
Abstract 

The main purpose of this study is to see how the body is affected by carbohydrate- and 
calorie starvation. The analysis were limited to blood pressure, resting heart rate, weight and 
amount of energy. The purpose was also to find the optimal diet method for myself.  

During the practical examination, I have measured blood pressure, resting heart rate and my 
weight. The famine lasted five days in which I have tested each method twice to avoid 
potential sources of error. I have also taken the blood pressure, resting heart rate and weight 
measurements for two weeks when I did not go on any diet, to later be able to see if there has 
been any marked difference between the values or not.  

After a total of thirty days of measurements, it has been found that both blood pressure and 
resting heart rate drops at a starvation or a diet. I also did a weight loss of about a couple of 
kilograms during these five days and my body has meanwhile used other energy sources than 
the ordinary to still function as normal but with increased fat burning. 

The conclusion is, from an energy- and health perspective, that the best diet method for my 
body is to minimize the calories using the calorie starvation.  

Keywords: carbohydrate, calorie, fat burning, blood pressure, weight loss, starvation 
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Ordlista 

Acetyl-CoA: Slutprodukt i beta-oxidationen. Ämnet kan sedan gå in i citronsyracykeln. 

ATP: Adenosintrifosfat, är ett ämne med energirika bindningar som används för att driva 
kemiska processer i cellen som normalt inte sker spontant. 

Cytoplasma: En vätska som finns inne i cellen. 

Karboxylsyror: En stor grupp av organiska föreningar som innehåller en eller flera 
karboxylgrupper. 

Mitokondrie: En typ av organell inne i cellen som tillverkar ATP. 

Organeller: Cellens motsvarighet till koppens organ.  

Pyruvat: Slutprodukt i glykolysen bestående av tre kolatomer. 

Triacylglyceroler: Kemisk förening som lagras i fettvävnad och utgör kroppens energireserv.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Brottning är en sport där man ibland kan behöva gå ner i vikt för att klara sin viktklass. Det är 
inte ovanligt att man kan behöva gå ner ett till tre kilogram inför en tävling. För att man vill 
vara så förberedd som möjligt inför tävlingen gäller det att man tränar, återhämtar sig och äter 
så mycket som man behöver pga den hårda träningen. Därför brukar man gå ner i vikt under 
en period på tre till fem dygn för att man ska få ut så mycket som möjligt resterande tid av 
träningen. Det sista dygnet innan invägningen försöker man även tömma kroppen på vätska 
helt utan påfyllning (eventuellt beroende på vad man väger samma dag som invägningen). 
Däremot äter man ingenting det sista dygnet för att man inte säkert vet hur 
ämnesomsättningen påverkats under veckan. Under tiden man bantar kan det vara svårt att 
träna till 100%. Det kan även vara svårt att klara av vardagliga saker, såsom skola eller jobb, 
detta pga att kroppen kräver energi i form av kolhydrater för att fungera som vanligt. Vid 
bantning inför en tävling brukar man banta på två olika sätt. De två sätten är kolhydratsvält 
och kalorisvält. Vid kolhydratsvält skär man ner på alla kolhydrater och äter endast protein i 
form av kyckling, ägg, kött osv. Vid kalorisvält skär man ner på kaloriintaget per dag.  

Anledningen till att jag valt detta ämne är för att det ger mig en stor fördel inom min idrott. 
Jag kommer ha en bättre koll på hur min kropp fungerar och hur jag ska banta för att det ska 
gynna mig själv så mycket som möjligt.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att komma fram till den optimala bantningsmetoden inför 
brottningstävlingar för mig. Jag ska analysera mig fram till ett resultat där jag upplever att jag 
sparar energi samt går ner så pass mycket i vikt som jag behöver. Utöver dessa två mätningar 
kommer jag även testa min vilopuls och blodtryck varje dag av bantningsdagarna samt en 
vecka där jag inte bantar, detta för att kunna väga in det i mitt slutgiltiga resultat.   

