
Abstrakt 
 

Introduktion: Vid långvarigt arbete är prestationsfördelarna med kolhydrattillförsel 

väldokumenterade. Vid kortare arbete, med varaktighet under en timme, är resultaten av 

kolhydratsupplementering emellertid inte entydiga. I de fall man påvisat prestationshöjande 

effekter av kolhydrater har försökspersonerna [Fp] varit fastande innan. Denna studie syftar 

att undersöka om tillförsel av kolhydrater, utöver idrottarens normala kostförberedelser, 

inför ett intermittent fysiskt arbete ger prestationsvinster. Metod: En dubbelblind 

interventionsstudie med cross-over design gjordes med 17 män med en medelålder av 24 år. 

Fp drack (1) placebo- eller (2) kolhydratslösning med 40 gram maltodextrin innan de utförde 

ett intermittent löptest till utmattning. Undersökningen bestod av löpning fram och tillbaka 

på en 20 meter lång bana med fem sekunders vila mellan varje nivå. Testet upprepades med 

motsatt dryck. Resultat: Ingen signifikant skillnad (p>0,05) observerades avseende 

medeltiden för genomförandet mellan placebo-, (medel ± SD) 44,65min (±7,86), och 

kolhydratsförsöket, 45,84min ±7,62). Medelhjärtfrekvensen visade en signifikant skillnad 

(p<0,05). Medelhjärtfrekvensen var 167 (±13) i placeboförsöket och 164 (±11) i 

kolhydratsförsöket. Slutsats: Tillförsel av kolhydrater utöver normal kost påverkade ej 

löpprestationen, mätt i tillryggalagd sträcka och tid. Den lägre medelhjärtfrekvensen i 

kolhydratsförsöket hade ej någon positiv inverkan på prestationen. Studien finner därmed 

inget stöd för att tillföra kolhydrater utöver normal kost. 

 

Nyckelord: Hjärtfrekvens, Intervall, Intervention, Kolhydratstillskott, YO-YO Test 
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1. INTRODUKTION 

 

Kolhydrater är kroppens viktigaste bränsle (Abrahamsson, Andersson, Becker & Nilsson, 

2008). Ökad arbetsintensitet gör att energibehovet höjs, vilket ökar nedbrytningen av 

kolhydrater (McArdle, Katch & Katch, 2007). De intagna kolhydraterna bryts ner till glukos 

och lagras i kroppen i form av glykogen (Jeukendrup & Gleeson 2007/2004). 

Kolhydrattillförsel verkar prestationshöjande vid långvarigt arbete (Bergström, Hermansen, 

Hultman & Saltin, 1967; Coyle, Coggan, Hemmert & Ivy, 1986). I studier med kortare 

arbetstid (<1h) är resultatet av kolhydratsupplementering inte lika entydigt. Ett antal studier 

har dokumenterat prestationsfördelar (Jeukendrup, Brouns, Wagenmakers & Saris, 1997; 

Rollo & Williams, 2009) medan andra inte kunnat påvisa någon skillnad (Palmer et al., 1998). 

I de fall man påvisat prestationshöjande effekter av kolhydrattillförsel på arbeten upp till en 

timme har försökspersonerna [Fp] startat i ett fastande tillstånd (Anantaraman, Carmines, 

Gaesser & Weltman, 1995; El-Sayed, Balmer & Rattu, 1997; Jeukendrup et al., 1997; Rollo & 

Williams, 2009). Försök på fastande mage känns irrelevant ur en tävlingsidrottares 

perspektiv. En mer adekvat frågeställning är huruvida kolhydratsupplementering, utöver 

normal kostförberedelse kan förbättra prestationen ytterligare. Vår studie skiljer sig från 

nämnda studier genom att arbetet ej bedrevs under fastande intermittent arbete. Detta för 

att komplettera tidigare forskning där fokus legat på konstant belastning. Anledningen är att 

efterlikna en normal tävlingsförberedelse i idrotter där intermittent arbete är dominerande.  

