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One size does not fit all…

Man



METABOLISM



Muskelns energikällor

Sekunder (10-15)

60-180 min

Dagar (Timmar IMTG)

Dagar (liten 
roll som 

energikälla)

60-180 min



Energikällor vid olika intensiteter

Notera att glykolys 
måste genomgås för 
kolhydratoxidation

Notera att laktat 
bildas även här



LAKTAT – Ingen slaggprodukt

Laktat – en energikälla att räkan med vid fysiskt arbete



LAKTAT – Ingen slaggprodukt
Laktat, alanin och glycerol är substrat för glukoneogenes

Cori cykeln och glukos-alanin cykeln



Olika källor ger olika mängd energi med olika hastighet

1 glukos  2-3 ATP (anaerobt) eller 34 ATP (aerobt)

1 fettsyra med 16 kol  106 ATP

1 triglycerid med 16 kol  334 ATP

1 aminosyra  ca 10-15 ATP

Ca 2000 kcal
lager kolhydrater

Ca 100 000 – 150 000 kcal
lager av fett

100% av maximal 
hastighet

50% av maximal 
hastighet

30% av maximal 
hastighet



Hur länge räcker glykogenlagren?

75%

75%



KOLHYDRATER



Kolhydrater

Glukos Fruktos Galaktos

Sackaros

Glukos Fruktos

Laktos

Glukos Galaktos

Maltos

Glukos Glukos

Monosackarider

Disackarider

Polysackarider
Stärkelse
Glykogen

Fibrer



FODMAPS

Fermentable Oligo-Saccharides, Di-Saccharides, Mono-
Saccharides and Polyols



GLUTEN

Gluten är proteiner som 
finns i vete, råg och korn

Gluten finns inte i frukt, grönsaker, 
baljväxter, havre etc.

Vissa personer är allergiska mot gluten (celiaki), men det 
finns inget direkt vetenskapligt stöd för att man kan vara 

”glutenkänslig”

Finns inga direkta hälsomässiga skäl att undvika gluten



Aktivitet Intensitet / Duration Kolhydratintag

Låg Låg intensitet och/eller 
färdighetsbaserade sporter

3 -5 g/kg

Medel Medel intensitet, 1-2 h 5 – 7 g/kg

Hög Medel – hög intensitet, 1-3 h 6- 10 g/kg

Mycket hög Medel – hög intensitet, +4 h
Alt. vid 3 dagar KH-laddning

8 - 12 g/kg

Kolhydrater för maximal prestation



Kolhydratsladdning
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TRÄNING

10-12 g /kg 
kroppsvikt

3 dagar, 10 g/kg bw

Bussau et al 2002



Kolhydrater för maximal prestation

FÖRE

UNDER

EFTER

• 2 – 4 timmar innan
• Fylla på lever – hålla uppe blodglukos
• 1-2 g per kg kroppsvikt
• Lågt till medel GI
• Intensivt pass – lite fibrer och fett

• Snabba kolhydrater (maltodextrin, glukos, fruktos)
• Gärna vätskeform
• Torkad frukt, godis, juice, sportdryck
• 30 – 90 gram/timme

• Snabba till långsamma
• Förberedelse (fylla på) för nästa pass
• Snabbt intag vid kort tid (<8 tim) till nästa pass
• Kombinera med andra näringsämnen
• Tänk normala måltider i de flesta fallen

125 g

75 g

75 g

75 g



Kolhydrater för maximal prestation

Att ha elektrolyter i vätskan under arbete gör att:

• Man behåller törstkänslan – fortsätta dricka

• Förhindrar hyponatremi

• Förbättra vätskeupptaget & retention

Att ha kolhydrater och elektrolyter i vätskan är positivt då träningen/tävling är lång 
och svettmängden stor

Att ha kolhydrater i vätskan under arbete gör att:

