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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Det finns många faktorer som är viktiga för att bygga upp och bibehålla ett starkt 
skelett. En belastande fysisk aktivitet, framförallt i ungdomsåren, har ett positivt samband 
med en ökad styrka i skelettet.  Dock kan hög fysisk aktivitet kombinerat med en rad 
riskfaktorer istället leda till osteoporos och ökad risk för stressfrakturer. Stressfrakturer är 
vanligt bland idrottare och har sats i samband med riskfaktorer som ett lågt energiintag, 
många sprungna mil per vecka och ett lågt intag av kalcium och D-vitamin. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka energi- och näringsintaget hos idrottare som 
drabbats av stressfraktur samt vilken information de fått om kost vid träning 
Metod: Totalt rekryterades sex personer varav fyra valde att fullfölja studien. Uppskattat 
energi och näringsintag undersöktes med hjälp av kosthistoriska intervjuer vilka sträckte sig 
en månad bakåt i tiden från intervjutillfället. Även information om en typisk matdag innan 
skadan samlades in genom en retrospektiv 24-h intervju. Alla intervjuer genomfördes 2-5 år 
efter skadetillfället. Insamlad data sammanställdes och analyserades i programmet Dietist XP. 
Resultat: Respondenterna hade ett rapporterat energiintag som låg i linje med det beräknade 
energibehovet både före och efter skadetillfället. De flesta näringsämnena var enligt det 
rapporterade intaget över eller precis under de rekommendationer som finns i Nordiska 
näringsrekommendationer. Det enda näringsämne där flertalet av respondenterna hade ett för 
lågt intag var D-vitamin. Från föreningarna gavs en mycket knapp information om kost för att 
optimera träningen och minska risken för skador. 
Slutsats: I denna studie täcktes beräknat energi- och näringsbehovet relativt väl hos fyra 
idrottare, både före och efter skadan, med undantag av D-vitamin. Ett lågt D-vitaminintag 
skulle kunna vara en bidragande orsak till idrottarnas stressfraktur.  
Kostinformationen från föreningarna till idrottarna var bristfällig. Informationen var 
otillräcklig för att kunna optimera prestationen och undvika skador orsakade av ett för lågt 
energi- och/eller näringsintag. Mer information och kunskap behöver spridas på detta område. 
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Abstract  

Background: There are many factors that are important for building and maintaining strong 
bones. A strenuous physical activity, especially in adolescence, is positively correlated with 
an increased strength of the skeleton. However, a high level of physical activity in 
combination with a number of risk factors instead cause osteoporosis and an increased risk of 
stress fractures. Stress fractures are common among athletes and is set in the context of risk 
factors such as a low energy intake, many mils run per week and a low intake of calcium and 
vitamin D. 
Objective: The aim of this study is to examine energy and nutrient intakes of athletes 
suffering from stress fracture, and what information they received about nutrition during 
training. 
Method: A total of six people were recruited, four of which chose to complete the study. 
Estimated energy and nutrient intake were examined using dietary history interviews, which 
spanned one month back in time from the time of the interview. Information about a typical 
day of eating before the injury was collected through a 24-hour interview. All interviews were 
preformed 2-5years after the injury. Collected data were compiled and analyzed in the 
program Dietitian XP. 
Result: Respondents had a reported energy intake consistent with the estimated energy 
requirements both before and after the injury. Most nutrients were, in accordance with the 
reported intake, above or just below the recommendations in the Nordic nutrition 
recommendations. The only nutrient where the majority of respondents had a low intake were 
vitamin D. The sport clubs gave a very brief information about the diet to optimize 
performance and reduce the risk of injury.  
Conclusion: The calculated energy- and nutrient needs are relatively well covered for all four 
athletes, both before and after the injury, with the exception of vitamin D. A low vitamin D 
intake could be a contributing factor to the athletes stress fracture. 
Dietary information from the sports club to the athletes were insufficient. The information 
was inadequate to optimize performance and avoid injury caused by too low energy- and/or 
nutrient intake. More information and knowledge needs to be spread in this area.

http://tyda.se/search/performance
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1. Bakgrund 
Det finns många faktorer som är viktiga för att bygga upp och bibehålla ett starkt skelett (1). 
Hormoner (ex Parathormon (PTH) och könshormoner), D-vitamin och tillgängligheten av 
kalcium är exempel på faktorer som påverkar hastigheten i nedbrytningen och uppbyggnaden 
av benvävnad i kroppen (2, 3).  
 