 

2. LITTERATURGENOMGÅNG  

 

2.1 KOLHYDRATER 

Kolhydrater är kroppens viktigaste bränsle och intas genom mat i många olika strukturer 

(Abrahamsson et al., 2008). De intagna kolhydraterna bryts ner till glukos och lagras i 

kroppen i form av glykogen. Kroppen kan lagra upp till 12-16 gram/kg våtvikt muskelmassa 

samt 80-110 gram lagrat i levern. I blodet finns det även en del glukos i omlopp som ligger på 
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en nivå 4-4,5 mmol/l i vila, i själva plasman är det 5-6 mmol/l (Jeukendrup & Gleeson 

2007/2004). Om blodglukosnivåerna sänks i kroppen frisätts hormonet glukagon från 

bukspottskörteln vilket signalerar till levern att frisätta mer glukos till blodet för att höja 

blodglukosnivån. Blodglukosnivån är beroende av leverns frisättning för att bibehålla en 

jämn nivå, det glykogen som finns inlagrat i muskulaturen kan bara användas lokalt. 

(Benardot, 2005). 

 

2.2 INTERMITTENT ARBETE  

Intermittent arbete bedrivs på växlande intensitetsnivåer, med vila eller lättare arbete 

mellan de högre intensitetsperioderna. Det primära fokuset bör ligga på att arbeta på hög 

intensitetsnivå. Idrotter som består av ett övervägande intermittent arbete är till exempel 

handboll, fotboll, ishockey och judo. Intermittent arbete kan bedrivas i alla intensitetsnivåer 

från 0 till 100 procent. Intermittent arbete benämns ofta som intervallträning inom idrotten 

(Bompa & Haff, 2009). Syftet med denna typ av träning är att öka den totala mängden av 

högintensivt arbete under ett träningspass. Inför ett intermittent träningspass är det viktigt 

att deltagarna är mentalt förberedda och fysiskt utvilade, eftersom påfrestningarna är stora 

vid utförandet. De lägre intensitetsnivåerna bör ej bedrivas på för hög intensitet, för att 

kroppen inte ska öka ansamlingen av trötthetsämnen, som till exempel laktat, och eventuellt 

kunna återhämta sig för att kunna gå in på den höga intensitetsnivån på nytt. Vid 

användandet av hjärtfrekvens som markör är det viktigt att tänka på att variationer i 

hjärtfrekvensen kan uppstå till beroende på allmäntillståndet (Bompa & Haff, 2009). 

 

2.3 YO – YO TEST 

För att utvärdera en idrottares kapacitet utanför matchsituation använder man sig av olika 

fysiologiska arbetstester. Syftet är till exempel utvärdera idrottarens fysiska förmåga, se hur 

fokus på olika områden i träningsplaneringen bör läggas, motivera idrottaren och utvärdera 

resultatet av träningen som har skett mellan testerna. Det är vikigt att testerna bör 

efterlikna tävlingssituationen i så stor mån som möjligt. När det kommer till intermittenta 



4 

 

sporter kan man testa kapaciteten att utföra intervallarbete genom ett YO-YO test (Bangsbo, 

2005; Bangsbo, 2010). Syftet med YO-YO testet är att testa idrottarens kapacitet att snabbt 

kunna återhämta sig mellan de höga intervallerna i idrotter där dessa förekommer. YO-YO 

testet är ett löptest som är utvecklat för idrotter där det förekommer start- och 

stopprörelser i stor utsträckning med varierad intensitet. YO-YO testet består av 20 meters 

löpning rakt fram till en linje där vändning sker och därefter löpning tillbaka. Vid återkomst 

till startlinjen sker vila innan nästa löpning påbörjas. Hastigheten ökas progressivt och styrs 

av signaler från ett kassettband eller cd (Bangsbo, 2005). YO-YO testet finns i två varianter, 

YO-YO intermittent uthållighetstest och YO-YO intermittent återhämtningstest. Skillnaden 

mellan dessa två är att YO-YO intermittent uthållighetstest är inriktat mot att testa 

uthålligheten i intervallarbete medans YO-YO intermittent återhämtningstest syftar till att 

bedöma återhämtningen i högintensivt intervallarbete. Skillnaderna i utförandet är att 

viloperioden mellan löpningen är fem sekunder och har ett 2,5 meters vändområde efter 

startlinjen på YO-YO intermittent uthållighetstest, medans YO-YO intermittent 

återhämtningstest har en viloperiod på tio sekunder, ett vändområde på 5 meter och bedrivs 

på en högre intensitet. De båda varianterna av YO-YO testet finns i två olika delar. En del 

som är anpassad för otränade och en för vältränade. Det som skiljer delarna åt är att 

starthastigheten är högre i del två (Bangsbo, 2005; Bangsbo, 2010). 

