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SAMMANFATTNING  

Bakgrund Viloämnesomsättning (RMR) kan uppskattas med ekvationer eller mätas 

med indirekt kalorimetri och är en viktig parameter i idrottsnutritionistens arbete att ta 

hänsyn till vid upprättandet av kostråd. Sänkt RMR kan vara en del av symtombilden 

beträffande relativ energibrist (RED-S).   

Syfte Mäta RMR hos kvinnliga och manliga elitidrottare med metoden indirekt 

kalorimetri.  Studera överenstämmelsen mellan Oxycon Pro och Fitmate Pro samt fyra 

RMR-ekvationer. Undersöka förekomsten av symtom på RED-S bland de kvinnliga 

deltagarna och utreda eventuella samband beträffande RMR och/eller 

kroppssammansättning.  

Metod RMR undersöktes på 13 manliga och elva kvinnliga elitidrottare med två olika 

utrustningar; Oxycon Pro (RMRref) och Fitmate Pro med metoden indirekt kalorimetri. 

RMR uppskattades med fyra ekvationer; Harris Benedict, Cunningham, Mifflin St Jeor 

och 4-komponent, med och utan hänsyn till kroppssammansättning och metabol kostnad 

för olika kroppskomponenter. Deltagarnas kroppssammansättning analyserades med 

bioimpedans. De kvinnliga deltagarna fick skatta symtom på RED-S med 

frågeformuläret Low Energy Availability in Females Questionnaire (LEAF-Q).  

Resultat Fitmate Pro överskattade RMR för kvinnor (367±246 kcal) och män (365±149 

kcal) jämfört med RMRref (p≤0.001). Uppskattat RMR med 4-komponent visade ingen 

signifikant skillnad jämfört med RMRref bland både kvinnor (p=0,965) och män 

(p=0,373). Ekvationen Mifflin St Jeor skiljde sig heller inte signifikant jämfört med 

RMRref bland de manliga deltagarna (p=0,215). Sex av de elva kvinnliga deltagarna 

skattade för symtom för RED-S. Det fanns ingen skillnad beträffande RMR och 

kroppssammansättning mellan de med symtom på RED-S och de utan.  

Konklusion Fitmate Pro visade dålig överensstämmelse med RMRref. Ekvationen      

4-komponent som baseras på kroppssammansättning och metabol kostnad för olika 

kroppskomponenter uppskattade RMR hos manliga och kvinnliga elitidrottare i linje 

med RMRref. Symtom på RED-S avspeglades inte i sänkt RMR eller avvikelser i 

kroppssammansättning bland kvinnliga elitidrottare.  

  



 
 

ABSTRACT 

Background Resting metabolic rate (RMR) is an important factor to be considered 

when setting up an appropriate dietary strategy. RMR can be measured with indirect 

calorimetry or estimated with RMR equations. RMR can decrease because of reduced 

energy availability.   

Objective Measure RMR in female and male elite athletes. Compare RMR 

measurements from Oxycon Pro (RMRref) with Fitmate Pro and four RMR equations. 

Investigate the prevalence of relative energy deficiency (RED-S) among female athletes 

and examine any possible correlation regarding RMR and/or body composition.   

Method (s) RMR was measured in 13 male and eleven female elite athletes with 

indirect calorimetry; Oxycon Pro (RMRref) and Fitmate Pro. RMR was also estimated 

with four equations; Harris Benedict, Cunningham, Mifflin St Jeor and 4-component 

(which includes metabolic cost for different body compartments). Body composition 

was analyzed with bioimpedance. Symtoms of RED-S was evaluated with Low Energy 

Availability in Females Questionnaire (LEAF-Q).  

Results Fitmate Pro consistently measured higher RMR values compared to RMRref; 

+367±246 kcal in females and +365±149 kcal in males. Estimations of RMR with 4-

component equation did not differ significantly compared with RMRref in females 

(p=0,965) and males (p=0,373). Equation by Mifflin St Jeor did not deviate from 

RMRref in males (p=0,215). Six females showed symtoms of RED-S according to 

LEAF-Q. There were no differences between those with symtoms compared to those 

without symtoms of RED-S regarding RMR and body composition. 

Conclusion Fitmate Pro did not show agreement with RMRref. Equation 4-component 

showed best agreement with RMRref in both females and males. There were no 

differences in body composition or RMR between females who reported symptoms of 

RED-S compared to those who did not.   
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1. BAKGRUND 

Att utöva framgångsrik idrott på elitnivå inom vissa sporter kan innebära att idrottare rör 

sig i marginalerna för vad som kan betraktas som en normal och hälsosam 

kroppssammansättning. Att förflytta kroppsvikten och arbeta med den som ett motstånd 

är en faktor inom många sporter vars betydelse för prestationen inte går att bortse från. 

Att förbättra kraftutveckling i förhållande till kroppsvikten av skäl som rör både 

prestation men också estetik, är vanligt inom idrotter som friidrott, simhopp, konståkning 

och gymnastik.  I kampsporter där viktklasser används är det också vanligt med akuta 

förändringar av vätske- och glykogendepåer och längre tids manipulationer av kroppens 

sammansättning av fettmassa (FM) och fettfri massa (FFM), däribland 

skelettmuskelmassa (SMM). Huruvida manipulation av FFM och FM genom 

kostinterventioner och träning är rimliga, motiverade eller kanske ohälsosamma kan 

idrottare i bästa fall få hjälp med att bedöma i samarbete med välutbildade tränare och 

idrottsnutritionister (1).  

Elitidrottare är allt annat än en homogen grupp vad gäller kroppssammansättning och 

energiutgifter. Det är väsentligt för idrottsnutritionisten att bygga kostrekommendationer 

på underlag av adekvata mätningar och beräkningar av kroppssammansättning, 

viloämnesomsättning (resting metabolic rate; RMR) och energiintag. Om energiintaget 

inte står i proportion till behovet som kan gälla viktstabilitet och optimal 

energitillgänglighet eller ett väl anpassat hypokaloriskt energiintag, riskerar idrottaren att 

påverka sin hälsa, sitt välbefinnande och sin prestationsförmåga negativt.  

Viktmanipulation och/eller strävan efter ett smalt kroppsideal som sträcker sig utanför 

hälsosamma ramar kan skapa problem. Förekomsten av stört ätbeteende och ätstörningar 

är mellan 0-19% bland manliga elitidrottare och mellan 6-45% bland kvinnliga idrottare 

(2). Ett otillräckligt energiintag kan leda till relativ energibrist (RED-S; Relative Energy 

Deficieny in Sport)  som kan yttra sig i olika hormonella och metabola anpassningar som 

sänkt RMR (3–6). RED-S är ett tillstånd där långvarig låg energitillgänglighet kan leda 

till en försämrad fysiologisk och kognitiv funktion, nedsatt prestationsförmåga, ökad risk 

för överbelastningsskador bland både manliga och kvinnliga idrottare. Låg 

energitillgänglighet påverkar bl.a. hormonfrisättning och energiomsättning och medför 

en ökad risk för menstruationsrubbningar, prematur osteoporos, nedsatt endotelfunktion, 

ändrad kolesterolsyntes, gastrointestinala problem och nedsatt immunförsvar. RED-S kan 

uppstå omedvetet av orsaker som nedsatt aptit och otillräckliga kunskaper om hur 

kostintaget borde vara utformat för att täcka de basala energibehoven och energiutgifterna 

som uppstår vid träning. RED-S kan också uppstå ur medveten bantning på grund av, 

eller som kan leda till, ett stört ät- och/eller träningsbeteende. Internationella Olympiska 

Kommittén (IOK) har utformat en mall för vilka parametrar som kan ingå i utredningen 

och bedömningen av idrottares hälsostatus (7).  

