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Tack! 
 

 

Först och främst vill vi tacka de kvinnliga simmare som valde att delta i studien, utan er hade 

det inte blivit någon uppsats inom detta ämnesområde. 

 

Stort tack till vår handledare Nicklas Neuman för ditt flexibla handledande, samt konstruktiva 

kritik. Dina synpunkter har varit mycket värdefulla för oss! 
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Titel: Energitillgänglighet hos en grupp kvinnliga simmare 

En studie med utgångspunkt i The Female Athlete Triad 

Författare: Viveca Ericsson & Theres Olofsson  

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: The Female Athlete Triad är ett syndrom som kan drabba idrottare med ett för 

lågt energiintag i relation till en hög energiförbrukning från fysisk aktivitet. Triaden består av 

tre komponenter, energitillgänglighet, menstruationsfunktion samt benhälsa. Idrottare som 

drabbas av syndromet hamnar i riskzonen för stressfrakturer och osteoporos. 

 

Syfte: Att undersöka om en grupp kvinnliga simmare intar en adekvat mängd energi för att 

möta sitt energibehov och säkerställa en adekvat energitillgänglighet. Studien syftar även till 

att undersöka simmarnas livsmedelsval och undersöka en eventuell förekomst av amenorré. 

 

Metod: Studien är en kvantitativ studie med tvärsnittsdesign. 16 deltagare rekryterades från 

två simsällskap genom ett bekvämlighetsurval, varav 12 deltagare fullföljde studien. Som 

verktyg för datainsamling användes en 4-dagars kostregistrering, två frågeformulär samt en 

personvåg. För beräkning av data användes dataprogrammen DietistNet samt Excel. 

 

Resultat: 10 av 12 deltagare rapporterade energiintag motsvarande 80-98 % av estimerat 

energibehov. 2 av 12 deltagare rapporterade energiintag motsvarande 70 % av estimerat 

energibehov. 5 av 12 deltagare uppnådde en energitillgänglighet > 45 kcal per kg FFM. 6 av 

12 deltagare uppnådde en energitillgänglighet 30-45 kcal per kg FFM. 1 av 12 deltagare 

uppnådde en energitillgänglighet < 30 kcal per kg FFM. Generellt rapporterades ett frekvent 

intag av energigivande drycker och/eller ”utrymmesmat”. 1 av 12 deltagare rapporterar 

amenorré. 

 

Slutsats: Ingen deltagare möter sitt estimerade energibehov. Det finns en risk att individer 

inom gruppen inte säkerställer en adekvat energitillgänglighet. Livsmedelsvalen inom 

gruppen bör gynna en god energitillgänglighet. Det finns en förekomst av amenorré. 

Resultatet bör tolkas med försiktighet, då många uppgifter baseras på estimeringar. 
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Abstract 
 

Background: The Female Athlete Triad is a syndrome that can afflict athletes with an 

insufficient energy intake in relation to high energy expenditure from physical activity. The 

triad consists of three components, energy availability, menstrual function and bone health. 

Athletes who suffer from the syndrome are at risk for stress fractures and osteoporosis. 

 

Objective: To investigate whether a group of female swimmers consume an adequate amount 

of energy to meet their energy expenditure and ensure an adequate energy availability. The 

study furthermore aims to investigate the swimmers food choices and examine the potential 

presence of amenorrhea. 

 

Method: The study is a quantitative study of cross-sectional design. 16 participants were 

recruited from two swimming clubs by a convenience sample, 12 participants completed the 

study. As a tool for data collection a 4-day food record, two questionnaires and a personal 

scale was used. Data was calculated using the computer programs DietistNet and Excel. 

 

Results: 10 out of 12 participants reported energy intakes equivalent to 80-98% of estimated 

energy requirements. 2 out of 12 participants reported energy intakes equivalent to 70% of 

estimated energy requirements. 5 of 12 participants achieved an energy availability > 45 kcal 

per kg FFM. 6 out of 12 participants achieved an energy availability 30-45 kcal per kg FFM. 

1 of 12 participants achieved an energy availability < 30 kcal per kg FFM. Generally a 

frequent intake of energy dense beverages and/or “non core foods” was reported. 1 out of 12 

participants reported amenorrhea. 

 

Conclusion: No participant meets their estimated energy requirements. There is a risk that 

individuals within the group do not ensure an adequate energy availability. Within the group, 

the food choices should be beneficial to ensure an adequate energy availability. There is one 

case of amenorrhea. The results should be interpreted with caution, as many data are based on 

estimations. 
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1. Inledning 

 

Kvinnor har historiskt sett ej varit tillåtna att delta inom organiserad tävlingsidrott. Efterhand, 

i takt med ökad jämställdhet, har kvinnor beretts plats att delta inom de flesta sporter (Bjarme 

2004). Trots de uppenbara hälsovinster som idrottande medför, har en rad hälsoproblem som 

är unika för kvinnliga idrottare beskrivits. Problem kopplade till ett, ofta omedvetet, för lågt 

energiintag kan resultera i allvarliga konsekvenser för benhälsan senare i livet. Det är viktigt 

fånga upp unga idrottande kvinnor i riskzonen för äventyrad benhälsa i ett så tidigt skede som 

möjligt (Nattiv et al. 2007).  

 

Redan 1992 myntades begreppet ”The Female Athlete Triad” (den kvinnliga idrottstriaden) av 

American College of Sports Medicine (ACSM), vilket beskrev ett syndrom av tre relaterade 

tillstånd som kan drabba en kvinnlig idrottspopulation (Javed, Tebben, Fisher & Lteif 2013). 

År 1997 publicerade ACSM sin ståndpunkt gällande triaden och definierade då dessa tre 

tillstånd som ätstörning/stört ätbeteende, menstruationsrubbning (amenorré) och benskörhet 

(osteoporos). Ett stört ätbeteende definierades som ett spektrum av skadligt och ofta 

ineffektivt ätmönster för att åstadkomma en upplevd ideal kroppsform. Teorin bakom triaden 

är att syndromet orsakas av en energibrist, när idrottarens energiförbrukning överstiger 

energiintaget (Otis et al. 1997). Detta är alltså ett tillstånd där de fysiska aspekterna kräver ett 

primärt fokus på kosten. Dietistens profession i sammanhanget är därför viktig, då denna 

yrkesgrupp har specifik kunskap för att utreda och behandla nutritionsproblem. 

 

Vidare forskning på den kvinnliga idrottstriaden har lett till att ACSM reviderade 

definitionen, och publicerade deras nuvarande ståndpunkt år 2007. I denna beskrivs nu de tre 

tillstånden som ett spektrum från hälsa till sjukdom istället för tidigare beskrivna patologiska 

tillstånden. De tre komponenter som i dagsläget ingår i triaden är energitillgänglighet (från låg 

till hög), menstruationsfunktion (från amenorré till regelbunden menstruationscykel) samt 

benhälsa (från osteoporos till optimal benhälsa) (Nattiv et al. 2007). Idrottare med låg 

bentäthet riskerar inte bara att drabbas av stressfrakturer under sin aktiva tid, utan syndromets 

fulla påverkan på benhälsan kan möjligen inte upptäckas förrän dessa kvinnor når 

klimakteriet, då benförlusten ökar mer kraftfullt (Thein-Nissenbaum 2013). Det är under sina 

unga år som en kvinna kan bygga upp sin maximala bentäthet. Det finns därmed en risk för att 

kvinnor som drabbas av triaden i yngre år löper en signifikant risk för osteoporos senare i 

livet (Nattiv et al. 2007). 

 

Begreppet energitillgänglighet definieras som energiintag minus energiförbrukning vid 

träning, eller den mängd energi som finns tillgänglig för upprätthållande av fysiologiska 

funktioner efter exkluderad energiförbrukning från träning. Energitillgänglighet är hörnstenen 

i triaden som de andra komponenterna vilar på. Den reviderade versionen av triaden 

identifierar även att låg energitillgänglighet kan förekomma oavsiktligt hos idrottaren både 

med och utan stört ätbeteende. Då dessa idrottande kvinnor ofta kan vara normalviktiga och 

viktstabila finns det svårigheter med att upptäcka de idrottare som ligger i riskzonen för att 

drabbas för symptom relaterade till triaden Nattiv et al. 2007). 

 

Simning är en relativt stor sport i Sverige och låg år 2011 enligt Riksidrottsförbundet på topp 

10 över flest antal medlemmar bland svenska idrottsföreningar (Riksidrottsförbundet 2012). 

Idrotten simning är för denna uppsats vald utifrån att simmare har en hög träningsmängd. 

Utöver en hög träningsmängd är simning ej viktbärande, vilket i sin tur kan påverka 
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bentätheten hos denna grupp av idrottare annorlunda jämfört med viktbärande idrotter som till 

exempel gymnastik och löpning. I och med den reviderade idrottstriaden och nya begrepp 

som energitillgänglighet, ser uppsatsförfattarna det som värdefullt att studera en grupp 

kvinnliga simmare och undersöka om de intar en adekvat mängd energi i förhållande till deras 

energiförbrukning. 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Generella kostrekommendationer för elitidrottare 
 

Elitidrottaren utför hård fysisk träning i stort sett dagligen vilket leder till en hög 

energiförbrukning som därmed ställer krav på kostintaget. Flera sakkunniga inom 

idrottsnutrition menar att den primära målsättningen med kosten är att tillgodose kroppens 

energibehov för att optimera det fysiologiska träningssvaret, bibehålla styrka och 

muskelmassa, upprätthålla immunförsvaret samt upprätthålla allmän hälsa (Andersson 2013; 

Andersson et al. 2009; Burke 2010; Dorfman 2012).  

 

För de energigivande näringsämnena kolhydrater, protein samt fett, anges 

rekommendationerna i gram per kg kroppsvikt för kolhydrater och protein, och inom ett spann 

uttryckt i procent av det totala energiintaget för fett. Generellt rekommenderas 6-10 gram 

kolhydrater per kg kroppsvikt och 1,2-1,7 gram protein per kg kroppsvikt. Ett fettintag 

motsvarande 20-30 procent av kostens totala energiinnehåll anses vara en nivå som samtidigt 

ger plats åt ett adekvat intag av kolhydrater och protein, samt bidra med essentiella fettsyror 

och upptag av fettlösliga vitaminer.  Förklaringen till att kolhydrater och protein 

rekommenderas per kg kroppsvikt är att olika idrotter är olika energikrävande. En 

rekommendation i procent av det totala energiintaget är därför inte helt lämpligt att använda 

eftersom man vill se till intagen mängd i absoluta tal kopplat till kroppsvikt. När kolhydrat- 

och proteinbehovet är täckt kan den resterande delen av energiintaget utgöras av fett, så att 

idrottaren möter sitt energibehov (Andersson 2013; Andersson et al. 2009). 

 

Vid fysisk aktivitet täcks huvudsakligen energiförbrukningen av kolhydrater och fett, men vid 

hög arbetsintensitet är det främst kolhydrater som förbränns (Andersson 2013; Maughan 

2002). Hård träning medför att idrottaren förbrukar sina glykogendepåer (kroppens 

lagringsform av kolhydrater), samt ökar både sin protein- och fettomsättning. 

Muskelglykogen är en lättillgänglig bränslekälla för den arbetande muskeln (Jeukendrup 

2007). Ett högt kolhydratintag kan därför ses som fördelaktigt då mycket talar för att 

kolhydraterna vid en energibrist till stor del förbränns direkt, vilket i slutändan medför mindre 

lagrad energi till den hårda träningen (Andersson 2013). 

 

Träning stimulerar både muskelnedbrytning och muskeluppbyggnad (Andersson 2013; 

Andersson et al. 2009). Protein från kosten bryts ner till aminosyror som i sin tur stimulerar 

proteinsyntesen och därmed en uppbyggnad av muskelmassan (Abrahamsson & Hambræus 

2013). För att proteinet ska kunna nyttjas optimalt för uppbyggande funktioner så är ett 

adekvat energiintag en förutsättning (Andersson 2013; Andersson et al. 2009). Om 

energiintaget är för lågt kommer kroppen i ökad utsträckning istället använda proteinet som 

bränslekälla framför uppbyggnad (Abrahamsson & Hambræus 2013). 
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Fett är en viktig bränslekälla vid fysisk aktivitet, särskilt vid låg arbetsintensitet (Andersson et 

al. 2009; Maughan 2002). Fett som bränslekälla anses däremot inte vara begränsad, då depåer 

finns lagrade i den subkutana fettväven (underhudsfettet) (Andersson 2013; Andersson et al. 

2009). Då idrottaren möter sitt energibehov och samtidigt äter en näringsrik kost tillgodoses 

även behovet av vitaminer och mineraler (Andersson 2013; Jeukendrup 2007; Maughan 

2002). Kost- och näringsrekommendationer för den unga elitidrottaren baseras på samma 

rekommendationer som för den vuxna idrottaren, då det i dagsläget saknas specifika 

kostrekommendationer för den unga idrottaren (Burke 2010). 

 

2.2 Att möta ett högt energibehov i praktiken 
 

Möjlighet att möta energibehovet är ett identifierat problem för en hårt tränande idrottare 

(Dorfman 2012). En stor del av idrottarens vardag styrs av träningen vilket påverkar kostens 

kvalitet samt måltidsfrekvensen (Andersson et al. 2009). Det kan vara särskilt utmanande att 

konsumera tillräckliga mängder mat och med jämna mellanrum för den som behöver 

balansera ett dagligt träningsschema med arbete eller studier. Resor och en varierande aptit 

kan många gånger komplicera situationen ytterligare (Andersson et al. 2009; Dorfman 2012). 

Långvarig uthållighetsträning och/eller flera pass per dag innebär att idrottaren ges färre 

möjligheter under dagens lopp att äta (Andersson et al. 2009). För att möta ett dagligt 

energibehov och en lämplig nivå av energigivande näringsämnen kan idrottaren behöva 

komplettera kosten med energitillskott i form av sportbarer, återhämtningsdrycker och 

sportdrycker (Andersson 2013; Andersson et al. 2009). Dessa kan användas som ett bekvämt 

tillvägagångssätt för att stärka kosten energimässigt, men eftersom denna typ av livsmedel 

kan ha ett begränsat näringsinnehåll, rekommenderas de endast som ett komplement till en 

välbalanserad kost (Andersson et al. 2009).  

