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Sammanfattning 
 
Introduktion 
 
På grund av att det i dagens samhälle finns en stor andel individer med övervikt och fetma, är 

det både av intresse att undersöka om fastande uthållighetsträning kan optimera 

substratutnyttjandet av fett, men även ifall det påverkar sinnesstämning och upplevd 

ansträngning för att se över om det är en hållbar träningsmetod att träna i ett fastande tillstånd.  

 
Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka betydelsen av submaximalt uthållighetsarbete i ett 

fastande tillstånd jämfört med ett icke-fastande tillstånd på substratutnyttjande, upplevd 

ansträngning och sinnesstämning hos tränade kvinnor. 

 
Metod 
 
En cross-over studie utfördes på 10 kvinnor som randomiserades i två grupper, där hälften 

fick börja med att utföra ett submaximalt uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd och den 

andra hälften i ett icke-fastande tillstånd. Deltagarna utförde två submaximala cykelarbeten på 

65% av VO2max i 50 minuter. Under arbetet mättes substratutnyttjandet genom indirekt 

kalorimetri. Före och efter uthållighetsarbetet togs blodglukos- och blodlaktatkoncentration 

och under arbetet skattades upplevd ansträngning genom Borgskalan. Ett POMS-test utfördes 

efter arbetet för att undersöka sinnesstämning hos testpersonerna.  

 
Resultat 
 
Studiens resultat visade att RER samt sinnesstämning inte skiljde sig signifikant mellan 

tillstånden (P>0,05). I motsats till detta visades en signifikant högre upplevd ansträngning 

under uthållighetsarbetet i det fastande tillståndet (P=0,001). 

 
Slutsats  

 
Studiens resultat tyder på att ett uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd varken bidrar till ett 

högre substratutnyttjande av fett eller en sämre sinnesstämning. Däremot upplevs 

ansträngningen vara högre i ett fastande tillstånd jämfört i ett icke-fastande tillstånd.  

 
Fettutnyttjande, trötthet, humör  
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Introduktion 
 
Regelbunden fysisk aktivitet tillsammans med en hälsosam kosthållning rekommenderas då 

det främjar hälsan, förlänger livet, leder till att bibehålla en hälsosam kroppsvikt och minskar 

risken för kroniska sjukdomar (Manore et al., 2014). Även livskvaliteten främjas av fysisk 

aktivitet då det ökar det psykiska välbefinnandet och den fysiska hälsan. Trots detta finns det 

idag en stor andel män och kvinnor med övervikt och fetma (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

För att förlora kroppsfett och minska i vikt är ett träningsprogram lika viktigt som att inta rätt 

kost (Paoli et al., 2011). I tidningar idag skrivs det ofta råd och rön om metoder och aktiviteter 

för viktminskning (Axelsson & Olander, 2005). En av dessa metoder belyser hur en ökad 

viktminskning kan ske genom att träna i ett fastande tillstånd. För individer som tränar på 

morgonen kan det vara så att de tränar fastandes på grund av tidsbrist då de inte har möjlighet 

att äta frukost innan träning (Paoli et al., 2011). Det kan även vara så att vissa individer tränar 

i ett fastande tillstånd ifall viktminskning är huvudsyftet med träningen, då det kan bidra till 

en ökad fettförbränning (Dinato de Lima et al., 2015). För att lyckas bibehålla sin vikt efter en 

viktminskning krävs det att fysisk aktivitet upprätthålls (Weng & Phelan, 2005). Upplevelsen 

av träningen är en viktig faktor för hur individen kommer känna sig inför fortsatt träning 

(Faskunger & Hemmingsson, 2015). Glädje och välbehag är en utav de viktigaste drivkrafter 

för att upprätthålla fysisk aktivitet (Young et al., 2010; Teixeira et al., 2005; Faskunger & 

Hemmingsson, 2015), och är en vanlig anledning till att träna (Steinhardt & Dishman, 1989). 

Vanligt förekommande barriärer för träning är trötthet och att känna sig utmattad och uttråkad 

av sin träning (Steinhardt & Dishman, 1989).  

  
Det finns därmed ett intresse att undersöka hur ett fastande uthållighetsarbete påverkar 

individer på både ett fysiologiskt och psykologiskt plan. Denna studie kommer belysa 

fysiologiska och psykologiska aspekter inom fysisk aktivitet. Det som kommer presenteras i 

introduktionen är en allmän kännedom om energiutnyttjande under fysisk aktivitet, och 

därefter presenteras hur kroppen påverkas av ett uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd samt 

vad tidigare forskning visat. Avslutningsvis presenteras hur upplevd ansträngning och 

sinnesstämning påverkas av ett uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd. 

 
Kroppens utnyttjande av näringsämnen under fysisk aktivitet  
 
Fett och kolhydrater är de viktigaste energikällorna för uthållighetsarbete (De Glisezinski et 

al., 1998; Jeukendrup & Gleeson., 2014). Både kolhydrater och fett lagras i kroppen, där fett 
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innefattar 92% och kolhydrater 2% av all endogen lagrad energi (Jeukendrup, 2003). I 

jämförelse med energin som kan utnyttjas från kolhydrater och proteiner, är fettdepåerna 

mycket stora (Jeukendrup & Gleeson, 2014; Katch et al., 2011). Lagringsformen av 

kolhydrater är glykogen, vilket främst lagras i muskulatur och lever. Glykogen bryts ner till 

glukos i levern och frisätts därefter till cirkulationen. Vid höga intensiteter är muskelglykogen 

det viktigaste substratet för att generera energi. Glukos är även det enda bränsle som hjärnan 

använder (Jeukendrup & Gleeson, 2014). Fett lagras främst som triglycerider i fettvävnad och 

i muskelfibrerna som intramuskulära triglycerider (IMTG), där det även finns en mindre 

mängd cirkulerande fettsyror i plasma (Romijn et al., 1993).  

  
Vid lågintensivt uthållighetsarbete kommer fettkällan främst från plasma och fettvävnad, 

medan fettkällan vid medelintensivt uthållighetsarbete främst kommer från IMTG. 

Triglyceriderna bryts ner till fettsyror och glycerol för att kunna producera energi (Jeukendrup 

& Gleeson, 2014). När blodflödet ökar i samband med uthållighetsarbete, utsöndrar 

fettvävnaden fler fria fettsyror till de aktiva musklerna för energimetabolism. Detta inträffar 

under låga till måttliga intensiteter (Jeukendrup & Gleeson, 2014; Katch et al., 2011). Vid 

höga intensiteter sker en minskning av blodflödet i fettvävnaden som orsakas av att 

fettsyrorna ackumuleras i fettvävnaden, vilket begränsar fettsyrorna och glycerolen från att gå 

ut i blodcirkulationen (Jeukendrup & Gleeson, 2014). Under lågt- till medelintensivt 

uthållighetsarbete är utnyttjandegraden av fett som störst. Vid en ökad träningsintensitet sker 

en gradvis övergång från fett- till kolhydratoxidation. Vid över 65% av maximal 

syreupptagningsförmåga (VO2max) hämmas fettoxidationen och minskar till låga värden 

(Hawley et al., 1998; Jeukendrup, 2003). En annan observation är att fettoxidationen ökar när 

arbetet utförs under en längre tid (Achten & Jeukendrup, 2004a), men minskar sedan gradvis 

efter cirka två timmar (Romijn et al., 1993). Att metabolismen skiftar från fett till kolhydrater 

i och med en ökad intensitet grundar sig i att produktionen av energi från fett tar mycket 

längre tid i jämförelse med kolhydrater, samt att mer syre behövs för att bilda energi från fett 

jämfört med kolhydrater. Laktat som bildas genom nedbrytningen av glykogen ökar vid höga 

aeroba träningsintensiteter, vilket hämmar oxidationen av fett och är ytterligare en förklaring 

till att oxidationen övergår från fett till kolhydrater vid ökad intensitet (Hawley et al., 1998). 

 
Mätning av energiförbrukning och substratutnyttjande utförs genom en indirekt kalorimetri, 

vilket mäter inandad syre (VO2) och utandad koldioxid (VCO2) (Katch et al., 2011). 

Respiratorisk kvot (RQ), eller även kallad Respiratory Exchange Ratio (RER), står för 
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förbrukad mängd syre (O2) i förhållande till producerad mängd koldioxid (CO2), vilket är 

information som används vid beräkning av substratutnyttjande under fysiskt arbete 

(Jeukendrup & Gleeson, 2014). Halten av O2 och CO2 skiljer sig i förhållande till vilket 

substrat som kroppen använt sig av, det vill säga hur stor del av den totala 

energiförbrukningen som kommer från fett respektive kolhydrater. Kvoten av kolhydrater och 

fett bestämmer RER (Kenney et al., 2012), där ett RER-värde på 0,7 visar en fettoxidation på 

100%. När RER stiger till 1,0 stiger energiförbrukningen, och då är kolhydrater det enda 

bränslet som oxideras. Då det är en liten mängd protein som oxideras bortser man från detta i 

dessa beräkningar (Jeukendrup & Gleeson, 2014). 