 

2.4 KOLHYDRATERS BETYDELSE FÖR FYSISKT ARBETE 

Intensiteten på arbetet styr vilken huvudsaklig energikälla som kroppen nyttjar till arbetet. 

Vid lätt arbete tillgodoses endast en tredjedel av energiförsörjningen av kolhydrater. Ökad 

intensitet gör att energibehovet höjs, vilket ökar nedbrytningen av kolhydrater eftersom det 

ger snabbare energi än nedbrytning av fett (McArdle et al., 2007). Högkolhydratskost främjar 

högintensiv fysisk aktivitet genom förbättrad arbetsekonomin, arbetet upplevs enklare att 

utföra och förbättrar arbetstiden betydligt jämfört med fettdiet (Bergström et al., 1967; 

Krogh & Lindhard, 1920). En högkolhydratskost kan även öka inlagringen av muskelglykogen, 

som har ett tydligt samband med ett upprätthållande av arbetskapaciteten (Bergström et al., 

1967; Bergström & Hultman, 1967).  
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Kolhydrattillförsel under arbete är av betydelse när det gäller att bibehålla 

blodglukosnivåerna. Detta gör att arbetstiden förlängs genom utnyttjandet av blodglukos 

(och därmed mer kolhydrater) som bränslekälla när muskelglykogenlagrena börjar sina 

(Coggan & Coyle, 1988; Coyle et al., 1986; Nybo, 2003). Studier har visat att intag av mindre 

mängder kolhydrater under arbete kan skapa en leverglykogensparande effekt och vid intag 

av stora mängder stänga av leverglykogenutsöndringen helt (Jeukendrup et al., 1999; 

McConnell, Fabris, Projetto & Hargreaves, 1994). Tillförsel av kolhydrater under fysisk 

aktivitet sänker utnyttjandet av muskelglykogen genom att blodglukosen upprätthålls 

(Bergström & Hultman, 1967; Tsintzas, Williams, Boobis & Greenhaff, 1995; Tsintzas, 

Williams, Boobis & Greenhaff, 1996). Det finns tydligt samband mellan nivån av 

muskelglykogen som sparas och förlängningen av arbetstiden (Yaspelkis, Patterson, Anderla, 

Ding & Ivy, 1993). Att tillförsel av kolhydrater under arbete minskar utnyttjandet av 

muskelglykogen har inte visats i alla studier, trots en höjning av blodglukosen. 

Muskelglykogenutnyttjandet var lika vid tillförsel av kolhydrater, även när större mängder 

intogs (Coyle et al., 1986; Jeukendrup et al., 1999). Sänkt blodglukos orsakat av träning 

sänker aktiveringen från det centrala nervsystemet [CNS] till arbetande musklerna. Detta 

leder till försämrad kraftutveckling, vilket resulterar i sänkt prestation. Detta kan undvikas 

genom att inta kolhydrater som bibehåller blodglukosnivån (Nybo, 2003). 

Vid intag av kolhydrater under arbete är det viktigt att veta att alla kolhydratstyper tas upp 

olika, detta på grund av deras uppbyggnad och kroppens transport av dessa. Idrottaren bör 

säkerställa ett intag på cirka 1,0 till 1,1 gram per minut för att matcha kroppens maximala 

upptag. Valet av kolhydratstyp är viktigt för att energitillförseln och hastigheten på 

oxidationen, ska bli så optimal som möjligt. Vid tillförsel av kolhydratslösningar är det vanligt 

att de innehåller maltodextrin. Anledning till att den är så välanvänd är dess neutrala smak, 

låga osmolalitet och snabba upptag (Jeukendrup & Jentjens, 2000). 

Den maximala oxidationshastigheten för maltodextrin är 1,1 gram per minut. Mer tillfört 

maltodextrin gav ingen bättre effekt, men magproblem uppstod på grund av den ökade 

mängden kolhydrater och vätska i magsäcken (Wagenmakers, Brouns, Saris & Halliday, 

1993). Förutom mängden är koncentrationen i drycken viktig för upptaget i kroppen. 

Koncentrationer upp till åtta procent har ingen betydande effekt på magsäckstömningen. 
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Därför bör koncentrationen ligga på mellan sex till åtta procent för att optimera resultatet av 

de tillförda kolhydraterna vid normala förhållanden (Noakes, Rehrer & Maughan, 1991). 