 

Inom forskning finns ett begrepp beskrivet som ”exercise-induced anorexia”, vilket innebär 

att idrottaren efter högintensiv träning upplever en aptithämning, vilket förlänger tiden mellan 

avslutad träning och tidpunkt för kostintaget (King, Burley & Blundell 1994). Exercise-

induced anorexia tycks även vara kopplad till typ av träning. Simmarens träningsmiljö i kallt 

vatten medför en lägre kärntemperatur i kroppen jämfört med samma träningsintensitet på 

land. Den lägre kärntemperaturen har diskuterats som potentiellt medverkande till att 

motverka den aptithämning som har kopplats samman med intensiv träning (McArdle, Katch 

& Katch 2010). 

 

Hittills har forskning inte kunnat identifiera någon fysiologisk mekanism som ökar aptiten i 

förhållande till energiförbrukningen (Hubert, King & Blundell 1998; Trustwell 2001). Mot 

bakgrund av detta menar sakkunniga att aptit därför inte alltid kan ses som en tillförlitlig 

indikator för energibehovet, utan idrottaren kan ofta behöva äta mer än aptiten tillåter 

(Andersson 2013; Andersson et al. 2009; Trustwell 2001). 

 

2.3 Estimering av energibehov 
 

Energibehovet varierar med ålder, kön, längd, vikt, kroppssammansättning samt såväl typ, 

frekvens, intensitet och duration av fysisk aktivitet. För idrottaren skiljer sig även 

energibehovet mellan årets olika träningsfaser (Andersson et al. 2009; Burke 2010; Dorfman 

2012). Om möjlighet att använda mer avancerade och ofta dyra metoder för att bestämma en 

individs energibehov saknas, är man hänvisad till att estimera behovet via formler och 

tabellvärden. Den basala ämnesomsättningen (BMR) kan skattas via formler som tar hänsyn 
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till kön, ålder och vikt, där Harris Benedict Equation (1919) anses var en av de mest lämpliga 

formlerna att använda på en idrottspopulation (Burke 2010). Fler formler finns men 

skillnaderna är små och fortsättningsvis används Harris Benedict Equation (1919) i denna 

uppsats. 

 

BMR kan sedan multipliceras med en aktivitetsfaktor, Physical Activity Level (PAL) för att 

räkna ut den totala energiförbrukningen (TEE). PAL talar om hur fysiskt aktiv en individ är i 

relation till sin basala ämnesomsättning, det vill säga TEE/BMR=PAL. För att skatta en 

individs PAL-faktor över en specifik dag kan man använda sig av en aktivitetsdagbok för att 

se hur dygnets timmar fördelas på olika aktiviteter som till exempel sömn, hushållsaktiviteter, 

promenader med mera. Varje aktivitet har ett så kallat MET-värde (Metabolic Equivalent) 

vilket anger energiomsättningen i förhållande till BMR, för en specifik aktivitet. Väger man 

sedan ihop dygnets alla aktiviteter och dividerar det värdet med dygnets 24 timmar, får man 

fram ett PAL som motsvarar individens genomsnittliga nivå av fysisk aktivitet. 

Genomsnittsindividen i Norden uppskattas ha ett PAL på 1,6, (Andersson & Löf 2013) medan 

en individ med daglig hård aktivitet kan ha ett PAL på 2-2,6 och ännu högre vid extrem fysisk 

aktivitet (Burke 2010). För simning sträcker sig MET-värden mellan 6-12, beroende på 

intensitet och simsätt (Ainsworth et al. 2000). 

 

2.4 Simmarens energibehov 
 

Den stora volymen av intensiv träning som simmare genomför ställer höga krav på 

energitillgång. Energibehovet kan dock variera avsevärt på grund av faktorer som 

träningsintensitet, kroppsmassa, rörelseekonomi men även simsätt. Dagliga träningspass 

inkluderar en kombination av simhastigheter och simsätt, vilka totalt kan utgöra en distans på 

10 000 meter. Några delar av passet är väldigt lätta som att värma upp och andra delar 

inkluderar uthållighetsträning med längre distanser, intervall- och sprintträning, samt 

teknikträning. Många simmare deltar även i landträning som till exempel styrketräning och 

tillägg av uthållighetsträning som löpning och cykling (Maughan 2003). 

 

På grund av att energiförbrukningen vid simning är direkt beroende av rörelseekonomin är 

den svår att estimera, vilket forskning har belyst (Hawley & Williams 1991). Det finns ett 

fåtal studier gällande den totala dagliga energiförbrukningen hos kvinnliga simmare. En 

studie som mätt energiförbrukning hos kvinnliga simmare med dubbelmärkt vatten visar en 

förbrukning på 5593 +/- 495 kcal under perioder med hög träningsvolym och dubbla 

träningspass per dag (Trappe et al 1997). En annan studie som använt sig av metoden 

dubbelmärkt vatten, visar att de kvinnliga simmare i studien som simtränar 90-120 min per 

dag har en daglig energiförbrukning på 2622+/-476 kcal per dag (Jones & Leitch 1993). En 

tredje studie visar en energiförbrukning hos kvinnliga simmare på 2676±500 kcal per dag vid 

15 timmars träning per vecka (Vallieres, Trembly & St-jean 1989). En sista studie visar att de 

kvinnliga simmarna har en genomsnittlig energiförbrukning på 2886kcal på 2,5 timmars 

simträning per dag (Hawley & Williams 1991). 

 

2.5 Simmarens kroppssammansättning 
 

I simning anses en relativt hög andel kroppsfett vara fördelaktigt ur prestationssynpunkt, då 

fettmassa ger en hög flytkraft, vilket i sin tur kan bidra till en effektiv rörelseekonomi och 

reducerad motståndskraft mot vattnet. Möjligen skulle ett naturligt selektivt urval kunna vara 

en förklaring till att framgångsrika simmare generellt har en högre andel kroppsfett i 
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jämförelse med andra idrottare (McArdle et al. 2010; Schtscherbyna, Soares, Palha de 

Oliviera & Ribeiro 2009). En annan studie som presenterar data om kroppssammansättning 

från varierande grupper av olympiska idrottare visar att de idrottare som utövade en ej 

viktbärande sport som simning, tenderade att ha en högre andel kroppsfett än andra idrottare 

(Fleck 1983). 

 

I litteraturen finns beskrivet att kvinnliga elitsimmare generellt har en kroppsfettmassa på 15-

22 procent (Maughan 2003). Annan forskning där kroppssammansättning har mätts, visar att 

kvinnliga simmare har en andel kroppsfett på 20-30 procent under uppbyggnadssäsong, och 

endast något lägre under tävlingssäsong (Schtscherbyna et al. 2009; Siders, Lukaski & 

Bolonchuk 1993). 

 

2.6 The Female Athlete Triad 
 

The Female Athlete Triad, på svenska översatt till den kvinnliga idrottstriaden, är ett syndrom 

som kan förekomma hos idrottaren. Tidigare beskrevs triaden som en sammankoppling 

mellan ett stört ätbeteende, amenorré (menstruationsrubbning) samt osteoporos (benskörhet), 

men 2007 gjorde American College of Sports Medicine (ACSM) en revidering av 

beskrivningen och det är denna uppdaterade definition som uppsatsen utgår ifrån. De tre 

komponenter som i dagsläget ingår i triaden är energitillgänglighet (från låg till hög), 

menstruationsfunktion (från amenorré till regelbunden menstruationscykel) samt benhälsa 

(från osteoporos till optimal benhälsa). Varje komponent kan beskrivas som ett spektrum från 

hälsa till sjukdom, men alla tre komponenter i triaden behöver ej förekomma samtidigt. Låg 

energitillgänglighet kan förekomma med eller utan ett stört ätbeteende (Nattiv et al. 2007) och 

behöver varken vara frivillig eller medveten, utan kan snarare vara en konsekvens av det höga 

energibehovet kombinerat med en otillräcklig aptit (Burke 2010). 

 

Alla kliniska tillstånd representerade i det nedre vänstra hörnet (Figur 1) medför signifikanta 

hälsorisker, tillsammans eller var för sig. Målet för den kvinnliga idrottarens fysiska tillstånd 

bör sammanfalla med den övre högra triangeln, vilket representerar den friska atleten vars 

fysiska påfrestningar motsvaras av adekvat återhämtning i form av mat, dryck och vila. I det 

svenska språket saknas ett motsvarande ord för engelskans ”eumenorrehea”, men betydelsen 

avser en regelbunden menstruationscykel (Nattiv et al. 2007). 
 

 
 

Figur 1. The Female Athlete Triad avbildat som ett spektrum från sjukdom till hälsa (Nattiv et al. 

2007, s. 1868) 
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2.6.1 Energitillgänglighet 

 

Energitillgänglighet är ett relativt nytt begrepp inom idrottsnutritionen och används för att 

bedöma idrottares energiintag (Andersson 2013). Energitillgänglighet definieras som 

energiintag minus energiförbrukning vid träning, eller den mängd energi som finns tillgänglig 

för upprätthållande av fysiologiska funktioner efter exkluderad energiförbrukning från 

träning. När energitillgängligheten är för låg reduceras fysiologiska funktioner, som till 

exempel reproduktiv förmåga, immunförsvar och tillväxt. Denna kompensation tenderar att 

återställa energibalansen vilket medför att kroppsvikten hålls stabil, men hämmar hälsan. 

Energibalans kan vara ett olämpligt begrepp för en idrottspopulation, då låg 

energitillgänglighet inte är synonymt med en negativ energibalans och viktminskning. 

Idrottaren kan vara viktstabil men riskerar att underskatta sitt energibehov (Nattiv et al. 2007). 

 

För att estimera energitillgänglighet subtraheras energiförbrukningen vid träning från 

energiintaget. Kvarstående mängd energi divideras med idrottarens fettfria massa (FFM) per 

kg (Andersson 2013; Nattiv et al. 2007). De flesta symptom kopplade till triaden verkar 

uppkomma vid en energitillgänglighet motsvarande < 30 kcal per kg FFM (Nattiv et al. 2007). 

En normal energitillgänglighet hos den friska unga kvinnan anses motsvara cirka 45 kcal per 

kg FFM (Hoch et al. 2009; Loucks & Thuma 2003; Nattiv et al. 2007). Med detta som 

utgångspunkt har författarna valt att i denna uppsats presentera resultaten fördelat i tre 

grupper med ett estimerat energiintag motsvarande < 30 kcal per kg FFM, 30-45 kcal per kg 

FFM alternativt > 45 kcal per kg FFM.   

 

2.6.2 Menstruationsfunktion 

 

Amenorré definieras som bortfall av tre på varandra följande menstruationscykler hos i övrigt 

fertila kvinnor. Hos kvinnliga idrottare förekommer det även oregelbundna 

menstruationscykler eller oligoamenorré (sex eller färre cykler per år) (Márquez & Molinero 

2013). Tidigare trodde man att hård fysisk aktivitet i sig medförde en menstruationsrubbning, 

men i dagsläget anses snarare den negativa energibalansen med låg energitillgänglighet vara 

den huvudsakliga orsaken (Andersson 2013; Loucks, Verdun & Heath 1998; Nattiv et al. 

2007). Amenorrén tros alltså kunna avspegla energitillgänglighet oberoende av hur hård 

träningen är.  Ett menstruationsbortfall i sig är inte skadligt, men det är en markör för låg 

östrogenproduktion (Burke 2010). Eftersom östrogen upprätthåller bentätheten genom att 

påverka kalciumabsorption och benbildning, finns därmed ett samband mellan amenorré och 

en negativ inverkan på benbildning (Márquez & Molinero 2013). 

 

Viss forskning har presenterat en alternativ teori till menstruationsrubbningar hos 

idrottskvinnor, och belyst att menstruationsrubbningar kan bero på andra orsaker än en 

energibrist. Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är den vanligaste hormonrubbningen bland 

kvinnor i fertil ålder och kännetecknas av utebliven ägglossning, hyperandrogenism och 

polycystiska ovarier. Denna hormonella profil med ökade nivåer av androgener anses kunna 

förbättra den fysiska prestationen samt bibehålla benmassa. En studie har undersökt 

menstruationsfunktion, kroppssammansättning och biomarkörer för låg energitillgänglighet 

hos 90 svenska olympiska idrottskvinnor inom 27 olika idrotter. Menstruationsrubbningar 

förekom hos 27 procent av idrottskvinnorna som ej använde sig av hormonpreparat. De flesta 

fallen av menstruationsrubbningar kunde inte kopplas till en östrogenbrist på grund av en låg 

energitillgänglighet, utan berodde istället på PCOS. Endast två av kvinnorna, en 

uthållighetsidrottare och en styrkeidrottare, med menstruationsrubbningar uppvisade 
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biomarkörer som kunde indikera på en låg energitillgänglighet. Dessa fynd utmanar teorin att 

menstruationsrubbningar hos idrottskvinnor till stor del är en konsekvens av en låg 

energitillgänglighet (Hagmar, Berglund, Brismar & Lindén Hirschberg 2009). 

 

2.6.3 Benhälsa 

 

Benhälsa kan beskrivas som ett spektrum från optimal bentäthet till osteoporos. Osteoporos 

hos kvinnliga idrottare avser en för tidig förlust av benmassa samt en otillräcklig benbildning 

vilket resulterar i en låg bentäthet samt risk för stressfrakturer. Faktorer som bidrar till 

menstruationsrubbningar kan därför medföra att kvinnliga idrottare hamnar i riskzonen för 

äventyrad benhälsa och för utvecklingen av osteopeni (onormalt låg bentäthet) och 

osteoporos. Maximal bentäthet (peak bone mass) byggs upp under den första tredjedelen av 

livet, menstruationsrubbning är därför viktigt att uppmärksamma hos kvinnliga idrottare i 

tonåren (Márquez & Molinero 2013).  

 

Behandling bör sättas in direkt vid menstruationsbortfall, då ingen långtidsstudie i dagsläget 

har kunnat visa att förlust av bentäthet blir helt återställd av östrogenbehandling. Det finns 

dock en brist på långtidsstudier (längre än 2 år) med högre hormondoser. En anledning till 

detta är att det finns svårigheter att rekrytera deltagare till en sådan studie (Warren et al. 