Det finns också ett positivt samband mellan ett starkt skelett och belastande fysisk aktivitet 
(1). Fysisk aktivitet under uppväxtåren bidrar till en ökad benmineralisering och därav också 
en ökad styrka i skelettet (4). Högintensiv träning under det tidiga vuxenlivet borde därför 
medföra en möjlighet att maximera sin bentäthet och på så vis undvika frakturer. Dock kan 
hög fysisk aktivitet tillsammans med en rad riskfaktorer istället leda till osteoporos och risk 
för stressfraktur (2).  
 
Stressfrakur är en överbelastnignsskada och definieras som en skada i skelettet som inte 
uppstått vid ett specifikt tillfälle utan på grund av en överbelastning under en längre tid vilket 
slutligen leder till en spricka i skelettet (5). Detta är en vanlig skada bland idrottare, framför 
allt kvinnor, speciellt i idrotter som friidrott (5), gymnastik (6) och terränglöpning (7).  
 
Idrottare, framförallt kvinnor, som utövar uthållighetsidrotter eller idrotter där en låg vikt 
eftersträvas, riskerar att ha ett för lågt energiintag (8). Det låga energiintaget gör att det finns 
mindre energi kvar till andra metabola processer i kroppen efter att träningen är avklarad. Låg 
vikt samt stora restriktioner i kosten är också riskfaktorer när det kommer till högbelastande 
idrott och stressfrakturer (9). Likaså är ett högt antal mil sprungna per vecka en riskfakor (8). 
Ett lågt energiintag kan också medföra ett för lågt intag av kalcium (10). Ett högre intag av 
kalcium är relaterat till en lägre förekomst av stressfrakturer (7). Andra faktorer som visat sig 
kunna ha betydelse för uppkomsten av stressfrakur är lågt intag av D-vitamin (3). Det finns 
studier som tyder på att supplement av vitamin D och kalcium kan vara skyddande mot 
stressfrakturer (2).  
 
Det finns dock inget som tyder på att en specifik faktor  skulle kunna tillskrivas en större del 
av betydelsen för risken för fraktur och det finns även studier som, tvärt emot ovan nämnda, 
inte hittar några samband mellan dessa faktorer och stressfraktur (1, 12).  
 
Tidigare studier avseende kost i relation till stressfraktur har använt sig av kvantitativa 
metoder i form av enkätstudier vilket generellt bara ger en grov uppskattning av energi- och 
näringsintag. Därför behövs en studie där fokus ligger mer på kosten och en mer ingående 
kostundersökningsmetod används. 
 
2. Syfte 
Syftet med studien var att undersöka energi- och näringsintaget hos idrottare som drabbats av 
stressfraktur, samt vilken information idrottarna fått om kost vid träning.  
 
3. Metod 
Eftersom syftet med studien var att titta på energi- och näringsintaget hos respondenterna 
valdes metoden kosthistorisk intervju. Detta gjorde att frågor om kostinformation från 
föreningarna kunde ställas i samband med intervjun samtidigt som metoden även 
möjliggjorde att ett mer exakt energi- och näringsintag kunde beräknas. Detta i motsats till när 
ex. en enkätstudie används vilket oftast varit fallet i tidigare studier. 
 
 



 

6 
 

3.1 Urval 
Respondenterna rekryterades via personliga kontakter inom idrottsvärlden. Detta var ett 
bekvämlighetsurval för att på snabbast möjliga sätt få tag på respondenter som uppfyllde 
inkluderingskriterierna. För att få delta i studien fanns två inkluderingskriterier. 
Respondenterna skulle ha haft en stressfraktur någon gång de senaste fem åren samt vid tiden 
för skadan tränat minst fem pass per vecka.  Totalt rekryterades sex respondenter, fyra 
kvinnor och två män. Två av respondenterna valde att avbryta sin medverkan i studien p.g.a. 
tidsbrist. Totalt tre kvinnor och en man fullföljde därmed studien. 
 