 
Kolhydrat- och fettmetabolism 
 

Allt muskelarbete förlitar sig på energi i form av ATP (Adenosintrifosfat). Glykolysen är 

första steget i bildandet av ATP och innefattar nedbrytning av glukos (eller glykogen) som ger 

ämnet pyruvat. Denna process kräver inte syre, men för att energiprocessen ska fortsätta 

måste pyruvat avlägsnas från glykolysen. Pyruvat transporteras till mitokondrierna där det 

omvandlas till acetyl-koenzym A (acetyl-CoA), koldioxid och vatten i en aerob process då 

syre finns tillgängligt (Jeukendrup & Gleeson, 2014; Lodish et al., 2000). När tillgängligheten 

av syre är för lågt för ett givet arbete omvandlas pyruvatet till laktat genom en anaerob 

process i glykolysen. Bildningen av acetyl-CoA kan även komma från nedbrytningen av 

fettsyror, en process som kallas beta-oxidation. Innan detta kan ske bryts triglycerider ner till 

fettsyror och glycerol genom en process kallad lipolys. Acetyl-CoA bildat från glukos och 

fettsyror förbränns i citronsyracykeln till ATP, ADP (Adenosintrifosfat) och koldioxid och 

väteatomer som restprodukter (Jeukendrup & Gleeson, 2014). Väteatomerna som bildats 

transporteras av coenzymerna NADH och FADH2 till elektrontransportkedjan, där ADP 

regenereras till ATP för att på sätt utvinna ännu mer energi (Jeukendrup & Gleeson, 2014; 

Lodish et al., 2000). ATP bildningen från glukos bidrar till 38 ATP per molekyl glukos, 

medan ATP bildningen från fettsyror bidrar till 130 ATP-molekyler. Oxidation av fettsyror 

utvinner därmed mer energi än oxidation av kolhydrater. Fettoxidation kräver däremot mest 

syre, vilket är nödvändigt under långvariga uthållighetsarbeten (Jeukendrup & Gleeson, 

2014). 
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Kroppens utnyttjande av näringsämnen vid träning i ett fastande tillstånd 
 
Fasta kan definieras som avsaknad av mat, det finns dock ingen tydlig definition av den tid 

efter sista intaget där fastandet kan sägas börja. Däremot brukar en natts fasta vanligtvis vara 

mellan 8–12 timmar (Maughan et al., 2010). Effekten av uthållighetsarbete i ett fastande 

tillstånd jämfört med ett icke-fastande tillstånd har varit ett område av stort intresse och är 

idag ett intensivt debatterat ämne (Haxhi et al., 2012). Detta intresse beror på observationer av 

fördelaktiga metaboliska anpassningar som är särskilt förekommande under uthållighetsarbete 

i ett fastande tillstånd (Hansen et al., 2017). Ett föreslaget tillvägagångssätt för att gå ner i vikt 

är att träna i ett fastande tillstånd, innan frukost intagits (Dinato de Lima et al., 2015). 

Förslaget bottnar i att uthållighetsarbete som utförts före frukost har visats öka oxidationen av 

fett samtidigt som oxidationen av kolhydrater varit lägre (De Bock et al., 2005; Shimada et 

al., 2012). Detta har synliggjorts genom en förhöjd lipolyshastighet (Wu et al., 2003) och att 

RER-värdet bibehållits lågt, vilket visar på ett högre utnyttjande av fett som energikälla (Paoli 

et al., 2011). Efter en natts fasta är leverglykogenet avsevärt mindre på grund av att vävnader 

såsom hjärnan har förbrukat glukoset under vila (Jeukendrup & Gleeson, 2014). Den mindre 

utnyttjandegraden av kolhydrater under fasta syftar till att spara på kroppens begränsade 

kolhydratdepåer åt de vävnader som är beroende av kolhydrater som energikälla, till exempel 

nervsystemet, röda blodkroppar (Maughan et al., 2010) och hjärnan (Jeukendrup & Gleeson, 

2014). Som bevis på detta har uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd visats förbättra 

lagringen av muskelglykogen trots lägre nivåer av cirkulerande glukos (De Bock et al., 2008; 

Stannard et al., 2010). Majoriteten av forskning visar även att blodglukosnivåerna antingen 

hålls stabila eller ökar något under denna typ av arbete (Lane et al., 2013; Scott et al., 2012; 

Wu et al., 2003). Stabiliseringen av blodglukosnivåer under ett fastande tillstånd är sannolikt 

ett resultat av lägre blodinsulinnivåer och högre koncentration av katekolaminer, vilket i sin 

tur leder till ett mindre utnyttjande av lever- och muskelglykogen. Dessa hormonella 

förändringar motverkar uppkomsten av hypoglykemi under ett uthållighetsarbete i ett fastande 

tillstånd (Hansen et al., 2017). De lägre insulinnivåerna i blodet under ett fastande 

uthållighetsarbete resulterar i en mindre inhibering av lipolysen (Horowitz et al., 1997), 

samtidigt som den högre koncentrationen av adrenalin (De Bock et al., 2005) ökar 

lipolysaktiviteten (Enevoldsen et al., 2004). Denna metaboliska adaption tros resultera i en 

större minskning i kroppsfett (Hansen et al., 2017), något som motiverar för en diskussion 

huruvida uthållighetsträning i ett fastande tillstånd är fördelaktigt för personer som vill gå ner 

i vikt. 
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Det finns idag ett flertal studier som har undersökt ifall fettoxidationen påverkas av 

tidpunkten för träning i förhållande till frukost, i fastande tillstånd respektive icke-fastande 

tillstånd. Dessa studier har visat att ett uthållighetsarbete innan frukost, och därmed i ett 

fastande tillstånd har en mer fördelaktig akut effekt på fettoxidationen hos unga män i 

jämförelse med uthållighetsarbete efter frukost (Iwayama et al., 2015a; Iwayama et al., 2015b; 

Shimada et al., 2013). Dessa studier är gjorda på både uthållighetstränade unga män 

(Iwayama et al., 2015b; Shimada et al., 2013) och fritidsaktiva unga män (Iwayama et al., 

2015a). Studierna undersökte fettoxidationen under 24 timmar i en kontrollerad metabolisk 

kammare och var utformade med två och tre träningssessioner, där en av sessionerna utfördes 

efter en natts fasta (Iwayama et al., 2015a; Iwayama et al., 2015b; Shimada et al., 2013). 

Träningsprotokollen under sessionerna var 100 minuter träning före frukost, 100 minuter 

träning efter lunch eller 50 minuter träning före frukost och 50 minuter efter lunch på 65% av 

VO2max (Iwayama et al., 2015b). I studien av Iwayama et al. (2015a) låg träningssessionerna 

istället innan frukost, efter lunch eller efter middag och utfördes på 50% av VO2max under 60 

minuter. Shimada et al. (2013) undersökte fettoxidationen under 24h efter en träningssession 

före och efter frukost på 50% av VO2max i 60 minuter. Trots att fettoxidationen visades vara 

högre vid träning före frukost än efter, har det däremot inte visats någon skillnad i varken 

fettoxidation eller energiförbrukningen de efterföljande 24 timmarna i förhållande till 

tidpunkten för träning före och efter frukost (Iwayama et al., 2015b; Shimada et al., 2013).  

 
Gonzalez et al. (2013) visade också en högre fettoxidation under träning i ett fastande tillstånd 

efter en natts fasta, där träningsintensiteten låg på 60% av VO2peak i 59 minuter. I denna studie 

var även den akuta genomsnittliga energiförbrukningen större hos individer som tränade i ett 

fastande tillstånd. Studien innefattade friska unga män som utförde fyra olika sessioner med 

vila innan frukost, träning innan frukost, vila efter frukost och träning efter frukost. En studie 

av Paoli et al. (2011) visade även att vid moderat uthållighetsträning i 36 minuter på 65% av 

maximal hjärtfrekvens (HRmax), är uthållighetsarbete efter frukost mer fördelaktigt för 

viktminskning under en längre period. Detta genom en ökad ämnesomsättning och minskad 

RER timmar efter den fysiska aktiviteten hos unga tränade män. De Bock et al. (2008) visade 

däremot att en 6 veckors interventionsstudie i ett fastande tillstånd efter en natts fasta, 

respektive ett icke-fastande tillstånd, har en liknande effekt på fettoxidationen under ett två 

timmars uthållighetsarbete på cykel vid en konstant belastning hos unga fysiskt aktiva män. 

Testerna som utfördes före och efter interventionen utfördes efter intag av en kolhydratrik 

frukost hos alla försökspersoner. Trots att studien inte visade en högre fettoxidation, var 
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glykogennedbrytningen lägre hos försökspersonerna som tränat i ett fastande tillstånd i 

jämförelse med de som tränat efter intag av en kolhydratrik frukost. 