2003). Fokus vid behandling av triaden bör vara att modifiera kost- och träningsmönster för 

att öka energitillgängligheten, återställa kroppsvikt (om nödvändigt), för att kunna återfå 

regelbunden menstruation och förbättring av benbildning, benmassa och styrka. Kombinerade 

p-piller med östradiol har tidigare rekommenderats som behandling, men dess effekt på 

bentäthet har i studier visat sig vara motstridig (Barrack Ackerman & Gibbs 2013). Det 

primära är därför att åtgärda en energibrist och förse kroppen med ett adekvat intag av energi 

(Nattiv et al. 2007). 

 

Utövande av viktbärande idrott under ungdomsåren har visat sig öka bentätheten. Detta gäller 

dels i ett korttidsperspektiv, och kan vid fortsatt idrottsutövning även leda till en högre peak 

bone mass och minskad risk för framtida frakturer. Det är främst idrotter som innehåller hopp 

och hårda stötar mot underlaget till exempel gymnastik, och idrotter som innehåller 

viktbelastning som till exempel tyngdlyftning, vilka påverkar bentätheten i positiv riktning 

(Nichols, Rauh, Barrack & Barkai 2007). Simning är inte en viktbärande sport och studier har 

visat att simmare är bland de idrottare som har en lägre bentäthet. Unga kvinnliga simmare 

med en menstruationsrubbning kan därför ha en ökad risk att utveckla en otillräcklig 

benbildning, där de riskerar att inte nå maximal peak bone mass (Burke 2010; Creighton, 

Morgan, Boardley & Brolinson 2001; Nichols et al. 2007; Mudd, Fornetti & Pivarnik 2007). 

Det bör dock finnas i åtanke att kroppsvikten är starkt kopplad till bentäthet och en högre 

kroppsvikt medverkar till en starkare benmassa jämfört med en lägre kroppsvikt (Mudd et al. 

2007). 

 

2.6.4 Prevalens av den kvinnliga idrottstriaden 

 

Prevalens är en epidemiologisk term som definierar antalet sjuka i en viss sjukdom vid en 

bestämd tidpunkt i en definierad befolkning (Folkhälsomyndigheten 2013). Då den kvinnliga 

idrottstriaden består av tre komponenter är det svårt att identifiera prevalensen. Viss forskning 

har föreslagit att 1-3 procent av alla kvinnliga idrottare möter alla tre komponenter av triaden 

(Márquez & Molinero 2013). 
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De senast uppdaterade siffrorna av prevalensen för alla tre delar av triaden är relativt låga, 0-

16 procent, dock så uppskattas att en eller två komponenter kan förekomma samtidigt hos 50-

60 procent av kvinnliga idrottare inom vissa idrotter (Barrack, Ackerman & Gibbs 2013). 

Kvinnliga idrottare inom uthållighetsidrotter där det är fördelaktigt med en låg vikt, estetiska 

sporter men även sporter där kroppsavslöjande kläder är nödvändigt har en ökad risk för att 

utveckla en eller flera komponenter av triaden (Márquez & Molinero 2013). Forskning gjord 

på kvinnliga simmare indikerade att triaden förekom i 1,3 procent (1 av 78), och förekomsten 

av två komponenter förekom i 15,4 procent (12 av 78) av simmarna (Schtscherbyna et al. 

2009). 

 

Efter att ACSM reviderade beskrivningen av triaden 2007 och begreppets omfattning 

utökades, så har forskning visat att problem längs triadens spektrum av energitillgänglighet, 

menstruationsfunktion och benhälsa inte enbart förekommer på college- och elitnivå. Problem 

tycks även förekomma hos idrottare på high school (motsvarande gymnasieålder i Sverige) 

(Barrack et al. 2013; Thein-Nissenbaum & Carr 2011). 

 

2.6.5 Sociokulturella aspekter 

 

Idrottare kan bära på kostrelaterade övertygelser som skulle kunna försämra både deras 

prestation och hälsa. Studier visar att idrottares kunskap kring näringslära kopplas samman 

med ett obalanserat kostintag, med bland annat lägre energiintag som följd (Hoogenboom, 

Morris, Morris & Schaefer 2009). 

 

American Dietetic Association (ADA) belyser i sin rapport ”Position of ADA: Food and 

nutrition information” att media ofta utsätter konsumenter för missriktade hälsopåstående 

kring specifika livsmedel. Detta kan leda till att konsumenter drar felaktiga slutsatser och 

generaliserar kring påstådd hälsopåverkan från specifika livsmedel. Resultatet kan bli en 

överdriven konsumtion, alternativt ett undvikande, av enskilda livsmedel i tron att det ska 

leda till ökad hälsa och/eller prestation. Vidare skriver de att media sällan talar om på vem ett 

hälsopåstående kan appliceras (ADA 2006). Om en hårt tränande idrottskvinna exempelvis 

väljer att äta fettsnålt och samtidigt har en stor konsumtion av fibrer samt frukt och grönsaker, 

därför att hon anser detta som nyttigt, löper hon en risk för ett otillräckligt energiintag 

(Andersson 2013). Denna kost har ofta stor volym vilket kan medföra svårigheter att få i sig 

en tillräcklig mängd energi innan mättnad uppnås. 

 

Kvinnliga idrottare får mer och mer utrymme i media, men fokus kan hamna på utseende 

framför prestation (Trolan 2012). Undersökningar publicerade före 2001 visar att idrottare 

oavsett idrottsgren har en bättre kroppsuppfattning än ej aktiva individer. Efter detta har 

samhällsidealet dock skiftat mot en strävan efter att vara både smal och atletisk. Detta kan ses 

i och med utbredningen av olika hälso- och fitness-tidningar kombinerat med medias 

framställning och sexualisering av kvinnliga idrottare. Ungdomar som utövar idrott har 

fortfarande ett visst skydd mot en sämre kroppsuppfattning (Varnes et al. 2013). Simning är 

inte en sport där framgång är associerad med en låg fettmassa (McArdle, Katch & Katch 

2010), men på senare år har en fokusering ändå legat på minskad fettmassa, och många 

kvinnliga simmare uppger att en avslöjande baddräkt kan vara en stressande faktor 

(Thompson & Sherman 2010). 

 

En studie gjord på amerikanska kvinnliga idrottare i high school visade att kunskapen kring 

kopplingen mellan menstruationsfunktion, träningsmängd och benhälsa var låg i denna grupp. 



16 

 

De ungdomar som hade en menstruationsrubbning hade också lägre kunskap gällande 

kopplingen mellan benhälsa och menstruationsfunktion. Positivt var däremot att man såg en 

trend mot att högre kunskap korrelerade med åsikter om att en oregelbunden menstruation 

inte sågs som något önskvärt och/eller som ett tecken på idrottslig framgång (Feldmann, 

Belsha, Eissa & Middleman 2011). Denna idrottande åldersgrupp upplever ofta inte 

menstruationsrubbningar som ett problem, tvärtom kan de istället uppleva en frånvaro av 

menstruation som något önskvärd och/eller bekvämt (Thein-Nissenbaum et al. 2011). En ökad 

kunskap skulle kunna bidra till mer hälsosamma attityder kring menstruationsrubbningar.  

Studien tyder på att kunskap kan forma attityder i en hälsosammare riktning (Feldman et al. 

2011). 

 

Redan 1991 belystes bristen på formella studier av kostintag och ätmönster hos idrottare trots 

en betydande mängd publikationer gällande idrottsnutrition (Hawley & Williams 1991).  

Författarna av denna uppsats har noterat att idrottares livsmedelsval med koppling till låg 

energitillgänglighet eller triaden, inte verkar vara tydligt utforskat. Det som nämns i forskning 

som risk till en låg energitillgänglighet är om idrottaren är vegetarian eller begränsar sina 

livsmedelsmedelsval (Nattiv et al. 2007). Mot bakgrund av den observerade diskrepansen 

mellan behov och uppfattningar är det av betydelse att utöver energiintag undersöka idrottares 

livsmedelsval.  

 

3. Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att undersöka om en grupp kvinnliga simmare intar en adekvat mängd energi 

via mat och dryck för att möta sitt energibehov och säkerställa en adekvat 

energitillgänglighet. Studien syftar även till att undersöka om simmarnas livsmedelsval ger 

goda förutsättningar för att uppnå en energitillgänglighet motsvarande 45 kcal per kg FFM. 

Det finns även anledning att undersöka förekomst av amenorré då detta kan vara en markör 

för låg energitillgänglighet. 

 

Specifika frågeställningar: 

 Möter de kvinnliga simmarna sitt estimerade energibehov? 

 Säkerställer de kvinnliga simmarna en adekvat energitillgänglighet? 

 Väljer de kvinnliga simmarna att konsumera livsmedel som kan skapa goda 

förutsättningar för att uppnå en energitillgänglighet motsvarande 45 kcal per kg 

FFM? 

 Finns det en förekomst av amenorré i gruppen? 

 

4. Metod och material 
 

4.1 Studiedesign 
 

Studien är en kvantitativ undersökning med tvärsnittsdesign. Kvantitativa metoder avser 

matematiska tillvägagångssätt för att analysera siffror och uppgifter som kan betecknas med 

siffror. Kvantitativa metoder lämpar sig för att uppskatta hur utbrett ett definierat förhållande 

är inom den undersökta gruppen. Kvalitativa metoder lämpar sig istället bättre för att nå 

förståelse av ett djupare sammanhang. Att kombinera olika metoder så att de tillsammans 

täcker olika infallsvinklar kallas triangulering, och kan ofta ge en mer fullständig bild av det 

man väljer att undersöka (Eliasson 2010).  Då denna studie syftar till att mäta kvinnliga 
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simmares energiintag i relation till energiförbrukning ligger studiens tonvikt på kvantitativa 

metoder. Dessa huvudsakliga metoder kommer att kombineras med viss kvalitativ metodik för 

att kunna beskriva studiedeltagarnas livsmedelsval som kan visa intressanta iakttagelser 

kopplat till kvantitativa data. Med en tvärsnittsdesign studeras fler än ett fall vid en specifik 

tidpunkt (Bryman 2011). 

 

4.2 Målgrupp och urval 
 

Målgruppen för denna studie var kvinnliga simmare som är aktiva i ett simsällskap, tävlar 

samt tränar simning på en hög nivå. I denna uppsats definieras en hög nivå som minst 10 

träningstimmar per vecka. Ytterligare uppsatt urvalskriterium var en ålder på minst 15 år. Ett 

rekryteringskrav ställdes på minst 15-20 stycken deltagare, för en marginal vid eventuellt 

bortfall. 

 

4.3 Rekrytering 
 

Deltagare rekryterades genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att studiedeltagare består 

av de personer som finns lättast tillgängliga för genomförandet av studien (Bryman 2011). En 

första kontakt togs med fem simsällskap via informationsmail som sedan följdes upp med 

telefonsamtal. Två simsällskap visade intresse och via huvudtränare gavs sedan möjlighet att 

besöka respektive simsällskap för att hålla ett kort informationsmöte inför rekrytering av 

deltagare. Under informationsmötet gavs muntlig och skriftlig information om studiens syfte 

samt studieupplägg (bilaga 1).  

 

4.4 Insamling och bearbetning av data 
 

4.4.1 Kostregistrering 

 

För datainsamling om deltagarnas kostvanor användes en prospektiv 4-dagars 

kostregistrering, där deltagarna uppmanades att väga sitt kostintag i största möjliga mån. 

Hushållsvåg erbjöds att låna men deltagarna hade även möjlighet att skatta mängd livsmedel 

(bilaga 2). En vägd registrering visar på en högre tillförlitlighet, men att mäta mängd 

livsmedel med hjälp av hushållsmått är en frekvent använd metod för att skatta idrottares 

kostintag. Burke (2010) menar att kostregistrering som metod är lämpad vid små urval av 

deltagare och anses vara både tillförlitlig samt lättillgänglig. Deltagarna registrerade sitt kost- 

och vätskeintag onsdag till lördag, då det är lämpligt med både vardag och helg för att spegla 

ett representativt kostintag för individen. Utöver den muntliga informationen som gavs under 

informationsmötet fick deltagarna med sig skriftliga instruktioner till kostregistreringen 

(bilaga 2). Deltagarna hade under hela kostregistreringsperioden möjlighet att kontakta 

uppsatsförfattarna via mail och telefon. 

 

4.4.2 Frågeformulär 

 

Frågeformulär 1 (bilaga 3) användes för inhämtning av data gällande ålder, längd, skattning 

av vardagsaktivitetsnivå, samt träningsmängd. Dessa data användes vid senare estimering av 

energibehov och energitillgänglighet. Frågor gällande eventuell livsmedelsallergi, -intolerans 

eller undvikande av livsmedel av etiska, religiösa eller andra icke-medicinska skäl ställdes för 

att kunna förklara en eventuell senare avvikelse i kostregistrering. Fråga om viktförändring 

över ett år ställdes för att koppla ett eventuellt lågt rapporterat kostintag till data gällande 
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viktbalans. Alla dessa data var frivilliga att lämna. Uppsatsförfattarna fanns närvarande och 

hjälpte deltagarna att fylla i formuläret. 

 

Frågeformulär 2 (bilaga 4) innehöll frågor gällande eventuell sjukdom eller medicinsk 

diagnos, förekomst av menstruationsrubbning, samt användande av preventivmedel. 

Preventivmedel i form av hormonpreparat påverkar menstruationscykeln och därmed en 

eventuell rubbning (Hicks & Rome 2010). Detta formulär var anonymt och frivilligt att 

besvara samt lämnades in i förslutet kuvert. Svarsuppgifter kan inte kopplas till specifik 

deltagare och deltagarnas formulär är även konfidentiella för uppsatsförfattarna. 

 

4.4.3 Data om kroppsvikt 

 

Kroppsvikt togs innan en morgonträning veckan efter genomförd kostregistrering. Resultatet 

antecknades på Frågeformulär 1 (bilaga 3) och det är denna uppmätta vikt som används vid 

senare beräkningar. Det fanns inget krav på att deltagarna skulle vara fastande vid invägning. 