3.2 Tillvägagångssätt 
Personerna kontaktades via en mejlkedja av både mig och av andra personer som hört talas 
om studien. Det ursprungliga mejlet skickades till ca 300 personer varav ca 100 stycken inom 
idrottsrörelsen. Dessa personer vidarebefordrade sedan mejlet till personer de ansåg kunde 
vara intressanta för studien. De som var intresserade av att delta i studien hörde i sin tur av sig 
till mig via mejl. Därefter skickades ett informationsbrev ut till de svarade där tydligare 
information om studien framgick (Bilaga 1).  
 
Respondenterna fick bestämma tid och plats för intervjun. Alla intervjuer genomfördes i 
respondenternas hem eftersom deltagarna ansåg detta alternativ passa dem bäst p.g.a. den 
tidskrävande metoden. Personerna intervjuades om sitt kostintag för den senaste månaden 
(28dagar). De fick först uppge måltidsordning under vardagar respektive helgdagar samt vilka 
dagar de räknade som helgdagar. Därefter gjordes en sammanställning över måltider och 
maträtter för totalt 28 dagar. Måltiderna bröts ner och angavs på så detaljerad nivå som 
möjligt gällande ingredienser/livsmedel. För att respondenterna på bästa sätt skulle kunna 
uppskatta sina portionsstorlekar användes Livsmedelsverkets ”Portionsguiden” (13) samt 
rispåsar med olika volym. Rapporterat intag baserat på den kosthistoriska intervjun kommer 
hädanefter att benämnas aktuellt intag. Förutom den kosthistoriska intervjun ställdes frågor 
om aktuell träningsmängd och vilka skillnader som fanns mot hur träningsupplägget såg ut 
vid skadans uppkomst. Respondenterna tillfrågades även huruvida de fått kostinformation från 
sina föreningar/klubbar, både innan respektive efter skadan. Eftersom det visade sig att 
samtliga respondenter skadat sig mellan två och fem år före denna undersökning gjordes en 
kompletterande datainsamling i form av en retrospektiv 24h-intervju. Respondenterna fick då 
uppge hur de åt en typisk dag före skadetillfället. Intaget uppskattades och beräknades på 
samma vis som den kosthistoriska intervjun. Resultatet från denna 24h-intervjun kommer i 
fortsättningen att benämnas intag före skadan. Även uppgifter om vikt och längd inhämtades 
för att kunna uppskatta ett ungefärligt energibehov samt beräkna BMI. Både aktuell vikt samt 
vikten före skadan hämtades in för att kunna visa på eventuell viktutveckling samt beräkna 
energibehovet utifrån rätt vikt vid rätt tillfälle. 
 
3.3 Datainsamling och Analys 
Den insamlade informationen om kostintaget sammanställdes i ett formulär som tidigare 
använts i en studie för att validera metoden kosthistorisk intervju (14). Allt som 
respondenterna ätit de senaste 28 dagarna sammanställdes och delades därefter med 28. Detta 
gjordes för att få fram ett genomsnitt för hur mycket respondenten ätit av varje livsmedel per 
dag under perioden. Därefter matades denna ”snittdag” in i kostregistreringsprogrammet 
”Dietist XP, version 3.0 (Kost och Näringsdata)”. För rätter som respondenterna inte lagat 
själva och inte kände till ingredienserna i användes de färdiga maträtterna i Dietist XP i 
största möjliga utsträckning. När det inte fanns någon liknande maträtt i programmet gjordes 
beräkningar utifrån hur respondenten beskrivit maträtten för författaren, vissa gånger togs 
även recept från internet till hjälp för att få en uppfattning om innehållet i olika rätter. Det 
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beräknade kostintaget jämfördes sedan med aktuella rekommendationer (15) och uppskattat 
energibehov. Ett uppskattat energibehov beräknades utifrån vikt, ålder, kön och 
träningsmängd. Baserat på ålder, vikt och kön beräknades individernas vilometabolism (Basal 
Metabolic Rate, BMR) (15).  Utifrån den rapporterade träningsmängden uppskattades 
deltagarnas fysiska aktivitetsnivå (Physical Activity Level, PAL) (15). Energiomsättningen 
uppskattades genom att multiplicera BMR med PAL. PAL valdes till 1,5-2,0 för 
respondenternas nuvarande träningsmängd och arbete vilket gav ett beräknat energibehov på 
mellan 2121 och 3279 kcal. Energibehovet innan skadetillfället beräknades till 2770-3970 
kcal, PAL valdes då istället till 2,0-2,3. 
 