 

2.5 KOLHYDRATERS BETYDELSE FÖR KORTVARIGT ARBETE 

Vid fastande kan kolhydratstillförsel vid kortvarigt arbete under cirka en timme förlänga 

tiden till utmattning (Anantaraman et al., 1995; el-Sayed et al., 1997; Jeukendrup et al., 

1997; Rollo & Williams, 2009). Mekanismerna bakom prestationsförbättringen är troligen att 

tillförda kolhydrater kompenserar för låga glykogenlager (Anantaraman et al., 1995) eller 

kolhydraternas effekt på CNS (El-Sayed et al., 1997). Arbete som utförs icke fastande, har 

prestationsfördelar ej kunnat upptäckas när Fp tillfördes kolhydrater under kortvarigt 

arbetet (Clark, Hopkins, Hawley & Burke, 2000; Palmer et al., 1998; Rollo & Williams, 2010).  

Försök på fastande mage känns irrelevant ur en tävlingsidrottares perspektiv. En mer 

adekvat frågeställning är huruvida kolhydratsupplementering, utöver normal 

kostförberedelse kan förbättra prestationen ytterligare. Vår studie skiljer sig från nämnda 

studier genom att arbetet ej bedrivs fastande och under intermittent arbete. Detta för att 

komplettera tidigare forskning där fokus legat på konstant belastning. Anledningen är att 

efterlikna en normal tävlingsförberedelse i idrotter där intermittent arbete är dominerande.  

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

 

Denna studie syftar till att undersöka om tillförsel av kolhydrater, utöver idrottarens normala 

kostförberedelser, är en fördel direkt innan ett prestationsutförande bestående av kortvarigt 

(<1h) intermittent fysiskt arbete. Medelhjärtfrekvensen undersöks också för att fastställa om 

intensitetsnivån skiljer sig åt mellan de båda försöken. 

 

Frågeställning 

• Kan tillförsel av kolhydrater innan kortvarigt (<1h) intermittent arbete förlänga tiden till 

utmattning? 

• Medför tillförsel av kolhydrater en förändring av intensitetsnivån? 
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4. METOD  

 

4.1 FÖRSÖKSPERSONER 

Totalt 17 Fp värvades genom personliga kontakter. För att bli inkluderad i studien krävdes 

regelbunden konditionsträning (i genomsnitt ett pass per vecka) under minst ett år och vana 

vid liknande tester. Alla Fp var män med en medelålder på 24 år (±3,4), medellängd på 184 

cm (±5,7) och medelvikt på 79 kg (±8,0). 

 

4.2 STUDIEDESIGN 

Studien, en interventionsmodell där Fp utgör sin egen kontroll utfördes vid två tillfällen. 

Hälften av Fp randomiserades till att vid ett av tillfällena (slumpvis) dricka 50 cl 

kolhydratslösning bestående av vatten, 40 gram maltodextrin och 5 cl koncentrerad saft av 

märket Fun-light (av smaken citron/lime). Vid det andra tillfället fick de 50 cl placebodryck 

med vatten och Fun-light. Försöken åtskildes med 14 dagar. Utdelningen av drycken utfördes 

dubbelblint av testledarna där halva gruppen fick kolhydratslösningen per omgång, så kallad 

cross-over design. Undersökningen genomfördes inomhus i grupp. 

 

4.3 GENOMFÖRANDE 

Fp utförde intermittent löpning till utmattning. Undersökningens utformning utgick från YO-

YO intermittent uthållighetstest del ett (Bangsbo, 2005) och modifierades genom att nivå ett 

till åtta upprepades tre gånger. Efter tredje upprepningen fortsatte testet tills del ett tog slut 

och fortsatte från och med nivå 14,5 i del två av YO-YO testet för fortsatt stegring, se figur 2. 

Detta gjordes för att skapa längre arbetstid och samtidigt bibehålla hög genomsnittlig 

intensitetsnivå. Tillryggalagd sträcka och genomförd arbetstid jämfördes sedan på 

individnivå och gruppnivå för att se om kolhydratslösning gav någon effekt. Inför båda 

testtillfällena gavs Fp instruktionen att äta likadant de närmaste fem timmarna innan 

utförandet. Detta genom att skriva ner vad de åt inför för första försöket och upprepa inför 
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andra. Innan undersökningens start blev Fp utrustade med pulsklocka. Därefter fick Fp en 

genomgång av testproceduren. Testproceduren gick ut på att låta Fp löpa inom den 

markerade banan, se figur 1.  