Low Energy Availability in Females Questionnaire (LEAF-Q) (8), är ett validerat 

frågeformulär som identifierar symtom beträffande RED-S och som kompletterar 

mätningar och analyser av blodparametrar, kroppssammansättning, RMR, energiintag 

och ätbeteende hos kvinnor. Att kunna påvisa ett sänkt RMR i förhållande till ett 

otillräckligt energiintag och sedan genom upprepade mätningar följa en återgång till ett 

förväntat normalt RMR vore tacksamt ur ett diagnostiskt perspektiv. RMR bedöms som 

kliniskt nedsatt när kvoten mellan uppmätt RMR är <0,9 i jämförelse med uppskattat 

RMR (9–11). Mätning av RMR skulle också kunna komplettera bilden av vad LEAF-Q 

visar. Indirekt kalorimetri är vida erkänd som en valid och reliabel metod att mäta RMR. 
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Metoden bygger på att in- och utandningsluften analyseras för halten av syre och 

koldioxid där syreförbrukningen står i proportion till energiförbrukningen då 1 liter 

förbrukad syre motsvarar 5 kcal (12). Att mäta RMR med indirekt kalorimetri innebär 

som oftast dyr utrustning, omfattande förberedelser och begränsningar för idrottaren som 

måste avstå träning dagen före mätningen. Billigare, bärbara och mindre krävande 

utrustning, men samtidigt mindre tekniskt avancerad, finns på marknaden.  Fördelen med 

sådan utrustning är lägre investeringskostnader, enklare handhavande och att utrustningen 

är mobil. RMR-ekvationer är självklart det billigaste och enklaste sättet att uppskatta 

RMR men det står inte klart vilken ekvation som är mest lämpad för kvinnliga respektive 

manliga idrottare. Studier som jämfört uppmätt RMR med ekvationer på idrottare har gett 

olika resultat beträffande överenstämmelse (13–15). Ekvationer som baseras på metabola 

kostnader för olika kroppskomponenter, med förutsättningen att 

kroppssammansättningen är känd, uppvisar lovande överensstämmelse med uppmätt 

RMR (6,16). Det är därför intressant att mot denna bakgrund utvärdera olika sätt att mäta 

och uppskatta RMR med hänsyn till kroppssammansättning och symtom på RED-S bland 

elitidrottare.   

2. SYFTE 

Syftet med uppsatsen var att hos elitidrottare: 

1. mäta deras RMR genom indirekt kalorimetri med två olika apparaturer 

2. validera Fitmate Pro mot referensapparatur Oxycon Pro (RMRref)  

3. jämföra och utvärdera tre olika RMR-ekvationer baserade på 

kroppssammansättningsdata och en ekvation utan inslag av 

kroppssammansättningsdata mot RMRref  

4. undersöka förekomsten av symtom på RED-S bland kvinnliga deltagare 

5. undersöka samband mellan symtom på RED-S, RMR och 

kroppssammansättning.   

3. METOD 

 

Denna studie var en tvärsnitts- och valideringsstudie som kombinerade insamling av 

kvantitativa variabler; metabola mätningar och beräkningar, mätning av 

kroppssammansättning samt ett skattningsformulär som kvantifierade risken för 

symtom på RED-S hos kvinnor. Eftersom utfallsvariablerna var av kvantitativ art valdes 

en kvantitativ metod.  

3.1 Rekrytering och urval 

Tretton manliga och 12 kvinnliga elitidrottare i åldern 17–27 rekryterades till studien. 

Kvinnor som var gravida fick inte delta i studien. Rörelsehindrade eller skadade personer 

som inte kunde stå upp på egen hand kunde inte delta i studien. De flesta av idrottarna 

var stipendiater i Malmö idrottsakademi och de övriga hade kommit i kontakt med Malmö 

idrottsakademi för att få kostrådgivning eller stöd från annan verksamhet inom detta 

nätverk. Idrottarna fick erbjudandet att vara med i studien via e-post eller muntligen av 

uppsatsförfattaren. De flesta var aktiva på landslagsnivå inom exempelvis friidrott, 

estetiska idrotter, kampsport, handboll, gymnastik, racketsport, innebandy och fotboll. 

Målsättningen var att välja ut en grupp idrottare med en företrädesvis stor spridning vad 
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gäller antropometriska parametrar, i synnerhet fettfri massa. Samtliga som blev tillfrågade 

att delta i studien tackade ja så det förekom inga externa bortfall. I studien förekom ett 

internt bortfall då en av de kvinnliga idrottarna inte kunde delta på grund av sjukdom.  Ett 

annat internt bortfall uppstod då en manlig deltagares uppgifter om 

kroppssammansättning föll bort vilket redovisas för i tabellerna med en asterisk (*). 

Denna deltagares övriga uppgifter (ålder, längd, kön, vikt, vätskebalans (urine specific 

gravity; USG), RMR) har inkluderats där det varit möjligt och analyserats tillsammans 

med övriga deltagares mätdata.  

 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Studiens upplägg 

Mätning av RMR och kroppssammansättning genomfördes av uppsatsförfattaren 

tillsammans med erfaren biomedicinsk analytiker på avdelningen för klinisk fysiologi vid 

Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Mätningarna genomfördes på morgonen och 

förmiddagen och den totala tiden för samtliga mätningar var ungefär 90 minuter per 

person (Figur 1).  

 

 
  
                                   

Figur 1. Testprotokoll. LEAF-Q besvarades tre dagar före mätningarna av de kvinnliga 

deltagarna. En länk till ett digitalt formulär skickades via e-post. Övriga mätningar 

gjordes i följd under samma dag. RMR-mätningarna gjordes direkt efter varandra utan 

avbrott med undantag för byte från plastkupa (hood) till ansiktsmask. Malmö, hösten 

2017. 

 

Deltagarna fick skriftliga instruktioner (Bilaga 1) via e-post om att komma utvilade, vara 

fastande i minst 12 timmar, undvika fysisk aktivitet (som att cykla eller promenera) och 

att avstå att duscha eller bada på morgonen strax före mätningen samt att endast träna lätt 

eller vila dagen före. Deltagarna uppmanades också om att avstå från koffein, nikotin och 

alkohol dagen före och samma dag som mätningarna var planerade samt att äta och dricka 

som de brukar göra dagarna före mätningarna. 

3.3 Datainsamling och metoder 

3.3.1 Skattning av symtom på relativ energibrist 

Minst tre dagar före avtalad tid då mätningarna skulle genomföras fick de kvinnliga 

deltagarna e-post med länk till SurveyMonkey för att besvara skattningsformuläret 

LEAF-Q. För män gjordes ingen utredning av RED-S då LEAM-Q (screeningformulär 

för identifikation av symtom på RED-S för män) vid tiden för studiens genomförande 

inte fanns tillgängligt. LEAF-Q har en sensitivitet på 78 % och en specificitet på 90 % 

när det gäller att identifiera parametrar kopplade till RED-S (8). Frågeställningar kring 

idrottsskador, menstruation; debut, regelbundenhet, normal, utebliven vid hårdare 

3 dagar före 

testdag 

Testdag

90 min 

LEAF-Q 
Urinprov 

USG 
Längd 

Kropps-

sammansättning 

InBody 720 

30 min 

RMR 

Oxycon Pro 

(RMRref) 

20 min RMR 

Fitmate Pro 
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träning, antal cykler, bruk av och sort preventivmedel samt avföringsvanor; frekvens, 

hård, lös, normal samt flatulensbesvär ingår i formuläret.    

3.3.2 Vätskestatus 

Förändringar i vätskestatus påverkar analysen av kroppssammansättning och vid USG > 

1,025 rekommenderas att mättillfället inte används för bedömning av relevanta 

förändringar av kroppssammansättning (17,18). Före mätningarna 

(kroppssammansättning och indirekt kalorimetri) analyserades deltagarnas morgonurin 

med refraktometer, Atago PEN-USG, för att fastställa deras vätskestatus genom analys 

av USG; koncentration av partiklar i urinen. Refraktometern kalibrerades i kroppsvarmt 

kranvatten inför varje test. Deltagarna instruerades att lämna mittstråleurin genom att 

urinera den första mängden urin i toaletten för att sedan samla in cirka 50 ml urin i en 

behållare. USG <1,020 betraktas som ett mått på god vätskestatus medan USG>1,020 

påvisar tillstånd av mild till mer omfattande dehydrering.  

3.3.3 Längd 

Deltagarnas längd uppmättes på en väggmonterad stadiometer. Längden avrundades till 

närmsta hela centimeter. 