En av respondenterna åt kosttillskott i form av multi-kvinna. Hon åt dem både vid 
intervjutillfället och före skadan. Dessa har inte räknats in i det rapporterade näringsintaget.  
 
3.4 Etiska aspekter 
Resultatet behandlades konfidentiellt, deltagandet var frivilligt och respondenterna kunde när 
som helst avbryta studien. Detta framgick både i informationsbrevet och upprepades i 
inledningen av intervjun. Möjligen skulle det ha kunnat påverka respondenternas svar 
angående kostintaget att jag är dietiststuderande, därför betonades vikten av att lämna så 
sanningsenliga svar som möjligt för att resultatet skulle kunna användas på ett bra sätt. Det 
poängterades även att det var respondenterna själva som hade de rätta svaren under intervjun. 
Jag som intervjuare var intresserad av deras verklighet och ingenting annat. 
 
4. Resultat 
Personerna som deltog i studien var 21-34 år gamla och hade ett BMI på mellan 20,8 och 24,7 
(Tabell 1). De har varit aktiva inom sporterna friidrott (2st), rugby samt terränglöpning. 
Endast en person (Person 1) hade haft en viktförändring under de senaste sex månaderna 
innan intervjutillfället. Personen hade gått ner sex kilo, från 86 till 80, under en 
tvåmånadersperiod. Respondenten uppgav även en viktuppgång på 14kg under 
träningsperioden innan skadan.  
 
Träningsmängden i dagsläget varierade mellan ”då och då” till 5 pass per vecka.  Vid 
skadetillfället var träningsmängden 6-12 pass per vecka.  
Skadorna uppkom mellan år 2006 och 2009, i foten (n=2) samt i underbenet (n=2). 
 
4.1 Energiintag och energibehov 

Aktuellt energibehov beräknades till 2120-3280 kcal per dygn (Tabell 1). Detta kan jämföras 
med det aktuella energiintaget som låg på 2056-3472 kcal per dag. Person 2 och 3 låg inom 
ett intervall på 10 % (212 samt 328 kcal) från det beräknade energibehovet, vilket får räknas 
som möjlig felmarginal då energibehovet är ett uppskattat behov. Person 1 uppgav ett 
energiintag som låg mer är 400kcal (13%) över hennes beräknade energibehov samtidigt som 
hon uppgav en viktminskning på 6 kg under en sexmånadersperiod. Person 4 hade däremot ett 
rapporterat aktuellt energiintag som låg mer än 10 % under det beräknade energibehovet men 
uppgav att hon inte haft någon viktförändring de senaste 6 månaderna. 
Det beräknade energibehovet före skadan låg på mellan 2550-3970 kcal/dag (Tabell 1). Det 
rapporterade energiintaget för samma period låg på 2508-3674 kcal vilket plaserar alla 
respondenterna inom den beräknade felmarginalen på 10 %. Person 1 uppgav även en 
viktuppgång på 14 kg under denna period och hade ett beräknat överskottsintag på ca 240 kcal 
(7%). 
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Tabell 1. Bakgrundsinformation samt beräknat energibehov och rapporterat energiintag för 
de fyra deltagarna i studien. Sverige, hösten 2011. 

 Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 

Kön Kvinna Kvinna Man Kvinna 

Ålder 34år 24år 28år 21år 

BMI 24,7 21,7 20,8 20,2 

 
Skadeår och 
placering på 

frakturen 

 
2009 
Foten 

 
2007 

Underbenet 

 
2006 
Foten 

 
2009 

Underbenet 

Idrott Rugby Friidrott/Höjdhopp Friidrott/medeldistans Terränglöpning 

Aktuell 
träningsmängd 
(pass/vecka) 

4 Då och då Då och då 5 

Träningsmängd 
före skadan 
(pass/vecka) 