 
Majoriteten av forskningen som finns idag på substratutnyttjande är gjorda på män. Det finns 

dock studier som visat att det finns könsskillnader på substratanvändning under 

uthållighetsarbete där kvinnor visade ett lägre RER och därmed använde sig av mer fett som 

substrat i jämförelse med män (Carter et al., 2001; Friedlander et al., 1998). Studien av Carter 

et al. (2001) undersökte skillnaden i substratoxidation och glukos- och glycerolomsättning hos 

friska unga män och kvinnor vid ett uthållighetsarbete på 60% av VO2peak i 90 minuter. 

Studien av Friedlander et al. (1998) undersökte den metaboliska responsen hos unga otränade 

kvinnor i åldern 18–35 under 60 minuter uthållighetsarbete på 60% av VO2peak efter en 12 

veckors interventionsstudie. En studie av Roepstorff et al. (2002) visade däremot ingen 

signifikant skillnad mellan könen på substratoxidationen vid ett givet submaximalt arbetet. 

Substratoxidationen mättes från muskelbiopsier efter ett uthållighetsarbete på cykel i 90 

minuter med en intensitet på 85% av VO2peak. Testpersonerna var unga uthållighetstränade 

män och kvinnor. En studie av Romijn et al. (2000) som undersökte vältränade kvinnor efter 

en natts fasta på 10–12 timmar, visade inte heller någon skillnad i substratutnyttjande mellan 

könen i ett fastande tillstånd vid 25% och 65% av VO2max under 60 minuter, och vid 85% av 

VO2max under 30 minuter. Romijn et al. menar dock att substratanvändningen kan se 

annorlunda ut hos kvinnor på grund av hormonella skillnader. Då kvinnor har en större relativ 

mängd kroppsfett kan detta också ses som en potentiell orsak till att det kan finnas en skillnad 

i substratmetabolismen mellan män och kvinnor. Detta genom en ökad tillgänglighet av 

fettsyror som i sin tur kan leda till en högre fettoxidation (Romijn et al., 2000). På grund av 

detta finns en ovisshet om könsskillnader existerar huruvida män och kvinnor svarar på 

uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd. Det finns därför ett behov av att se över hur fastande 

uthållighetsarbete påverkar val av energisubstrat hos kvinnor, och ifall detta skulle vara en 

fördelaktig strategi för att optimera substratutnyttjandet av fett.   

 
Upplevd ansträngning och sinnesstämning vid fastande- respektive icke-

fastande uthållighetsarbete 

 
Ett vanligt test inom det idrottspsykologiska fältet är POMS-test (Profile of Mood States) 

(Biddle & Mutrie, 2008), och har använts i stor utsträckning för bedömning av humör i 

motions- och idrottsmiljöer (Terry & Lane, 2000), men mäter även psykologiskt 

http://onlinelibrary.wiley.com.db.ub.oru.se/doi/10.1113/EP085369/full#eph1737-bib-0026
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välbefinnande (Morfeld et al., 2007). Testet innefattar 65 adjektiv som individen tar ställning 

till och skattar på en skala från 0 till 4, där 0 betyder “inte alls” och 4 betyder “väldigt 

mycket” (Berglund, 1996). Testet bedömer sex olika dimensioner av sinnesstämning: ilska, 

förvirring, depression, trötthet, anspänning och vigör (McNair & Lorr, 1964; Terry, et al. 

2001). Varje sinnestämningskategori består av ord som beskriver denna sinnesstämning och 

orden är graderade utifrån hur stort inflytande de har på den aktuella sinnesstämningen 

(Norcross, 1984). Vid ett tillstånd av överträning har POMS-test karaktäriserats av en hög 

totalskattning, en låg vigör och ökad trötthet. Det finns däremot ingen specifik nivå där det 

går att säga att en individ är övertränad (Berglund, 1996).  

 

Det finns idag en brist på forskning huruvida uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd 

påverkar psykologiska aspekter, som upplevd ansträngning och sinnesstämning. Trötthet i 

samband med uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd har visats vara kopplad till en 

kombination av fysiologiska och psykologiska förändringar (Nieman et al., 1987). Ur det 

psykologiska perspektivet visade Nieman et al. att ett uthållighetsarbete efter 27 timmar fasta 

i jämförelse med ett icke-fastande tillstånd, gav en högre trötthet uttryckt i POMS-test hos 

friska medelålders män. Tröttheten hos de fastande försökspersonerna återspeglade även ett 

förhöjt RPE-värde (Rating of Perceived Exertion) på Borgskalan under ett uthållighetsarbete 

till utmattning på 70% av VO2max. En studie gjord på unga fotbollsspelare under fastemånaden 

Ramadan, visade med hjälp av RPE och POMS-test, att deras upplevda ansträngning och 

trötthet var högre vid aeroba och anaeroba tester under fastan jämfört med innan fastan 

påbörjades (Chtourou et al., 2011). Det har även visats att träning efter en natts fasta på 12 

timmar ökar både trötthet och hunger efter ett 90 minuters uthållighetsarbete med intensiteten 

60% av VO2peak och under 6,4 km cykling hos unga friska män och kvinnor (Paul et al., 

1996). Utöver detta ökar även individens mentala trötthet och spändhet samt att den kognitiva 

reaktionsförmågan försämras efter träning efter en natts fasta på 12 timmar (Veasey et al., 

2013). Backhouse et al. (2005) har i sin studie på unga uthållighetstränade män visat att ett 

kolhydratintag innan och under ett uthållighetsarbete ökade känslan av njutning och gav en 

mindre ökad RPE under ett långvarigt cykelpass på 70% av VO2max under 2 timmar, i 

jämförelse med en grupp som tränade efter en natts fasta.  

 
På grund av hur dagens samhälle ser ut med en stor andel individer med övervikt och fetma, 

och som är i behov av träning med fokus på viktnedgång, är det viktigt att hitta en optimal 

träningsstrategi för en ökad fettförbränning. Det är därför också viktigt att se över hur ett 
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uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd påverkar sinnesstämning och upplevd ansträngning, 

då det kan tänkas att en sämre sinnesstämning och en ökad ansträngning skulle kunna 

möjliggöra en mindre känsla av njutning och därmed en mindre benägenhet till att träna. Det 

är av stor vikt att hitta en effektiv träningsform för viktnedgång som även kan upprätthållas 

under en längre period i samband med en positiv sinnesstämning hos individen. Hypotesen för 

denna studie var att ett uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd bidrar till ett högre akut 

substratutnyttjande av fett, karaktäriserats av ett lägre RER, jämfört med ett icke-fastande 

tillstånd hos tränade kvinnor. Studiens andra hypotes var att ett fastande tillstånd ger en ökad 

upplevd ansträngning under ett uthållighetsarbete och en sämre sinnesstämning efter arbetet i 

jämförelse med icke-fastande tillstånd.  

 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka betydelsen av submaximalt uthållighetsarbete i ett 

fastande tillstånd jämfört med ett icke-fastande tillstånd på substratutnyttjande, upplevd 

ansträngning och sinnesstämning hos tränade kvinnor. 

 

Metod  
 
Urval  
 
Testpersoner rekryterades genom förfrågan via studentgrupper på Facebook där information 

om studien och inkluderingskriterier lades upp. Studien sökte kvinnor mellan 18–40 år. 

Åldersgruppen var ett bekvämlighetsurval då dessa var lättillgänglig via rekrytering, samtidigt 

som kvinnor valdes på grund av att det finns få studier gjorda på kvinnor inom studiens 

område. Ett annat kriterium var att deltagarna utförde fysisk aktivitet minst två gånger i 

veckan, antingen genom styrketräning eller konditionsträning. Studien inkluderade enbart 

personer som var friska och hälsosamma. På grund av en brist på överviktiga intressenter för 

studien, valdes istället normalvikt som ett inklusionskriterie för att få en så homogen grupp 

som möjligt. Detta motsvarar 18,5–25 enligt Body Mass Index (BMI). Studien exkluderade 

individer som följde någon specifik kosthållning, som exempelvis LCHF (Low Carb High 

Fat), på grund av att en fettrik kosthållning har visats öka substratutnyttjandet av fett under 

submaximalt uthållighetsarbete (Helge et al., 1996; Schrauwen et al., 2000; Vogt et al., 2003; 

Zajac et al., 2014). Ett annat exklusionskriterie var en vana av att ofta träna i ett fastande 
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tillstånd. Varför detta var ett exklusionkriterie grundade sig i att de möjligtvis hade kunnat 

uppleva träningen annorlunda i jämförelse med någon som sällan eller aldrig tränar i ett 

fastande tillstånd.  

 
Etiska överväganden 
 
Deltagarna informerades både skriftligt innan studiens gång, men även muntligt vid första 

testtillfälle om studiens syfte, utförande och etiska överväganden. De fick vid första 

testtillfälle underteckna ett skriftligt formulär där de bekräftade att de var friska och 

införstådda i studiens syfte, genomförande och villkoren för deltagandet (se bilaga 1). 