3.3.4 Kroppssammansättning  

För att bestämma kroppssammansättningen användes InBody 720, InBody CO. Denna 

apparat bygger på multifrekvens 8-taktil (hand och fot) mätning där bål, armar och ben 

mäts för sig likt fem cylindrar. Metoden bygger på direkt segmental impedansmätning 

(BIA) och inte på empiriska data. Växelströmsfrekvenser som används för att bestämma 

extracellulär och intracellulär vätska är 1 kHz, 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz samt 1 

MHz. Det elektriska motståndet skiljer sig bland olika vävnader vilket ligger till grund 

för att beräkna kroppens innehåll av FM och FFM; vatten, protein, mineraler och 

benmineralinnehåll (BMC).  

InBody 720´s mjukvara var inställd på ”Research”. Fotplattorna på InBody 720 och 

deltagarens fingrar och tummar torkades av med en av tillverkaren rekommenderad 

antiseptisk servett. Därefter placerades fötterna på fotplattorna varefter deltagaren stod 

stilla och vikten registrerades samt deltagarens kod, ålder, längd och kön. 

Handelektroderna lyftes därefter av och deltagarens armar placerades i 15 graders vinkel 

så raka som möjligt ut från kroppen. När deltagaren stod i rätt position startades 

mätningen. Efter två minuter var mätningen avslutad.  

3.3.5 RMR 

För att mäta RMR med indirekt kalorimetri användes Fitmate Pro (Cosmed) som 

jämfördes med Oxycon Pro (Jaeger) som betraktades som referensmetod (RMRref). 

3.3.6 Oxycon Pro 

Maskinen kalibrerades inför varje test enligt tillverkarens anvisningar. En pulsmätare 

sattes på deltagaren. Deltagaren fick lägga sig ner och vila i fem till tio minuter. Efter 

viloperioden placerades en plastkupa (hood) över huvud och bröst. Plastfilmen som är 

fäst runt om plastkupan placerades tätt intill och packades om deltagaren för att skapa 

ett lufttätt utrymme. En filt lades över deltagarens bröst och om armarna för att 

plastfilmen skulle ligga på plats och sluta tätt. En pulssensor placerades på deltagarens 

bröst under filten. Deltagaren uppmanades att ligga alldeles stilla, inte prata och inte 

somna. Därefter påbörjades mätningen och avslutades efter minst 30 minuters mätning. 

Uppmätt genomsnittsvärde för RMR beräknades i programvaran (Indirect Calorimetry 
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V5.72.1) genom att markera den mätperiod som visuellt sett var flackast och lägst under 

minst 5 minuter.  

3.3.7 Fitmate Pro 

Efter avslutad mätning med Oxycon Pro sattes en ansiktsmask (V2 Mask, Cosmed) på 

deltagaren i liggande position. Masken sluter tätt över näsa och mun. Deltagaren 

uppmanades att fortsätta ligga alldeles stilla, inte prata och inte somna. Deltagarens kod, 

längd, vikt, ålder och kön registrerades. Därefter kalibrerades automatiskt Fitmate Pro 

för att sedan mäta RMR under 20 minuter. De första fem minuterna räknades inte med i 

själva RMR uträkningen. Efter 20 minuter erhålls ett resultat automatiskt som baseras 

på att genomsnittsvärdet för VO2, VCO2 och respiratorisk kvot (RQ) när dessa avviker 

mindre än 10% respektive 5% under fem minuter.  

3.3.8 RMR ekvationer 

För att uppskatta deltagarnas RMR användes följande fyra ekvationer som används 

frekvent i litteraturen och i kliniken när det gäller att uppskatta RMR bland individer 

med och utan inslag av omfattande träning: 

Cunningham (19) 

22 x FFM (kg) + 500 

Harris-Benedict (20) 

Ekvation: Män: 66,47 + 13,75 x vikt (kg) + 5 x längd (cm) - 6,76 x ålder (år) 

                Kvinnor:655,1 + 9,56 x vikt (kg) + 1,85 x längd (cm) - 4,68 x ålder (år) 

Mifflin-St Jeor (FFM) (21) 

19,7 x FFM (kg) + 413 

4-Komponent - Ekvation baserad på metabol kostnad för olika kroppskomponenter (16) 

2,3 x skelettmassa (1,85 x BMC (kg)*) + 4,5 x adipös massa (FM (kg) x 1,18) + 13 x 

SMM* + 54 x organmassa (kroppsvikt – (skelettmassa + adipös massa + SMM)) 

*SMM och BMC erhålls från BIA. 

3.4 Databearbetning och analys 

Statistikprogrammet SPSS (version 24.0) användes för databearbetning och analys. 

Mätdatan redovisas som medelvärde, standardavvikelse samt spridning (min-max). 

Mätdatan visades vara normalfördelad (Shapiro-Wilks test) och parametriska tester 

användes. Metod för signifikanstest var parat t-test och oparat t-test med signifikansnivå 

p<0,05. Skillnader gällande kvinnor och mäns antropometriska mått analyserades med 

oparat t-test. Medelvärden för kvinnors och mäns uppmätta RMR med indirekt 

kalorimetri analyserades med parat t-test för att undersöka medeldifferensen mellan de 

två metoderna med indirekt kalorimetri. Därtill analyserades överenstämmelse mellan 

kvinnor och mäns medelvärden från RMRref och medelvärden från de fyra 

ekvationerna med parat t-test. Jämförelser mellan kvinnor med och utan symtom på 

RED-s beträffande kroppssammansättning och RMR analyserades med oparat-t-test.  

Korrelationsanalys (Pearson) utfördes mellan RMR och FFM, FM, övrig massa och 

SMM uppdelat mellan kvinnor och män för att påvisa samvariation (r). Kvadrering av r 

(r2) gjordes för att få fram förklaringsgrad som blir ett mått (%) på hur stor del av RMR 

som FFM, FM, övrig massa och SMM står för (22).  
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3.5 Förförståelse 

Min kännedom om, och intresse för uppsatsens område, bygger på utbildning och 

klinisk erfarenhet inom områdena idrottsnutrition, arbetsfysiologi och ätstörningar. De 

stora variationerna som förekommer beträffande kroppssammansättning och metabola 

belastningar bland elitidrottare, har väckt frågor kring validiteten och reliabiliteten 

bland de analysmetoder som funnits tillgängliga. Har analysmetoderna varit lämpliga att 

använda för att mäta det som är väsentligt och överensstämmer resultaten med andra 

liknande mätningar och annan teknik? Är metoderna tillförlitliga med hög 

reproducerbarhet? Är mätvärdena användbara i en klinisk verksamhet eller finns det 

andra analyser som är lämpligare? Med utgångspunkt från dessa insikter valdes ett 

studieupplägg som utmanade rådande övertygelser och fokus riktades mot att så 

objektivt som möjligt utforska andra alternativ.  

3.6 Etiska överväganden 

Varje deltagare fick skriftlig information om deras rättigheter, syftet med studien och 

detaljerad beskrivning om hur mätningarna skulle utföras (Bilaga 1). Merparten av 

deltagarna hade personlig kontakt med uppsatsförfattaren vilket kan ha påverkat deras 

beslut gällande deltagande. Skriftligt medgivande inhämtades från deltagarna och om 

deltagaren inte var myndig inhämtades medgivande även från föräldrarna. Resultaten 

hanterades konfidentiellt genom lagring i lösenordskyddade databaser och deltagarna 

avidentifierades genom koder. Resultaten återkopplades till varje deltagare genom e-post 

eller personligt möte. Fall av konstaterade symtom på RED-S eller patologiska avvikelser 

i antropometrin följdes upp och deltagare erbjöds adekvat omhändertagande genom 

Malmö idrottsakademi och sjukvården inom Region Skåne. Insamlade mätdata som det 

inte fanns ett giltigt syfte att behålla raderades.  

4 RESULTAT 

De manliga deltagarna var längre (p=0,001) och hade högre kroppsvikt (p=0,004), FFM, 

SMM, BMC (p<0,001), skelettmassa och övrig massa (p=0,001) och lägre fettprocent 

(p=0,001) än de kvinnliga deltagarna. Det var ingen signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor beträffande FM (p=0,052), adipös vävnad (p=0,052) och skelettmassa 

(p=0,095) (Tabell 1). En manlig deltagare saknar mätdata för kroppssammansättning 

och har exkluderats i beräkningar där kroppssammansättning ingår.  
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Tabell 1. Antropometriska mått. Data redovisas i form av medelvärde, spridning och 

standardavvikelse. Skillnaden mellan kvinnor och män analyserad med oparat t-test. 