Personvåg av märket EKS modell 9877 användes och samtliga deltagare vägdes iklädda 

baddräkt. 

 

4.5 Beräkning av data 
 

Insamlad data om ålder, längd och vikt sammanställdes från Frågeformulär 1 (bilaga). Till 

alla matematiska beräkningar användes dataprogrammet Excel. Uppsatsförfattarna har valt att 

använda begreppet estimerat (est.) för att tydliggöra att det då endast är uppskattningar som 

har gjorts, där data ej bygger på faktiska mätningar.  Begreppet rapporterat (rapp.) används då 

deltagarna själva lämnat uppgifter. 

 

4.5.1 Energiintag 

 

Data från samtliga kostregistreringar matades in i kostberäkningsprogrammet Dietist Net. I de 

fall angivet livsmedel ej fanns med i livsmedelsdatabasen valdes ett alternativ som författarna 

bedömde som likvärdigt, till exempel valdes ”Bregott mellan” från livsmedelsdatabasen när 

en deltagare hade rapporterat ”Flora mellan”. Dessa livsmedel skiljer sig gällande 

fettsammansättning, men har samma energiinnehåll. Därför bedömer uppsatsförfattarna dem 

som likvärdiga eftersom denna studie endast har för avsikt att mäta individernas energiintag. 

Då deltagare har angett uppgift om fabrikant har uppsatsförfattarna sökt fram 

näringsdeklarationer och utifrån dessa kunnat mata in uppgifter gällande information om 

energiinnehåll. Det har även förekommit att deltagare har glömt att beskriva livsmedlet fullt 

ut, exempelvis fetthalt och tillagningssätt. I dessa fall gjordes en bedömning utifrån 

deltagarens hela kostregistrering, av vilket livsmedel som kan ha konsumerats.   Med hjälp av 

programmet estimerades ett snitt av energiintaget för varje enskild deltagare. Energiintag per 

kg kroppsvikt och dygn estimerades genom att dividera estimerat energiintag per dygn med 

uppmätt kroppsvikt. 

 

4.5.2 Energibehov 

 

Den basala ämnesomsättningen (BMR) estimerades med Harris Benedict equation (1919), 

som tar hänsyn till kön, ålder, längd och vikt. Den angivna aktivitetsmängden exklusive 

träning översattes till ett PAL-värde, baserat på en tabell i boken Näringslära för högskolan 

med dagligt aktivitetsmönster (Andersson & Löf 2013, s. 147). Den lägsta nivån av fysisk 
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aktivitet motsvarade ett PAL-värde på 1,4, medelnivån motsvarade ett PAL-värde på 1,65 och 

den högsta nivån motsvarade ett PAL-värde på 1,8. BMR multiplicerades sedan med PAL för 

att estimera den totala energiförbrukningen per dag, exklusive träning. 

 

För att estimera energiförbrukningen från träning, hämtades ett MET-värde för varje specifikt 

angiven träningsform (simning, löpning samt styrketräning) från (Ainsworth et al. 2000). För 

simträning användes MET-värde 9, för löpträning användes MET-värde 10 och för 

styrketräning användes MET-värde 4. För att estimera varje enskild deltagares 

energiförbrukning i kcal per timme för respektive träningsform, multiplicerades respektive 

MET-värde med deltagarens vikt i kg. Den estimerade energiförbrukningen per dag, dividerat 

med dygnets 24 h, subtraherades från resultatet. Subtraheringen gjordes för att korrigera för 

grundförbrukningen i kcal per timme, så att denna mängd inte räknades in två gånger. Den 

estimerade energiförbrukningen per träningstimme multiplicerades med deltagarens antal 

träningstimmar per vecka. Resultatet för alla deltagarens träningsformer adderades sedan för 

att estimera deltagarens energiförbrukning för träning under en hel vecka. Resultatet 

dividerades sedan med veckans 7 dagar för att estimera förbrukad energi från träning per dag. 

 

Slutligen adderades estimerad energiförbrukning per dag, exklusive träning, med den 

estimerade energiförbrukningen för träning. Resultatet blev deltagarens totala estimerade 

energibehov per dag. 

 

Harris Benedict Equation (1919) women, användes för att estimera BMR: 

BMR = 655.0955 + (9.5634 x vikt i kg) + (1.8496 x längd i cm) – ( 4.6756 x ålder i år) 

 

Energiförbrukning i kcal/timme (träning exkluderad) estimerades med följande: 

kcal/timme (träning exkluderad) = BMR x PAL / 24  

 

Energiförbrukning i kcal/timme vid simning estimerades med följande: 

kcal per timme simning= vikt i kg x MET 9 – (BMR x PAL / 24) 

 

Energiförbrukning i kcal/timme vid styrketräning estimerades med följande: 

kcal per timme styrketräning = vikt i kg x MET 4 – (BMR x PAL / 24) 

 

Energiförbrukning i kcal/timme vid löpning estimerades med följande: 

kcal per timme löpning = vikt i kg x MET 10 – (BMR x PAL / 24) 

 

Energiförbrukning i kcal under träning/dag estimerades med följande: 

Energiförbrukning i kcal under träning per dag = (kcal per timme simning x simträning 

angivet i timmar per vecka + kcal per timme styrketräning x styrketräning angivet i timmar 

per vecka + kcal per timme löpning x löpning angivet i timmar per vecka) / 7 

 

Energibehov/dygn estimerades med följande: 
Energibehov per dygn = BMR x PAL + energiförbrukning i kcal för träning per dag 

 

Energibehov/kg kroppsvikt/dygn estimerades med följande: 

Energibehov/kg kroppsvikt/dygn = energibehov per dygn / vikt 
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4.5.3 Energitillgänglighet 

 

För att estimera energitillgängligheten subtraherades den tidigare estimerade 

energiförbrukningen från träning per dag med estimerat energiintag per dag. Kvarvarande 

energimängd dividerades med individens fettfria massa i kg. För att estimera fettfri massa i kg 

användes Westerterps formel för kvinnor, vilken tar hänsyn till vikt, längd, ålder och kön 

(Westerterp, Donkers,  Fredrix & Boekhoudt 1995). 

 

Westerterp för kvinnor användes för att estimera FFM (Fat Free Mass): 

FFM = – 12.47 – (0.074 x ålder i år) + (27.392 x längd i m) + (0.218 x vikt i kg) 

 

Energitillgänglighet i kcal/kg FFM estimerades med följande: 

Energitillgänglighet = (Energiintag – energiförbrukning för träning) / FFM i kg 

 

4.5.4 Body Mass Index och fettmassa 

 

Body Mass Index (BMI) används för att bedöma en ideal kroppsvikt baserat på uppgifter om 

längd och vikt. Ett BMI inom intervallet 18,5-25 kg/m
2
 graderas som normal vikt (Risérus, 

Andersson, Hambraeus & Johansson 2013). BMI kan dock vara olämpligt att använda på 

idrottare på grund av att en individ med större andel muskelmassa kan komma att graderas 

som överviktig (Burke 2010; Ode, Pivarnik, Reeves & Knous 2007). I denna studie beräknas 

BMI endast för att uppmärksamma en eventuell avvikelse mot undervikt. 

 

BMI (Body Mass Index) beräknades med följande formel: 

BMI = vikt i kg / (längd i m x längd i m) 

 

Fettmassa (FM) estimerades genom att subtrahera estimerad fettfri massa från uppmätt vikt. 

FM dividerades sedan med vikten i kg multiplicerat med 100 för att estimera fettmassa i 

procent.  

 

FM (Fat Mass) i procent estimerades genom följande formel: 

FM% = (vikt i kg – FFM i kg) / vikt i kg x 100 

 

 

4.5.5 Presentation av livsmedelsval 

 

Livsmedelsval har analyserats genom att undersöka tre olika livsmedelskategorier, ”frukt och 

grönt”, ”utrymmesmat” samt ”energigivande dryck”. Med utrymmesmat avses, enligt 

Dietisternas riksförbunds Terminologi Nutrition DRF (Lindroos et al. 2010), livsmedel som är 

näringsmässigt mindre nödvändiga, till exempel snacks, bullar, kakor, glass, sylt, läsk, 

sötsaker och alkoholhaltiga drycker. Dessa kategorier valdes ut eftersom kostens totala 

energiinnehåll påverkas mycket av hur fördelningen mellan dessa livsmedel ser ut. 

Livsmedelsval som är av intresse för frågeställningen, men som inte passar i någon utav de 

ovan nämnda livsmedelskategorierna, presenteras som ”Övrigt” (light/lättsockrade produkter, 

fullfeta produkter).  
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4.6 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet avser huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som avses att mäta 

(Bryman 2011). För att öka validitet delgavs instruktioner inför kostregistreringen både 

muntligt och skriftligt till deltagarna. Formulär 1 (bilaga 3) fylldes i tillsammans med 

deltagarna, för att minimera eventuella feltolkningar samt kontrollera att korrekt data lämnats.  

 

Reliabilitet innebär att resultatet från en undersökning blir desamma om undersökningen 

upprepas, eller om resultaten påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman 

2011). Då denna studie gjordes under en begränsad tid, fanns det inte möjlighet att låta 

deltagarna göra en upprepad fyra dagars kostregistrering. 

 

Reliabiliteten från beräkningarna är hög eftersom de är uträknade med matematiska formler i 

dataprogrammet Excel. Validiteten är dock inte lika hög som reliabiliteten eftersom den data 

vi har använt till beräkningarna är självrapporterad och delvis är estimerad, till exempel 

värden för deltagarnas energiförbrukning som estimerats i PAL och MET. 

 

4.7 Forskningsetiska aspekter 
 

För god forskningssed har vetenskapsrådet utformat ”Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” där fyra huvudkrav presenteras (Gustafsson, 

Hermerén & Petterson 2011). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kortfattat innebär dessa att studiedeltagare bör 

informeras om studiens syfte, att ett deltagande är frivilligt samt att deltagaren när som helst 

har möjlighet att avbryta sin medverkan. Ett deltagande i denna studie kan ej identifieras av 

utomstående och inhämtad data kommer ej att användas till något annat än den aktuella 

studien. I ett följebrev till deltagarna har dessa aspekter beskrivits och deltagarna har signerat 

följebrevet som en bekräftelse på att de tagit del av informationen. Deltagarna har även 

informerats muntligen. En åldersgräns för deltagande var satt till 15 år. Individen kan vid 

denna ålder själv besluta om ett deltagande, utan målsmans godkännande (Gustafsson, 

Hermerén & Petterson 2011). 

 

Svensk författningssamlings (SFS) personuppgiftslag (1998:204) har som syfte att skydda 

människor mot kränkning av deras personliga integritet genom behandling av 

personuppgifter. I paragraf 13 står att läsa om förbud mot känsliga personuppgifter. Uppgifter 

av känslig art anges vara ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening. Det är även förbjudet att behandla personuppgifter 

som rör hälsa eller sexualliv. Menstruationsrubbningar är en personuppgift som rör hälsa och 

uppsatsförfattarna anser därmed att denna uppgift är lämplig att lämna anonymt. 

Studiedeltagaren har även getts möjlighet att lämna ett blankt svarsalternativ rörande denna 

uppgift. Svaret har lämnats i ett förseglat kuvert och uppsatsförfattarna kan inte koppla dessa 

data till enskild deltagare. 

 

Om deltagare hade uppmanats att svara på frågor av känslig art, skulle det möjligen ha kunnat 

uppfattas som stressande samt upplevas vara ett hot mot den personliga integriteten. För 

studiens syfte hade det varit intressant att kunna jämföra en deltagares rapporterade 

energiintag med en eventuell rapporterad menstruationsrubbning, för att därigenom kunna 

undersöka ett eventuellt samband. Uppsatsförfattare anser dock att en hänsyn till etiska 
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aspekter är av högre prioritet. 

 

5. Resultat 
 

Till studien rekryterades 16 deltagare. Internt bortfall förekom då 4 deltagare valde att ej 

fullfölja studien. Resultatet av beräkningar presenteras med deskriptiv statistik i form av 

tabell och figurer. Livsmedelsval presenteras i tabellform samt i deskriptiv text. Förekomst av 

amenorré presenteras i form av tabell. 

 

5.1 Studiedeltagare 
 

De 12 deltagarnas åldersintervall var 15 till 21 år, med en medelålder motsvarande 17,5 år. 

Deltagarnas BMI sträckte sig mellan 19,9-25,8 kg/m
2
, med ett medelvärde på 22,0 kg/m

2
. 

Deltagarnas estimerade fettprocent (FM%) befann sig inom intervallet 21,5-33 procent, med 

ett medelvärde motsvarande 26,3 procent. Totalt antal träningstimmar under 

registreringsveckan sträckte sig mellan 11-21 timmar, med ett medelvärde motsvarande 14,6 

timmar.  

 

Ingen deltagare har redovisat någon sjukdom eller medicinsk diagnos som bedömts vara av 

relevans för resultatet. Ingen deltagare rapporterade ett undvikande av något specifikt 

livsmedel på grund av livsmedelsallergi, livsmedelsintolerans eller religiösa/etiska skäl. En 

deltagare uppgav en viktnedgång på – 6 kg det senaste året. 