• Man upprätthåller blodglukos

• Sparar på leverglykogen

• Förbättrar uthållighet och prestation

Sammansättning av sportdryck

• 40 – 80 g CHO/liter

• 0,5-0.7 g salt/liter

• Glukos/maltodextrin, fruktos (2:1 – 2:1.5)

Isoton: ca 285 mOsm/l



Kolhydrater för maximal prestation

90 g/tim

60 g/tim

30 g/tim

Minimala mängd
Munskölj

30-60 min

1-2 tim

2-3 tim

+2,5 tim

Glukos räcker

Salt vid hög 
svettning

Vätska kan skippas

500 ml/ 3-4 intag

Glukos kan räcka
Malto kan vara bra

Fruktos kan vara bra
Salt kan vara bra

500-1000 ml/tim
Intag var 15:e min

Salt är en stor fördel

Glukos kan räcka
Malto är en fördel

Fruktos är en fördel
500-1000 ml/tim

Intag var 10-15:e min

Glukos måste 
kombineras med 

fruktos

Salt är ett måste

750-1000 ml/tim
Intag var 10-15:e min

Strategier för intag 
kräver träning

Duration Mängd Typ Vätska 

Vi svettas allt från 3 dl till ca 2,5 L 
per timme, beroende på temp. 

och luftfuktighet

Vätska bör alltid intas utspritt i 
mindre volymer för att maximera 

retentionen av vätskan
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3-6 tim
innan

ca 1-2 tim
innan

Inom 2 tim
efter

3-6 tim
efter

• ”Uppladningsmålet” 
• 75-150 g kolhydrater
• Vanlig måltid
• Inte för mycket fett och 

fibrer

• Undvik stora 
mängder 
kolhydrater

• Vid behov något 
mindre ex. frukt

• Centralt återfyllnadsmåltid
• Viktigt om du ska 

träna/tävla snart igen
• Kolhydrater styrs till 

muskeln
• Fördel med snabba 

kolhydrater

• Tid för påfyllnad
• Vanliga måltider
• Det som avgör är 

när du ska prestera 
igen

• Sportdryck/snabba 
kolhydrater om >1h 
och prestation är av 
stor betydelse

Kolhydrater för maximal prestation



”Low-carb high fat” vid uthållighetsträning

SYFTE
• Tvinga muskeln att arbete med fett

• Öka mängden mitokondriella enzymer
• Ökad oxidativ kapacitet
• Spara på glykogen
• Ökad aerob prestation?



”Low-carb high fat” vid uthållighetsträning

Vad är lågt kolhydratintag?

25 E% på 2500 kcal : 156 g CHO ca 2g/kg

25 E% på 5000 kcal : 312 g CHO ca 4g/kg

Ketogen kost : < 50g CHO 

Hög fett vs. Hög fett

KOM IHÅG!
Det går åt mer syre att förbränna 

fett än vad det gör för att 
förbränna kolhydrater

Kolhydrater är upp till ca 7,5% 
effektivare bränsle än fett

Kolhydrater: 5.05 kcal/l syre Fett: 4.69 
kcal/l syre



STRATEGIER

• Långvarigt lågt intag av kolhydrater (LCHF) i flera veckor (fyller dock på med 
kolhydrater innan tävling)

• Träna två gånger per dag, inga kolhydrater mellan passen

• Träna på morgonen utan frukost

• Vänta med att äta kolhydrater timmarna efter träning

• Tufft pass på kvällen – inga kolhydrater till middag - sov - träna fastande 
på morgonen efter (sleep-low)

X 2

Periodiserade
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Men denna strategi ger ingen förbättrad prestation, snarare sänkt och försämrad 
anaerob förmåga (sprint etc.)

• Sänkt träningskvalité
• Försämrad förmåga att använda kolhydrater 
• Försämrad arbetsekonomi
• Ökad muskelproteinnedbrytning

Långvarig lågkolhydratkost (LCHF) ökar helt klar muskelns förmåga att använda fett!