 

Figur 1. Visar banans utformning där försökspersonerna fick löpa från startlinjen till vändlinje 

och tillbaka till slutlinjen. Därefter hade de 5 sekunder på sig att vända och stanna mellan 

slut- och vilokon innan nästa nivå startade (Bangsbo, 2005).  

 

Fp startade på angiven signal och löpte 20 meter, de anpassade farten efter instruktioner för 

att nå vändningsmarkeringen vid nästa signal. Fp löpte tillbaka till startmarkeringen där ny 

signal indikerade att nivån var avklarad. Varpå Fp fick fem sekunders vila innan nästa nivå 

startade. Löpningarna skedde i varierad hastighet, se figur 2. Undersökningen startade med 

uppvärmning för att undvika skador och låta Fp bekanta sig med testproceduren. När 

uppvärmningen var avslutad fick Fp tio minuters vila varav första minuten drack de den 

tilldelade drycken, som antingen bestod av kolhydratslösning eller placebo. Efter vilan 

startades pulsklockan och de påbörjade löpningen. När utmattningen inträffade 

registrerades tiden, distansen, medelhjärtfrekvensen och deras högsta uppnådda 

hjärtfrekvens under löpningen. 
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Figur 2. Visar undersökningens utformning med de olika hastighetsnivåerna samt sträcka 

som försökspersonerna fick löpa utifrån till utmattning. Testet startade med en uppvärmning 

med efterföljande vila där dryck intogs innan testet startade. 

 

4.4 MÄTMETODER OCH -INSTRUMENT 

Utrustningen som nyttjades var måttband, koner, tidtagarur, cd-spelare med modifierade 

YO-YO skiva, pulsklockor av märket Polar RS400 och Garmin Forerunner 305 och 310XT som 

användes för att fastställa intensitetsnivå.  

 

4.5 DATAANALYS OCH STATISTIK 

Insamlad data bearbetades i programmet Predictive Anatalytics SoftWare (PASW) version 

18.0 av SPSS Inc. För att beräkna skillnaden mellan placebogruppen och kolhydratsgruppen 

gjordes en hypotesprövning med t-test på en signifikansnivå p<0,05. På individnivå gjordes 

procentuella jämförelser för att se skillnaden. De individuella skillnaderna i resultatet 

redovisas genom ett linjediagram som jämför tiden mellan de två försöken. Den högsta 

uppmätta hjärtfrekvensen definierades som Fp maximala hjärtfrekvens (Benson & Connolly, 

2011; Ramsbottom, Brewer & Williams, 1988). Medelhjärtfrekvensen förhållande till 

maximala hjärtfrekvensen användes för att fastställa intensitetsnivån och procentuella 

skillnader mellan försöken beräknades. 
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5. RESULTAT 

 

Resultaten kan inte påvisa någon skillnad (p<0,05) mellan dryckerna på gruppnivå, vare sig 

beträffande tid eller distans till utmattning mellan placeboförsöket och försöket med 

tillförsel av kolhydrater innan, se figur 3 och 4.  

 

Figur 3. Tid för löptestet med intag av placebodryck (1) respektive kolhydratslösning (2) 

(n=17).  Data presenteras som medelvärde ± SD. 
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Figur 4. Löpsträcka (m) under löptestet med intag av placebodryck (1) respektive 

kolhydratslösning (2) (n=17).  Data presenteras som medelvärde ± SD. 
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På individnivå kunde man se att en klar majoritet fick en viss förbättring på tiden till 

utmattning när de intog kolhydrater innan, se figur 5.  

 

 Figur 5. Resultatet på individnivå i placebo respektive kolhydratsförsöket (n=17). 
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Medelhjärtfrekvensen visade på en skillnad mellan placebo- och kolhydratsförsöket (167±13 

och 164±11) (p<0,05). Detta betyder att intensitetsnivån var lägre med tillförsel av 

kolhydrater innan, se tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Visar försökspersonernas genomsnittliga hjärtfrekvens i förhållande till deras 

maximala hjärtfrekvens (%) (n=17). 