  

1.3 Frågeställning 

Efter denna undersökning ska jag kunna svara på frågan "vilken är den mest optimala 
bantningsmetoden för mig?".  
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1.4 Avgränsningar  

Jag ska endast testa mig själv utifrån min bantning inför brottningstävlingar. Jag kommer 
endast föra resultat utifrån viktminskningen, blodtryck och vilopuls. Det är endast två olika 
bantningsmetoder jag ska testa, endast äta protein (kolhydratsvält) samt skära ned på den 
vanliga maten jag annars äter (kalorisvält).  

1.5 Teori 

1.5.1 Biomolekyler 

1.5.1.1 Kolhydrater 

Kolhydrater är hjärnans bränsle och behövs för att vi ska kunna tänka. Kolhydrater består av 
sockerarter av olika slag och är kroppens viktigaste energikälla. Det mesta av kolhydraterna 
bryts ner i kroppen till glukos, som sedan bryts ner ytterligare med syfte att få ut så mycket 
energi som möjligt. Använder man inte all glukos som man får i sig kommer kroppen lagra 
denna i form av glykogen, som fungerar som energireserv, i levern.  1

1.5.1.2 Fetter 

Fetter är ett ämne som är viktigt för kroppens hälsa. Fett behövs som energireserv, den 
tillverkar vissa hormoner och spelar en viktig roll i cellen genom att den bildar 
cellmembranet som stöd för organellerna inne i cellen. Den fungerar som värmeisolering 
innanför huden för att kroppen ska tillgodogöra sig de fettlösliga vitaminerna. Andra viktiga 
roller är att fetter används som bränsle, då finns de lagrade som triacylglyceroler och då kan 
de gå genom beta-oxidationen vid behov. Många av fetterna tillverkas inte av kroppen utan 
måste tillföras via maten. Fetter kan lagras i nästan obegränsad mängd, vilket kan leda till 
hälsofara.  2

1.5.1.3 Proteiner 

Proteiner är kroppens byggstenar och har en rad viktiga uppgifter i kroppen. Proteiner består 
av aminosyror och vissa aminosyror kan kroppen själv tillverka medan vi måste få i oss 
resten via maten vi äter. Proteinerna bygger upp enzymer, fungerar som receptorer, 
antikroppar, transportörer och sköter struktur och rörelse i kroppen. De har även i uppgift att 
sköta så att DNA:t kopieras och fungera.  3

 http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/kolhydrater/ (26/12-15)1

 http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett/ (26/12-15)2

 http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/protein/ (26/12-15)3
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1.5.2 Metabolismen 

Metabolismen, eller ämnesomsättningen, är ett samlingsnamn för de processer som sker i 
kroppen där maten vi stoppar i oss omvandlas och bryts ner till energi. För att gå ner i vikt 
krävs det att man förbränner mer än vad man äter. Hur hög eller låg ämnesomsättning man 
har beror på tre huvudsakliga faktorer:  4

Basalmetabolismen - energin kroppen förbrukar vid total vila. Cirka 50-70% av den totala 
förbränningen går åt till att hålla kroppen levande och hålla igång alla organ. 
Basalmetabolismen styrs till stor del av ärftliga faktorer. Ett av de få sätt en frisk person kan 
förändra basalmetabolismen är genom att bygga mer muskelmassa.  5

Termogenesen - en del av basalmetabolismen och är ett mått på hur mycket energi som går åt 
för att vi ska kunna utvinna och tillgodogöra oss energin ur maten vi äter. Alltså den energi 
som kroppen förbrukar i samband med en måltid, dvs intag, upptag, matsmältning, transport, 
förbränning och lagring. Termogenesen utgör cirka 10% av den totala förbränningen.  6

Fysisk aktivitet - ett mått på hur mycket energi som går åt till all rörelse. Detta är den del av 
metabolismen som vi har störst möjlighet att påverka.  7

Kroppen är beroende av energi i form av mat för att fungera. All mat vi stoppar i oss 
genomgår en sk metabolism. I metabolismen ingår både katabola- (nedbrytande) och anabola 
reaktioner (uppbyggande). De katabola reaktionerna är bl.a reaktioner där kolhydrater, fetter 
och proteiner bryts ner till glukos, fettsyror respektive aminosyror och det frigörs energi i 
form av ATP som kroppen sedan använder för att röra på sig eller bygga upp makromolekyler 
samt kroppens olika vävnader och celler.  8