Deltagarna informerades om att det var frivilligt att delta i studien och att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan om så önskades utan negativa konsekvenser som följd. Information 

gavs kring eventuella risker med uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd (Thomas et al., 

2015; Vetenskapsrådet, 2002), då det kan medföra orkeslöshet, trötthet och yrsel. Information 

gavs även kring de blodprover som skulle tas. Då alla deltagare var över 18 år hämtades 

samtycke från deltagarna själva. De informerades även om att personliga uppgifter skulle 

förvaras så obehöriga inte kunde ta del av dessa och att insamlade uppgifter endast skulle 

användas för forskningsändamål (Thomas et al., 2015; Vetenskapsrådet, 2002). 

 
Studiedesign och procedur 
 
Studien utformades som en cross-over design där det initialt gjordes ett VO2max-test, följt av 

två submaximala cykeltester. Deltagarna randomiserades genom en lottning för att bestämma 

i vilken ordning de skulle utföra de submaximala testen, där de vid ena tillfället åt frukost och 

det andra tillfället kom till laboratoriet i ett fastande tillstånd. Innan studien genomfördes en 

pilotstudie där testledarna själva utförde testerna och bekantade sig med utrustningen. Två 

olika metoder för hur belastningen skulle räknas ut testades och därefter valdes den metod 

som testledarna ansåg vara bäst lämpad för deltagarna. Vid första metoden beräknades 65% 

av den maximala belastningen i watt, som uppnåddes under VO2max-testet och den andra 

metoden utgick ifrån VO2max, där belastningen bestämdes utifrån när 65% av VO2max 

inträffade. Den första metoden ansåg testledarna skulle vara för ansträngande för att cykla på i 

50 minuter, och därför valdes istället den andra metoden för träningsprotokollet.  

 
Mätningarna standardiserades genom att använda samma utrustning under alla tester. 

Testpersonerna rekommenderades att avstå från att inta en stor måltid 1,5–2 timmar innan 
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både VO2max-testet och det submaximala testet i det icke-fastande tillståndet. Detta för att 

undvika illamående under testerna. De informerades om att avstå från fysisk ansträngande 

aktivitet i minst 48 timmar, att avstå alkohol i minst 24 timmar innan testtillfälle och att 

koffein inte fick intas minst 3 timmar innan testtillfälle.  

 
För att testpersonerna i studien inte skulle vara tvungna till att äga en våg eller ha kunskap om 

kaloriinnehåll i sin kost, kontrollerades kostintaget innan testtillfällena genom att deltagarna 

fick föra en kostdagbok över vad de åt för måltider dagen innan de två submaximala testerna. 

Kostdagboken innefattade måltider från frukost till kvällsmål för att sedan dagen innan andra 

testtillfället i så stor mån som möjligt äta samma eller en liknande kost i form av likvärdiga 

makronutrienter. Detta gjordes för att möjliggöra en liknande förutsättning inför de båda 

submaximala testen gällande substratutnyttjande. I kostdagboken skrev de även ner vad de åt 

till frukost inför det tillfälle då de utförde testet i det icke-fastande tillståndet. Deltagarna gav 

innan studien information via mail om hur deras dagliga kostintag såg ut för att undersöka 

kosthållning och frukostintag. Svenska näringsrekommendationer (2005) rekommenderar att 

en frukost ska innefatta 20–25% av det dagliga energiintaget och en måltid innan ett 

uthållighetsarbete kan enligt Jeukendrup & Gleeson (2014) innehålla kolhydratkällor som 

bröd, müsli, gröt och juice som exempel. Då vissa deltagare åt väldigt lite till frukost, gavs 

några exempel på frukostmål utifrån dessa livsmedel för att få en någorlunda likhet i 

frukostintag för alla deltagare mot dessa rekommendationer (se bilaga 2). Med hjälp av 

informationen i kostdagboken gick det att utläsa vad testpersonerna åt, men inte hur mycket. 

Exakt mängd behövde inte anges då detta eventuellt skulle kunna få många av deltagarna att 

anse att studien var för tidskrävande och komplicerad. Det submaximala testet som utfördes i 

det fastande tillståndet standardiserades genom 12 timmar fasta. Ifall testtillfället låg klockan 

08.00 fick sista måltid intas senast 20.00 kvällen innan och ifall testtillfället låg klockan 10.00 

fick sista måltid intas senast 22.00 kvällen innan. Alla testtillfällen gjordes med minst 72 

timmars mellanrum och maximalt sju dagar, med undantag för en deltagare som på grund av 

sjukdom fick senarelägga ett av sina testtillfällen. Detta tidsspann valdes för att undvika 

efterföljande trötthet från första testtillfälle och för att undvika en effekt på 

kroppssammansättning eller dylikt med för lång tid mellan testtillfällen.  

 
Mätmetoder 
 
Samtliga mätningar och tester utfördes i en standardiserad och kontrollerad miljö i ett 

laboratorium och BIA-rum på Örebro Universitet. Studien hade som avsikt att mäta 
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substratutnyttjande genom RER-värde, upplevd ansträngning, sinnesstämning, blodlaktat- och 

blodglukoskoncentration. 

 
Maximal syreupptagningsförmåga 
 
Ett VO2max-test utfördes innan de submaximala testerna för att mäta den maximala 

syreupptagningsförmågan hos deltagarna med hjälp av gasutbytessystemet Oxycon Pro 

(Jaeger Oxycon Pro). Systemet är validerat och reliabelt för bestämningen av VE, VO2, 

VCO2, RER (Carter & Jeukendrup, 2002; Rietjens et al., 2001) och mäter även HR. 

Resultatet från VO2max-testet användes för senare bestämning av arbetsbelastning under de 

submaximala testen. VO2max-testet utfördes på en Monarkcykel (Monark LC6) för samtliga 

deltagare. Testet började med en fem minuters uppvärmning på 60W innan startbelastningen 

på 85W lades på. För varje minut ökade belastningen med 25W (Maud & Foster, 2006), 

samtidigt som testpersonerna hade en trampfrekvens på 70 varv per minut (rpm) genom hela 

testet. Detta belastningsprotokoll valdes utifrån ett antal frågor om deltagarnas 

träningshistoria innan studien, och som förutspåddes skulle orsaka en viljemässig trötthet 

mellan 8–10 minuter hos samtliga deltagare (Yoon et al., 2007), vilket det gjorde. 

 
Innan testet kalibrerades utrustningen samt att luftfuktigheten kontrollerades vid varje tillfälle. 

Cykeln justerades efter bekvämlighet och längd för testpersonerna (knäet skulle vara lätt böjt 

då pedalen var i nedre läge) och registrering av hjärtfrekvensen under testen mättes med ett 

pulsband (Polar T34). Testpersonerna uppmanades att cykla till maximal trötthet eller tills de 

inte klarade att hålla 70 rpm. I slutet av varje minut fick testpersonerna skatta sin subjektivt 

upplevda ansträngningsgrad på Borgs 14-gradiga RPE-skala. Skalan går från 6 till 20, där 6 

innebär ingen ansträngning alls och 20 innebär maximal ansträngning (Borg, 1982). Under 

testet fick deltagarna verbal uppmuntran att fortsätta tills de inte orkade mer. Cirka 3 minuter 

efter avslutat test mättes blodlaktatnivåer med hjälp av en laktatmätare (Nova Biomedical 

Lactate Plus). Ett kapillärt blodprov togs med ett stick i fingertoppen på den icke-dominanta 

handen med hjälp av en lansett. Bestämning ifall VO2max uppnåtts grundade sig i att minst tre 

av följande kriterier observerats: en platå i VO2max trots belastningsökning, ett RER-värde 

över 1.10, RPE över 16, en längre arbetstid än 6 minuter, att HRmax låg inom 15 slag från 

predikterad maxpuls (220 – ålder) och en blodlaktatkoncentration över 8 mmol/l (Duncan et 

al., 1997; Ekblom-Bak et al., 2014; Howley et al., 1995). Alla deltagare uppnådde minst tre av 

dessa kriterier. 
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Kroppsammansättning 
 
Mätning av kroppssammansättning utfördes med en 4-punkts bioimpedansvåg (Tanita MC-

780 MA). Vågen estimerar kroppens totala vätskeinnehåll, fettfria massa och 

kroppscellsmassa utifrån individens kön, ålder, vikt och längd, och är en enkel och reliabel 

mätmetod som är användbar på personer med egenskaper likt den västerländska populationen 

(Dehghan & Merchant, 2008). BIA-mätningen utfördes efter en 12 timmars fasta, och längden 

mättes med en stadiometer (Seca).   