Malmö, hösten 2017. 

*Förutom kroppssammansättningsdata som saknas på en manlig deltagare. 

**Övrig massa: kroppsvikt – (skelettmassa+adipös massa+SMM).  
 

4.1 Vätskestatus 

Fem kvinnliga och tre manliga deltagare hade god vätskestatus (USG <1,020). Sex 

kvinnliga och fem manliga deltagare hade >1,020 men <1,025. Fem manliga deltagare 

hade USG>1,025. 

4.2 Viloämnesomsättning - RMR  

Det fanns signifikanta skillnader mellan de två mätmetoderna likväl som för 

ekvationerna för RMR jämfört med RMRref (figur 2). Varje individs uppmätta och 

estimerade RMR i jämförelse med RMRref presenteras i bilaga 1.  

 

 

 

 

  

 Kvinnor (n=11) Män (n=13)* p-värde 

Ålder 21,5 (17-27) ± 3,7 22,2 (17-35) ± 4,5 p=0,685 

Längd (cm) 168 (158-191) ± 10 182 (167-196) ± 8 p=0,001 

Vikt (kg) 62,7 (50,2-94,5) ± 13,0 82,3 (61,6-116,0) ± 16,3 p=0,004 

FFM (kg) 51,2 (43,6-74,1) ± 9,2 73,2 (54,4-99,8) ± 13,3 p=0,001 

SMM (kg) 28,7 (24,3-42,0) ± 5,4 42,1 (30,5-58,4) ± 8,0 p=0,001 

FM (kg) 11,6 (6,6-20,4) ± 4,4 7,8 (2,1-16,5) ± 4,3 p=0,052 

Fettprocent 18,0 (12,6-24,1) ± 3,7 9,4 (3,0-16,5) ± 3,7 P=0,001 

Adipös massa (kg) 13,7 (7,8-24,1) ± 5,2 8,5 (2,5-19,5) ± 5,5 p=0,052 

BMC (kg) 2,94 (2,4-5,5) ± 0,62 4,1 (3,1-5,6) ± 0,81 p=0,001 

Skelettmassa (kg) 5,4 (4,3-4,5) ± 1,2 6,7 (3,6-10,4) ± 2,1 p=0,095 

Övrig massa (kg)** 15,0 (12,9-20,1) ± 2,1 23,0 (16,9-28,1) ± 3,6 p=0,001 
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Figur 2. Genomsnittsvärden för RMR med indirekt kalorimetri och ekvationer för män 

och kvinnor. Malmö, hösten 2017. 

 

4.2.1 RMR – indirekt kalorimetri 

RMRref och Fitmate Pro skiljde sig signifikant åt för såväl kvinnor (367±246 kcal, 

p=0,001) som för män (365±149 kcal, p=0,001), och Fitmate Pro visade genomgående 

högre mätvärden än RMRref (Figur 2).  

4.2.2 RMR - ekvationer 

De ekvationer som visade bäst överensstämmelse och ingen signifikant skillnad med 

RMRref var 4-komponent (skillnad 3±196 kcal, p=0,965) för kvinnor (tabell 2) och 

Mifflin St Jeor (skillnad 58±160 kcal, p=0,215) samt 4-komponent (skillnad 58±215 

kcal, p=0,373) för män (tabell 3).  
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Tabell 2. Jämförelse (parat t-test) av RMRref med Fitmate Pro och fyra ekvationer 

bland kvinnor. Data redovisas i form av medelvärde, standardavvikelse och spridning. 

Malmö, hösten 2017. 

RMR metod RMR (min-max) Medelskillnad p-värde 

RMRref 1258±223 (938-1644)   

Fitmate Pro 1625±239 (1207-2003) 367±246 p=0,001 

Cunningham 1626±202 (1470-2130) 368±200 p=0,001 

Harris Benedict 1466±136 (1333-1790) 208±190 p=0,005 

Mifflin St Jeor 1421±181 (1272-1873) 163±193 p=0,018 

4-komponent 1255±201 (1093-1760) 3±196 p=0,965 
 
 

Tabell 3. Jämförelse (parat t-test) mellan RMRref och Fitmate Pro samt fyra ekvationer 

bland män. Data redovisas i form av medelvärde, standardavvikelse och spridning. 

Malmö, hösten 2017. 

RMR metod RMR (min-max) Medelskillnad p-värde 

RMRref 1783±249 (1380-2230)   

Fitmate Pro 2147±209 (1801-2560) 365±149  p=0,001 

Cunningham 2110±286 (1697-2696) 312±173  p=0,001 

Harris Benedict 1963±250 (1686-2515) 180±177 p=0,003 

Mifflin St Jeor 1855±255 (1485-2379) 58±160  p=0,215 

4-komponent 1846±312 (1360-2385) 58±215  p=0,373 

 

4.2.3 RMR - kroppssammansättning 

Det var ingen skillnad mellan män och kvinnor beträffande RMRref uttryckt i kcal/kg 

FFM (24,9±4,3 vs 24,7±2,7, p=0,899) eller kcal/kroppsvikt (20,5±4,0 vs 22±2,9, 

p=0,286).  

Det fanns ett relativt starkt samband mellan storleken på FFM (p=0,002), SMM 

(p=0,002) och övrig massa (p=0,013) och RMR bland de manliga deltagarna. Bland de 

kvinnliga deltagarna påvisades samvariation mellan RMR och med mängden övrig 

massa (p=0,044) (Tabell 4).   

Tabell 4. Korrelationsanalys (Pearson) gällande RMRref och FFM, FM, övrig massa 

samt SMM. Malmö, hösten 2017. 

*Övrig massa: kroppsvikt – (skelettmassa+adipös massa+SMM)).  

Kvadrering av korrelationskoefficienten (r) ger förklaringsgrader (r2) i 

storleksordningen 64% (FFM), 12% (FM), 47% (övrig massa) respektive 62% (SMM) 

bland män och 11% (FFM), 7% (FM), 38% (övrig massa) samt 30% (SMM) bland 

kvinnor.  

Korrelation Kvinnor Män 

RMRref/FFM r=0,327, p=0,326 r=0,801, p=0,002 

RMRref/FM r=0,266, p=0,430 r=0,349, p=0,266 

RMRref/Övrig massa*  r=0,615, p=0,044 r=0,688, p=0,013 

RMRref/SMM r=0,553, p=0,078 r=0,787, p=0,002 
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4.2.4 RMR – symtom på RED-S 

Sex av de elva kvinnliga deltagarna hade högre poäng än åtta (9-17) på LEAF-Q vilket 

visade att det fanns en ökad risk för att dessa deltagare uppvisade symtom som kan vara 

förenliga med RED-S. En av kvinnorna med LEAF-Q poäng 14 hade amenorré och 

hade erfarenhet av att menstruationen föll bort vid ökad träningsmängd och/eller 

intensitet och för henne var kvoten uppskattat RMRref/RMRekvation 0,89 för Harris 

Benedict, 0,93 för Mifflin St Jeor och 1,04 med 4-komponent. En annan kvinnlig 

deltagare med tio i poäng på LEAF-Q hade lägre kvot än 0,9 när RMRref jämfördes 

med alla ekvationer; Harris Benedict (0,7), Mifflin St Jeor (0,71) och 4-komponent 

(0,81), men hade normal menstruation.  En tredje kvinnlig deltagare hade 17 i poäng på 

LEAF-Q och erfarenhet av att menstruationen påverkades av ökad träningsmängd 

och/eller intensitet men hade normalt RMR jämfört med alla tre ekvationer när dessa 

jämfördes med RMRref. Tre andra kvinnliga deltagare med högre poäng än åtta på 

LEAF-skalan hade lägre kvot än 0,9 när RMRref jämfördes med Harris Benedict-

ekvationen. När samma deltagares RMR jämfördes mot ekvationerna Mifflin St Jeor 

och 4-komponent var kvoten >0,9 (tabell 5). RMR uppmätt med Fitmate Pro uppvisade 

genomgående högre värden för kvinnliga deltagare jämfört med alla ekvationer (tabell 

6). Kvot RMRref och uppskattat RMR med ekvationer visade att sex män hade <0,90 

jämfört med uppskattat RMR med Harris Benedict ekvationen, två av dessa sex 

individer hade också <0,90 jämfört med Mifflin St Jeor och en av dessa individer 

uppvisade lägre RMR än förväntat även med ekvationen 4-komponent (tabell 7). En 

manlig deltagare hade <0,90 (Cunningham) när RMR med Fitmate Pro jämfördes mot 

alla ekvationer (tabell 8). 