1.5.2.1 Katabolism  

Katabolismen består av flera reaktioner, nedbrytning av maten, glykolysen, citronsyracykeln, 
elektrontransportkedjan, beta-oxidationen och transamineringen.  9

 http://maxim.se/fakta-om-amnesomsattningen (27/12-15)4

 ibid 5

 ibid6

 ibid7

 http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/kemi-2/lektioner/biokemi/757-katabolism.html (26/12-15)8

 ibid9
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Nedbrytning av maten börjar redan i saliven för kolhydraterna. Men den största delen sker i 
tarmarna, där stora molekyler bryts ner till mindre. Fett blir glycerol och fettsyror, 
kolhydrater blir glukos och protein blir aminosyror. Nedbrytningen sker av olika enzymer 
som specificerar sig till en viss reaktion. Ämnena som bildas transporteras sedan via blodet 
till varje cell. Inne i cellens cytoplasma bryts glukos och aminosyror ner i flera steg med hjälp 
av enzymer. Dessa reaktioner är glykolysen och transamineringen.  10

Kolhydraternas metabolism börjar som tidigare sagt redan i saliven, där de bryts ner av ett 
enzym som heter amylas. Enzymet sönderdelar kolhydraterna till mindre beståndsdelar för att 
sedan brytas ner ännu mer i tarmarna. Slutprodukten av nedbrytningen är glukos, ett ämne 
som kroppens vävnader och organ är beroende av. Glukos kommer senare ingå i en sk 
glykolys som sker i cellens cytoplasma. Glykolysen är en process som gör om glukos till 
pyruvat i olika reaktioner med enzymer. Under processen förbrukas två ATP. Pyruvat 
förflyttas sedan från cellens cytoplasma till cellens mitokondrie för fortsatt nedbrytning. 
Pyruvatjonerna oxideras och bildar tillslut acetylgrupper som binds till coenzym A (CoA) och 
det har bildats acetyl-CoA som fortsätter in i en process som kallas citronsyracykeln.  11

Citronsyracykeln är en cykel som går runt hela tiden och på vägen bildas det energi i form av 
ATP. Det första ämnet som bildas i citronsyracykeln är citronsyra, då CoA reagerar med 
oxalättiksyra. Citronsyran omvandlas sedan i flera steg. Här oxideras kolatomerna till 
koldioxid, väteatomerna lämnas över till vätebärarna NAD och FAD. Koldioxiden som bildas 
andas vi ut, medan väteprotonerna transporteras till ytterligare en process som kallas 
elektrontransportkedjan. Alla mellanprodukter i citronsyracykeln är karboxylsyror som cellen 
kan använda till att bygga upp kolhydrater, fetter och proteiner och andra ämnen i 
anabolismen.  12

Betaoxidationen, som även kallas fettsyraoxidationen är en process där fettsyrornas 
molekyler bryts ner till acetylgrupper och binds till CoA och bildar acetyl-CoA som sedan 
kan gå in i citronsyracykeln, som sker i cellens mitokondrie, för fortsatt nedbrytning.  13

Proteiner bryts ner genom transamineringar och deamineringar som är processer av 
aminosyror där aminosyrorna avger sina aminogrupper och det bildas karboxylsyror. Syftet är 

 http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/kemi-2/lektioner/biokemi/757-katabolism.html (26/12-15)10

 Björndahl, Gunnar & Castenfors, Johan (2008) s.45-4611

 Lubert et. al (2012) s.515-53812

 ibid s.663-68013
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att bilda en karboxylsyra som liknar en som är med i den process som kallas citronsyracykeln 
för att den molekyl ska kunna gå in där vid brist på fetter och kolhydrater. Karboxylsyran förs 
sedan från cellens cytoplasma till cellens mitokondrie.  14

Väteatomerna som NAD+ och FAD tog upp i citronsyracykeln förs vidare till 
elektrontransportkedjan. Denna reaktion sker i mitokondriernas inre veckade membran. 
Väteatomen reagerar med syre och bildar vatten. Energin som utvinns är kemiskt lagrad i 
bärarmolekyler som kallas ATP. I elektrontransportkedjan utvinns den största delen energi 
och är därför en viktig process för kroppen.  15