 

I Tabell 1 presenteras en sammanställning över rapporterad och estimerad data över 

deltagarna, angivet på individnivå. Första raden visar antalet deltagare i studien (n=12). Den 

andra raden visar rapporterad träningsmängd angivet i timmar per vecka för varje deltagare 

och den tredje raden visar estimerad energiförbrukning från träningen per dag för varje 

deltagare. Den fjärde och den femte raden visar estimerat totalt energibehov per dygn 

respektive per kg kroppsvikt. Den sjätte och den sjunde raden visar rapporterat energiintag per 

dag respektive per kg kroppsvikt. Den åttonde raden visar i procent hur respektive deltagare 

möter sitt estimerade energibehov med sitt rapporterade energiintag under 

registreringsperioden. Den sista raden visar respektive deltagares estimerade 

energitillgänglighet. En närmare presentation av resultat rörande energiintag, energibehov 

samt energitillgänglighet hos deltagarna ges längre fram. 
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Tabell 1. Sammanställning av deltagarnas individuella data över träningsmängd, energiförbrukning, 

energibehov, energiintag, energitillgänglighet samt BMI 

n = 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rapp. totalt antal 

träningstimmar/vecka  
13 11 12 17,5 21 14 11 14 13,5 15,5 17 15,5 

Est. energiförbrukning /            

dag från träning (kcal) 
852 638 815 1211 1107 759 824 889 816 1031 997 1028 

Est. totalt energibehov/         

dygn (kcal) 
3402 2951 3322 3367 3447 3154 3403 3411 3293 3138 3367 3555 

Est. totalt energibehov/               

kg kroppsvikt (kcal) 
50 50 52 50 61 53 48 50 52 48 58 53 

Rapp. energiintag / dag 

(kcal) 
2989 2838 3090 2962 2408 2201 2959 3051 3214 2667 2694 3306 

Rapp. energiintag /                      

kg kroppsvikt (kcal) 
44 48 48 44 43 37 42 45 50 41 46 49 

Uppnått est. energibehov 

(%) 
88 96 93 88 70 70 87 89 98 85 80 93 

Est. energitillgänglighet           

(kcal/ kg FFM) 
44 49 46 36 29 33 42 48 50 35 39 48 

BMI (kg/m2) 22,7 20,6 19,9 21,9 20,2 22,2 21,4 25,8 21,0 22,8 22,0 22,9 

 

 

 

5.2 Energiintag 
 

Figur 2 visar hur väl deltagarnas rapporterade energiintag möter det estimerade 

energibehovet, angivet i procent. Resultatet visar att 10 av 12 deltagare rapporterade ett 

energiintag som motsvarade mellan 80-98 procent av sitt estimerade energibehov. 2 deltagare 

utmärkte sig genom att rapportera ett energiintag som motsvarade 70 procent av sitt 

estimerade energibehov. 
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Figur 2. Deltagarnas rapporterade genomsnittliga energiintag i förhållande till estimerat 

energibehov 

 

 

5.3 Energitillgänglighet 
 

Figur 3 visar deltagarnas estimerade energitillgänglighet fördelat över tre nivåer. 5 av 12 

deltagare uppnår en estimerad energitillgänglighet över 45 kcal per kg FFM. 6 av 12 deltagare 

uppnår en estimerad energitillgänglighet inom intervallet 30-45 kcal per kg FFM. 1 av 12 

deltagare uppnår en estimerad energitillgänglighet under 30 kcal per kg FFM. 

 
 

 
 
Figur 3. Fördelning av deltagarnas energitillgänglighet fördelat över tre nivåer 
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5.4 Livsmedelsval 
 

Utifrån deltagarnas kostregistreringar presenteras livsmedelsvalen i livsmedelskategorierna 

”frukt och grönt”, ”energigivande dryck”, ”utrymmesmat” och ”övrigt”. Deltagarna har 

grupperats i tre nivåer (Figur 3) utifrån den estimerade energitillgänglighet de har uppnått 

under kostregistreringen. Tabell 2 presenterar en översiktlig bild över deltagarnas 

livsmedelsval utifrån den beskrivna grupperingen.   

 

5.4.1 Deltagare med energitillgänglighet < 30 kcal/kg FFM 

 

Inom livsmedelskategori “frukt och grönt” ses ett intag av livsmedel som avokado, tomat, 

spenat, majs, gurka, mandarin och banan. Livsmedel från denna grupp intas frekvent och 

dagligen, cirka 500 gram per dag. 

 

Inom livsmedelkategorin “energigivande dryck” ses sett intag av energigivande drycker som 

mjölk, juice, blåbärssoppa och nyponsoppa. Mängden energigivande dryck uppskattas vara 

upp till en liter per dag. 

 

Inom livsmedelskategorin “utrymmesmat” förekommer livsmedel som choklad och 

saffransbulle. Dessa livsmedel konsumeras tre av fyra dagar, en gång per dag. 

 

Inom ”övrigt” fanns inget som uppsatsförfattarna bedömde som utmärkande. 

 

5.4.2 Deltagare med energitillgänglighet 30-45 kcal/kg FFM 

 

Inom livsmedelskategorin ”frukt och grönt” ses ett varierat intag av både frukt och grönsaker 

som broccoli, grönsallad, tomat, gurka, paprika, majs, vitkål, banan, mango, äpple, 

citrusfrukter och blåbär. Inom denna kategori ses hos samtliga deltagare ett intag av frukt och 

grönsaker motsvarande 50-250 gram per dag.  

 

Inom livsmedelskategorin ”energigivande dryck” ses ett intag av energigivande drycker som 

juice, mjölk, läsk, måltidsdryck, saft, chokladmjölk och blåbärssoppa. Intagen mängd 

energigivande dryck motsvarade cirka 1 liter per dag för samtliga deltagare i gruppen utom 

en, vars intag motsvarade cirka 4,5 dl två dagar och avsaknad av energigivande dryck under 

två dagar.  

 

Inom livsmedelskategorin ”utrymmesmat” ses ett dagligt intag av livsmedel som 

pepparkakor, kanelbullar, cheesecake, wienerbröd, chokladbollar, chokladrutor, kladdkaka, 

saffransbullar, glass och godis. Den deltagare som hade ett lägre intag av energigivande dryck 

än övriga deltagare i samma grupp rapporterade ett högre intag av utrymmesmat. 

 

Inom ”övrigt” ses ett frekvent intag av livsmedel som sötad fil och yoghurt hos alla deltagare 

inom gruppen, förutom en deltagare som rapporterade ett intag av Risifrutti. 

 

5.4.3 Deltagare med energitillgänglighet > 45 kcal/kg FFM 

 

Inom livsmedelskategorin ”frukt och grönt” ses ett intag av livsmedel som grönsallad, ärtor, 

morötter, vitkål, tomat, avokado, banan, vindruvor, citrusfrukter och bär. I denna 

livsmedelsgrupp ses hos deltagarna ett varierat intag av både frukt och grönsaker motsvarande 
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cirka 250-600 gram per dag. Denna trend ses hos alla deltagare i denna grupp förutom en, där 

det rapporteras en total avsaknad av frukt och grönsaker. 

 

Inom livsmedelskategorin ”energigivande dryck” ses ett intag livsmedel som chokladmjölk, 

nyponsoppa, lättdryck, julmust, saft, mjölk och glögg. En trend i denna grupp av deltagare är 

ett intag av cirka 1 liter energigivande dryck per dag. En deltagare avvek från detta med ett 

rapporterat intag på cirka 3 dl energigivande dryck i form av mjölk och juice. 

 

Inom livsmedelskategorin ”utrymmesmat” ses ett intag av livsmedel som pepparkakor, 

choklad, muffins, kladdkaka, saffransbullar, popcorn och godis. Vi ser ett dagligt intag av 

dessa livsmedel hos alla deltagare utom en. 

 

Inom ”övrigt” redovisade en av deltagarna ett intag på 3 dl sötad drickyoghurt per dag. 

Deltagaren med ett lägre intag av livsmedel från grupperna ”dryck” samt ”utrymmesmat” 

rapporterade ett frekvent intag av vispgrädde, frön och nötter. 

 

 
Tabell 2. Exempel på deltagarnas livsmedelsval fördelat över tre nivåer 

Livsmedelskategori < 30 kcal/kg FFM 
 

30-45 kcal/kg FFM > 45 kcal/kg FFM 

Frukt och grönt 
 

avokado, tomat, 
spenat, majs, gurka, 
mandarin och banan 
 

broccoli, grönsallad, 
tomat, gurka, paprika, 
majs, vitkål, banan, 
mango, äpple, 
citrusfrukter och 
blåbär 

grönsallad, ärtor, 
morötter, vitkål, 
tomat, avokado, 
banan, vindruvor, 
citrusfrukter och bär 

Energigivande dryck mjölk, juice, 
blåbärssoppa och 
nyponsoppa 
 

som juice, mjölk, läsk, 
måltidsdryck, saft, 
chokladmjölk och 
blåbärssoppa 

chokladmjölk, 
nyponsoppa, lättdryck, 
julmust, saft, mjölk 
och glögg 

Utrymmesmat choklad och 
saffransbulle 

pepparkakor, 
kanelbullar, 
cheesecake, 
wienerbröd, 
chokladbollar, 
chokladrutor, 
kladdkaka, 
saffransbullar, glass 
och godis 

pepparkakor, choklad, 
muffins, kladdkaka, 
saffransbullar, 
popcorn och godis 

Övrigt - sötad fil och yoghurt, 
Risifrutti  

sötad drickyoghurt, 
vispgrädde, frön och 
nötter 

 

 

5.4.4 Bedömning av deltagarnas livsmedelsval 

 

Utifrån analys av livsmedelsval under kostregistreringsperioden görs bedömningen att ingen 

av deltagarna har en överdriven konsumtion av frukt och grönsaker. Ingen av deltagarna 

uppvisar ett undvikande av utrymmesmat. Generellt ses ett liknande kostmönster hos 

deltagarna i alla tre grupper. Enstaka individer avvek från den totala gruppens kostmönster. 
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Det finns enstaka individer som uppvisar ett lågt intag av frukt och grönsaker. En deltagare 

hade ett stort intag av fettrika livsmedel som nötter, frön samt vispgrädde. En deltagare hade 

ett lågt intag av energigivande drycker, jämfört med den totala gruppens generella intag. 

Ingen av deltagarna uppvisar ett konsekvent intag av light- eller lättprodukter. Generellt hos 

deltagarna ses ett mönster av mindre till standardportioner vid huvudmål, i nivå med 

referensvärden för energiintag för gruppen kvinnor med stillasittande arbete och begränsad 

fysisk aktivitet på fritiden (PAL 1,6) (Livsmedelsverket 2005). 

 

Uppsatsförfattarna gör bedömningen att ingen deltagare rapporterar ett livsmedelsintag som 

indikerar på ett restriktivt eller stört ätbeteende under kostregistreringsperioden. Med ett stört 

eller restriktivt ätbeteende menas här att ingen deltagare bedöms hålla en strikt bantningsdiet, 

eller en överkontrollerad kosthållning med ett strikt undvikande av livsmedel som anses 

”onyttiga” eller ett överintag av livsmedel som anses ”nyttiga”. Det är snarare så att de 

generella livsmedelsvalen i den totala gruppen pekar mot livsmedelsval som bör gynna en god 

energitillgänglighet. 

 

5.5 Amenorré 
 

Följande figur (Figur 4) visar förekomst av amenorré och användande av preventivmedel i 

form av hormonpreparat.  1 av 12 deltagare svarade att hon haft ett bortfall av tre påföljande 

menstruationscykler under det senaste året, utan användande av preventivmedel. 6 av 12 

deltagare svarade att de varken använder preventivmedel eller har haft ett bortfall av tre 

påföljande menstruationscykler. 3 av 12 deltagare svarade att de inte har haft ett bortfall av tre 

påföljande menstruationscykler och använder sig av preventivmedel innehållande hormoner. 2 

av 12 deltagare valde att lämna ett blankt svarsalternativ. 
 

 
 

Figur 4. Individuell förekomst av amenorré, användande av preventivmedel (hormonpreparat) samt 

blankt svarsalternativ hos deltagarna (n=12) 
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6. Diskussion 
 

Ingen av deltagarna rapporterade ett energiintag som motsvarade ≥ 100 % av sitt estimerade 

energibehov. 10 av 12 deltagare rapporterade ett energiintag som motsvarade 85-98 % av sitt 

estimerade energibehov. 2 av 12 deltagare rapporterade ett energiintag som motsvarade 70-80 

% av sitt estimerade energibehov. 5 av 12 deltagare uppnådde en energitillgänglighet 

motsvarande > 45 kcal per kg FFM. 6 av 12 deltagare uppnådde en energitillgänglighet 

motsvarande 30-40 kcal per kg FFM. 1 av 12 deltagare uppnådde en energitillgänglighet 

motsvarande < 30 kcal per kg FFM. Generellt rapporterade deltagarna ett frekvent intag av 

energigivande drycker som chokladmjölk, läskedrycker, juice och saft, och/eller ett frekvent 

intag av utrymmesmat som fikabröd och godis. Dessa är energitäta livsmedel som bör skapa 

goda förutsättningar för att uppnå en energitillgänglighet motsvarande > 30 kcal per kg FFM. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

6.1.1 Bortfall 

 

I studien förekom ett bortfall på fyra stycken deltagare. Orsaken till bortfallet är okänd, men 

det kan finnas en anledning till reflektion kring vilka individer som kan tänkas välja att inte 

delta i en koststudie. Både individer som har ett ointresse kring kost och individer som 

möjligen har ett komplicerat förhållande till kost kan välja att avstå från ett deltagande. I 

samband med rekrytering fick deltagarna veta att studien skulle genomföras av 

dietiststudenter. Möjligen kan denna typ av kostregistreringsmetodik innebära att vissa 

individer upplever att deras kostvanor utsätts för noggrann granskning, vilket kan upplevas 

som att en ”expert” rotar i ens privata sfär. Även tidpunkt för rekrytering kan ha bidragit till 

ett icke-deltagande eller bortfall, då kostregistrering skedde under december månad, nära jul. 

Dessa aspekter rörande vem som väljer att avstå från att delta i koststudier och vad ett 

eventuellt bortfall kan bero på, är trots allt viktiga att belysa. 

 

6.1.2 Urval 

 

Kontakt togs med flera simsällskap, men det var endast två simsällskap vars huvudtränare 

visade intresse. Då forskning har visat att både klubbkamrater och tränare kan influera 

idrottarens kostvanor (Hoogenboom et al. 2009), skulle det möjligen kunna vara så att en 

grupp simmare från samma simsällskap skulle uppvisa ett likartat kostmönster som inte skulle 

kunna appliceras på en större grupp av kvinnliga simmare. Vi kan därmed inte generalisera 

resultatet från just denna idrottspopulation och det hade varit önskvärt att göra ett urval från 

flera olika simsällskap.  