Tabell 5. RMR-värde för RMRref och kvot (RMRref/RMR från ekvation) för kvinnor samt LEAF 

score. Data redovisas i form av medelvärde. Malmö, hösten 2017. 

  

Kvinnlig 

deltagare 

RMRref 

kcaltot 

(kcal/kg FFM) 

Kvot 

Cunningham 

Kvot  

Harris Benedict 

Kvot 
Mifflin St 

Jeor 

Kvot  

4-

komponent 

LEAF-

Q score 

1 938 (20,4) 0,77 0,70 0,71 0,81 10 

2 995 (22,6) 0,79 0,72 0,78 0,91 7 

3 968 (17,5) 0,68 0,62 0,64 0,76 2 

4 1192 (25,7) 0,56 0,88 0,90 1,02 9 

5 1271 (28,2) 1,01 0,90 0,98 1,16 7 

6 1276 (27,2) 0,78 0,89 0,95 1,10 12 

7 1312 (25,8) 0,62 0,89 0,93 1,04 14 

8 1322 (26,4) 0,83 0,90 0,94 1,09 9 

9 1450 (23,9) 0,83 0,92 0,90 1,01 17 

10 1467 (33,6) 0,81 1,10 1,15 1,32 2 

11 

Medel 

1644 (22,2) 

 

0,85 

0,78 

0,92 

0,89 

0,88 

0,89 

0,93 

1,01 

2 
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Tabell 6. RMR-värde Fitmate Pro och kvot (RMRref/RMR från ekvation) för kvinnor samt LEAF 

score. Data redovisas i form av medelvärde. Malmö, hösten 2017. 

 

 

Tabell 7. RMR värde och kvot (RMRref/RMR från ekvation) för män. Data redovisas i form 

av medelvärde Malmö, hösten 2017. 

*Deltagare utan data för kroppssammansättning 

 

  

Kvinnlig 

deltagare 

Fitmate Pro 

kcaltot 

(kcal/kg FFM) 

Kvot 

Cunningham 

Kvot  

Harris Benedict 

Kvot  
Mifflin St Jeor 

Kvot  

4-komponent 

LEAF-Q 

score 

1 1416 (30,8) 0,94 1,10 1,10 1,20 10 

2 1348 (30,6) 0,99 0,97 1,05 1,23 7 

3 1705 (30,8) 0,92 1,09 1,13 1,29 2 

4 1572 (34,0) 0,99 1,16 1,19 1,35 9 

5 1746 (38,7) 0,83 1,24 1,34 1,59 7 

6 1536 (32,8) 1,03 1,08 1,15 1,32 12 

7 1648 (32,4) 0,94 1,12 1,16 1,31 14 

8 1879 (37,5) 1,17 1,27 1,34 1,55 9 

9 1813 (29,9) 1,00 1,15 1,13 1,23 17 

10 1207 (27,7) 1,02 0,90 0,95 1,09 2 

11 

Medel 

2003 (27,0) 

 

1,17 

1,00 

1,12 

1,11 

1,07 

1,15 

1,14 

1,3 

2 

Manlig 

deltagare 

RMRref 

Kcaltot 

(kcal/kg FFM) 

Kvot  

Cunningham 

Kvot  

Harris 

Benedict 

Kvot  

Mifflin St Jeor 

Kvot 

4-

komponent 

1 1663 (23,6) 0,81 0,88 0,92 0,95 

2 2140 (21,4) 0,79 0,85 0,90 0,90 

3 

4 

2168 (28,5) 

1709* 

1,00 

* 

1,08 

0,83  

1,14 

* 

1,15 

* 

5 1380 (22,5) 0,75 0,82 0,85 0,90 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Medel 

1580 (29,0) 

1731 (27,4) 

2230 (24,0) 

1752 (26,1) 

1749 (23,2) 

1717 (25,9) 

1588 (23,3) 

1766 (21,2) 

0,93 

0,92 

0,88 

0,89 

0,81 

0,88 

0,79 

0,76 

0,85 

0,94 

0,97 

0,98 

1,00 

0,90 

0,94 

0,86 

0,79 

0,91 

1,06 

1,05 

0,99 

1,01 

0,92 

1,00 

0,90 

0,86 

0,97 

1,16 

1,12 

0,98 

1,03 

0,95 

0,96 

0,86 

0,80 

0,98 
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Tabell 8. RMR värde och kvot (RMRref/RMR från ekvation) för män. Data    redovisas i 

form av medelvärde. Malmö, hösten 2017. 

Manlig 

deltagare 

Fitmate Pro 

Kcaltot 

(kcal/kg FFM) 

Kvot  

Cunningha

m 

Kvot  

Harris 

Benedict 

Kvot  

Mifflin St 

Jeor 

Kvot 

4-

komponent 

1 1953 (27,7) 0,95 1,04 1,08 1,12 

2 2560 (25,7) 0,95 1,02 1,08 1,07 

3 

4 

2440 (32,1) 

2052* 

1,12 

* 

1,22 

1,00  

1,28 

* 

1,29 

* 

5 2123 (34,7) 1,15 1,26 1,31 1,38 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Medel 

1801 (33,1) 

2047 (32,4) 

2404 (25,8) 

2186 (32,5) 

2146 (28,5) 

2020 (30,5) 

2124 (31,1) 

2056 (24,7) 

1,06 

1,08 

0,94 

1,11 

0,99 

1,03 

1,06 

0,88 

1,03 

1,07 

1,15 

1,05 

1,25 

1,10 

1,10 

1,14 

0,92 

1,10 

1,21 

1,24 

1,07 

1,26 

1,13 

1,18 

1,21 

1,00 

1,17 

1,32 

1,33 

1,05 

1,28 

1,16 

1,13 

1,15 

0,93 

1,18 

*Deltagare utan data för kroppssammansättning 

 

4.2.5 RMR – RED-S och kroppssammansättning 

Det fanns ingen signifikant skillnad beträffande RMR uttryckt per kg FFM och andra 

antropometriska parametrar mellan kvinnor med LEAF>8 och de med LEAF<8     

(tabell 9).  

Tabell 9. Jämförelse (oparat t-test) mellan kvinnliga deltagare (LEAF≥8 vs LEAF<8) 

med avseende på RMR (RMRref) per kg FFM, övrig massa, FM, fettprocent och FFMI. 

Malmö, hösten 2017. 

FFM; fettfri massa, FM; fettmassa, SMM; skelettmuskelmassa, FFMI; fettfri massa 

index (kg FFM/längden2) 
 

En kvinnlig deltagare hade 16,4 % kroppsfett och 17 på LEAF skalan men normalt 

RMR. En annan kvinnlig deltagare hade 13,2 % i kroppsfett och rapporterade inga 

menstruationsproblem och hade heller inte avvikande RMR. En tredje kvinnlig 

deltagare hade 15,3 % kroppsfett och nio på LEAF skalan men inte avvikande RMR. 

Ingen av kvinnorna med LEAF>8 bedömdes ha onormalt BMC enligt de 

referensområden som erhålls från InBodys programvara.  