11 6 12 6 

Aktuellt 
energibehov 

 
3063kcal 

 
2121kcal 

 
3280kcal 

 
2753kcal 

Aktuellt 
energiintag1 

 
3472kcal 

 
2056kcal 

 
3211kcal 

 
2467kcal 

Energibehov 
före skadan 

 
3523kcal 

 
2770kcal 

 
3970kcal 

 
2548kcal 

Energiintag före 
skadan2 

 

3763kcal 

 

2654 kcal 

 

3764kcal 

 

2508 kcal 
1Baserat på kosthistorisk intervju 
2Baserat på en retrospektiv 24-h intervju där respondenterna fick uppge hur de åt en typisk dag före 
skadetillfället 
 
 
4.2.1 Kalcium och D-vitamin 
Rekommenderat dagligt intag (RDI) av kalcium är enligt Nordiska näringsrekommendationer 
(NNR) 800mg per dag (15). Det aktuella intaget av kalcium låg för tre av respondentern mer 
än 200 mg över RDI (Tabell 2). Endast person 2 hade ett rapporterat intag strax under 
rekommenderat intag, men endast med 17mg (vilket motsvarar 2 % av det rekommenderade 
dagliga intaget, RDI). Före skadan hade alla personerna i studien ett intag som låg högre än de 
rekommenderade 800mg per dag, även Person 2. Intaget låg då på mellan 812-1789 mg/dag. 
 
Vad gäller D-vitamin har Nordiska näringsrekommendationer, NNR, ett RDI på 7,5μg per 
dag. Det var endast Person 1 som i sitt aktuella intag kom upp i den rekommenderade 
mängden D-vitamin (Tabell 2). Både person 2 och 4 hade ett aktuellt intag som låg mer än 
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3μg under RDI. Däremot har alla fyra respondenterna ett intag som ligger över lägsta intag 
(LI) hos NNR som ligger på 2,5μg (15).  
 
För perioden före skadan såg rapporterat intag för Person 2 och 4 liknande ut som vid 
intervjutillfället. De hade ett något högre intag men låg fortfarande mer än 3μg under det 
rekommenderade intaget. Person 1 hade ett lägre intag före skadan och kom inte upp i de 
rekommenderade 7,5μg per dag utan hade ett intag på 5,4μg. Person 3 hade istället ett högre 
intag under denna period och hade ett intag som låg över det rekommenderade. 
 
 
Tabell 2. Rapporterat intag av D-vitamin och Kalcium för studiens deltagare före skadan 
respektive aktuellt intag. Här jämfört med Nordiska näringsrekommendationers 
rekommenderade dagliga intag (15). Sverige, hösten 2011. 
 D-vitamin (μg) Kalcium (mg) 

 
Nordiska näringsrekommendationer 

 
7,5 

 
800 

Person 1 
Aktuellt intag1 

Intag före skadan2 

9,9 

5,4 

1662 

1576 

Person 2 
Aktuellt intag 

Intag före skadan 

3,1 

4,6 

783 

812 

Person 3 
Aktuellt intag 

Intag före skadan 

6,6 

8,6 

1394 

1789 

Person 4 
Aktuellt intag 

Intag före skadan 

4,2 

5,0 

1031 

964 
1Baserat på kosthistorisk intervju 
2Baserat på en retrospektiv 24-h intervju där respondenterna fick uppge hur de åt en typisk dag före 
skadetillfället 
 
 
4.2.2 Övriga näringsämnen 
Övriga näringsämnen, både för det aktuella intaget och intaget före skadan, låg över eller 
mindre än 5 % ifrån RDI med ett undantag. Person 1 hade ett rapporterat aktuellt C-
vitaminintag på 57mg mot rekommenderade 75mg. Detta gäller endast det aktuella intaget, i 
den typiska dagen före skadan ligger hon över RDI. Som tidigare nämnts åt hon även 
kosttillskottet multi-kvinna dagligen.  
 
4.3 Kostinformation från föreningarna 
Kostinformationen från föreningarna till idrottarna beskrevs som mycket knapp. Person 1 
hade en del kost i sitt upplägg, men det handlade mestadels om att få i sig en tillräcklig mängd 
kalorier. Ingen information gavs om hur hon bäst skulle äta för att täcka upp alla 
näringsämnen på ett bra sätt. Det som gällde var att hon skulle komma upp i sina 4000kcal per 
dag som man räknat ut att hon skulle behöva (hon visste dock inte hur detta behov hade 
räknats ut). Det hände ofta att de sista kalorierna täcktes upp av en bakelse på kvällen bara för 
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att hon skulle få i sig allt. Hon anser inte heller att det var någon skillnad på vilka kostråd hon 
fick innan respektive efter skadan.  
 