 

Då vi tog kontakt med tränare kunde vi på förhand inte veta vilka simmare som fanns 

tillgängliga för studien. Det är viktigt att veta att idrottare ligger i olika typer av träningsfaser 

och antal träningstimmar är inte konstant vecka till vecka. Detta skapade svårigheter att få ett 

urval av simmare som ligger på samma nivå prestationsmässigt och med samma mängd av 

träning. De finns dock styrkor med urvalet och det är att alla deltagare ändå är en relativt 

homogen grupp med en stor träningsmängd och som är tävlande i idrotten. 
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6.1.3 Kostregistrering 

 

Kostregistrering som verktyg för insamling av data om energiintag och livsmedelsval har 

både fördelar och brister. En fyra dagars registreringsperiod valdes eftersom längre 

registreringar brukar resultera i större mängd avhopp och minskar noggrannheten (Burke 

2010). 

 

Då deltagarna endast kostregistrerat under en period kan vi inte se om resultatet speglar 

deltagarnas vanliga kosthållning. För att se det behövs upprepade kostregistreringsperioder, 

gärna med två till tre månaders mellanrum, under olika säsonger (Burke 2010). I denna studie 

registrerade 11 av 12 deltagare sitt kostintag onsdag till lördag, samma vecka som Lucia inföll 

på fredagen. Det var inte en önskvärd vecka, men på grund av den begränsade mängd tid som 

fanns tillgänglig för genomförandet av studien var deltagarna inte redo att kostregistrera 

tidigare. En upprepad kostregistrering efter jul och nyår var inte heller genomförbar inom 

ramen för detta arbete. 

 

Alla metoder för insamling av information gällande kostintag medför felkällor (Burke 2010). 

Vanligast är att deltagaren inte rapporterar ett helt korrekt intag. En studie som validerat 

rapporterat energiintag med metoden dubbelmärkt vatten visade att underrapportering 

förekommer i en idrottspopulation och är vanligare hos kvinnor än hos män (Hill & Davies 

2001). Det är viktigt att ha detta i åtanke vid granskning av resultatet gällande rapporterat 

energiintag. Idrottare kan dessutom vilja visa sig duktiga, alternativt vilja dölja ett upplevt 

olämpligt kostintag, och därför ge felaktiga rapporteringar. Det kan även vara så att 

ätbeteendet förändras under en kostregistrering genom att deltagaren exempelvis undviker att 

småäta och spontanätandet brukar minska (Burke 2010). Innan påbörjad kostregistrering 

uppmanade vi deltagarna att äta så som de brukar, men trots det kan det vara så att deltagarnas 

verkliga energiintag egentligen är högre alternativt lägre än det rapporterade energiintaget. 

 

Att skatta kostintag med hushållsmått framför våg brukar rekommenderas till idrottare 

eftersom det är besvärligare att väga kosten. En kostregistrering blir ytterligare ett moment att 

hinna och orka med mellan ett kanske redan intensivt schema bestående av flera träningspass 

per dag utöver andra aktiviteter i vardagen. Uppskattning i hushållsmått kräver däremot mer 

träning för att det ska bli mer korrekt (Burke 2010). Vi valde att använda en kombination av 

dessa två metoder. Deltagarna uppmanades att använda hushållsvåg i första hand, men de var 

även tillåtna att mäta eller uppskatta mängden livsmedel i hushållsmått. Detta för att göra det 

så smidigt för deltagarna som möjligt, för att minska andelen avhopp och öka compliance 

(följsamheten), utan att för den sakens skull kompromissa för mycket med noggrannheten.  

 

Då deltagarna rapporterat ett livsmedel som ej funnits med i livsmedelsdatabasen eller där 

fabrikant ej har angetts, har ett livsmedel som bedömts vara likvärdigt valts istället. Deltagare 

har i vissa fall glömt att beskriva livsmedlet fullt ut. Alla dessa situationer där 

uppsatsförfattarna fått göra bedömningar av konsumerat livsmedel kan det förekomma interna 

mätfel. Detta påverkar resultatets reliabilitet negativt. 
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6.1.4 Estimering av energiförbrukning 

 

För estimering av energiförbrukning vid simning valde vi att använda oss av en kombination 

av PAL och MET. Dessa valdes eftersom båda är enkla redskap för att estimera en ungefärlig 

energiförbrukning. 

 

Det finns en problematik kring att använda MET-värden på en individnivå. Dels används 

MET i första hand på en populationsnivå (Ainsworth et al. 2000) då energiförbrukning kan 

skilja sig mycket mellan olika deltagare beroende på bland annat simsätt och intensitet under 

ett och samma träningspass. Dels kommer resultatet av beräkningarna att skilja sig beroende 

på vilket MET-värde för en bestämd aktivitet man väljer att använda sig av. MET för simning 

varierar från 7, vid låg till medelhög ansträngning, och upp till 11, vid hög ansträngning.  I 

denna uppsats har MET-värde 9 använts vid beräkning av energiförbrukning under 

simträning, vilket enbart är en estimering och det verkliga MET-värdet skulle kunna ligga 

antingen högre eller lägre för den enskilda individen. Att istället använda accelerometer hade 

bidragit med ett noggrannare resultat för varje enskild deltagares energiförbrukning under 

simning (Beanland, Main, Aisbett, Gastin & Netto 2013), men till denna studie saknades 

resurser för att möjliggöra användning av den tekniken. 

 

Att låta deltagarna föra aktivitetsdagbok under sju dagar hade troligtvis gett ett närmare 

resultat (Bratteby, Sandhagen, Fan & Samuelson 1997), men det är en metod som kräver 

mycket av deltagarna som aktivt ska föra anteckningar över dygnets aktiviteter under sju 

dagar. Vi anser att detta hade varit att begära för mycket arbete av deltagarna i denna studie 

som dessutom skulle kostregistrera under denna period. Detta hade dock skapat 

förutsättningar för ett mer tillförlitligt PAL-värde för varje deltagare. En ökad 

registreringsbörda för deltagarna skulle dock möjligen kunnat resultera i att ett en större andel 

deltagare hade tackat nej till att delta, eller att deltagare hade hoppat av studien. 

 

6.1.5 Mätning av kroppsvikt 

 

Det kan vara så att deltagarnas kostintag blev påverkat av vetskapen om att en vikt skulle tas 

veckan efter avslutad registrering. Att vikt togs efter genomförd kostregistrering var ej tanken 

från början, men på grund av olika omständigheter kunde vägning av deltagarna ej ske före 

påbörjad kostregistrering. 

 

6.1.6 Estimering av FFM 

 

Westerterps ekvation har använts för att estimera den fettfria massan hos varje deltagare. 

Ekvationen tar hänsyn till kön, ålder, längd och vikt och är baserad på resultatet från ett flertal 

studier som undersökt den fettfria massan hos friska vuxna individer. Detta är ett trubbigt men 

lättillgängligt verktyg som ger ett ungefärligt mått på fettfri massa (Westerterp et al. 1995). 

Studier tyder på att kvinnliga simmare har en högre andel fettmassa än andra grupper av 

kvinnliga uthållighetsidrottare (Fleck 1983). Den vanligaste metoden för att mäta fettmassa, 

och som sedan kan användas för att räkna ut den fettfria massan, är mätning av hudveck med 

kaliper. Det är en billig metod som dessvärre kräver att den som utför mätningen är tränad i 

tekniken för att resultatet ska bli tillförlitligt (Wang, Thornton, Kolesnik & Pierson 2000). 

Andra metoder för att mäta den fettfria massan är dyra och kräver utrustning i form av 

resurser som ej fanns tillgängliga att nyttja i den aktuella studien.  
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6.2 Resultatdiskussion 
 

6.2.1 Energiintag och energitillgänglighet 

 

Från sammanställningen över samtliga deltagare (Tabell 1) kan vi se att två deltagare (n5 och 

n6) har ett rapporterat energiintag som motsvarar 70 procent av deras estimerade energibehov, 

trots att nivån av energitillgänglighet samtidigt skiljer sig mellan deltagarna. Deltagaren med 

den lägsta nivån av energitillgänglighet (n5) hade även den största mängden träning. Dessa 

data kan möjligen illustrera att det inte är tillräckligt att jämföra en idrottares energiintag 

enbart i relation till estimerat energibehov. Det kan även vara nödvändigt att bedöma 

energiintaget i förhållande till en stor energiförbrukning från träning.  

 

Deltagaren som uppvisade en energitillgänglighet strax över 30 kcal per kg FFM (n6), skulle 

med en ökad träningsmängd riskera att istället hamna under. Uppsatsförfattarna vet inte om 

den rapporterade träningsmängden speglar deltagarens genomsnittliga träningsmängd. Vi vet 

heller inte om dessa lägre nivåer av energitillgänglighet är ett resultat av ett lågt energiintag i 

förhållande till träningsmängd, eller beror på ett underrapporterat energiintag. 

 

Uppsatsförfattarna har under metoddiskussionen belyst svårigheter med metodiken kring 

såväl kostregistreringar och som estimeringar av energiförbrukningar via PAL och MET. Med 

detta i åtanke bör resultaten av uppnått energibehov och nivå av energitillgänglighet tolkas 

med försiktighet. Ett syfte med studien var att undersöka om någon deltagare befann sig i 

riskzonen för att ej uppnå en adekvat energitillgänglighet. 

 

6.2.2 Livsmedelsval 

 

Uppsatsförfattarna inser svårigheter med att göra en djupare analys av livsmedelsval inom 

ramen för detta arbete. Men då vi har lagt märkte till en viss avsaknad gällande forskning, 

ansåg vi det rimligt att presentera generella kostmönster och livsmedelsval bakom siffrorna. 

Ett frekvensformulär (FFQ) med frågor om hur ofta och hur mycket deltagarna äter av olika 

livsmedel hade kunnat användas som komplement till kostregistreringen.  

 

Ett syfte med studien var att undersöka om simmarna konsumerar livsmedel som ger goda 

förutsättningar att uppnå en adekvat energitillgänglighet. Vi anser att kostregistrering som 

verktyg kan möjliggöra en upptäckt av ett uteslutande av energitäta livsmedel och/eller 

frekvent intag av lätt-/lightprodukter. Energitäta livsmedel bör ingå i kosten för en hårt 

tränande idrottare för att kunna säkerställa ett adekvat energiintag. Samtidigt som en hög 

andel livsmedel med låg energitäthet som till exempel frukt och grönsaker ej bör 

överkonsumeras på grund av att det ökar kostens volym, vilket kan medföra en upplevd 

mättnad utan att energibehovet har tillgodosetts. 

  

Idrottare som har smakpreferenser mot livsmedel med låg energitäthet kan behöva vägledning 

med att komplettera kosten med energitäta livsmedel som accepteras. Vid en omfattande 

träningsmängd kan det vara så att idrottaren möjligen inte inser mängden mat som behöver 

konsumeras för att säkerställa sitt energibehov. Hade deltagarna i denna studie inte 

konsumerat den mängd utrymmesmat och energirika drycker som de rapporterade, hade 

energiintaget varit betydligt lägre. Uppsatsförfattarna har noterat att några av deltagarna ätit 

små portioner av lunch och middag, men väger upp detta med sockerrika livsmedel. 
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Kostregistreringen genomfördes i nära anslutning till jul, men vi vet inte hur deltagarnas 

livsmedelsval ser ut under övriga delar av året. Dock såg uppsatsförfattarna en koppling till 

senaste Riksmaten 2010-2011 (Amcoff et al. 2012), Livsmedelsverkets rikstäckande 

matvaneundersökning i Sverige. Den undersökningen visar att yngre kvinnor (18-30 år) har 

en högre konsumtion av energitäta drycker än övriga kvinnor, samt att de konsumerar cirka 

0,5 kg godis per vecka. 

 

I diskussioner kring livsmedel pratas det om vad som är ”nyttigt” respektive ”onyttigt”. Det är 

då viktigt att istället fråga ”nyttigt för vem?” och ”onyttigt för vem?”. En hårt tränande 

idrottare som äter en kost rik på frukt, grönsaker och fullkorn riskerar att kosten får en alltför 

stor volym som mättar innan energibehovet är tillgodosett. Större portioner med magert kött 

eller fisk kan även det bidra till mättnad innan energibehovet är tillgodosett, då det har visat 

sig att proteinrika livsmedel generellt ger en högre mättnad än livsmedel med en större andel 

kolhydrater och fett (Andersson & Löf 2013). Idrottaren kanske själv kan uppleva att hon äter 

”nyttigt”, när hon egentligen är i behov av en energitätare kost för att optimera hälsa och 

prestation. De livsmedel som hos gemene man anses som ”onyttiga” eller ”nyttiga” behöver 

alltså inte alls vara det, beroende på vilka behov en enskild individ har. En idrottare som 

tränar hårt kanske rent av skulle gynnas av att inte helt utesluta ”utrymmesmat”, samt se till 

att kosten innehåller en adekvat mängd fett för att möta energibehovet. 

 

Denna studie syftar bland annat till att beskriva livsmedelsval med koppling till 

energitillgänglighet och generellt i gruppen sågs ett frekvent intag av utrymmesmat och 

energigivande dryck. Vi måste här belysa att vi snarare såg en generell tendens från mindre 

till standardportioner vid huvudmål. Dessa portioner var snarare i nivå med referensvärden för 

energiintag för gruppen kvinnor med stillasittande arbete och begränsad fysisk aktivitet på 

fritiden (PAL 1,6) (Livsmedelsverket 2005). Om portionsstorlekar vid huvudmål kvarstår men 

det konsumeras mindre utrymmesmat ser uppsatsförfattarna ytterligare svårigheter för vissa 

av deltagarna att nå sitt energibehov.  

 

Möjligen kan ett småätande av sockerrika livsmedel kopplas till att huvudmålen inte mättat 

tillräckligt, eller varit alltför energisnåla i förhållande till den fysiska aktiviteten. Det kan även 

vara så att utrymmesmaten varit mer tillgänglig under adventstider och att vi därför sett ett 

generellt mönster av ett frekvent intag. Mindre näringstäta livsmedel bör konsumeras som ett 

komplement till en välbalanserad kost där huvudmålen bör utgöras av näringsrika livsmedel i 

tillräcklig mängd. Det är värt att nämna att ingen av deltagarna rapporterade en tendens till ett 

lågt intag av någon mikronutrient (vitaminer och mineraler). 