 
Submaximalt uthållighetsarbete 
 
Utifrån testpersonernas VO2max beräknades den givna belastningen under de submaximala 

testen. Under uthållighetsarbetet cyklade testpersonerna på 65% av individuellt VO2max under 

50 minuter. Den belastning som uppnåddes under den minut personerna låg på 65% av sitt 

VO2max bestämde belastningen för protokollet. 65% av VO2max valdes då det är vid denna 

intensitet substratutnyttjandet av fett är som störst (Bergman & Brooks, 1999; Hawley et al., 

1998), och då det är en vanlig belastning bland studier som utfört submaximala cykeltester i 

syfte att undersöka fettutnyttjande (Aziz et al., 2010; Wu et al., 2003). Durationen på 50 

minuter valdes på grund av att flertal tidigare studier använt sig av en 45–60 minuters 

duration på 65% av VO2max (Aziz et al., 2010; Isacco et al., 2014; Wu et al., 2003). Innan test 

kalibrerades utrustningen, och luftfuktigheten kontrollerades vid varje tillfälle. Cykeln 

justerades efter bekvämlighet och längd för testpersonerna och registrering av hjärtfrekvensen 

under testen mättes med ett pulsband. Uppvärmningen låg på fem minuter med en belastning 

på 50% av den bestämda belastningen under själva testet. På den angivna arbetsbelastningen 

cyklade deltagarna i 50 minuter med en trampfrekvens på 70 rpm. Eftersom RER påverkas av 

andning så kan prat eller tunga andetag förhöja RER-värdet. Därför ombads samtliga 

testpersoner från att prata under testet för att öka reliabiliteten i studien. 

 
Substratutnyttjande 
 
Mätning av substratutnyttjande gjordes genom indirekt kalorimetri med hjälp av Oxycon Pro. 

Andel av kolhydrat- och fettutnyttjande under uthållighetsarbetet beräknades med hjälp av 

testpersonernas RER-värden. RER togs var tionde minut under det submaximala 

uthållighetsarbetet på 50 minuter. För att få ut ett procentuellt värde för substratutnyttjande av 

fett och kolhydrater omvandlades RER-värdena med hjälp av en referenstabell för analys av 

värdena (Péronnet & Massicottes, 1991). 
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Blodlaktat- och blodglukoskoncentration 
 
Före och efter test mättes blodlaktat- och blodglukoskoncentration på testpersonerna, vilket är 

grundläggande för att kunna bedöma hur fasta påverkar ämnesomsättningen (Dinato de Lima 

et al., 2015). Mätningarna gjordes cirka en minut innan test samt en minut efter avslutat test. 

För att mäta laktatkoncentration användes samma tillvägagångssätt och utrustning som vid 

VO2max-testet och glukoskoncentration mättes med hjälp av en blodglukosmätare (HemoCue 

glucose 201). Mätning av laktat är en standardmetod för att mäta fysiologiska effekter av 

träning och är en faktor som förknippas med trötthet (Sahlin, 2008), och kan även förknippas 

med substratutnyttjande då en ackumulering av laktat minskar utnyttjandet av fettsyror 

(Achten & Jeukendrup, 2004b). Glukoskoncentration mättes för att undersöka 

substratanvändning av kolhydrater under uthållighetsarbetet (Katch et al., 2011). 

 
Upplevd ansträngning 
 
Testpersonerna fick skatta sin subjektivt upplevda ansträngningsgrad utifrån Borgs RPE-skala 

strax innan minut 10, 20, 30, 40 och 50 under uthållighetsarbetet. Borgskalan korrelerar med 

hjärtfrekvens hos vuxna under träning (r=0,74) (Scherr et al., 2013). 

 
Sinnesstämning 
 
För att få information om deltagarnas sinnesstämning fick de fem minuter efter avslutat test 

under de båda submaximala testtillfällena fylla i en POMS-blankett för att subjektivt skatta 

deras sinnesstämning utifrån hur de kände sig just då. POMS-testet på 65 frågor utformades 

och validerades för användning i kontrollerade miljöer innan den började användas för att 

bedöma humör hos idrottare (Beedie et al., 2000). Originalet av POMS-test är på engelska, 

men för att göra det mer förståeligt för deltagarna översattes orden till svenska. Resultatet från 

POMS-test beräknades genom att addera de ifyllda poängen för de sex 

sinnesstämningskatergorerna: ilska, förvirring, depression, trötthet, anspänning och vigör. En 

totalpoäng beräknades genom att subtrahera poängen från kategorin vigör från resterande fem 

kategorier. För att motverka negativa poäng för resultaten, lades 100 poäng till på 

totalpoängen (Kenttä et al., 2006). Poängen från sinnesstämningskategorierna samt den totala 

poängen från POMS visar en god tillförlitlighet (Wyrwich et al., 2011). 
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Figur 1. En illustration av träningsprotokollet för tidpunkter i minuter där laktat, glukos, RPE 

och POMS mättes.      = Glukos och laktat,      = RPE,       = POMS 

 
Dataanalys 
 
All data presenteras i medelvärde ± standardavvikelse (SD). Microsoft Excel 2016 och 

statistikprogrammet Real Statistics 2011 användes för kontroll av normalfördelning för alla 

insamlade mätvärden samt vid undersökning om en signifikant skillnad. För att undersöka en 

eventuell skillnad i substratutnyttjande genom RER, laktat- och glukoskoncentration samt 

upplevd ansträngning mellan tillstånden användes parade t-tester med en signifikansnivå på 

P<0,05. För glukos utfördes det även ett parat t-test före och efter avslutat arbete i de båda 

tillstånden. Vid analysen av resultatet från den upplevda ansträngningen undersöktes 

skillnaden i värdena för minut 50 och för RER undersöktes skillnaden i medelvärdena mellan 

de olika tillstånden var tionde minut. Wilcoxon signed rank-test användes för POMS-test på 

grund av att variabeln inte var normalfördelad. Testet utfördes för totalpoäng och de olika 

sinnesstämningskategorierna i syfte att undersöka en eventuell skillnad mellan fastande och 

icke-fastande tillstånd. En bonferroni korrigering gjordes då det totalt utfördes sex stycken 

Wilcoxon signed rank-test. För POMS-test sänktes signifikansnivån till P<0,008 genom att 

dividera 0,05 med antal upprepade tester för att minska risken för typ I-fel.  

 
 
Resultat  
 
Urvalsgruppen bestod av 10 tränade kvinnor (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Testpersonernas fysiologiska egenskaper.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variabel Medelvärde ± SD 

Ålder (år) 24 ± 2,2 

Längd (cm) 170 ± 8,9 

Vikt (kg) 64 ± 8,8 

Kroppsfett (%) 24 ± 3,4 

VO2max (ml/kg/min) 43,4 ± 5,1 
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Substratutnyttjande 
 
Medelvärdet för RER i det fastande tillståndet var 0,9 ± 0,04 och i det icke-fastande tillståndet 

0,91 ± 0,05. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i RER-värde mellan tillstånden 

(P>0,05). Detta visar att det inte fanns någon skillnad i substratuttnyttjande av fett mellan det 

fastande- respektive icke-fastande tillståndet (se figur 2 och 3). Medelvärdet för RER under 

det fastande tillståndet motsvarade 69 ± 13% kolhydrater och 31 ± 13% fett av den totala 

energiförbrukningen. Under det icke-fastande tillståndet motsvarade RER 72 ± 15% 

kolhydrater och 28 ± 15% fett.   

 

 
Figur 2. RER-värde för var tionde minut under det fastande tillståndet. 

 

 
Figur 3. RER-värde för var tionde minut under det icke-fastande tillståndet.  
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Det fanns ingen signifikant skillnad i laktatkoncentrationen efter avslutat arbete mellan 

fastande och icke-fastande tillstånd (P>0,05), vilket tyder på att laktatkoncentration är 

oberoende av vilket tillstånd uthållighetsarbetet utförts i (se tabell 2). Det sågs heller ingen 

signifikant skillnad i glukoskoncentrationen mellan det fastande- respektive icke-fastande 

tillståndet, samt att det inte sågs någon signifikant skillnad mellan före och efter avslutat 

arbete i de båda tillstånden (P>0,05), vilket även kan utläsas i tabell 2. 

  
Tabell 2. Laktat- och glukoskoncentration före och efter uthållighetsarbetet i respektive 

tillstånd.  

 Fasta  Icke-fasta  
 Före Efter Före Efter 

Laktat (mmol/l) 1,0 ± 0,4 2,6 ± 1,0 1,3 ± 0,4 3,0 ± 1,3 
Glukos (mmol/l) 5,0 ± 0,4 5,5 ± 0,9 4,9 ± 0,6 5,6 ± 0,8 

 

Upplevd ansträngning 
 
Deltagarna skattade i medel 16,6 ± 1,4 när de var fastande och 15,5 ± 1,4 när de inte var 

fastande. Resultatet från testpersonernas upplevda ansträngning var signifikant högre under 

uthållighetsarbetet i det fastande tillståndet (P=0,001).  

 

Sinnesstämning 
 
POMS-resultat för fastande- respektive icke-fastande tillstånd redovisas i tabell 3. Resultatet 

visade ingen signifikant skillnad på skattad sinnesstämning i totalpoäng mellan tillstånden 

(P>0,008). Det kunde inte heller ses någon signifikant skillnad i någon av 

sinnestämningskategorierna mellan tillstånden (P>0,008). Resultatet visar därmed att 

sinnesstämningen var oberoende av vilket tillstånd testpersonerna befann sig i under 

uthållighetsarbetet. 
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Tabell 3. Poäng i POMS-test för totalpoäng och sinnesstämningskategorier i de två 

tillstånden. 
 