Periodiserade strategier, ex. sleep-low, har däremot visats öka förmåga för 
fettoxidation och prestation – ger det bästa av två världar – metabolic flexibility

Dessa strategier är dessutom praktiskt enklare att få till och något skonsammare

”Low-carb high fat” - effekter



Periodisera Upprätthåll träningskvalité Nutrition för immunförsvar 
och muskelmassa

”Tomma” pass 1-2 ggr/v
Övriga pass med goda 

förutsättningar

Koffein
Sömn
Musik

Munskölj kolhydrater

Protein 2g/kg
Vitamin D
Omega-3

Kolhydrater efter ”tomma” 
pass

”Low-carb high fat” - periodisering
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FETT

• Fettintag  20-40 E %

• Rek. fettfördelning i kosten

- max 10 % mättat fett

- ~ 10 – 20 % enkelomättat fett

- ~ 5 – 10 % fleromättat fett

- minst 3 % EFA varav 1 % omega3

FINNS INGA SPECIELLA REKOMENDATIONER VID IDROTT 



AvokadoFet fisk

OlivoljaSolrosolja

RapsoljaNötter

MandlarFrön
Margariner

Kokosfett

Grädde
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Bacon
Smör

Glass

Friterade 
livsmedel

Industritillverkade 
bakverk Chips

Kex Kakor

Nötkött Fläskkött
Ägg Mjölkprodukter

Mest

OK!

Mindre

Håll nere



PROTEIN



Protein

o Aminosyrasammansättning
– Baseras på vårt behov av  de olika essentiella aminosyrorna (EAA)
– Bättre hos animalier 
– Flesta vegetabilier har låg mängd av en eller flera EAA

o Nedbrytbarhet
– Generellt bättre hos animalier (ca 95-97%)
– Finns vissa hämmande faktorer i vegetabilier (ca 85%)

o Vi behöver essentiella aminosyror och kväve Essentiella Ickeessentiella

Isoleucin* Alanin

Leucin* Arginin

Lysin Aspartat

Metionin Aspargin

Fenylalanin Glutamat

Treonin Glutamin

Tryptofan Glycine

Valin* Prolin

Histidin Serin

Tyrosin

Cystein

* Grenade aminosyror (BCAA)
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Proteinbehov

0.8-0.9 g/kg kroppsvikt

Tränar man ”ordentligt” ökar behovet för att tillgodose ökad 
tillväxt och ökad användning av protein som energi

1.5-1.7 g/kg kroppsvikt
Väger man 75 kg behöver man då ca 120 gram

Vid en viktminskningsperiod (kombinerat med träning) kan man 
ytterligare öka proteinintag till 2-2.5 g/kg för att bevara muskelmassa
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Högt proteinintag

• Viss ökad energiomsättning (Thermic Effect of Food)
• Ökad mättnad (via mättnadshormoner)
• Bevara muskelmassa vid viktminskning

Mettler et al  2010Longland et al  2016

4 veckor - Energi -40%  - 1.2 vs 2.4 g/kg 2 veckor - Energi -40%  - 1.0 vs 2.3 g/kg 



Protein – Stora mängder

• Hos friska individer
- I princip allt protein tas upp, men allt kan inte utnyttjas till proteinsyntes

- Protein kan omvandlas till fett, kolhydrater men praktiskt låg relevans – det centrala är energibalans
- Högt protein intag ger inte upphov till njurskada eller leverskada!
- Högt proteinintag minskar inte skelettdensitet

- Högt proteinintag inducerar inte cancer
- Högt proteintag kan påverka intaget av andra makronutrienter
- Av praktiska skäl och skev fördelning av makronutrienter bör man inte ligga på över 2.5-3 g/kg

20-30 g

10-15 g ca 2 g



Varför är protein viktigt vid träning?
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Protein – Mängd och timing 
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Spelar det roll vilken typ av protein jag äter?