Person 1: ”Det var nog ingen som tänkte på att det kunde vara kopplat till kosten” 
 
Person 2 fick inte heller några speciella kostråd från sin förening. Några småtips fanns, men 
då handlade det mest om att inte inta en för stor mängd snabba kolhydrater tätt inpå träning 
(ex att inte äta godis strax innan träningen började), välja en grövre pastasort istället för 
snabbmakaroner för att kunna stå sig ordentligt under hela träningen samt att dricka mycket 
vatten under dagen. Inga nya kostråd gavs efter skadetillfället. 
 
Person 3 ger en liknande beskrivning av den informationen han fått. Även här förekom enkla 
tips som att ät ordentligt under dagen för att orka med träningen, att inte glömma att dricka 
ordentligt med vatten o.s.v., men inga råd gavs om specifika livsmedel som kunde ge fördelar 
under träningen. Inte heller här gavs några ytterligare kostråd efter att skadan inträffat. 
 
Person 4 fick genom sitt idrottsgymnasium en del kostinformation. Däremot var den mycket 
allmän. Hon beskriver den som liknande hemkunskapen i högstadiet. Det handlade om mat i 
allmänhet och var inte inriktat på elitidrott och prestation. Om skador till följd av ett för lågt 
intag av näringsämnen nämndes ingenting. Inte heller någon ytterligare information om 
kosten och dess betydelse gavs efter skadan.  
 
5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 
Metoden som valdes gjorde det möjligt att gör en mer detaljerad uppskattning av energi- och 
näringsintaget hos idrottare samt att ställa följdfrågor angående kostinformation från 
föreningarna. Det lilla urvalet och avsaknaden av kontrollgrupp gör att det inte går att dra 
några större slutsatser från studien. Då metoden var ganska krävande för respondenterna kan 
det ha påverkat svaren, både genom längden på intervjun samt förmågan att komma ihåg vad 
de ätit den senaste månaden samt före skadan. Urvalet var ett bekvämlighetsurval och endast 
fyra av sex respondenter valde att slutföra studien. Båda dessa aspekter kan ha påverkat 
resultatet i studien då det inte är säkert att respondenterna representerar den generella 
idrottaren med stressfraktur. 
 
Det optimala för studien hade varit om man hade kunnat intervjua personerna precis vid 
skadans uppkomst då rätt träningsmängd kunnat kopplas till energiintaget vid samma 
tidpunkt. Eventuellt hade det fungerat att gå via läkare, sjukgymnast eller liknande. Det hade 
däremot inte varit genomförbart för denna studie då det hade blivit allt för tidskrävande att få 
fram respondenter som var villiga att vara med utan att tystnadsplikt och personuppgiftskydd 
hos läkaren/sjukgymnasten brutits.  
Två av respondenterna i studien åt i dagsläget annorlunda mot vad de gjorde vid skadans 
uppkomst. Det gör det svårt att jämföra kostintagets påverkan för skadans uppkomst. Därför 
gjordes även en registrering för en ”typisk dag” i samband med skadeperioden för att försöka 
komma till rätta med detta problem. Intaget baserades då bara på en typisk dag, inte på ett 
snitt under en längre tidsperiod. Det är därför svårt att jämföra med aktuella 
rekommendationer då intaget under en dag inte kan bli helt representativ för hur en individ 
äter under en längre period. Risken finns att respondenterna väljer att försköna sitt intag, 
medvetet eller omedvetet, för dagen. Detta kan även förstärkas av det faktum att de berättar 
för någon som är ”expert” på ämnet och ”vet vad man ska äta”. Det är även svårt att 
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retrospektivt uppskatta sitt intag. Utrymmesmat och mat mellan de mer regelbundna 
måltiderna är t.ex. lätt att glömma, eller helt utelämna. Detta kan leda till över- eller 
underrapportering, både medveten och omedveten. En tidigare studie vid Umeå Universitet 
visar dock på att validiteten för kosthistoriska intervjuer är relativt bra (14). Det är inte helt 
lätt att validera metoden eftersom det är svårt att jämföra resultatet mot den faktiska intagna 
födan (16). Men de studier som finns tyder på att metoden ger bra resultat även om det 
självklart finns brister. Ett exempel på detta är att Person 1 har uppgivit ett aktuellt intag på 
400kcal mer än det aktuella energibehovet samtidigt som hon angivit en viktnedgång på 6kg 
under en tvåmånadersperiod. Detta tyder antingen på ett överrapporterat intag eller på ett för 
lågt beräknat energibehov. Samtidigt hade person 4 angivit ett aktuellt energiintag på 300kcal 
mindre än sitt beräknade aktuella energibehov, men utan att någon viktminskning under de 
senaste 6 månaderna rapporterats. Detta stämmer troligen inte, men det är svårt att veta om 
det beror på en underrapportering, att det uppskattade energibehovet inte stämmer (ex. p.g.a. 
ett högt/lågt energibehov eller ett felaktigt uppskattat PAL) eller andra faktorer. Av samma 
anledning får ett energiintag som ligger inom 10 % från det beräknade energibehovet anses 
vara relativt nära, framförallt före skadan eftersom denna beräkning bara är gjord utifrån en 
fritt vald dag och inte är något snitt för en längre period. 
 