Anspänning Nedstämdhet Vrede,  
ilska 

Kraftfullhet, 
 vigör 

Trötthet, 
utmattning 

Förvirring, 
virrighet 

Total  
poäng 

Fasta 8,1 ± 3,4 5,2 ± 6,1 4,6 ± 6,6 16,3 ± 5,6 11,6 ± 5,1 6,7 ± 2,3 119,8 ± 
20,8 

Icke-
fasta 

7,9 ± 3,9 3,5 ± 3,7 3,5 ± 5,2 19,1 ± 3,8 8 ± 4,4 6,5 ± 2,1 112,1 
± 15,2 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka betydelsen av submaximalt uthållighetsarbete i ett 

fastande tillstånd på substratutnyttjande, upplevd ansträngning och sinnesstämning hos 

tränade kvinnor. Studiens ena huvudfynd var att ett submaximalt uthållighetsarbete i ett 

fastande tillstånd inte förhöjer substratutnyttjandet av fett till skillnad från ett likvärdigt arbete 

i ett icke-fastande tillstånd, det vill säga efter intag av frukost. Detta observerades genom att 

det inte sågs någon signifikant skillnad i RER mellan tillstånden. Detta stärker inte studiens 

hypotes om att det sker ett ökat substratutnyttjande av fett under ett uthållighetsarbete i ett 

fastande tillstånd. Studiens andra huvudfynd var att den upplevda ansträngningen var 

signifikant högre under ett fastande tillstånd, vilket stärker studiens hypotes om att 

uthållighetsarbetet skulle upplevas mer ansträngande i ett fastande tillstånd. Däremot kunde 

inte en sådan skillnad ses i sinnesstämning, och därmed kunde studiens hypotes om att 

sinnesstämningen skulle varit sämre i ett fastande tillstånd inte stärkas.  

 
Resultatdiskussion 
 
Substratutnyttjande 
 
Till skillnad från resultatet i denna studie har majoriteten av tidigare forskning visat det 

omvända, att ett fastande uthållighetsarbete utnyttjar mer fett, det vill säga att 

substratutnyttjandet av fett är högre i jämförelse med ett icke-fastande tillstånd (Bergman & 

Brooks 1999; Gonzales et al., 2013; Iwayama et al., 2015a; Iwayama et al., 2015b; Shimada 

et al., 2013). De Bock et al. (2008) och Febbraio et al. (2000) visade däremot ingen skillnad i 

substratutnyttjandet av fett under ett uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd och ett icke-

fastande tillstånd, vilket är likvärdiga resultat med denna studie. En av anledningarna till att 

resultatet skiljer sig från majoriteten av befintlig forskning kan förklaras av att frukosten i 

dessa studier var kontrollerad och standardiserad, samt innehöll stora mängder kolhydrater, 
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med 86% (Bergman & Brooks 1999) och 60% kolhydrater som exempel (Gonzales et al., 

2013; Iwayama et al., 2015b; Shimada et al., 2013). Eftersom frukosten inte standardiserades i 

denna studie går det enbart, utifrån testpersonernas kostdagböcker, påstå att deras 

kolhydratintag var lågt till måttligt i jämförelse med kostintaget i de ovanstående studierna. 

 
I jämförelse mot ovan nämnda studier som visat ett förhöjt substratutnyttjande av fett hos män 

under ett uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd, kan det spekuleras ifall det motsägande 

resultatet i substratutnyttjande av fett beror på att denna studie gjord på kvinnor. Det kan 

diskuteras huruvida kvinnliga hormoner påverkar substratutnyttjande av fett och hur stor roll 

menstruationscykeln spelar in i resultatet. Studier har visat att fettoxidationen hos kvinnor 

påverkas utifrån vilken fas i menstruationscykeln de befinner sig i, där utnyttjandet av fett 

som substrat är högre under en viss period i cykeln (Devries et al., 2006; Hackney et al., 

1994). Detta kan vara en ytterligare anledning till varför denna studies resultat motsäger vad 

majoriteten av tidigare forskning visat.   

 
Resultatet från denna studie visar att blodglukoskoncentrationen förblev stabil i båda 

tillstånden. Enligt en studie av Dinato de Lima et al. (2015) minskade 

blodglukoskoncentrationen mer i ett icke-fastande tillstånd jämfört med ett fastande tillstånd, 

något som denna studie inte kunde visa. Detta kan förklaras av att ett kolhydratintag 

stimulerar frigörelsen av insulin, vilket i sin tur ökar upptaget och oxidationen av glukos som 

leder till att blodglukosnivån sjunker (Ahlborg & Felig, 1976). Denna studies motsägande 

resultat på blodglukoskoncentrationen till skillnad från studien av Dinato de Lima et al. 

(2015) kan bero på att testpersonerna i denna studie intog mindre kolhydrater innan arbetet i 

det icke-fastande tillståndet jämfört med tidigare studier, vilket kan vara en av förklaringarna 

till varför resultat från denna studie inte återgav ett liknande svar.  

  
Resultatet från denna studie visade ingen signifikant skillnad i laktatkoncentration mellan 

tillstånden. Tidigare studier har visat att blodlaktatkoncentrationen ökar under arbete 

oberoende av tillstånd samtidigt som ingen skillnad setts mellan tillstånden (Dinato de Lima 

et al., 2015), vilket stämmer överens med denna studies resultat. I motsats till detta visade 

Lynis et al. (1986) att laktatkoncentrationen ökade mer vid ett uthållighetsarbete hos individer 

som var fastande. Detta motsägande resultat kan bero på att Lynis et al. hade en längre 

fasteperiod, högre intensitet och längre duration till skillnad från denna studie, men även 

studien av Dinato de Lima et al. (2015) som hade ett liknande studieupplägg som denna 

studie.  
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Utifrån resultatet har uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd ingen ytterligare fördelaktig 

effekt på den akuta substratutnyttjandegraden av fett. Med detta går det att spekulera ifall det 

verkligen finns någon nytta för kvinnor att träna i ett fastande tillstånd med viktnedgång som 

syfte. Ifall substratutnyttjandet av fett är högre respektive oförändrad under ett 

uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd jämfört med icke fastande-tillstånd, svarar däremot 

inte helt på frågan om vad som är bäst för en effektiv viktnedgång. Utifrån denna studie går 

det inte att utläsa hur utnyttjandegraden av fett ser ut under resten av dagen för testpersonerna 

då studien endast berörde den akuta substratanvändningen under uthållighetsarbetet, vilket 

gör det svårt att dra en slutsats ur ett längre perspektiv.  

 
Upplevd ansträngning 
 
Denna studies resultat om en signifikant ökad upplevd ansträngning under uthållighetsarbete i 

fastande tillstånd, stämmer överens med resultatet i studien av Nieman et al. (1987) som 

också visade en signifikant ökning av den upplevda ansträngningen i ett fastande tillstånd 

genom en ökad RPE. Veasey et al. (2013) och Paul et al. (1996) visade dock i motsats från 

denna studies resultat, att uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd efter en natts fasta, inte gav 

någon signifikant skillnad i RPE till skillnad från vid intag av frukost. Denna studies resultat 

om att fastande uthållighetsarbete ökar graden av upplevd ansträngning är både likvärdigt och 

olikt andra studiers resultat. Urvalsstorlek kan ha en betydande avgörelse för dessa 

motsägande resultat då både denna och ovan nämnda studier är gjorda på 9–12 testpersoner. 

Dessutom är RPE är en subjektivt skattad ansträngningsgrad (Borg, 1982), vilket kan skilja 

sig mellan individer beroende på vad man själv upplever som ansträngande, men även från 

dag till dag. 

 
Sinnesstämning 
 
Denna studie visade ingen signifikant skillnad mellan tillstånden i sinnesstämning. Fastän 

ingen signifikant skillnad rådde i sinnesstämning mellan fastande och icke-fastande tillstånd 

är resultatet som presenterats i tabell 3 intressant att studera. Det finns en tendens till en högre 

totalpoäng och en högre poäng i de negativa sinnesstämningskategorierna efter 

uthållighetsarbetet i det fastande tillståndet. Ifall studien hade involverat ett större urval går 

det att spekulera kring ifall det hade kunnat bli en signifikant skillnad mellan tillstånden. 

Hansen et al. (2001) menar att när POMS-test utförs på ett större urval, ökar styrkan i studien 

samtidigt som det medför en större chans att en signifikant skillnad observeras. 
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Nieman et al. (1987) och Paul et al. (1996) visade ingen signifikant skillnad i totalpoängen för 

POMS mellan fastande- och icke-fastande tillstånd, vilket överensstämmer med denna studies 

resultat. Däremot sågs en signifikant förhöjd poäng för sinnesstämningskategorin trötthet i 

fastande tillstånd. Även Veasey et al. (2013) visade i motsats till denna studie, en ökad 

anspänningsgrad när träningen utfördes i fastande tillstånd. Resultatet gav även en högre 

mental utmattning vid uthållighetsarbete än vid intag av frukost. Humör och utmattning 

mättes i denna studie med hjälp av ett datoriserat mentalt prestationsbedömningssystem, 

COMPASS, där olika kognitiva uppgifter utfördes. Detta gör det svårt att förklara dessa 

skillnader i resultat mellan studierna, då olika metoder använts för att mäta aspekter som 

humör och trötthet. Att denna studie inte visade någon signifikant ökning i trötthet i motsats 

till studien av Nieman et al. (1987) och Paul et al. (1996), kan bero på att deras 

träningsprotokoll varade under en längre tid än 50 minuter. Det kan tänkas att 

sinnesstämningen inte skiljer sig mellan fastande och icke-fastande tillstånd under ett 

uthållighetsarbete på endast 50 minuter.  