o Väldigt få vetenskapliga jämförelser mellan källor finns…

o Proteinkällan i sig är inte central – dock speglar proteinkvalité mängd

o Viktigt med ett högt innehåll av aminosyror leucin (grenade aminosyror)

o Animaliska källor mer ”mängd-effektiva” (20-25 g) än vad de flesta 
vegetabiliska källorna är (30-40 g)

o Går med fördel att blanda källor – ofta det som sker i ordinarie måltid

Protein – Källa



Van Vliet et al 2015

Troligtvis 
2.5 g 

Protein – Källa



Proteinintag innan läggdags – utnyttja ett anabolt tidsrum?

• Magsäcken töms och upptag via tarm kan ske under sömn

• Intag av protein innan man somnar kan stimulera proteinsyntes under natten

• 40 g kassein innan ökar proteinsyntes efter träning jämfört mot placebo (Res 2012)

• Dock sågs inte samma positiva effekt vid intag av 30 g kassein + 2g leucin (Trommelen 2017)

• Tillskott av 27 g kassein innan sömn har setts öka muskelmassa under 3 mån träning

• Även om kassein vanligen använts i studierna är det inte visat att den källan är bättre än någon annan 

Snijders J Nutr 2015

Protein



Proteintillskott

Leucin EAALeucin LeucinBCAA

Bör man ta tillskott eller inte i samband med träning?
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Proteintillskott



Protein: Övriga näringsämnen och ”whole food matrix”

Kolhydrater
Om mängden protein är tillräcklig ger kolhydrater/insulin 

ingen ytterligare effekt på proteinsyntesen

Hur påverkar kolhydrater, fett och övriga näringsämnen proteinsyntesen vid proteinintag?

Fett
Fett fördröjer magsäcktömning och borde teoretisk dämpa effekten?

Fett-fri mjölk gav sämre respons än vanlig mjölk (Elliot 2006)

20g protein+27g  mjölkfett samma effekt som utan fett (Gorissen 2015)

Hela ägg stimulerarar proteinsyntes mer än äggvita (van Vliet 2017)

”Whole foods” verkar positivt, men mycket mer forskning krävs på området!
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Proteintillskott

Leucin EAALeucin LeucinBCAA

Bör man ta tillskott eller inte i samband med träning?
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KOSTTILLSKOTT



Evidensbaserat inom träning

Näringsämnen vid brist/behov
(functional foods)

Kreatin
Bikarbonat
Beta-alanin

Koffein
Nitrat
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Vitaminer, mineraler, antioxidanter

Intaget är ofta väl relaterat till energiintaget

Behovet täcks oftast med en varierad kost på 2500 kcal

Fokus på intag via mat – undvik tillskott

Antioxidanter finns naturligt i kroppen samt i kosten

Träning stärker kroppens egna försvar

Generellt ofarligt, men överintag kan ge negativa följder



Vitaminer, mineraler, antioxidanter

4 veckor med aerob träning 5 ggr/vecka
En otränad grupp, en tränad grupp
Placebo vs. Vit C 1000mg/d +Vit E 400IE/dag (270 mg)



Vitaminer, mineraler, antioxidanter

• B12 – Vid uteslutning av animaliska livsmedel, veganism

• Folsyra – När man ska bli eller är gravid

• Vitamin D – Låg solexponering, inga mjölkprodukter eller marina livsmedel  10 µg/ 400 IU

• Kalcium – Lågt energiintag, utesluter mjölkprodukter  800 mg

• Järn - Lågt energiintag, veganism, graviditet, kraftiga blödningar  10 mg

• Omega-3 – Äter inte fisk, skaldjur, frön och nötter  ca 1g (med hög andel EPA och DHA)

DESSA KAN BLI AKTUELLA SOM TILLSKOTT I VISSA FALL
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Koffein

Dos?

Hur fungerar det?

Biverkningar?

