dygn)  

 

Naturligt intag genom fisk & köttkonsumtion (ca 1 

g/dygn)  

Som tillskott: 

• Blev känt för allmänheten under OS i Barcelona 

1992 efter de engelska sprint- och häcklöparnas 

framgångar.  

• Det i särklass mest vetenskapligt studerade 

kosttillskottet   

• Låg rapportering gällande negativa biverkningar 

hos friska förutom viktuppgång (ffa vätska).  

 

Kreatin innehåll i livsmedel (g/100g) 
 
Räkor             spårmängder 
 
Torsk   0,3 
 
Makrill   0,65-0,1 
 
Rödspätta   0,2 
 
Lax    0,45 
 
Tonfisk   0,4 
 
Nötkött   0,45 
 
Fläskkött   0,4 
 
Mjölk   0,01 
  

Kreatin monohydrat 

Hur mycket kreatin behövs för att nå maximal 
kreatinkoncentration i muskelcellen? 

• A: Uppladdningsdos dag 1-6 
med 20-25 g kreatin/dag. 
(0,3 g/kg) 

• B: Underhållsdos dag 7-35 á 2g 
kreatin/dygn (0,03 g/kg) 

(Hultman E. Muscle creatine loading in men J Appl Physiol 1996;81:232) 

25 g kreatin = ca 5 kg kött… 
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Individuella nivåer av kreatintillskott 

En förändring motsvarande 
20 mmol/kg torr vikt anses 

vara nödvändig för att 
kunna påverka 

prestationsförmågan 

 

30% uppskattas vara s.k.  
”non-responders”¤ 

Casey et al 1996¤ 
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 Vad kan man förvänta sig? 
• Under period av styrketräning 

– Ökad maximal styrka (5-15%) 

– Ökad arbetsförmåga, repetitioner-set (5-15%) 

– 0,5-2 kg ökning av muskelmassa under 4-12 veckors träning 

 

• Ökad prestation vid kortvarigt explosivt arbete, tex sprint (1-5%) 

• Ökad prestation vid högintensivt intermittent arbete (5-15%) 

• Viktökning p.g.a. vätska  Negativt för långtidsarbete? 

Koffein som ergogent tillskott 

• Kort halveringstid: 2-10 timmar jämf med andra 

stimulantia (~10 timmar). 

 

• Högsta nivå i plasma inträder ca 1 timme efter 

intag på tom mage= intag kort före aktivitet krävs 

 

• Dos: Flertalet studier har testat 3-9 mg/kg 

kroppsvikt, men prestationsförbättringar tycks 

starta vid 1-3 mg/kg kroppsvikt)  

 

• Ej dos-respons förhållande 

Koffeinintag 1 tim före cykelarbete till 
utmattning 80% VO2max 
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Koffeininnehåll i drycker mm. 

Drycker: 

Bryggkaffe  (150 ml)    110-150 mg   

Snabbkaffe  40-108 mg                                                                                       

Svart te (1-5 min i varmt vatten)   9-50 mg  

Iste (350 ml)  12-28 mg                                                                                   

Cola dryck (330 ml)        38-46 mg                                                                            

Red Bull  (250 ml)      ca 80 mg                                                                                  

Mjölk choklad  (30g)      ca 6 mg                                       

Läkemedel/tillskott: 

Koffeintablett  Recip 1 st          100 mg                                               

Värktablett  1 st           50 mg                                                                  

(t.ex. Bamyl koffein, Treo comp) 

Sport Nutrition 2010, FASS 2004) 

Vid vilken typ av arbete har 
prestationsförbättringar påvisats? 

Vid uthållighetsarbete 

Ökningar motsvarande 10-20%  av 
tid till utmattning vid arbete ~85% 

VO2max 

 

Omfattningen av 
prestationsförbättringarna tycks öka 

desto längre tid arbetet pågår 
 

Vid högintensivt arbete 
 

(3-8 min ~100% VO2max) 

Prestationsförbättringarna trots att 
glykogendepåerna varit 

förhållandevis opåverkade. 
Tidsförbättring bland vältränade 

löpare med 4 sek på 1500 m efter 
150-200 mg koffeinintag 

Supramaximalt arbete  
(15-30 sek sprintarbete) 