 
Ovan nämnda studier visar en skillnad i sinnesstämning mellan fastande- och icke-fastande 

tillstånd, där särskilt trötthet varit högre vid uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd, vilket 

motsäger denna studies resultat. Detta kan bero på att det endast var 10 personer i denna 

studie, vilket även bidrog till ett bristande resultat då det var flera testpersoner som svarade 

likadant under båda tillstånden, vilket gjorde att dessa resultat föll bort i analysen. Det går att 

även att spekulera kring ifall testpersonerna inte var fullständigt ärliga vid ifyllandet av 

frågeformuläret då en del testpersoner enligt RPE skattade ansträngningen som “mycket 

ansträngande”, och samtidigt hade “inte alls” som svarsalternativ på kategorin trötthet i 

POMS. Det var även flera som valde svarsalternativ “inte alls” på alla negativt laddade 

sinnestämningskategorier och “väldigt mycket” på alla positiva. Detta gjorde att dessa 

personer fick en väldigt låga poäng.  

 
Studiens resultat med den signifikanta ökningen i upplevd ansträngning och en tendens till en 

sämre sinnesstämning vid ett uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd, är betydande för 

problemet kring övervikt i samhället. På grund av att en positiv upplevelse av träning är viktig 

för hur individen kommer känna sig inför fortsatt träning, och då vanliga hinder för fysisk 

aktivitet är trötthet och utmattning, kan den signifikant högre upplevda ansträngningen i det 

fastande tillståndet ge uttryck för en sannolikt mindre njutning under ett uthållighetsarbete. 

Det kan tänkas att detta kan orsaka en mer negativ känsla inför nästkommande träning och 
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bidra till större svårigheter att upprätthålla en regelbunden fysisk aktivitet. Det går dock inte 

att dra konkreta konklusioner utifrån detta på grund av den icke-signifikanta skillnaden 

mellan tillstånden i sinnesstämning, vilket därmed inte helt kan förklara upplevelsen av 

träningen. 

 
Metoddiskussion 
 
Styrkor 
 
Denna studie hade en standardiserade procedur, såsom en lika lång fasta för alla, samt att alla 

tester och provtagningar gjordes i samma miljö, med samma utrustning och instruktioner 

vilket utgör en styrka i studien. Studiens crossover design, där deltagarna var sin egen 

kontroll, kan utgöra en styrka i studiens design. I studien fick deltagarna genomgå både ett 

fastande och icke-fastande uthållighetsarbete, där behandlingsordern var motbalanserad där 

hälften av deltagarna fick börja med att utföra uthållighetsarbetet i ett fastande tillstånd och 

andra hälften i ett icke-fastande tillstånd. Detta stärker studiens externa validitet (Thomas et 

al., 2015).  

 

Indirekt kalorimetri användes för bestämning av substratutnyttjande under uthållighetsarbetet. 

Detta utgör en styrka i studien eftersom det är en validerad metod för mätning av RER under 

ett cykelarbete (Carter & Jeukendrup, 2002). Studiens resultat på substratutnyttjande kan 

därför ses som pålitligt.  

 

För att eliminera faktorer som skulle kunna ha inverkan på resultatets utfall gällande 

substratanvändning, fick deltagarna i denna studie utföra en kostdagbok där de fick registrera 

deras kostintag dagarna före testen och ombads därefter att äta liknande måltider vid båda 

testtillfällena. De fick även exempel på frukostmål för att testpersonerna skulle äta ungefär 

liknande frukost i mängd och innehåll inför det icke-fastande uthållighetsarbetet. Denna 

metod användes för att kontrollera kosten men även för att efterlikna den vardagliga 

situationen i så hög mån som möjligt, vilket utgör en styrka i studien.  

 
Svagheter  
 
Den icke fullt standardiserade kostdagboken kan även utgjort en svaghet i studien då det inte 

gick att utläsa konkret mängd och innehåll i måltiderna. Det kan därför tänkas att detta har 

påverkat substratanvändningen då de inte hade exakt likadant kostintag inför testtillfällena. 
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För att möjliggöra en mer standardiserad kostdagbok och därmed ett mer pålitligt resultat, bör 

testpersonerna fått information om exakt mängd av de olika makronutrienterna som skulle 

intas inför båda tillfällena. På grund av att det varken fanns tid eller en vilja hos deltagarna för 

att genomgå en utbildning gällande detta, var det inte genomförbart i denna studie.  

 
Både de få deltagarna och studiens homogena urvalsgrupp kan även ses som en nackdel då 

både urval och åldersspannet är litet och täcker en liten del av populationen. Dessa faktorer 

kan göra resultatet svårt att generalisera. Fler försökspersoner med en större spridning i 

egenskaper hade kunnat stärka studiens generaliserbarhet. Den stora svagheten med denna 

studie är att den inte är gjord på överviktiga personer, vilket även gör att resultatet blir svårt 

att applicera på denna population. 

 
Belastningen på 65% av VO2max kan ha utgjort en svaghet i studien då belastningen inte 

upplevdes som måttligt ansträngande för alla personer vilket visades genom en hög 

uppskattad ansträngningsgrad. Testpersonerna bör ha legat kring 13–14 i Borgskalan vid 

denna intensitet (Katch et al., 2011). Hade uthållighetsarbetet utförts på löpband istället för på 

cykel, hade detta problem möjligtvis kunnat undvikas eftersom cykling producerar mer laktat 

och oxiderar mer kolhydrater jämfört med samma arbete på löpband (Knetchle et al., 2004). 

För detta hade det troligtvis krävts en högre fysisk kapacitet av deltagarna för att utföra 50 

minuter uthållighetsarbete på löpband, vilket inte var lämpligt. 

 

Flera av deltagarna hade en hög laktatkoncentration efter uthållighetsarbetet, vilket kan ha 

bidragit till att RER-värdet översteg 1.0 under arbetet. När det sker en överproduktion av 

laktat måste kroppen bli av med detta genom att det sker en större utandning av CO2. Detta 

kan förklaras genom att då RER-värdet överstiger 1.0 sker en högre produktion av vätejoner, 

vilket minskar pH-värdet. För att bibehålla en god pH-balans buffras bikarbonat, vilket 

neutraliserar den höga laktatkoncentrationen. Buffringen producerar den kemiska föreningen 

kolsyra, vilket bryts ner till CO2 och vatten för att möjliggöra en utandning av CO2. Detta gör 

att resultatet från RER inte längre blir validerat, vilket gör det svårt att bestämma vilket 

substrat som används som energi under arbetet (Katch et al., 2011). Detta utgör en stor 

svaghet i studien då resultatet för substratutnyttjandet kan vara missvisande.    

 
Eftersom POMS är ett test som skattas subjektivt, är det svårt att dra generella slutsatser om 

hur sinnesstämningen skiljer sig mellan ett fastande- respektive icke-fastande 

uthållighetsarbete. Sinnesstämning är något som ändras från dag till dag och det finns många 
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faktorer som är med och påverkar den. Då det skattas subjektivt kan det även vara så att 

testpersonerna inte uppgav ärliga svar, vilket kan ha gett ett missvisande resultat i studien.  

 
Studiens kunskapsbidrag 
 
Studiens resultat kan ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv öka medvetenheten hur ett 

uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd påverkar den upplevda ansträngningen, 

sinnesstämningen och substratutnyttjandet hos individer som tränar i syfte att förbättra 

prestationen. Detta gäller både för idrottare som tränar i ett fastande tillstånd på grund av 

tidsbrist, men även för idrottare som tränar fastandes i tron om att det ska leda till en större 

viktnedgång inför en tävling som exempel. Denna studie kan ge en kunskap om att det inte är 

mer fördelaktigt att träna i ett fastande tillstånd i samband med ett uthållighetsarbete för att 

utnyttja mer fett, vilket på längre sikt inte bör leda till en större viktnedgång jämfört om 

samma arbete hade utförts efter frukost. Den högre upplevda ansträngningen av 

uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd kan även påverka prestationen negativt i och med att 

detta kan möjliggöra en minskad tid till trötthet.  

 
Studiens fynd kan även vara betydelsefulla ur ett samhälleligt perspektiv då ett 

uthållighetsarbete i ett fastande tillstånd är en vanligt förekommande träningsmetod hos 

motionärer vars mål är att gå ner i vikt. Studiens resultat kan påvisa att det kan vara 

ofördelaktigt att träna i ett fastande tillstånd för att träningen ska bli en långsiktig vana och 

därmed bidra till en ökad chans för en viktnedgång och god hälsa, i jämförelse med ett 

uthållighetsarbete i ett icke-fastande tillstånd. 