Koffein som tillskott ökar uthållighetsbaserad prestation. Högintensivt 1-60 min samt vid lägre intensitet över 60 min
Inte lika tydlig klar positiv effekt vid styrketräning, anaerob träning. Förbättringar på ca 1-5%

Koffein utöver sin effekt i centrala nervsystemet (antagonist mot signalsubstansen adenosin)
Ökar vakenhet, koncentration, minskar smärtupplevelse, minskar känslan av trötthet

3-6 mg/kg kroppsvikt (ofta 200-300 mg) en timme innan effekt ska erhållas. Håller i sig ca 4 timmar
Säkrast att ta tabletter eller dryck med specificerat innehåll. Stor variation i kaffe/te (En kopp kaffe 50-300 mg)
Finns individuella variationer i grad av effekt, tid tills effekt och behov av dos

Överintag ger yrsel, huvudvärk, skakningar, sömnproblem. Effekten är beroende på kroppsvikt och vana
Abstinens vid uteblivit intag om van konsument. Potentiellt reducerad effekt vid hög konsumtion – använd smart. 
Ej relevant vätskedrivande effekt.

Varför?
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180 mg80 mg 200 mg 160 mg ca 100 mg

o Kroppsvikten och vana är av stor betydelse för koffeinets effekter

o Koffeinförgiftning kan ske vid intag av 1-2 gram

o Biverkningar kan hos ovana ses vid 300 – 400 mg

o Effekten ligger kvar ca 4-6 timmar – kan skapa sömnproblem

o Kontinuerligt bruk kan skapa abstinenssymptom

o Ett (stort) problem med energidrycker kan vara just mängden energi

Koffein: Energidrycker, Kaffe…



Koffein



Koffein och genetik

Rapid Slow

Verkar konsumera 
lägre doser koffein

Adenosinreceptor-gen



Kreatin

Varför?

Dos?

Hur fungerar det?

Biverkningar?

Kreatin som tillskott ökar kapaciteten att producera högintensiv energi i muskeln. 
Medför en ökad anaerob kapacitet och kan medföra ökad muskelmassa vid styrketräning
Verkar även ha positiva kliniska effekter i hjärnan (kontusion, ischemi)

Kreatin som tillskott ökar muskelns nivåer av kreatinfosfat, som normalt räcker till 6-10 sek av hög intensitet. 
Tillskott kan ökad tiden för anaerob energiproduktion och  t.ex. medföra ökade repetitioner vid styrketräning

Börjar med en uppladdningsfas. 5 g, 5 x per dag under 5 dagar
Fortsätt sedan med 5 g per dag under period du vill ha effekt.
Tar ca 6-8 veckor att återgå till normala nivåer. Vegetarianer får oftast bättre effekt! 

Inga kända biverkningar av kreatin-monohydrat
Finns ingen direkt anledning att ta i cykler. Ta så länge du vill ha effekt
Ökar vätskeretentionen (1-2 kg ökad kroppsvikt)



Beta-alanin

Varför?

Dos?

Hur fungerar det?

Biverkningar?

Beta-alanin som tillskott ökar anaerob prestationsförmåga. Högintensivt 1-7 min
Sprint, intervaller, racketsport, ”cross-fit”

Beta-alanin bidrar till bildning av ämnet karnosin i muskeln, som är en buffert som motverkar försurning
Ökad mängd karnosin kan bidra till minskad försurning i muskeln som annars kan begränsa kapacitet

4-6 g per dag under minst 4 veckor (Kan dela upp dos i 1g x 5 intag eller t.ex. 2 doser per dag)
Fungerar inte akut utan måste laddas upp över flera veckor
Efter erhållen effekt ligger nivåerna förhöjda i ca 3 mån.

Stickningar på hud och läppar. Rodnad i huden. Hud som kliar.
Detta är helt ofarligt och något som man vänjer sig vid, effekten avtar



Nitrat

Varför?