1.5.2.2 Anabolism 

Anabolismen är processer som bygger upp mindre molekyler till större efter kroppens krav 
och behov. Det finns tre huvudsakliga processer där kroppen bygger upp mindre molekyler: 
glukoneogenesen, fettsyrasyntesen och proteinsyntesen.  Glukoneogenesen är bildandet av 16

glukos och fungerar som en bakvänd glykolys. Startmolekylen kan vara vilken molekyl som 
helst som passar in i citronsyracykeln eller glykolysen.  Fettsyrasyntesen är en process i 17

kroppen som innebär uppbyggnaden av fettsyror från acetyl-CoA.  18

Proteinsyntesen består av tre processer: replikation, transkription och translation. Replikation 
är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen 
kan hamna i varje dottercell, detta sker inne i cellens kärna. Transkription är när DNA-
information förs över till s.k mRNA som sedan transporteras ut utanför cellens kärna, 
cytoplasman. Translationen går ut på att ribosomer, som finns i cellens cytoplasma, bildar 
protein med hjälp av mRNA som mall.  19

1.5.3 Metabolismen vid svält 

Under fasta eller omständigheter vid låga kolhydratintag kommer tillslut leverns glykogen, 
eller kolhydratförråd, börja ta slut då man inte fyller på det. Kroppen kommer då ta till andra 
ämnen för att bilda glukos då vissa organ i kroppen, bl.a hjärnan inte kan förbränna annat än 

 Lubert et. al (2012) s.697-72414

 ibid s.543-57915

 https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Anabolism (28/12-15)16

 Lubert et. al (2012) s.495-50817

 ibid s.680-69118

 ibid s.729-75619
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glukos. Kroppen kommer bilda ny glukos från proteiner (muskelmassan). Kroppen klarar inte 
av att använda endast proteinet då muskelmassan behövs för att klara av de aktiviteter den 
dagligen utsätts för. Glukos kan omvandlas till fett men reaktionen kan inte gå åt andra hållet. 
Fett lagras som en triglycerid, vilket är tre fettsyror på en glycerolmolekyl. 
Glycerolmolekylen kan ändra struktur och gå ihop med andra molekyler och bilda glukos, 
men inte tillräckligt mycket. Det mesta måste komma från muskler som bryts ned till 
aminosyror, vilket levern omvandlar till glukos. Levern kräver energi för att omvandla 
protein till glukos. Den energin kommer från fett. Eftersom levern bryter ner fett för att 
frigöra sin energi för att driva glukoneogenesen skapas ketoner som en biprodukt. Ketoner är 
nästan helt vattenlösliga så de löses lätt upp i blodet och fungerar som en energireserv för 
glukos till hjärnan och andra glukosberoende organ och vävnader. Detta tillstånd, då kroppen 
använder fria fettsyror för att bilda ketoner, kallas ketos. Proteinet från maten vi stoppar i oss 
omvandlas till glukos istället för att ta av musklerna. Om kolhydratintaget hålls lågt och 
levern måste tillverka glukos kommer kroppen vara i fettförbränningsläge samtidigt som 
muskelmassan besparas eller till och med ökar. Metabolismen kommer alltså ställa om sig till 
en ökad förbränning av fria fettsyror. Dessa används för att bilda ketonkroppar i levern som 
ersätter glukos som huvudsaklig energikälla. Nybildning av glukos i levern reduceras och 
protein behövs inte i lika stor utsträckning som utgångsmaterial. Hur länge man kan överleva 
svält eller utan kolhydrater är givetvis individuellt och beror på mängd av både muskler och 
fettreserver.  20

1.5.4 Vätskebrist 

Vätskebrist uppstår när man förlorar mer vätska än man tillför kroppen. Kroppen tål normalt 
sätt en viss grad av vätskebrist, men om man förlorar vätska som motsvarar 1-5% av ens 
kroppsvikt uppstår det tecken på vätskebrist, uttorkning. Vätskebrist på endast en liter är 
tillräckligt för att ens prestationsförmåga ska sänkas, exempelvis vid träningstillfällen. Om 
man har fått vätskebrist blir man ofta torr i munnen och man får huvudvärk. Man kan även 
känna sig yr och trött, man kan till och med tappa medvetandet vid för allvarlig vätskebrist.  21