Effekt av koffeinsupplementering ej påvisad 
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Koffeinintag 

 Påvisade effekter 
• ↑ Mental vakenhet 
• ↑ Koncentration 
• ↓ känsla av trötthet och 

utmattning↑ 
• ↑ motorenhets rekrytering 
• ↑ frisättning av kalcium i SR 
• Direkt påverkan på 

enzymsystem 
• ↓ Reaktions tid 
• ↑ Katakolamin utsöndring 
• ↑ FFA mobilisering 
• ↑ av IMTG 

 Risker med högt intag 
• Nervositet 
• Rastlöshet 
• Sömnsvårigheter 
• Huvudverk 
• Mag-tarmproblem  
• Muskelspasmer 

Bikarbonat 

• Kroppens skyddsmekanism mot 
ansamling av syra utgörs av ett 
buffertsystem: Proteiner, fosfat och 
bikarbonat 
 

• H++Laktatansamling som ett resultat 
av anaerobt arbete  pH-sänkning i 
muskulaturen  sämre 
arbetsförmåga 
 

• Teoretiskt skulle en höjning av 
buffrande bikarbonat  medföra en 
normalisering av pH-värdet  
 
 PRESTATIONSFÖRBÄTTRING 

 

Glukos 

Pyruvat Laktat + H+ 
(Mjölksyra) 

Avsaknad 
av 02 

Lämpar sig bäst vid högintensivt arbete mellan 1-7 min 
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Koncentrationen av (a) bikarbonat i blodet och (b) blodets H+ 
koncentration med och utan tillskott av bikarbonat 

 

D.L. Costill et al.,(1984), "Acid–base balance during repeated bouts of exercise: Influence of HCO3
.Int J Sports Med.  

Varje ”block”= 60 sek 

Sista ”blocket”till 
utmattning= 42% 
förbättring med 

bikarbonat 

Dosering och eventuella biverkningar  

• Dosering:  
300-500 mg/kg kroppsvikt 
löst i 1-2 L vatten 1-2 
timmar innan aktivitet  

 ELLER 

• 500 mg/kg kroppsvikt 
uppdelat på flera tillfällen 
under dagen för mer 
ihållande effekt 

 

 

• Biverkningar: 
Vanligt:Diarré,kräkningar,  
 
Sällsynt: hjärtarytmier, 
muskelspasmer 
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• Karnosin (β-alanyl-L-histidin) 
är en dipeptid som återfinns i 
främst typ 2 muskelfibrer. 
 

• β-alanin (finns naturligt i kött 
fågel mm) =>precursor till 
karnosinproduktion. 
 

• Karnosin=intramuskulär 
buffert vid anaerob glykolys 

 

β-alanin 

3-6 g β-alanin/dag under 4-8 veckor har 
påvisats öka karnosin nivåerna med ~40% 

Biopsistudier (n=8) där carnosinnivåer studerats efter β-alanin supplementering: 



2014-10-01 

30 

β-alanin och prestationsförmåga 

• Styrketräning: 
– Ingen effekt vid korta pass med få 

repetitioner. Däremot föreslås en effekt 
vid längre styrkepass med högre 
repetitionsantal.  
 

• Högintensiv träning (HIIT): 
– <60 sek ingen effekt 
– Störst effekt vid högintensivt 

arbete á 1-4 min 
 

• Metaanalys (15 studier): 2,85% 
prestationsförbättring (upp till 
10,5% förbättring) med ett 
genomsnittligt intag av 179g β-
alanin under 4 veckor 

 

Effekten av 4 v supplementering 
(4,8g/dag) på kraftutveckling vid knäböj 
bland styrketränande individer. Aven 
antalet repetitioner ökade vid 
supplementering. 

Hoffman et al. B-Alanine and the hormonal  
response to exercise. Int. J. Sports Med. 2008; 29:952Y8. 

Frågor? 
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The Department of Food and Nutrition, and Sport Science  
at the  

University of Gothenburg  
would like to announce that registration for the Masters course: 

 

IIA203: Idrott och hälsa i skola och lärarutbildning I (15.0 hp) 
 

is now open. 
 
 

Registration can be made via http: www.utbildning.gu.se 
For more information, please contact dean.barker@ped.gu.se 

 

www.gu.se 