 LEAF≥8 (n=6) LEAF<8 

(n=5) 

p-värde 

Kcal/kg FFM 24,9 ± 2,5 24,8 ± 6,2 0,977 

Kcal/kg övrig massa 83,3 ± 10,1 85,6± 16,6 0,786 

Övrig massa (kg) 15,0 ± 1,3 14,9 ± 2,9 0,967 

FM (kg) 10,0 ± 2,5 13,4 ± 5,7 0,273 

Fettprocent 16,6 ± 2,9 19,8 ± 4,2 0,279 

FFMI 17,5 ± 0,8 18,6 ± 1,5 0,182 
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5 DISKUSSION  

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Urval 

Fördelningen mellan kvinnliga och manliga deltagare och deras spridning beträffande 

kroppsvikt, längd och kroppssammansättning var tillfredsställande för att utmana 

direkta mätmetoder och teoretiska modeller av RMR. En annan fördel var att flera olika 

sporter var representerade däribland många sporter där kroppsvikt och kraftutveckling i 

förhållande till kroppsvikt är betydelsefullt. Fler deltagare hade varit fördelaktigt för 

statistisk styrka. Det hade varit intressant med två kontrollgrupper av normalviktiga 

män och kvinnor som hade en normal nivå av fysisk aktivitet, samt manliga och 

kvinnliga idrottare med uttalad REI. Med dessa kontrollgrupper hade energiomsättning 

per kilo FFM kunnat jämföras med individer vars ämnesomsättning skulle kunna antas 

vara normal och med individer med potentiellt påverkad ämnesomsättning. En bredare 

analys av validiteten av de fyra RMR ekvationerna hade då kunnat genomföras för att 

kunna dra slutsatser kring generaliserbarheten gällande dessa ekvationer.   

5.1.2 Indirekt kalorimetri 

Indirekt kalorimetri är vida accepterad som en reliabel och valid metod för att mäta 

RMR. Mätresultatet kan påverkas av hur väl deltagarna förbereder sig gällande fysisk 

aktivitet, kostintag och hur de transporterat sig till platsen för undersökningen (23). Alla 

deltagare intygade att de förberett sig enligt anvisningar.  

RMR hos kvinnor kan skilja sig i storleksordningen 7-9 % beroende på när i 

menstruationscykeln man utför mätningen (6).  Ingen hänsyn togs till när i 

menstruationscykeln de kvinnliga deltagarna befann sig. Idrottarna befann sig också i 

olika tränings- och tävlingsperioder (uppbyggnadsperiod, viktkorrigering, avslutad 

tävlingssäsong) vilket också kan ha viss påverkan på mätresultaten (24).  Oavsett, 

mätningarna med indirekt kalorimetri visar aktuell ämnesomsättning hos en individ men 

vid repeterade mätningar för jämförelse mellan två eller flera mätningar bör dessa 

planeras och ovan nämnda påverkansfaktorer bör noteras för standardisering.  

Mätning med indirekt kalorimetri med de båda apparaturerna genomfördes direkt efter 

varandra. Därmed vilade deltagarna mer (40–45 minuter) inför den andra mätningen 

med Fitmate Pro jämfört med mätningen med RMRref. Detta borde dock inte vara 

någon nackdel då mätningen med RMRref varade längre (minst 30 minuter) och 

förutsättningarna inför mätningen med Fitmate Pro optimerades. Deltagarna upplevde 

de båda metoderna olika bekväma. Vissa deltagare föredrog plastkupa (hood) framför 

ansiktsmask och tvärtom, vilket ibland märktes på andningsfrekvens, puls och hur stilla 

de lyckades ligga, vilket kan ha påverkat mätresultaten.  

5.1.3 Kroppssammansättning 

Det finns olika apparatur och metoder för att bestämma kroppssammansättning; dual 

energy x-ray absorptiometry (DXA), bioimpedans (BIA), hudvecksmätning med 

kaliper, bod pod (air displacement plethysmography), magnetröntgen, ultraljud och 

undervattensvägning samt uppskattning av FFM och fettprocent med ekvationer. Alla 

metoder har metodologiska begränsningar (25). IOK väljer att lyfta fram DXA som det 

bästa alternativet för bestämning av kroppssammansättning i deras konsensusrapport om 

RED-S (7). DXA fanns inte tillgänglig för denna studie. Multifrekvens 8-taktil BIA är å 

andra sidan en relativt billig metod och mätningar går att genomföra på några minuter 

utan särskilda förkunskaper och metoden visar god korrelation med DXA på individer 
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med omfattande träning såväl som på individer som är mer stillasittande (26,27).  En 

svaghet med BIA är att metoden inte mäter BMC direkt som DXA utan den uppskattas. 

Beräkning av skelettmassa och övriga massa är därför inte riktigt jämförbar med vad 

DXA eller ultraljud kan prestera, då dessa tekniker oftare används i studier där syftet är 

att uppskatta RMR baserat på uppdelning av olika kroppskomponenter.  

Kostens sammansättning dagarna före mätningen, glykogennivåer i kroppen, 

vätskebalans, menstruation, fysisk aktivitet samt kost och vätskeintaget timmarna före 

mätningen påverkar mätningen av kroppssammansättning i olika utsträckning beroende 

på vilken metod som används (18,28–31). Deltagarnas kostintag och sammansättning 

kontrollerades inte men alla deltagare uppmanades att äta och dricka i enlighet med 

deras normala rutiner.  

Mätresultatet med BIA påverkas framför allt av vätskebalansen. Därför undersöktes 

deltagarnas vätskebalans (USG). Fyra manliga deltagare hade USG>1,025 vilket tyder 

på att dessa individer inte hade en adekvat vätskebalans och detta påverkar mängden 

FFM och FM i analysen, vilket i sin tur påverkar beräkningen av RMR med ekvationer 

där hänsyn till kroppssammansättningen tas med. 

5.1.4 RMR ekvationer 

I ekvationen 4-komponent ingick hjärnans massa i övrig massa. I vissa andra ekvationer 

tas särskild hänsyn till hjärnans storlek och energiomsättning (240 kcal/kg/dag) och 43 

kcal/kg övrig organmassa. Av metodologiska skäl användes 54 kcal/kg för övrig massa 

där hjärnan är inkluderad (16).  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Indirekt kalorimetri 

Fitmate Pro är en tekniskt enklare, billigare och bärbar mätutrustning för indirekt 

kalorimetri. Mätresultaten med indirekt kalorimetri skiljde sig signifikant åt med 

antagandet att Oxycon Pro (RMRref) står för det sanna värdet av RMR. Trots att 

Fitmate Pro har visats ha god validitet (r=0,97, p=0,579) beträffande mätning av RMR i 

jämförelse mot Douglas säck på normalviktiga och obesa personer (32), var 

mätresultaten i denna studie från Fitmate Pro RMR i snitt nästan 400 kcal högre för 

både kvinnor och män. En så stor överskattning av RMR kan leda till överskattningar i 

de totala energiutgifterna och därmed feltolkning av energibehovet och bedömning av 

huruvida RMR är sänkt eller ej. Avsaknaden av analys av koldioxid i enklare portabla 

apparaturer som Fitmate Pro är en potentiell felkälla (33). Fitmate Pro saknar, till 

skillnad från Oxycon Pro, analys för koldioxid och utgår från en respiratorisk kvot på 

0,85. Dessutom kan olikheter mellan de båda apparaturerna beträffande tekniken för 

analys av syre bidra till att mätningarna skiljer sig åt. Med utgångspunkt att uppskattat 

RMR var mest korrekt med ekvationen 4-komponent, överskattade Fitmate Pro RMR i 

storleksordningen 9–59 % bland de kvinnliga deltagarna och upp till 38 % bland elva av 

tolv manliga deltagarna.  