1.5.5 Blodtryck 

Blodtrycket är trycket inuti blodkärlen och den mäts vanligen genom att pumpa upp en 
manschett runt överarmen. Man mäter sedan vilket tryck i manschetten som hindrar blodet 
från att passera ut i armen. Detta värde motsvarar trycket inne i blodkärlen. Ett blodtryck 
anges med två siffror, exempelvis 120/80. Första siffran är övertrycket, det systoliska trycket. 
Det är då hjärtat drar ihop sig, det högsta trycket i blodkärlen. Den andra siffran är 

 http://www.fragadietisten.se/fysiologi/hur-sparas-kroppens-muskler-under-fasta (29/12-15)20

 http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Uttorkning/ (8/1-16)21
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undertrycket, det diastoliska trycket. Det är då hjärtat slappnar av, det är det lägsta trycket i 
blodkärlen.  22

Blodtrycksvärden på 120/80 anses vara ett optimalt hälsosamt blodtryck. Över 140/90, mätt 
vid minst tre olika tillfällen, anses som högt blodtryck. Det är inte farligt att vid något tillfälle 
ha högre än vad man brukar, stress är ett exempel på ett sådant tillfälle. Det räcker att 
antingen det systoliska eller det diastoliska värdet är förhöjt för att blodtrycket ska anses vara 
högt. Högt blodtryck är ganska vanligt, var fjärde vuxen i Sverige har ett blodtryck över 
140/90. Det kan vara svårt att veta om man har högt blodtryck, eftersom det sällan ger några 
direkta symptom. Däremot yttrar sig lågt blodtryck med att man kan känna av yrsel när man 
reser sig upp. Det kan även ibland svartna för ögonen när man snabbt ställer sig upp. 
Blodtrycket beror på många faktorer. Så som ärftliga anlag, övervikt, stress, matvanor och 
hög alkoholkonsumtion. Övertrycket brukar också öka med åldern. Enkla ändringar i kosten 
och livsstilen kan hjälpa till att hantera högt blodtryck och få ner det på en hälsosammare 
nivå. Vid extremt höga blodtrycksvärden kan man ibland behöva medicineras för att sänka 
värdena. En orsak till lågt blodtryck samt låg puls kan vara svält eller brist på viktiga ämnen i 
maten, såsom kolhydrater. Trots att mycket lågt blodtryck inte heller är bra för hjärtat är lågt 
blodtryck bättre för hjärtat än högt tryck.  23

1.5.6 Vilopuls 

Den puls man brukar ha på morgonen när man vaknar eller när man har vilat och är helt 
avkopplad, kallas vilopuls. Den mäts i antal pulsslag per minut kroppen använder vid 
fullständig vila. Man brukar säga att ju lägre vilopuls en person har, desto bättre kondition 
har personen. En tillfällig höjning av vilopulsen kan vara en signal på att man har en 
infektion i kroppen.  24

2. Materiel och metod 
Jag ska testa på olika bantningsmetoder där jag sedan ska få fram vilken den mest optimala 
bantningsmetoden är för mig. Jag kommer banta fyra gånger totalt och varje bantning varar i 
fem dagar (måndagmorgon-fredagkväll). Dessa metoder ska jag testa två gånger var. Jag gör 
metoderna två gånger var för att minska riskerna för felkällor, såsom att jag blir sjuk eller 
liknande. De två olika metoderna jag ska testa är: 

 http://www.kostdoktorn.se/blodtryck#vad (2/1-16)22

 http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/ (2/1-16)23

 http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Ta-pulsen/ (2/1-16)24
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• "Kolhydratsvält" - denna bantning går ut på att jag byter ut all mat jag vanligtvis äter mot 
mat som innehåller mycket protein. Exempel på mat jag kommer äta är ägg och stekt 
kyckling. Det spelar ingen roll hur mycket jag äter av maten utan det viktiga är att jag inte 
äter kolhydrater.  