 Placebo Kolhydrat  Placebo Kolhydrat 

Fp % HFmax( ) % HFmax ( )   Fp % HFmax ( ) % HFmax ( ) 

1 87 82 10 82 82 

2 81 82 11 90 87 

3 78 79 12 85 83 

4 84 84 13 88 86 

5 91 89 14 95 92 

6 87 86 15 91 92 

7 88 82 16 89 85 

8 92 92 17 86 86 

9 87 89    

 

 

 

6. DISKUSSION  

 

Syftet med denna studie var att undersöka om tillförsel av kolhydrater, utöver idrottarens 

normala kostförberedelser skapade en fördel i utövandet av kortvarigt (<1h) intermittent 

arbete. Av resultatet framkom det ej någon förändring i prestationen att inta kolhydrater 

utöver den normala kosten inför arbetet. I båda försöken hade alla Fp en medelhjärtfrekvens 

över 77 procent av deras HFmax. Medelhjärtfrekvensen i gruppen visade sig vara lägre under 

försöket med kolhydrater.  



14 

 

Resultatet i vår studie överrensstämmer med tidigare resultat som visat att kolhydrater ej har 

effekt på kortvarigt arbete, om individen ej är fastande (Clark et al., 2000; Palmer et al., 1998; 

Rollo & Williams, 2010). Kolhydraternas prestationshöjande effekt uppstår sannolikt först vid 

tömda glykogenlager och minskat blodsocker i vid fysiskt arbete (Coyle et al., 1986). Detta 

tror vi ej uppstår vid vår studie, eftersom arbetet var för kort tid och Fp ej var fastande, och 

detta är anledningen att prestationsförbättringen uteblir. På individnivå i vår studie kan 

förbättringar upptäckas med intag av kolhydrater. Dessa förbättringar är emellertid för små 

för att vara signifikanta på gruppnivå. Det är dock intressant att så många ändå har fått en 

viss prestationshöjande effekt av kolhydraterna som intogs. Anledningen till det kan vara 

sämre kosthållning hos Fp där skillnad noteras, vilket ej ger optimala glykogenlager inför 

studien (Bergström et al., 1967). Fp som fick den största förbättringen vid intag av 

maltodextrin, uppgav att de medvetet intog större del protein och mindre mängd kolhydrater 

i deras normala kost. Detta faktum styrker vår teori att de inte hade välfyllda glykogenlager 

och därför hade större nytta av de intagna kolhydraterna innan löptestet. För att stärka 

misstankarna hade det varit intressant att gjort en kost- och aktivitetsregistrering dagarna 

innan. Fp som däremot uppgav att de åt mer kolhydrater hade ej samma förbättring med 

intag av maltodextrin innan löpningen. Utan att veta om de intagit kolhydrater, uttryckte flera 

Fp att löpningen kändes enklare vid kolhydratsförsöket jämfört med placeboförsöket. Några 

av kommentarerna av Fp var:  

”Jag tyckte jag hade mer kraft vid löpningen, speciellt i vändningarna.” 

”Kände mig piggare denna gång.” 

”Kände mig orkeslös första omgången jämfört med nu.” 

Svårigheten att bedöma resultatet av studien är att vi inte vet hur deras kosthållning såg ut 

dagarna innan. Glykogenlagrens fyllnad har vi ingen kännedom kring, därför vet vi ej om de 

hade fyllda glykogenlager eller om tillskottet av maltodextrin täckte en brist på kolhydrater.  

Intressant med resultatet är att kolhydrater som tillförs innan kortvarigt arbete kan ha effekt 

på prestationen, speciellt om kosthållningen är av undermålig kvalitet kan tillförsel innan 

fysisk aktivitet förbättra prestationen. Många av Fp som deltog i studien uttryckte att de inte 

visste hur kosten bör se ut för en idrottare för att prestationen ska bli så bra som möjligt. I 
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denna grupp kan således tillskott av kolhydrater ha en markant effekt på deras prestation. 

Intag av sportdryck bör göras med tanke på hur kosten i övrigt ser ut. En bra kosthållning som 

ger fyllda glykogenlager gör tillskott av kolhydrater överflödigt (Palmer et al., 1998). Utövas 

aktiviteter under ungefär en timme behövs inga sportdrycker om kosten är bra. Aktiviteter 

som utförs under lång tid där glykogenlagren riskerar att sänkas kan tillskott av kolhydrater 

vara motiverat även med bra kosthållning.  