 
Slutsats 

 
Studien visade att det inte var mer fördelaktigt att utföra ett submaximalt uthållighetsarbete i 

ett fastande tillstånd på substratutnyttjandet av fett hos tränade kvinnor jämfört med ett icke-

fastande tillstånd. Även sinnesstämningen efter uthållighetsarbetet var likvärdig i båda 

tillstånden. Däremot visade studien att uthållighetsarbetet i det fastande tillståndet upplevdes 

mer ansträngande jämfört med det icke-fastande tillståndet.  

 
För idrottare kan det därför vara mer fördelaktigt att träna uthållighet efter intag av frukost för 

att uppnå en optimal prestation. Motionärer eller individer med övervikt eller fetma bör även 

rekommenderas att träna uthållighet efter intag av frukost för att öka chansen till en 

bibehållen fysisk aktivitet. 
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Bilaga 1. 

Deltagande i C-uppsats 
 
Syftet med studien är att jämföra substratoxidationen i det akuta skedet, men även tröttheten 

och sinnesstämningen efter fysisk aktivitet före och efter frukost hos kvinnor.  

 

I studiens början kommer du att få göra ett VO2max-test på en ergometercykel i ett idrottslabb 

på Örebro Universitet. Vilket innebär att vi mäter din maximala syreupptagningsförmåga. 

Testet kommer innebära att du tar ut dig maximalt, och det kommer därför kännas jobbigt och 

eventuellt obekvämt. Därför är det viktigt att du är utvilad innan och avstår från ansträngande 

fysisk aktivitet 48h innan testtillfället. Vi mäter VO2max för att senare kunna räkna ut vilken 

belastning ni ska ligga på när ni utför träning som består av 50 minuters cykling. Vi kommer 

ta ett laktatprov (mjölksyra) när testet är klart, vilket innebär ett litet stick i fingret. Under 

testet mäts även trötthet utifrån Borg Skalan.  

 

Vid senare tillfälle kommer du utföra träning beståendes av 50 minuter cykling (exklusive 

uppvärmning) på en ergometercykel i idrottslabbet på Örebro universitet. Intensiteten 

kommer ligga på 65% av ditt VO2max vilket kan upplevas lätt ansträngande till ansträngande. 

Vid ett tillfälle kommer ni utföra testet efter frukost och vid ett annat tillfälle kommer ni 

utföra testet innan frukost. Innan du utför träningen i fastande tillstånd kommer du få väga dig 

på en BIA-våg. Denna våg mäter vikt, % fettfri massa, % fettmassa och % vatten bland annat. 

Före och efter cyklingen kommer vi att ta 2 olika blodprover, ett som mäter laktat och ett som 

mäter glukos. Det kommer även här innebära litet stick i fingret. Det kommer vara minst 3 

dagar mellan dessa två träningstillfällen och vi rekommenderar även här att inte utföra någon 

ansträngande aktivitet 48h innan de båda tillfällena. Du kommer i slutet av träningen få svara 

på några frågor angående välmående. Under testet mäts även trötthet utifrån Borg Skalan. 

 

Det är frivilligt att delta i studien och ni har rätt att avbryta medverkan när som helst utan att 

behöva uppge en specifik anledning. Studien kan komma att innefatta eventuella risker, vilket 

främst kan vara utmattning och trötthet på grund av träning under ett fastande tillstånd. Du 

kommer under hela tiden på cykeln ha en mask på dig som mäter din syreförbrukning vilket 

innebär att du inte kan dricka under tiden. Ett stick i fingret kan också upplevas som 

obehagligt ifall du är känslig för detta. Uppgifterna kommer förvaras så obehöriga inte kan ta 
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del av dessa. Personuppgifter kommer inte anges i studien och resultat ur studien kommer 

endast användas för forskningsändamål.  

 

Du har härmed tagit del av information, de etiska principerna och riskerna med studien. 

Utöver detta skriver du även under på att du är frisk och hälsosam, inte röker eller har något 

av följande sjukdomar/besvär/skada eller symtom:  

 

 (Cirkulera ditt svar)  

 

1. Astma och/eller annan lungsjukdom? JA/NEJ  

2. Ämnesomsättningssjukdom eller metabol sjukdom? JA/NEJ 

3. Nervösa besvär, sömnlöshet, stress, utbrändhet, krisreaktion och/eller psykisk 

sjukdom? JA/NEJ 

4. Kost-, tablett- eller insulinbehandlad diabetes?  JA/NEJ 

5. Förhöjt blodtryck och/eller förhöjda blodfetter? JA/NEJ   

6. Besvär/sjukdom i hjärta, kranskärl eller andra kärl i kroppen?  JA/NEJ 

7.  Propp/blödning i hjärnan och/eller annat blodkärl?  JA/NEJ  

8. Epilepsi eller andra neurologiska symtom och sjukdomar? JA/NEJ 

9. Tumörsjukdom, sjukdom i lymfkörtlar, blodsjukdom?  JA/NEJ  

10. Andra besvär, symtom, sjukdom, skada eller handikapp än de ovanstående frågorna, i 

så fall vilka?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum och underskrift 
 

 

____________________________________ 
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Bilaga 2.  
 

Exempel på frukost 

Ät gärna den frukost som du vanligtvis är van att äta! Men då alla har olika syn på vad en 

ordentlig frukost är så ger vi lite exempel för att förutsättningarna ska vara så lika som 

möjligt. Du får självklart äta någon annan frukost än vad vi föreslår, här visar vi bara vad vi 

rekommenderar för mängd (Du får såklart äta mer än detta om så önskas!) 

 

En frukost bör inte vara (1 av dessa): 

- 1 ägg 

- 1 banan 

- Ett glas juice 

 

En frukost bör innehålla (1 av dessa):   

- Havregrynsgröt 

- 1-2 smörgåsar med pålägg 

- Stekta ägg och smörgås 

- Yoghurt + flingor/smörgås 
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Bilaga 3. 
POMS TEST 

Sätt en ring runt den siffran som du tycker bäst överensstämmer med den känslan du har just 
nu.  
 
0= inte alls   1= litegrann   2= måttligt   3= en hel del   4= väldigt mycket 

1. vänlig 0       1       2       3       4 34. nervös 0       1       2       3       4 
2. spänd 0       1       2       3       4 35. ensam 0       1       2       3       4 
3. arg 0       1       2       3       4 36. eländig 0       1       2       3       4 

4. utsliten 0       1       2       3       4 37. virrig 0       1       2       3       4 
5. olycklig 0       1       2       3       4 38. glad 0       1       2       3       4 
6. klartänkt 0       1       2       3       4 39. bitter 0       1       2       3       4 
7. livlig 0       1       2       3       4 40. utpumpad 0       1       2       3       4 
8. förvirrad 0       1       2       3       4 41.  ängslig 0       1       2       3       4 

9. ångerfull 0       1       2       3       4 42. stridslysten 0       1       2       3       4 
10. uppskakad 0       1       2       3       4 43. hygglig 0       1       2       3       4 
11. likgiltig  0       1       2       3       4 44. dyster 0       1       2       3       4 
12. irriterad 0       1       2       3       4 45. desperat 0       1       2       3       4 

13. omtänksam 0       1       2       3       4 46. slö 0       1       2       3       4 
14. sorgsen 0       1       2       3       4 47. upprorisk  0       1       2       3       4 
15. aktiv 0       1       2       3       4 48. hjälplös 0       1       2       3       4 
16. på helspänn 0       1       2       3       4 49. uttröttad 0       1       2       3       4 
17. grinig 0       1       2       3       4 50. förbryllad 0       1       2       3       4 

18. deppig 0       1       2       3       4 51. på alerten 0       1       2       3       4 
19. energisk 0       1       2       3       4 52. lurad 0       1       2       3       4 
20. hypernervös 0       1       2       3       4 53. ursinnig 0       1       2       3       4 
21. hopplös 0       1       2       3       4 54. effektiv  0       1       2       3       4 
22. avspänd 0       1       2       3       4 55. tillitsfull 0       1       2       3       4 

23. ovärdig 0       1       2       3       4 56. mycket pigg 0       1       2       3       4 
24. skadeglad 0       1       2       3       4 57. på dåligt humör 0       1       2       3       4 
25. förstående 0       1       2       3       4 58. värdelös 0       1       2       3       4 
26. olustig 0       1       2       3       4 59. glömsk 0       1       2       3       4 

27. rastlös 0       1       2       3       4 60. sorgfri 0       1       2       3       4 
28. okoncentrerad 0       1       2       3       4 61. skräckslagen 0       1       2       3       4 
29. utmattad 0       1       2       3       4 62. skyldig 0       1       2       3       4 
30. hjälpsam 0       1       2       3       4 63. kraftfull 0       1       2       3       4 
31. förargad 0       1       2       3       4 64. tveksam 0       1       2       3       4 

32. nedslagen 0       1       2       3       4 65. kraftlös 0       1       2       3       4 
33. förmanad 0       1       2       3       4   
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