• "Kalorisvält" - denna bantning går ut på att jag ska skära ner på maten jag vanligtvis äter. 
Cirka hälften av tallriken ska vara protein, en tiondel fett och resten kolhydrater. 
Kolhydraterna ska dock vara uppdelade i två tredjedelar grönsaker och en tredjedel ris, 
pasta, potatis osv. Det viktiga är att jag inte äter lika mycket som jag brukar äta utan att jag 
ligger på ett kaloriintag ca 500-1000 kalorier mindre per dag (brukar äta ca 1900-2500 
kalorier på en dag beroende på träningar) 

Under tiden som jag bantar kommer jag att anteckna min vilopuls och mitt blodtryck på 
morgonen, samt min vikt dagligen för att lätt kunna se förändringen som sker. 

  

3. Resultat 
I tabellerna och diagrammen visas blodtrycket, vilopulsen och vikten mellan måndag och 
fredag de veckor jag har bantat. Två av veckorna visar värden då jag inte bantat eller hållit 
igen på maten överhuvudtaget. Jag har under dessa två veckor ätit som vanligt.  

Tabell 1. Tabell över blodtryck, vilopuls och vikt vid normal kost. 

v.48 Äter normalt Blodtryck Vilopuls Vikt (kg)

Måndag 125/81 54 57.9

Tisdag 121/72 53 58.2

Onsdag 120/70 55 57.9

Torsdag 117/77 54 58.4

Fredag 119/75 53 58.1

GYMNASIEARBETE !11



Tabell 2. Tabell över blodtryck, vilopuls och vikt vid normal kost.

Tabell 3. Tabell över blodtryck, vilopuls och vikt vid kalorisvält. 

v.53 Äter normalt Blodtryck Vilopuls Vikt (kg)

Måndag 122/78 53 58.5

Tisdag 120/76 53 58.3

Onsdag 122/74 52 58.3

Torsdag 119/68 54 57.8

Fredag 120/71 52 58.2

v. 39 (Kalorisvält) 
55.2kg -->53.0kg 
(totalt 2.2kg)

Blodtryck Vilopuls Vikt (kg)

Måndag 117/77 60 55.2

Tisdag 115/67 57 54.8

Onsdag 116/68 58 54.5

Torsdag 110/68 54 53.6

Fredag 108/58 54 52.9
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Tabell 4. Tabell över blodtryck, vilopuls och vikt vid kalorisvält. 

Tabell 5. Tabell över blodtryck, vilopuls och vikt vid kolhydratsvält. 

v. 45 (Kalorisvält) 
56.8kg --> 55.0kg 
(totalt 1.8kg)

Blodtryck Vilopuls Vikt (kg)

Måndag 124/76 57 56.8

Tisdag 119/72 58 56.2

Onsdag 120/68 56 55.7

Torsdag 115/65 55 55.4

Fredag 111/66 55 54.45

v.41 (Kolhydratsvält) 
55.7kg --> 53.0kg 
(totalt 2.7kg)

Blodtryck Vilopuls Vikt (kg)

Måndag 122/74 56 55.7

Tisdag 123/68 56 55.1

Onsdag 116/63 56 54.3

Torsdag 106/54 53 53.4

Fredag 99/50 51 52.85
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Tabell 6. Tabell över blodtryck, vilopuls och vikt vid kolhydratsvält. 

 

Figur 1. Diagram över vikt och vilopuls vid normal kost, v. 48. 

v. 51(Kolhydratsvält) 
58.3kg -->55.0kg 
(totalt 3.3kg)

Blodtryck Vilopuls Vikt (kg)

Måndag 119/75 57 58.3

Tisdag 119/73 56 57.7

Onsdag 113/58 53 56.8

Torsdag 99/53 52 55.9

Fredag 88/48 49 55.0
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Figur 2. Diagram över vikt och vilopuls vid normal kost, v. 53.  

Figur 3. Diagram över vikt och vilopuls vid kalorisvält, v. 39. 
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Figur 4. Diagram över vikt och vilopuls vid kalorisvält, v. 45. 

Figur 5. Diagram över vikt och vilopuls vid kolhydratsvält, v. 41. 
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Figur 6. Diagram över vikt och vilopuls vid kolhydratsvält, v.51. 