Eftersom respondenterna inte lagat all mat själv har jag fått använda mig av de färdiga 
rätterna i Dietist XP. Detta medför ju givetvis en större risk för att det beräknade energi- och 
näringsintaget blir fel.  
 
Även träningsmängden har förändrats mycket sedan skadetillfället, tre av de fyra respondenter 
tränar inte längre på en lika hög nivå. Detta medför helt andra behov nu än innan skadan. 
Därför är det svårt att jämföra det beräknade energiintaget och energibehovet i dagsläget med 
behoven vid skadetillfället. Även här utgör energiintaget före skadan en liten hjälp.  
 
 
5.2 Resultatdiskussion 
Personerna i studien hade ett energiintag som stämde relativt bra överrens med det beräknade 
energibehovet både före och efter stressfrakturen. Kopplingar till att ett lågt energiintag skulle 
kunna ha ett samband med stressfraktur, som tidigare forskning pekat på (8), kan därför inte 
göras. Det finns även tidigare forskning som tyder på att det inte skulle finnas något samband 
mellan energiintag och stressfraktur (1). Med tanke på att energiintagen endast är uppskattat 
och inte någon exakt mätning gjorts gällande energibehovet är det dock svårt att dra några 
större slutsatser runt detta. 
 
Ett lågt kalciumintag hos idrottare har i tidigare studier visat sig spela en stor roll för 
uppkomsten av stressfrakturer (2, 4, 7).  Det rapporterade kalciumintaget hos respondenterna 
har legat precis under eller överstigit RDI, både för det aktuella intaget samt innan skadan. 
Inga samband kan därför ses gällande ett lågt kalciumintag och en ökad risk för stressfraktur. 
Detta överensstämmer däremot med en del tidigare forskning (1, 12) som inte hittat några 
kopplingar mellan lågt kalciumintag och ökad risk för stressfraktur. 
 
Det rapporterade D-vitaminintaget låg för de flesta (n=3) av de fyra respondenterna lågt före 
skadan. Även det aktuella intaget hade ett lågt innehåll av D-vitamin. Eftersom att vi även 
bildar D-vitamin med hjälp av solens strålar kan detta höja intaget. Det har visats att 10-15 
minuters sol per dag av ca 30 % av kroppen kan räcka för att kroppen ska kunna bilda 
tillräckligt mycket D-vitamin (17). Dock gäller detta bara några månader per år på våra 
breddgrader. Resultaten från den här studien tyder på att ett lågt D-vitaminintag skulle kunna 
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vara en bidragande faktor till stressfrakturerna precis som tidigare forskning visat på (2,3,6). 
Det finns även här studier som tyder på motsatsen, att det inte finns något samband mellan D-
vitaminintag och risken för stressfraktur (1). 
 