 

Vi vet inte om det kan finnas en möjlighet att vissa av studiedeltagarna medvetet väljer bort 

större portionsstorlekar vid huvudmål och vad detta kan bero på. Det kan förekomma 

värderingar i samhället om mängden mat en kvinna ”ska” äta. Det kan även vara så att aptiten 

inte räcker till för att äta större måltider. Att de kan behöva äta mer än aptiten tillåter kan vara 

viktigt att poängtera för idrottare. Kvinnliga idrottare och val av portionsstorlekar verkar inte 

vara tydligt utforskat. 

 

6.2.3 Menstruationsrubbningar 

En brist för resultatet är att respektive deltagares kostregistrering ej kan kopplas till frågan om 

eventuell amenorré. Det hade varit intressant att jämföra energiintag och livsmedelsval med 

en eventuell amenorré för att undersöka ett eventuellt samband. Tre deltagare valde att lämna 
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ett blankt svarsalternativ, trots att frågan var anonym. Varför de valde att göra detta är okänt.  

 

Det har presenterats teorier att menstruationsrubbningar förekommer mer frekvent hos 

elitidrottare på grund av PCOS (Hagmar, Berglund, Brismar & Lindén Hirschberg 2009). Vi 

finner detta intressant, men konstaterar att studien gjorts på toppskiktet av kvinnliga idrottare. 

Det behövs ytterligare forskning på flera nivåer inom idrotten för att klargöra den största 

orsaken till menstruationsrubbningar hos idrottande kvinnor. Uppsatsförfattande ser det som 

värdefullt att belysa att symptom kopplade till triaden kan visa sig på olika nivåer inom 

idrotten och inte endast hos elitidrottare . 

 

6.2.4 Dietistens yrkesroll 

 

Dietisten har specifik kunskap för prevention och behandling av nutritionsproblem. Att 

åtgärda och behandla en energibrist är centralt för att kvinnliga idrottare inte ska drabbas av 

symptom relaterade till en låg energitillgänglighet. På det idrottsmedicinska området fyller 

dietisten en viktig roll, inte bara för att behandla en energibrist, utan även för att kunna 

identifiera idrottare som ligger i riskzon för låg energitillgänglighet. Idrottare som omedvetet 

har ett för lågt energiintag utan ett ätstört beteende kan vara särskilt utsatta, då dessa kan vara 

svåra att identifiera. I arbetsteamet kring idrottare bör dietistkompetens finnas tillgänglig för 

att översätta gällande kostrekommendationer till konkreta kostråd. Genom att stödja idrottare 

på olika nivåer att möta sitt energibehov skapas det goda förutsättningar för den tränande 

individen att prestera optimalt och bevara sin hälsa. 

 

7. Slutsats 
 

Ingen deltagare möter sitt estimerade energibehov. Det kan förekomma enskilda individer 

som, på grund av ett otillräckligt energiintag i förhållande till en omfattande träningsmängd, 

löper en risk för att befinna sig i ett tillstånd av låg energitillgänglighet. Deltagarna i 

undersökningsgruppen väljer generellt att konsumera livsmedel som bör skapa goda 

förutsättningar för att uppnå en adekvat energitillgänglighet. Det finns en förekomst av 

amenorré hos en deltagare. Resultaten bör tolkas med försiktighet, då många uppgifter baseras 

på estimeringar.   



34 

 

8. Referenser 
 

Abdullnaser, A.T., Mal-Allah, Y. (2011). Nutrition information sources of female athletes at a 

girl´s sports club in Kuwait: An exploratory study of sources, usefulness, accessibility, and 

obstacles. The International Information & Library Review, 43, ss. 43-52. 

 

Amcoff, E., Edberg, A., Enghardt Barbieri, H., Lindroos, A.K., Nälsén, C., Pearson, M., 

Warensjö Lemming, E. Riksmaten – Vuxna 2010-11. Livsmedels- och näringsintag bland 

vuxna i Sverige. Livsmedelsverket, 2012. 

Tillgänglig: 

http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/2012/riksmaten_2010_2011.pdf 

[2014-02-18] 

 

Abrahamsson, L., Hambræus, L. (2013). Proteiner. Abrahamsson, L., Andersson, A., Nilsson, 

G. (red.) Näringslära för högskolan. 6
 th

 ed. Stockholm: Liber. 

 

Andersson, A. (2013). Idrottsnutrition. Abrahamsson, L., Andersson, A., Nilsson, G. (red.) 

Näringslära för högskolan. 6
 th

 ed. Stockholm: Liber. 

 

Andersson, A., Bakkman, L., Berglund, B., Reinebo, P., Saltin, B. (2009). 

Kostrekommendationer för elitidrottare. Sveriges Olympiska Kommitté.  

Tillgänglig: 

http://www.sok.se/download/18.71552e2411fa881a5cb800037408/1385351874539/Kostpolic

y+SOK+2009.pdf [2014-02-18] 

 

Andersson, A., Löf, M. (2013). Energi och metabolism. Abrahamsson, L., Andersson, A., 

Nilsson, G. (red.) Näringslära för högskolan. 6
 th

 ed. Stockholm: Liber. 

 

Ainsworth, B.E., Haskell, W.L., Whitt, M.C., Irwin, M.L., Swartz, A.M., Strath, S.J., 

O´Brien, W.L., Bassett, D.R., Schmitz, K.H., Emplaincourt, P.O., Jacobs, D.R., Leon, A.S. 

(2000). Compendium of Physical Activities: and update of activity codes and MET 

intensities. Official Journal of the American College of Sports Medicine, ss. 498-516. 

 

American Dietetic Association. (2006). Position of the American Dietetic Association: Food 

and Nutrition Misinformation. Journal of the American Dietetic Association, ss. 601-607. 

 

Barrack, M.T., Ackerman, K.E., Gibbs, J.C. (2013). Update on the female athlete triad. 

Current Reviews in Musculoskeletal Medicine, 6 (2), ss. 195-204 

 

Beanland, E., Main, L.C., Aisbett, B., Gastin, P., Netto, K. (2013). Validation of GPS and 

accelerometer technology in swimming. Journal of Science and Medicine in Sport. 

Tillgänglig: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsams.2013.04.007 [2014-01-07] 

 

Bjarme, T. (2004) Manligt och kvinnligt i idrotten. Nationalencyklopedin. 

Tillgänglig: http://www.ne.se/rep/manligt-och-kvinnligt-i-idrotten [2014-02-26] 

 

Bratteby, L-E., Sandhagen, B., Fan, H., Samuelson, G. (1997). A 7-day activity diary for 

assessment of daily energy expenditure validated by the doubly labelled water method in 

adolescents. European Journal of Clinical Nutrition, 51, ss. 585-591. 

http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/2012/riksmaten_2010_2011.pdf
http://www.sok.se/download/18.71552e2411fa881a5cb800037408/1385351874539/Kostpolicy+SOK+2009.pdf
http://www.sok.se/download/18.71552e2411fa881a5cb800037408/1385351874539/Kostpolicy+SOK+2009.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.jsams.2013.04.007
http://www.ne.se/rep/manligt-och-kvinnligt-i-idrotten


35 

 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2. Malmö: Liber. 

 

Burke, L. & Deakin, V. (2010). Clinical Sports Nutrition. 4
 th

 ed. Sydney: The McGraw Hill 

Education. 

 

Creightnon, D.L, Morgan, A.L, Boardley, D., Brolinson, G. (2001). Weight-bearing exercise 

and markers of bone turnover in female athletes. Journal of Applied Physiology, 90, ss. 565-

570. 

 

Dorfman, L. (2012). Nutrition for Exercise and Sport Performance. Mahan, K.L., Escott-

Stump S., Raymond, J.L. (red.). Krause´s Food and the Nutrition Care Process. 13
th
 ed. St. 

Louis, Missouri: Elsevier Inc.  

 

Eliasson A. Kvantitativ metod från början. (2010). Lund: Studentlitteratur. 

Trappe T.A., Gastaldelli A., Jozsi A.C., Troup J.P., Wolle R.R. (1997). Energy expenditure of 

swimmers during high volume training. Medicine and Science in Sports and Exercise, 29(7) 

ss. 950-954. 

 

Feldmann, J.M., Belsha, J.P., Eissa, M.A., Middleman, A.B. (2011) Female Adolescent 

Athletes’ Awareness of the Connection between Menstrual Status and Bone Health. Journal 

of Pediatric and Andolescent Gynecology, 24, ss. 311-314. 

 

Fleck, S.J. (1983). Body composition of elite American athletes. The American Journal of 

Sports Medicine, 11 (6), ss. 398-403. 

 

Folkhälsomyndigheten. (2013) Ordlista. 

Tillgänglig: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-

sjukdomar/vaccinationer/ordlista/ [2014-02-24] 

 

Gustafsson, B., Hermerén, G., Petterson, B. (2011) Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet.   

Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [ 2014-02-18] 

 

Hagmar M., Berglund B., Brismar K., Lindén Hirschberg A. (2009). Hyperandrogenism may 

explain reproductive dysfunction in olympic athletes. Medicine and Science in Sports and 

Exercise, 41(6), ss. 1241-1248. 

 

Hawley J.A., Williams M.M. (1991). Dietary intakes of age-group swimmers. British Journal 

of Sports Medicine, 25(3), ss. 154-158. 

 

Hicks, C.W., Rome, E.S. (2010). Menstrual manipulation: Options for suppressing the cycle. 

Cleveland Clinic Journal of Medicine, 77(7), ss. 445-453. 

 

Hill, R.J., Davies, P.S.W. (2001). The validity of self-reported energy intake as determined 

using the doubly labeled water technique. British Journal of Nutrition, 85, ss. 415-430. 

 

  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/ordlista/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/ordlista/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


36 

 

Hoch, A.Z., Pajewski, N.M., Moraski, LA., Carrera, G.F., Wilson, C.R., Hoffmann, R.G., 

Schimke, J.E., Gutterman, D.D. (2009). Prevalence of the Female Athlete Triad in High 

School Athletes and Sedentary Students. Clinical Journal of Sport Medicine, 19 (5), ss. 421-

428. 

 

Hoogenboom, B. J., Morris, J., Morris, C.,Schaefer, K. (2009). Nutritional Knowledge and 

Eating Behaviors of Female, Collegiate Swimmers. North American Journal of Sports 

Physical Therapy, 4 (3), ss. 139-148.  

 

Hubert P., King N.A., Blundell J.E. (1998). Uncoupling the effects of energy expenditure and 

energy intake: appetite response to short-term energy deficit induced by meal omission and 

physical activity. Appetite, 31(1), ss. 9-19. 

 

Javed A., Tebben P.J., Fischer P.R., Lteif A.N. (2013). Female athlete triad and its 

components: toward improved screening and management. Mayo Clinic Proceedings, 88(9), 

ss. 996-1009. 

 

Jeukendrup, A. & Gleeson, M. (2007). Idrottsnutrition för bättre prestation. Stockholm: SISU 

idrottsböcker. 

 

Jones P.J., Leitch C.A. (1993). Validation of doubly labeled water for measurement of caloric 

expenditure in collegiate swimmers. American of Applied Physiology. 74(6), ss. 2909-2914. 

 

Karpinski, C. (2012) Exploring the Feasibility of an Academic Course That Provides 

Nutrition Education to Collegiate Student-Athletes. Journal of Nutrition Education and 

Behavior, 44 (3), ss. 267-270. 

 

King, N.A., Burley, V.J., Blundell, J.E. (1994). Exercise-induced suppression of appetite: 

effects on food intake and implications for energy balance. European Journal of Clinical 

Nutrition, 48(10), ss. 715-24. 

 

Lindroos, A-K., Larsson, I., Magnusson, M.,Olivares Dahlby, M., Orrevall, Y., Rothenberg, 

E., Sollenberg, C., Wärenstam Löfgren, N. (2013) Terminologi Nutrition DRF. Dietisternas 

Riksförbund.   

Tillgänglig: http://www.drf.nu/filer/terminologi.pdf [2014-02-18] 

 

Livsmedelsverket. (2005). Svenska näringsrekommendationer. Rekommendationer för fysisk 

aktivitet. Fjärde upplagan. 

Tillgänglig: http://www.slv.se/upload/dokument/mat/rad_rek/snr2005.pdf [2014-03-01] 

 

Loucks, A.B., Thuma, J.R. (2003). Luteinizing Hormone Pulsatility Is Disrupted at a Treshold 

of Energy Availability in Regularly Menstruating Women. The Journal of Endocrinology and 

Metabolism, 88 (1), ss. 297-311. 

 

Loucks, A.B., Verdun, M., Heath, E.M. (1998). Low energy availability, not stress of 

exercise, alters LH pulsatility in exercising women. Journal of Applied Physiology, 84 (1), ss. 

37-46. 

 

http://www.drf.nu/filer/terminologi.pdf
http://www.slv.se/upload/dokument/mat/rad_rek/snr2005.pdf


37 

 

Márquez, S., Molinero, O. (2013). Energy availability, menstrual dysfunction and bone health 

in sports; an overwiew of the female athlete triad. Nutrición Hospitalaria, 28(4), ss. 1010-

1017. 

 

Maughan, R.J. (2003). Nutrition in Sport: Encyclopaedia of Sports Medicine (2003). Oxford: 

Blackwell Science. 

 

Maughan, R. (2002). The athletes’ diet: nutritional goals and dietary strategies. Proceedings 

of the Nutrition Society, 61, ss. 87-96. 

 

McArdle, W.D., Katch F.I., Katch, V.L. (2010). Exercise Physiology. 7
th
 ed. Wolters Kluwer, 

Lipincott Williams & Wilkins. 

 

Mudd, L.M., Fornetti, W., Pivarnik, J.M. (2007). Bone Mineral Density in Collegiate Female 

Athletes: Comparisons Among Sport. Journal of Athletic Training, 42(3), ss. 403-408. 

 

Nattiv, A., Loucks, A.B., Manore, M.M., Sanborn C.F., Sundgot-Borgen, J., Warren, M.P. 

(2007). American college of sports medicine position stand. The Female Athlete Triad. 

Medicine and Science in Sports and Exercise, 39 (10), ss. 1867-1882. 

 

Nichols, J.F., Rauh, M.J., Barrack, M.T., Barkai, H.S. (2007). Bone mineral density in female 

high school athletes. Bone, 41, ss. 371-377. 