Figur 7. Diagram över systoliskt och diastoliskt tryck vid normal kost, v 48. 
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Figur 8. Diagram över systoliskt och diastoliskt tryck vid normal kost, v. 53. 

Figur 9. Diagram över systoliskt och diastoliskt tryck vid kalorisvält, v. 39. 
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Figur 10. Diagram över systoliskt och diastoliskt tryck vid kalorisvält, v. 45. 

Figur 11. Diagram över systoliskt och diastoliskt tryck vid kolhydratsvält, v. 41.  
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Figur 12. Diagram över systoliskt och diastoliskt tryck vid kolhydratsvält, v. 51. 

4. Diskussion 
Jag upplever att resultatet blev som jag förväntat mig då teorin säger att både blodtryck och 
puls sjunker vid svält eller när man bantar. Detta kan man tydligt se speciellt de veckor där 
jag bantat med kolhydratsvält-metoden, där blodtrycket sjunkit från 122/74 till 99/50 enligt 
tabell 5, respektive 119/75 till 88/48 enligt tabell 6. Jag upplever även en stor skillnad mellan 
dessa bantningsmetoder rent energimässigt. Vid kolhydratsvält har jag känt av att energin inte 
räcker för att kunna träna till 100% och samtidigt hålla skolans studier på en bra nivå. Detta 
på grund av att hjärnans främsta energiförbrukning är glukos och vid kolhydratsvält får man 
alltså inte påfyllning av kolhydrater. Även om kroppen bryter ner fettsyror, och utvinner 
energin i form av ketonkroppar, märks ändå en tydlig skillnad på hur mycket man orkar 
koncentrera sig och hålla humöret uppe, jämfört med när man äter normalt. Detta beror även 
på blodtryckets förändring under veckan. Vid kalorisvält har jag lättare orkat hålla både 
koncentration och humör uppe, men fortfarande inte lika mycket som när jag äter normalt. 
Även träningarna har varit betydligt lättare att ta sig igenom än vid kolhydratsvält. Man kan 
tydligt se i tabell 3 och 4 att värdena, framförallt blodtrycket, inte förändrats lika snabbt som 
tabell 5 och 6, vilket tyder på en sundare vecka för kroppen ur ett fysiologiskt perspektiv. 
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Själva bantningen märks tydligt av, som tidigare nämt, både på träningar och i skolan. Men 
bantningen får även andra märkbara konsekvenser. Jag har upplevt att jag fryser oftare när jag 
bantar, speciellt vid kolhydratsvälten. Detta kan bero på att fettet som förbränns, inte längre 
fungerar som värmeisolering för kroppen. Vid kolhydratsvälten märker jag även av en stark 
hungerkänsla i princip hela tiden och det bidrar till att jag får dålig koncentrationsförmåga 
samt ett dåligt humör. Vid kalorisvält upplever jag även då hungerkänsla men vid jämförelse 
med kolhydratsvälten är det lätt att stå ut då jag äter tillräckligt mycket fett som ger mig en 
mättnadskänsla. En annan skillnad mellan de två bantningsmetoderna är att vid kalorisvälten 
är det svårt att säkert veta om jag kommer klara vikten eller inte. Vid kolhydratsvälten är jag 
däremot säker på att jag kommer klara vikten om jag börjar med bantningen i tid då kroppen 
inte har något val än att förbränna fettsyror och proteiner. Vid kalorisvälten har jag behövt 
träna med extra kläder för att svettas ut vätska för att kunna äta annat. Detta kan man se i 
tabell 3 där vilopulsen ändrats från 58 till 54 på endast ett dygn.  