Dos?

Hur fungerar det?

Biverkningar?

Ökar prestationen vid uthållighetsidrott. Primärt vid något högre intensitet, runt tröskel.
Ej tydligt vid lägre intensitet eller strikt anaeroba prestationer

Nitrat som intas kommer omvandlas till kväveoxid i kroppen som verkar påverka mitokondriernas funktion
Ökar mitokondriernas effektivitet och sänker syrekravet vid fysisk aktivitet

300 – 400 mg nitrat, 150-250 nitratrika grönsaker eller 500 ml rödbetsjuice. Detta per dag
Tydligast effekt vid intag upp till 3 dagar innan effekt ska erhållas

Inga kända biverkningar. Kan sänka blodtryck något. Minskad effekt vid bakteriedödande munskölj.
Individer som normalt konsumerar stora mängder gröna bladgrönsaker/rödbetor verkar redan ha ”effekt” och får 
ingen direkt effekt av ökat intag
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Gelatin – Kollagen?

• Senor och ligament utgörs till stor del av kollagen, som utgörs till del av glycin, lysin, hydroxyprolin
och hydroxylysin som finns i relativt stora mängder i gelatin
• Vitamin C är en co-factor i kollagensyntes
• Indikationer finns för att kombination av gelatin och vitamin C kan öka kollagensyntes

OBS! Blodmarkör för kollagensyntes

Intag av 15 g gelatin med 50 mg vit C i samband med hoppaktivitet (för att öka blodflödet till senor/ligament) 
ökade blodnivåer av markör för kollagensyntes (PINP - N-terminal peptide of pro-collagen I)



Gelatin & Kollagen – Kollagensyntes i ligament/ledband

• RCT med 40 unga, friska män
• 14 veckor med styrketräning
• Dagligt tillskott med 5 g 
kollagenpeptider eller placebokontroll



VIKTREGLERING



Vätska
Maginnehåll

Fett

Glykogen

Muskelmassa

AKUT VIKTNEDGÅNG

STRATEGISK VIKTNEDGÅNG

Viktnedgång



Akut viktnedgång

Hur mycket kan idrottaren gå ner?
• En förlorad kroppsvikt på 4-7% kan ske på några dagar
• Ex. förlust av 500 g glykogen ger förlust av 1350 g vatten
• Inte ovanligt att tappa 1 liter svett per timme vid hård träning  

Vilka strategier används?
• Bastu, kroppsdräkter, diuretika, kräkningar etc.
• Tömma maginnehåll
• Överdriven intensiv träning
• Kraftigt kapa matintag

Är detta positivt?
• Nej, det finns dokumenterade dödsfall
• Kan försämra prestation avsevärt
• Flera negativa konsekvenser…
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Negativa konsekvenser av aggressiv viktnedgång

• Minskad blodvolym – minskad cardiac output och försämrad värmereglering

• Elektrolytrubbningar

• Ökad känsla av utmattning

• Risk för immunosuppression

• Försämrad kognition

• Psykologisk stress

• Näringsbrist

• Nedsatt energiomsättning

• Nedreglerad muskelproteinsyntes och bensyntes
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Hur ska man gå tillväga vid akut viktnedgång

• Satsa på en viktnedgång på 2-3%  - under 2-5 dagar

• Minska intaget av natrium till 0.5 g/dag (normalt ca 3 g)

• Minska intaget av fibrer (under 10 g) ca 3 dagar innan

• Dra ner på vätskeintaget sista dygnet 

• Träna för att reducera glykogen och öka svettning 
(dock inte för intensivt, risk för utmatning inför tävling)

• Undvik intensiva svettstrategier (svåra att kontrollera)

• Låg vikt med låg energi vs. högre vikt med full energi?