Intensitetsnivån och medelhjärtfrekvensen var lägre under försöket med kolhydrater. Lägre 

medelhjärtfrekvens ger lägre belastning och den fysiska aktiviteten kan bedrivas under längre 

tid, eller på högre intensitet. Detta är avgörande för resultatet i idrotter som grundar 

prestationen på att kunna bedriva aktiviteten på hög intensitetsnivå. Hjärtfrekvensens 

variationer kan bero på fler anledningar än den fysiska ansträngningen. Till exempel så kan 

den variera på grund av allmäntillståndet (Bompa & Haff, 2009). Detta spelar roll hos 

betydelsen för hjärtfrekvens som indikator för intensitetsnivån. 

Användandet av YO-YO test i vetenskapliga undersökningar kan ha sina brister då det grundar 

sig på att Fp verkligen uppnår maximal ansträngning innan de avbryter testet. Detta är 

troligen vår undersöknings svaghet. Ingen Fp fortsatte att löpa tills de inte klarade att hinna 

med de angivna signalerna och därmed nivån, utan alla avbröt testet självmant vid start-

/slutlinjen efter avklarad nivå. Därför tvivlar vi på att alla Fp uppnådde total utmattning när 

de avbröt. Fp vilja att utföra testet till utmattning är av yttersta vikt för ett tillförlitligt 

resultat. För att komma runt detta problem kan man istället göra undersökningen med 

fysiologiska markörer, till exempel syreupptaget, för att mäta kolhydraternas effekt.  

Mängden vätska som intogs i undersökningen upplevdes av vissa Fp vara för stor under 

tidsintervallen som var avsatt för vätskeintaget. Minskning av vätskemängden var ej möjlig 

eftersom vi ville ha optimal koncentration av kolhydrat som är sex till åtta procent (Noakes et 

al., 1991). En minskning av kolhydratsmängden hade sänkt det beräknade upptaget av cirka 

ett gram per minut under den uppskattade arbetstiden på 30 minuter (Jeukendrup & 

Jentjens, 2000). Detta utesluter ändring av vätskans innehåll men tiden för intaget borde 

eventuellt ha varit längre för att lösa problemet med vätskeintaget. 
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Den praktiska tillämpningen av resultaten för idrottare som utövar intermittent arbete, till 

exempel fotboll och ishockey, är att det inte tycks ge någon prestationsfördel att inta 

kolhydratslösning direkt innan utförande av kortvarigt arbete. Detta för att prestationsidrott 

osannolikt utövas i ett fastande tillstånd och vid normal kosthållning har kroppen tillräckliga 

glykogenlager för att utöva arbetet (Clark et al., 2000). Enligt resultatet fanns det inte heller 

någon nackdel att inta kolhydrater. Detta gör att idrottaren kan inta kolhydrater innan utan 

att riskera att det är kontraproduktivt. Idrottaren som ej vet om deras kost är 

tillfredsställande, kan göra det för att kompensera en eventuell brist av kolhydrater och då 

höja prestationen. 

För framtida studier inom samma område kan Fp kost registreras för att säkerställa lika intag 

inför båda försöken så att samma förberedelse verkligen genomförs. Vid utförandet av ett 

test till utmattningen bör stora krav ställas på Fp motivation. Alternativet är att göra 

undersökningen i ett laboratorium och utgå från fysiska markörer i ett submaximalt test. För 

att mäta intensiteten kan hjärtfrekvensregistreringen ske oftare för att kunna eventuella 

skillnader på de olika nivåerna. Detta för att se om kolhydraterna påverkar de lägre och/eller 

högre intensitetsnivåerna.  

 

7. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

 

Resultatet är att tillförsel av extra kolhydrater utöver kosten, direkt innan intermittent 

kortvarigt arbete, ej påverkade prestationen positivt, mätt som tillryggalagd sträcka och tid. 

Den lägre medelhjärtfrekvensen som uppstod i kolhydratsförsöket hade ej någon positiv 

inverkan på prestationen. Därmed finns inget behov att tillföra kolhydrater utöver normal 

kost. Kolhydratsupplementering innebar emellertid inte heller någon nackdel, vilket lämnar 

avgörandet till idrottaren om den vill tillföra extra kolhydrater eller ej.  
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