Det sista dygnet innan invägningen upplever jag alltid som jobbigast då jag inte säkert vet hur 
min ämnesomsättning påverkats då den påverkas olika vid olika bantningstillfällen. Detta gör 
att jag inte alltid vågar äta eller dricka mer än vad vågen visar att jag kan stoppa i mig. Jag 
räknar alltså alltid med att min ämnesomsättning är så pass låg att jag inte förbränner särskilt 
mycket det senaste dygnet. Vilket jag även vid några tillfällen har haft rätt över. Därför skär 
jag även ner på vätskan från och med ett dygn innan invägningen. Vid den tid då jag inte 
tillför vätska till kroppen blir jag lätt yr och blir väldigt lätt andfådd samt får samma känslor 
som vid mjölksyra i kroppen, dock utan att få träningsvärk dagen efter. Man kan tydligt se i 
samtliga tabeller att jag minskat knappt en kilo i vikt det sista dygnet. Detta beror på att jag 
väger mig på morgonen på torsdagen medan ämnesomsättningen fortfarande fungerar hyfsat 
bra. På torsdagskvällarna har jag även fått träna med extra tjocka kläder då jag ska svettas 
och rensa kroppen på så mycket vätska som möjligt. På fredagen mår jag alltid extra dåligt då 
jag märker av vätskebristen enormt mycket. Det första jag fyller på efter invägningen är alltid 
vätska för att kroppen ska återgå till normal vätskebalans så snabbt som möjligt.  

Genom att titta i samtliga tabeller kan man tydligt se att kroppens hälsa inte är bra i slutet på 
veckorna. Allra tydligast vid kolhydratsvälten, tabell 5 och 6. Blodtrycket och pulsen minskar 
drastiskt under veckan och detta är något som märks av rent fysiskt. Enligt teorin kan man 
lätt bli yr när man reser sig vid låga blodtryck och detta är något jag upplever dagligen när 
jag bantar på såhär få dygn. Tydligast är det på fredagen vid kolhydratsvält då jag både har 
lågt blodtryck och vätskebrist, och inte alls mår bra varken fysiskt eller psykiskt. 
Omställningen då kroppens och hjärnans energi byts ut från glukos till ketonkroppar är 
fysiskt märkbar, framförallt vid kolhydratsvälten. Jag kommer alltid till en punkt där jag 
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känner att jag får anstränga mig mer än tidigare för att klara av skolan samt träningarna, 
speciellt vid kolhydratsvälten, tabell 5 och 6.  

Det finns för- och nackdelar med båda bantningsmetoder. De nackdelar jag ser med 
kolhydratbantningen är att jag är hungrig konstant i fem dagar. Samt att jag tappar så pass 
mycket energi som jag gör vid denna bantningsmetod. De fördelar jag ser med 
kolhydratsvälten är att jag säkert vet att jag kommer klara vikten. Jag behöver inte tänka så 
mycket, utan denna bantningsmetod sköter sig själv, det handlar mer om att stå ut hela veckan 
och inte ge sig, det krävs alltså en bra mental styrka. Jag upplever att jag behöver ha en 
enorm viljestyrka och denna utvecklas även när jag pressar mig till att göra saker jag 
egentligen inte vill eller som min kropp egentligen inte borde tillåta mig att göra. Min 
motivation ligger i att jag får äta vad jag vill på fredagskvällen och att jag ska samla meriter 
inför kommande mästerskap.  

Nackdelarna med kalorisvälten är att jag aldrig säkert vet om jag kommer klara vikten eller 
inte. Båda veckorna med kalorisvält, tabell 3 och 4, var jag tvungen att skära ner på vätskan 
redan två dygn innan genom att träna med tjocka kläder på både på onsdagen och torsdagen. 
Detta gör att jag känner mig nervös under hela veckan med en negativ inställning om att jag 
nog inte kommer att klara det. Den positiva biten med kalorisvälten är att jag känner mig mätt 
nästintill hela tiden och har mer energi till att träna och att gå i skolan.  

Sammanfattningsvis är kolhydratsvälten effektiv men det psykiska och fysiska mående under 
veckan är inte stabilt överhuvudtaget, jämfört med kalorisvälten som inte är någon effektiv 
bantning på samma sätt men som istället gör att jag orkar med både träningar och skolan 
hyfsat bra. Utifrån den praktiska undersökningen och den teoretiska delen föredrar jag en 
metod jag inte testat men som jag tror är den optimala, nämligen kalorisvälten men med en 
bantningsperiod som istället varar uppemot 10-14 dagar. Detta för att pressen om att gå ner i 
vikt minskar då jag har längre tid på mig, samtidigt som kroppen antagligen inte lika tydligt 
märker av en så stor fysiologisk omställning med både vikt, puls och blodtryck.  
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