Gällande både D-vitamin och kalcium så är jämförelsen gjord mot RDI, som för de allra flesta 
är över det egentliga behovet. Så även om personerna låg under RDI så kan de ändå ha nått 
upp till sitt dagliga behov. I en kostundersökning bör jämfördelsen istället göras mot det 
uppskattade genomsnittsbehovet, average requirement (AR) (15). Det har inte gjorts i detta 
fall eftersom det inte finns några AR-värden fastställda för D-vitamin och kalcium. 

 
C-vitamin var de enda näringsämne förutom D-vitamin som låg under RDI.  När det gäller C-
vitamin var det endast hos en person som intaget var för lågt, 57mg/dag mot rekommenderade 
75mg/dag. Däremot täcktes det uppskattade genomsnittsbehovet på 50mg/dag enligt NNR 
(15). Denna person äter dessutom multivitamintabletter dagligen och bör därför inte vara i 
riskzon för ett för lågt intag av C-vitamin. Det låga intaget har dessutom uppkommit sedan 
personen lade om sin kost ett par månader innan intervjutillfället och gäller således endast det 
aktuella intaget. Kosten vid skadetillfället visade inte några tecken på lågt C-vitaminintag. En 
stor källa till C-vitamin är frukt och grönsaker (15). Ett lågt intag av frukt, grönsaker samt 
fiber är ofta förknippat med en mindre hälsosam kost i allmänhet vilket i så fall skulle kunna 
kopplas till en högre risk för stressfraktur. 
 
Kostinformationen från föreningarna har varit mycket liten. Det har handlat om att äta 
”tillräckligt”, men flertalet (n=3) har inte fått några mer specifika förklaringar om vad 
”tillräckligt” innebär. Vattenkonsumtionen har lyfts liksom tidpunkter för huvudmålen. Vad 
de aktiva skulle äta och framförallt varför de skulle äta så har inte nämnts. En tidigare studie 
på konståkare (18) visar på vikten av information till idrottare angående kaloriintag, 
måltidsordning och val av livsmedel. Att anpassa kostintaget för att förebygga skador och 
optimera prestationen är en viktig del av att vara idrottare på hög nivå och större vikt bör 
läggas på denna bit. Ingen i föreningarna verkar ha reflekterat över kostens betydelse för 
uppkomsten av stressfraktur eller andra skador. 
 
6. Slutsats 
I denna studie täcktes beräknat energi- och näringsbehovet relativt väl hos fyra idrottare, både 
före och efter skadan, med undantag av D-vitamin. Ett lågt D-vitaminintag skulle kunna vara 
en bidragande orsak till idrottarnas stressfraktur.  
 
Kostinformationen från föreningarna till idrottarna var bristfällig. Informationen var 
otillräcklig för att kunna optimera prestationen och undvika skador orsakade av ett för lågt 
energi- och/eller näringsintag. Mer information och kunskap behöver spridas på detta område. 
 
7. Tack 
Ett stort tack till respondenterna som gjorde studien möjlig att genomföra. 
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Bilaga 1 (1/1) 
 

Information till dig som vill medverka i studien!  
 

Jag som kommer att utföra studien går sista terminen på Dietistprogrammet vid institutionen 

för kostvetenskap, Umeå Universitet och skriver nu mitt Examensarbete. Syftet med studien 

är att titta på kostvanor hos idrottare som drabbats av stressfraktur, samt vilken information 

idrottare får om kost vid träning av sina klubbar. Du har tillfrågats att vara med i studien 

eftersom du haft en stressfraktur i samband med ditt idrottsutövande. 

 

För att undersöka dina kostvanor och vilken kostinformation du fått, behöver jag göra en 

intervju med dig. Under intervjun kommer jag också att ställa frågor kring fysisk 

aktivitet.Intervjun kommer att vara ganska lång (1-2 timmar) och du bör därför avsätta ca 2 

timmar för deltagandet. 

 

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär attuppgifterna du lämnar 

inte kommer spridas vidare till tredje part och att deinte heller kan kopplas tillbaka till dig i 

examensarbetet. 

 

Allt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

 

Vi frågor, tveka inte att kontakta mig! 

 

Karolina Lindén, 0708-936615, kali0031@student.umu.se 
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