Vätskebalansen var inte optimal hos några av deltagare. Uttorkning kan leda till ökat 

stresspåslag och kan ha påverkat RMR bland deltagare med inadekvat vätskebalans 

jämfört med om de hade varit euhydrerade. Vätskeförlust som framkallats genom fysisk 

aktivitet, motsvarande -3,4±0,4 % av kroppsvikten, resulterade i ett ökat RMR bland 

individer som inte återställde vätskebalansen jämfört med individer som aktivt 

återställde vätskebalansen (34). Så även om fysisk aktivitet ökar RMR, kan graden av 

uttorkning sannolikt påverka RMR ytterligare, dock oklart i vilken omfattning.  
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5.2.2 RMR ekvationer 

Cunningham-ekvationen (500+22*FFM) inkluderar FFM och rekommenderas att 

användas för bestämning av RMR på idrottare och har visat god träffsäkerhet på bland 

annat kvinnliga och manliga uthållighetsidrottare (158 kcal respektive 103 kcal skillnad 

mot uppmätt RMR) (13), kvinnliga fotbollsspelare, simmare och friidrottare (14) men 

underskattade RMR med 17,0 % respektive 11,6 % av uppmätt RMR bland 53 män och 

37 kvinnor inom en rad olika idrotter (35). Cunningham-ekvationen uppvisade ingen 

god överenstämmelse med RMRref i den studerade populationen. Cunningham-

ekvationen överskattade RMR signifikant med 368 kcal (29 %) respektive 312 kcal (18 

%) för kvinnor respektive män. Harris Benedict-ekvationen tar inte hänsyn till 

kroppssammansättning och uppvisade också signifikant högre värden; 208±190 kcal 

(16,5 %) och 180±177 (10,1 %) kcal för kvinnor respektive män. Däremot uppvisade 

ekvationerna 4-komponent och Mifflin St Jeor bättre överensstämmelse. Förklaringen 

kan vara, åtminstone för ekvationen 4-komponent, att i den ekvationen tas hänsyn till att 

energiomsättningen per kilo FFM är inte konstant utan avtar med ökad mängd FFM 

vilket sannolikt beror på sammansättningen av FFM (3). Organ som hjärna, njurar, lever 

och hjärta motsvarar ca 5 % av kroppsvikten men upptar 70-80 % av RMR (200-440 

kcal/kg organmassa) jämfört med SMM (13-15 kcal/kg SMM) (36). Om inte hänsyn tas 

till den metabola kostnaden för olika komponenter i kroppssammansättningen, finns det 

risk att överskatta RMR hos idrottare med stor andel FFM då en större del av FFM 

utgörs av SMM med låg metabol kostnad, när ekvationen bygger på andelen kilo FFM. 

Korrelationsanalys visade också att FFM och SMM hade störst samvariation med RMR 

bland män som ju har större massa av dessa komponenter jämfört med kvinnor. Vad 

gäller övrig massa var samvariationen och förklaringsgraden r=0,615 (38 %) för 

kvinnor respektive r=0,688 (47 %) för män. Det är sannolikt mindre skillnader mellan 

kvinnor och män gällande övrig massa (hjärna, njurar, lever och hjärta) varför 

samvariationen är mer lika för denna del mellan kvinnor och män.  

Om inte hänsyn tas till beräkningar av dessa komponenter på ett mer specifikt sätt finns 

risken att RMR överskattas. Exempelvis uppskattades RMR för en deltagare med hög 

kroppsvikt (94,5 kg) och stor andel FFM (74,4 kg) vara 486 kcal högre med 

Cunningham jämfört med RMRref. Ekvationen 4-komponent uppskattade RMR 116 

kcal högre jämfört med RMRref hos samma individ. Uppskattat RMR med ekvationen 

4-komponent skiljde sig inte signifikant åt jämfört med uppmätt RMR med indirekt 

kalorimetri, oavsett storlek på FFM, hos 93 kvinnliga idrottare (16). En annan ekvation 

med stöd av metabola kostnader hade god överenstämmelse med uppmätt RMR bland 

37 kvinnor med normal menstruation och kunde användas för att identifiera sänkt RMR 

(-8 %) bland 42 kvinnor med menstruationsrubbningar (6). Ekvationen Mifflin St Jeor 

(19,7 x FFM (kg) + 413) baseras på mätning av RMR med indirekt kalorimetri hos 498 

individer; 247 kvinnor och 251 män där 264 individer var normalviktiga och 234 

individer var överviktiga. Fettprocent uppmättes med kaliper för att bestämma FFM 

(21). Många överviktiga individer har sannolikt relativt stor andel FFM så 

populationsunderlaget i Mifflin St Jeor-ekvationen kanske är passande då manliga 

idrottare inte sällan också har stor andel FFM.  

5.2.3 RMR – kroppssammansättning och RED-S 

RMR bedöms som kliniskt nedsatt när kvoten mellan uppmätt RMR är <0,9 i jämförelse 

med uppskattat RMR (9–11). Denna bedömning påverkas i stor omfattning av vilken 

RMR ekvation man väljer att utgå ifrån. I denna studie bedömdes sex, fyra respektive 

två kvinnliga deltagare ha sänkt RMR vid användning av ekvationerna Harris Benedict, 
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Mifflin St Jeor och 4-komponent. Bland de manliga deltagarna bedömdes sex respektive 

två män ha lägre RMR än förväntat jämfört med Harris Benedict respektive Mifflin St 

Jeor och 4-komponent.  

Kvinnliga idrottare med funktionell hypotalamisk menstruationsrubbning (sekundär 

amenorré) som uppstår till följd av kroniskt låg energitillgänglighet uppvisar som regel 

lägre RMR/FFM jämfört med kvinnor som har normal menstruation och 

energitillgänglighet (5,6,37). Endast en av de kvinnliga deltagarna i studien hade en 

nydebuterad sekundär amenorré men uppvisade ingen sänkt RMR. En annan kvinnlig 

deltagare hade nyligen återfått sin menstruation men hade haft sekundär amenorré i mer 

än sex månader dessförinnan men vid aktuell mätning påvisades ingen sänkning av 

RMR.  

Anpassningar av RMR är också påvisbara bland personer som lider av anorexia nervosa 

men där energibristen är av en allvarligare magnitud. I fallen med individer med 

anorexia nervosa leder låg FM, FFM och metabola anpassningar till metabol besparing 

om 150-250 kcal/dag genom adaptiv termogenes jämfört med normalviktiga personer, 

även då man justerat för fettfri massa (38). Till skillnad från personer med anorexia 

nervosa förefaller det inte vara minskad FFM som är orsaken till att RMR är sänkt hos 

idrottare av bägge könen utan istället verkar det vara endokrina och metabola 

anpassningar till det suboptimala energiintaget, då idrottare oftast har stor andel FFM 

(6). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan fettmassa eller fettprocent och RMR 

bland de kvinnliga deltagarna i denna studie, oavsett om de hade symtom på RED-S 

eller ej.  

IOK´s underlag, Return to Play model (7), är vägledande för vilka fysiologiska och/eller 

psykologiska parametrar som är mest väsentliga att undersöka och följa upp beträffande 

RED-S. LEAF-Q kan vara ett alternativ i diagnostiken tillsammans med utredning av 

stört ätbeteende/ätstörningar. Mätning av RMR och andra fysiologiska parametrar som 

låga nivåer av trijodtyronin, östrogen, testosteron och fasteblodsocker, blodtryck, höga 

nivåer av kolesterol samt metaboliter som härstammar från menstruationscykeln (östriol 

(E1G), pregnanediol (PdG) och luteiniseringshormon (LH) kan också vara av intresse 

för diagnostiken av RED-S (7,10). Utmaningen är att RED-S omfattar ett brett spektrum 

av olika tillstånd som påverkas i olika utsträckning av allvarlighetsgraden och 

långvarigheten av energibristen. Kompletterande prover enligt ovan kan utvidga bilden 

av idrottarens hälsostatus och riskerna för RED-S men vilka prover som visar störst 

specificitet och klinisk nytta behöver utredas vidare.  

5.3 Samhällsrelevans  

Kroppsfixering, kroppsmissnöje, stört ätbeteende och tvångsmässig träning är faktorer 

som kan öka risken för att en person utvecklar en ätstörning (39). Elitidrottare och andra 

individer kan medvetet eller omedvetet äta otillräckligt med energi och näring med ökad 

ohälsa som följd (2,40). Medveten eller omedveten energibrist kan öka risken för ohälsa 

och leda till ett behov av olika stöd- och vårdinsatser som belastar samhället 

ekonomiskt.  

Det är sällsynt att ens specialiserade organisationer som arbetar med elitidrott använder 

sig av RMR-mätning som ett screening-verktyg med syftet att fånga upp elitidrottare 

med suboptimalt energiintag. Endast specialiserade avdelningar inom vårdapparaten har 

tillgång till avancerad RMR-utrustning och mätningarna är ämnade för vissa kategorier 

av patienter med svåra sjukdomstillstånd. En enklare och billigare apparat som Fitmate 
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Pro kan eventuellt fungera i kliniken för att påvisa en förändring i RMR, om apparaten 

är tillräckligt reliabel, vilket inte analyserats i denna studie.  

Det vore tacknämligt att implementera standardiserade mätningar, beräkningar och 

screeningformulär som är tillförlitliga och bär rimliga kostnader, i vården som i 

idrottsorganisationer, som hade effektiviserat dietistens/idrottsnutritionistens arbete i att 

fånga upp individer med eller med risk för att utveckla ohälsa.  