 

Ode, J.J., Pivarnik, J.M., Reeves, M.J., Knous, J.L. (2007). Body Mass Index as a Predictor of 

Percent Fat in College Athletes and Nonathletes. Medicine and Science in Sports and 

Exercise, 39 (3), ss. 403-409. 

 

Otis C.L., Drinkwater B., Johnson M., Loucks A., Wilmore J. (1997). American Collage of 

Sports Medicine position stand. The Female Athlete Triad. Medicine & science in sports and 

exercise, 29(5). 

 

Riksidrottsförbundet. (2012) Idrotten i siffror.  

Tillgänglig: http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_38292/cf_394/2012_Idrotten_i_siffror_-_r-

tt.PDF [2014-02-25]  
 

Risérus, U., Andersson, A., Hambraeus, L., Johansson, I. (2013) Kost och hälsa – 

kostrelaterade symtom och sjukdomar. Abrahamsson, L., Andersson, A., Nilsson, G. (red.) 

Näringslära för högskolan. Stockholm: Liber. 

 

Schtscherbyna, A., Soares, E.A., Palha de Oliveira, F. Ribeiro, B.G. (2009). Female athlete 

triad in elite swimmers of the city of Rio de Janeiro. Nutrition, 25, ss. 634-639. 

 

Siders, W.A., Lukaski, H.C., Bolonchuk, W.W. (1993). Relationships among swimming 

performance, body composition and somatotype in competitive swimmers. The Journal of 

Sports Medicine and Physical Fitness, 33 (2), ss. 166-171. 

 

Thein-Nissenbaum J. (2013). Long term consequences of the female athlete triad. Maturitas, 

75(2), ss. 107-122. 

 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_38292/cf_394/2012_Idrotten_i_siffror_-_r-tt.PDF
http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_38292/cf_394/2012_Idrotten_i_siffror_-_r-tt.PDF


38 

 

Thein-Nissenbaum, J.M., Carr, K.E. (2011). Female athlete triad syndrome in the high school 

athlete. Physical Therapy in Sport, 12, ss. 108-116. 

 

Thompson, R.A. & Sherman, R.T. (2010). Eating Disorders in Sports. New York: Taylor & 

Francis Group. 

 

Trolan, E.J. (2013). The impact of the media on gender inequality within sport. Social and 

Behavioral Sciences, 91, ss. 215-227. 

 

Vallieres F., Trembly A., St-jean L. (1989). Study of the energy balance and the nutritional 

status of highly trained female swimmers. Nutrition Research, 9(7) ss. 699-708. 

 

Varnes, J.R., Stellefson, M.L., Janelle, C.M., Dorman, S.M., Dodd, V., Miller, M.D. (2013). 

A Systematic review of studies comparing body image concerns among female collage 

athletes and non-athletes, 1997-2012. Body Image, 10, ss. 421-432. 

 

Wang, J., Thornton, J.C., Kolesnik, S., Pierson JR, R.N. (2000). Anthropometry in Body 

Composition: An Overview. Annals of the New York Academy of Sciences, 904 (1), ss. 317-

326. 

 

Warren, M.P., Brooks-Gunn, J., Fox, R.P.,Holderness, C.C.,Hyle, E.P., Hamilton, W.G., 

Hamilton, L. (2003). Persistent osteopenia in ballet dancers with amenorrhea and delayed 

menarche despite hormone therapy: a longitudinal study. Fertility and Sterility ® The Official 

Journal of the American Society for Reproductive Medicine, 80 (2), ss. 398-404. 

 

Westerterp, K.L., Donkers, J.H.H.L.M., Fredrix, E.W.H.M., Boekhoudt, P. (1995). Energy 

intake, physical activity and body weight: a simulation model. British Journal of Nutrition, 

73, ss. 337-347. 

  



39 

 

Bilaga 1 
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Litteratursökning: 50/50 

Datainsamling: 50/50 
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Skrivandet av uppsatsen: 50/50  
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Bilaga 2 

Information till idrottare inför deltagande i koststudie 
 

Vi är två studenter från dietistprogrammet på Uppsala Universitet (Institutionen för Kostvetenskap) 

som just nu skriver examensarbete inom idrottsnutrition. Vi söker Dig som är en kvinnlig idrottare 

och tränar simning på hög nivå. 

 

Bakgrund till studien 

 

Elitidrottaren är ur ett näringsfysiologiskt perspektiv unik på grund av den stora mängden intensiv 

träning. Bra mat i tillräckligt stor mängd är en förutsättning för att idrottaren ska kunna prestera på 

topp, utvecklas i sin träning, få en tillräcklig återhämtning, samt behålla en god hälsa. En varierad och 

väl sammansatt kost ska täcka behovet av alla näringsämnen och innehålla en tillräcklig mängd 

energi från både fett, protein och kolhydrater. Om man under en längre tid äter en mindre mängd 

energi mot vad man förbrukar leder det till viktnedgång, minskad muskelmassa, och på sikt finns risk 

för en försämring av både prestationsförmåga och hälsa.  

 

Syfte 

 

Studera om idrottskvinnor inom simning har ett tillräckligt energiintag relaterat till energiförbrukning 

samt undersöka livsmedelsval. 

 

Genomförande 

 

Ett informationsmöte kommer att hållas, lokal är ej fastställd. Tiden för mötet beräknas ta max en 

timme. Instruktioner kommer att ges gällande genomförande av den fyra dagars kostregistrering som 

Du kommer att få göra någon gång efter informationsmötet. 

 

Ett formulär kommer att ges till alla deltagare i samband med informationsmötet. Där får Du fylla i 

uppgifter om ålder och längd. Om du har en livsmedelsintolerans eller livsmedelsallergi ska detta 

anges, samt om Du undviker något livsmedel eller någon livsmedelsgrupp av annan anledning, till 

exempel av etiska eller religiösa skäl. Aktuell träningsmängd ska anges och vi kommer sedan att 

hjälpa Dig att göra en skattning av Din vardagliga aktivitetsnivå vid sidan av träningen. 

 

Du kommer dessutom att få möjlighet att fylla i ytterligare ett formulär anonymt. I detta formulär 

finns frågor om Du har haft ett menstruationsbortfall på tre efterföljande menstruationscykler det 

senaste året, eventuellt användande av preventivmedel, samt om Du har någon sjukdom/medicinsk 

diagnos.  

 

Kostregistrering kommer att ske under fyra på varandra följande dagar, onsdag till lördag, så snart 

som möjligt. All mat som intas under perioden för kostregistreringen ska mätas så noga som det är 

praktiskt möjligt, gärna med hushållsvåg alternativt hushållsmått. Digitala hushållsvågar finns att låna 

från oss. Den färdiga kostregistreringen ska läggas i ett kuvert som vi sedan kommer att samla in. 
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Alla som väljer att delta i studien kommer att vägas och vi rekommenderar att Din klädsel under 

vägningen består av underkläder/baddräkt alternativt lätta kläder som linne och shorts. Vägning 

kommer att ske före en morgonträning. Dag och tid för vägning planerar vi in tillsammans under 

informationsmötet. 

 

Om det skulle vara så att Du är intresserad men att veckan för informationsmöte inte fungerar för 

Dig så kontakta oss gärna! Tid kan komma att ändras om det blir nödvändigt. Vi hoppas på ett stort 

intresse med många deltagare! Skulle det dock bli väldigt många intresserade så kan vi komma att 

behöva gallra bland intresseanmälningarna då vi tyvärr har begränsat med tid och resurser. 

 

Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda någon ekonomisk ersättning då resurser för detta saknas. Det 

vi kan erbjuda Dig som deltagare är istället möjligheten att få en sammanfattning av Din 

kostregistrering med en kort bedömning av Ditt energi- och näringsintag. Sammanfattningen 

kommer Du då att få ta del av i slutet av januari efter att uppsatsen är färdig. 

 

Etiska aspekter 

 

Deltagande i studien är helt frivilligt och Du har när som helst möjlighet att avbryta Din medverkan. 

Insamlad data i form av kostregistrering samt registreringsformulär för aktivitet, samt övrig 

ovanstående data, kommer ej att vara anonymt inför uppsatsförfattare. Däremot kommer uppgifter 

om ett eventuellt menstruationsbortfall, användande av preventivmedel eller information om 

eventuell sjukdom/medicinsk diagnos inte kunna kopplas till specifik deltagare. Efter 

sammanställning av data kommer kost- och registreringsformulär att förstöras. I uppsatsen kommer 

samtliga deltagare avidentifieras för att ingen utomstående skall kunna identifiera specifik 

studiedeltagare. Det kommer ej heller att framgå vid vilken idrottsklubb deltagarna i studien är 

aktiva. Vid informationsmötet signerar Du detta informationsblad, som en bekräftelse på att Du har 

tagit del av denna information. Data om enskilda deltagare kommer inte att användas eller utlånas 

till någonting annat utanför den aktuella studien. Det är ett krav att deltagare skall vara över 15 år. 

 

Vi bör ha Ditt svar så snart som möjligt! Använd i första hand mail om Du är intresserad.  

 

Tveka inte att höra av Dig om Du har några frågor! 

 

Viveca Ericsson  Theres Olofsson 

Mail:   Mail: 

Tel:   Tel:  

 

 

Jag har läst ovanstående och önskar att delta i denna studie. 

 

 

 

 

Underskrift, ort och datum  Namnförtydligande  
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Bilaga 3 

Instruktioner till kostregistrering 

 

Skriv upp allt du äter och dricker under fyra dagar (onsdag-lördag), samt tidpunkt för intaget.  
Väg eller mät mängden av varje enskilt livsmedel. Ange mängden i gram eller i hushållsmått 
som deciliter, matsked, tesked. Om du inte har tillgång till hushållsvåg kan du även skatta 
mängden i hushållsmått eller ange mängden i portion, styck, skiva, eller mått som 
liten/medel/stor. Var så noggrann du kan i beskrivningen, t ex två skivor fullkornsbröd, ett 
stekt ägg, 3 dl mellanmjölk, 2 dl kokt pasta, 1 msk blåbärssylt, 150 g köttfärssås, 1 port. 
havregrynsgröt, 5 dl vatten, 2 skivor ost fetthalt 28 %. 
 
Skriv ett livsmedel på varje rad i formuläret. Skriv upp direkt efter måltiden, annars kan det 
vara lätt att glömma. 
 
Var noga med att anteckna följande i formuläret: 
 

 Ange livsmedlets fetthalt, t ex lättmjölk, matlagningsgrädde, ost fetthalt 28%, korv 
fetthalt 22%.  

 Typ av bröd/pasta/ris t ex knäckebröd husman, baguette, fullkornsbröd, bröd med 
hela korn, fullkornspasta, råris.  

 Typ av fisk, t ex torsk, lax.  

 Typ av kött, t ex biff, köttfärs, kycklingfilé. 

 Ange typ av dressing t ex vinegrette, majonnäsbaserad, yoghurtsås. 

 Ange om produkten är lättsockrad eller light. 

 Ange tillbehör till maten, t ex socker, sylt, ketchup.   

 Typ av fett på smörgås och till matlagning, t ex bregott, lätta, smör, olivolja.   

 Ange tillagningssättet på livsmedlet, t ex stekt, friterad, panerad, kokt, ugnsbakad. 

 Tänk på i vilket tillstånd du vägt livsmedlet, dvs. kokt eller okokt. Särskilt viktigt då du 
väger pasta eller ris.  

 Ange livsmedlet i ätlig del, dvs. utan skal, rens eller bendelar.  

 Vid sammansatta maträtter som grytor och lasagne, ange om möjligt alla 
ingredienser för sig. Om detta inte är möjligt går det att ange portionsstorlek. 

 Ange fabrikant på färdiga produkter, t ex Billys panpizza, Dalblads proteinpulver. 

 Glöm inte att skriva upp de livsmedel som kan ätas mellan målen, t ex sportbars, 
frukt, kex, mjölk och socker i kaffe eller te. 

 Om du tar några kosttillskott men inte äter dessa under registreringen, ska du ange 
dessa.  
 

Ät som du brukar så att resultatet speglar dina riktiga matvanor. Sträva inte efter att äta så 
”nyttigt” som möjligt under dessa dagar. Målet är att studien ska hamna så nära 
verkligheten som möjligt.  



43 

 

Bilaga 4 

Kostregistreringsformulär 

 

Namn: ____________________________ 
    
Veckodag: _________________________ 
 
              

Tid 
 
 

Måltid 
(frukost/lunch/ 
middag/mellan- 

mål, snack) 

Livsmedel, maträtt 
(beskriv livsmedlet, t.ex. grovt/vitt 

bröd, fetthalt, kokt/okokt, stekt m.m) 

Mängd 
(gram/dl/styck/ 

skiva) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

OBS!  
Endast ett 

livsmedel per rad! 
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Bilaga 5 

Frågeformulär 1 

 

Namn:  

Telefon:  
E-mail:  
Födelseår:  Längd:  Vikt: 

 
 

1. Uppskattning av vardagsaktivitet  Kryssa för ett alternativ 

Skola/stillasittande arbete med liten eller ingen 
aktivitet utöver simträningen 

  

Skola/stillasittande arbete med visst behov av 
förflyttning men sparsamt med aktivitet utöver 
simträningen 

  

Rörligt arbete (stående/gående) eller mycket 
aktivitet utöver simträningen 

  

 

2. Antal träningstimmar per vecka 

Simträning: 
Styrketräning: 
Annan träning (ange vad): 

 

3. Har din vikt förändrats under det senaste året? 

Ja Nej 
Om ja, hur mycket? Ange i +/- kg: 
 

4. Har du någon livsmedelsallergi eller intolerans? 

Ja               Nej 
Om ja, vad: 
 

5. Undviker du något livsmedel på grund av andra skäl (etiska, religiösa etc)? 

Ja               Nej 
Om ja, vad: 
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Bilaga 6 

Frågeformulär 2 (anonymt) 

 

1. Har du någon sjukdom/medicinsk diagnos? 

Ja               Nej 
Om ja, vad: 
 

2. Använder du någon typ av preventivmedel (p-piller, minipiller p-stav etc)? 

Ja               Nej 
Om ja, vad: 
 

3. Har du haft ett menstruationsbortfall på minst tre efterföljande 
menstruationer det senaste året? 

Ja               Nej 
 
 