Strategisk viktnedgång

STRATEGISK VIKTNEDGÅNG

FETTMASSA ↓ MUSKELMASSA →↑

Minus 500 kcal/dag 

0,5 kg per vecka

Långsiktiga mål (4-8 v)

Smarta koststrategier

Ta mätmetoders fel i beaktning

Öka, minska eller behålla träning?



Energitillgänglighet = Energiintag – Energiutgiften för träning
Sedan relaterat till FFM

PROTEIN

KOLHYDRATER

FETT

TRÄNING

TILLGÄNGLIGT 
FÖR METABOLA 

PROCESSER PER KG FETT FRI 
MASS

Energitillgänglighet



Energitillgänglighet

ENERGITILLGÄNGLIGHET EFFEKT

>45 kcal/ kg FFM Ökad kroppsmassa, hypertrofi

=45 kcal/ kg FFM Underhåll av kroppsvikt

30 - 45 kcal/ kg FFM Viktnedgång, potentiell optimering 
av kroppssammansättning

<30 kcal/ kg FFM Låg energitillgänglighet.
Hälsopåverkan och negativa effekter 

på prestation

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYm7GprZfSAhWKCywKHaJFCLcQjRwIBw&url=https://breakingmuscle.com/learn/overtraining-can-kill-you-the-3-stages-of-overtraining-part-1&bvm=bv.147448319,d.bGg&psig=AFQjCNG-Xjcq85aLKll1Ebj2oh4li_qCDA&ust=1487428546536507


Relative energy deficiency in sport, RED-S Negativt för hälsan – negativt för prestation

Temp.
reglering

Energibrist



Energibalans

PROTEIN

KOLHYDRATER

FETT

Fysisk aktivitet

Termogenes

Basalmetabolism

VIKTUPPGÅNG VIKTNEDGÅNG

VIKTSTABIL

Ger hög mättnad
Bevara muskelmassa

Möjliggör hög grad 
fys. aktivitet

Kan bryta en 
kosttrend

Viktnedgång sänker 
aktivitetsgrad

Protein högt
Fett lågt

BMR minskar 
med minskad 
kroppsmassa



Högt proteinintag

• Ökad energiomsättning
• Ökad mättnad
• Bevara muskelmassa vid viktminskning

Mettler et al  2010Longland et al  2016

• 4 veckor 
• Energi -40%  
• 1.2 vs 2.4 g/kg 

• 2 veckor 
• Energi -40%  
• 1.0 vs 2.3 g/kg 



LCHF
• Det finns inget vetenskapligt stöd för att en kost med lite kolhydrater är bättre för viktnedgång än en kost 

med lite fett

• Det finns ingen metabol fördel med låg-kolhydratkost och det är inte insulin som gör en överviktig

• LCHF kan ge en större initial effekt och kan vara fördelaktigt vid diabetes typ 2, men är även beroende på 
livsmedelsval och kostsammansättning

Skillnad i energiutgift mellan dieter Skillnad i fettbalans mellan dieter

Hall and Guo 2013



Försök behåll kolhydrater och reducera fett

• För lite kolhydrater kommer försämra prestation och återhämtning

• För lite kolhydrater ökar risk för trötthet

• Finns inget stöd för att högfett ger metabol fördel!

• Kolhydratintag bör vara 3-5 g/kg eller mer beroende på idrott

• Viss mängd fett behövs, 0.75 – 1 g/kg

• Dock viktigt med typ av kolhydratkälla!

Kolhydrater vs fett



Strategier vid viktnedgång

Högt proteinintag (ca 2.5 g/kg) – sprid intaget

Reducera primärt fett innan kolhydrater (kvalitet..)

Satsa på kost med låg energitäthet (<=1kcal/g) – ej ultra-pro.

Mat som håller dig mätt – vatteninnehåll, fibrer, värme

Vid träning – undvik extra mål, timing på de stora måltiderna

Planera, var beredd, hitta motivation, hitta distraktion 
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info@peptideconsulting.se

@peptideconsulting

@MobergPhD

@Peptide Consulting
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