6 SLUTSATS  

Fitmate Pro uppmätte genomgående högre RMR jämfört med referensapparaten Oxycon 

Pro (RMRref) hos en grupp kvinnliga och manliga elitidrottare. Skillnaderna var så pass 

stora att RMR uppmätt med Fitmate Pro hade givit felaktiga underlag för bedömning av 

energibehov och bedömning av energitillgänglighet i kliniken.  

Ekvationen 4-komponent visade bäst överensstämmelse med RMRref bland både 

kvinnor och män. Ekvationen Mifflin St Jeor visade också god överensstämmelse med 

RMRref bland män.  

Sex av de elva kvinnliga deltagarna skattade för symtom som kan härledas till RED-S. 

En av de sex deltagarna som skattade för symtom på RED-S hade sänkt RMR när 

RMRref jämfördes med ekvationen 4-komponent. Det fanns inga signifikanta skillnader 

beträffande kroppssammansättning mellan de kvinnor som skattade för symtom på 

RED-S jämfört med de som inte skattade för symtom på RED-S.  

Att bedöma elitidrottares energibehov, energitillgänglighet och metabol hälsa är en 

utmaning då dessa faktorer har ett dynamiskt och komplext samspel. Lämplig och 

tillförlitlig metabol screening kan vägas samman med andra fysiologiska, psykologiska 

och nutritionsrelaterade parametrar för att bedöma idrottarens hälsoläge och behov, med 

syftet att utforma kostråd som hjälper idrottaren att skapa en hållbar elitidrottskarriär.    
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7 TACK 

Riktar ett stort tack till Elisabet Andersson på avdelningen för klinisk fysiologi, 

Universitetssjukhuset i Malmö, för hennes hjälp och engagemang vid de metabola 

mätningarna.  

Tack till Ola Thorsson som möjliggjorde att undersökningarna kunde genomföras och 

för din värdefulla information om mättekniker och kunskap om klinisk fysiologi som 

kom till stor nytta i uppsatsskrivandet. 

Tack vare Melker Eriksson på Concept Träningsredskap som lånade ut Fitmate Pro 

kunde studien utvidgas och omfatta två apparater för metoden indirekt kalorimetri.  

Stort tack till Jan-Olov Jakobsson på Malmö idrottsakademi som låter mig utvecklas i 

mitt arbete.  

Sist men inte minst, tack alla idrottare som tålmodigt ställde upp.  
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Deltagare 1-11 ♀, 12-24 ♂

RMRref vs Mifflin St Jeor

RMR (OXYCON PRO) RMR Mifflin St Jeor
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Deltagare 1-11 ♀, 12-24 ♂

RMR vs 4 komponent

RMRref (OXYCON PRO) 4 Komponent
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Deltagare 1-11 ♀, 12-24 ♂

RMRref vs Fitmate Pro

RMRref (OXYCON PRO) RMR (FITMATE PRO)
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Information till studiedeltagare 

Inom ramen för en masteruppsats vid Institutionen för kostvetenskap, Umeå Universitet, erbjuds 

du att genomföra mätningar av din kroppssammansättning med bioimpedans (BIA). Därtill mäts 

din grundläggande basala viloämnesomsättning (RMR) med två olika apparaturer. Du förväntas 

också genomföra ett digitalt frågeformulär som screenar för symtom på relativ energibrist (REI). 

Mätningarna utförs vid ett tillfälle och beräknas ta ca 1 timme och 15 minuter.  

Med ditt deltagande hjälper du till att öka kunskapen om vilken utrustning och mätparametrar 

som kan vara väsentliga för att utforma specifika nutritionsstrategier ämnade att påverka hälsan, 

kroppssammansättning och prestationsförmåga hos elitidrottare. Deltagandet är självklart 

frivilligt.  

Exklusionskriterier 

Mätningarna av RMR innebär att du vid första undersökningen ligger ned och andas som vanligt 

med en större plastkupa över huvudet och bröstkorgen. Vid andra mätningen placeras en 

ansiktsmask över mun och näsa. Om du tycker detta verkar obehagligt kan du inte delta i 

undersökningen. Du måste kunna stå upp på egen hand under mätning av kroppssammansättning 

med bioimpedans. Om du är gravid kan du inte delta i studien.   

Hur du förbereder dig 

• Kom utvilad, undvik fysisk aktivitet direkt på morgonen 

• Du ska vara fastande i minst 12 timmar 

• Vila gärna dagen för mätningen om möjligt annars endast lätt träning 

• Antal timmar mellan sista träningspasset och mätningen måste vara minst 12 timmar 

• Duscha eller bada inte på morgonen före mätningen 

• Ät och drick normalt dagen före mätningen 

• Du får inte inta koffein, alkohol eller nikotin dagen före och samma dag mätningen 

utförs 

Dagen före test

Vila eller lätt träning

Ät och drick normalt

Avstå koffein, nikotin & 
alkohol

Besvara LEAF-Q eller

LEAM-Q

Adekvat sömn 

Testdagen

Fastande minst 12 
timmar

Ingen fysisk aktivitet

Första toalettbesöket på 
sjukhuset

Analys urin USG

Längd

Vikt på InBody 720

Mätning av 
kroppssammansättning 

InBody 720

Testdagen

Mätning RMR liggande 
med Oxycon Pro

Mätning RMR liggande 
direkt efter med Fitmate 

Pro 
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Relativ energibrist 

Ett digitalt formulär med 27 frågor skickas till din e-postadress två dagar före mätningarna ska 

genomföras. Formuläret ska besvaras och skickas innan du kommer till mätningarna.  

Vätskestatus inför mätning av kroppssammansättning 

Vi önskar att du gör ditt första toalettbesök på sjukhuset och lämnar ett urinprov när du anländer. 

Detta görs för att kontrollera din vätskestatus.  

Plats och tid 

Mätning av RMR och kroppssammansättning kommer att utföras på Skånes Universitetssjukhus 

i Malmö, Inga Marie Nilssons gata 49, avdelningen för klinisk fysiologi plan 3. Två tider finns 

att välja på, klockan 0800 och 0900.  

Kroppssammansättning 

Mätningen är helt smärtfri. Du ombeds utföra mätningen i bekväma underkläder. Din längd 

kommer att mätas. Kroppens innehåll av vatten, fett, mineraler och protein analyseras genom 

BIA; ofarlig svag ström av 6 olika frekvenser leds genom kroppen via elektroder genom fötterna 

och händerna i en stående position. 

Basal viloämnesomsättning 

Mätningarna är helt smärtfria. RMR mäts på två sätt; liggande med en plastkupa över huvudet 

vilket tar ca 40 minuter att genomföra. Den andra mätningen utförs fortsatt liggande med en mask 

över näsa och mun vilket tar ca 15 minuter att genomföra.  

 

Hantering av mätdata och resultat 

Uppgifterna och resultatet från mätningarna och frågeformuläret behandlas konfidentiellt och 

anonymiseras av uppsatsförfattaren. De insamlade uppgifterna kommer endast att användas för 

forskningsändamålet i masteruppsatsen och eventuellt i en vetenskaplig artikel. Man kan när som 

helst ändra sig om sitt godkännande och meddela detta uppsatsförfattaren som utan förbehåll 

accepterar ert beslut. Mätresultaten får du ta del av. Eventuella riskfaktorer för ohälsa kommer 

under alla omständigheter meddelas dig.   

 

Kontakt 

Peter Stenberg, tel 0708-615165, epost: peha0049@student.umu.se  

Jonas Buren,  Inst för kostvetenskap Umeå Universitet, 090-7866560, e-post:jonas.buren@umu.se  

  

http://www.kost.umu.se/om-institutionen/personal/?orgId=5f2be710d25bc1769d0f2b3782c419dbc99ffe4c
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Medgiver deltagande i studien ”Undersökning av elitidrottares basala ämnesomsättning, 

kroppssammansättning och symtom på relativ energibrist”: 

 

Datum, ort:  

 

Idrottarens signatur:  

 

Namnförtydligande:       

 

Målsman:  

 

Namnförtydligande:  

 

 

 


