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Introduktion	  
Kosten består till stor del av 3 olika typer av näringsämnen, vilka är kolhydrater, proteiner 
och fetter. Proteiner är nödvändiga för cellernas uppbyggnad, bildandet av hormoner, 
enzymer och delar av immunförsvaret (Livsmedelsverket, 2013), men även för att hjälpa till 
att hålla en vätske- och pH-balans (Lowery, Edel, & McBride, 2012). Hos en frisk person, går 
ungefär 17 % av kroppsvikten till protein, det är bara vatten som utgör en större procent 
(Magadic´, Kljusuric´, Matijevic´, & Frketic´, 2013).  
 
Försäljningen av proteintillskott ökar lavinartat och så även efterfrågan på produkterna ute på 
marknaden. Proteintillskott är ett populärt kosttillskott som mer eller mindre varje person som 
tränar tar, för att påskynda olika processer i kroppen som till exempel muskeluppbyggnaden 
eller återhämtningen (Bergh, 2013). Gymgrossisten och Svenskt Kosttillskott är två exempel 
på företag som ägnar sig åt den så kallade e-handeln, det vill säga handel med 
datakommunikation (Nationalencyklopedin, 2014). Gymgrossisten växte på marknaden under 
det tredje kvartalet 2013 med hela 37 % i försäljning (Nyhetsbyrån Direkt & Nyhetsbyrån 
Six, 2013). Proteinbutiken, ett internetföretag som är en norsk producent av proteinpulver och 
andra kosttillskott, har ökat sin omsättning från 7,8 miljoner norska kronor (NOK) år 2003 till 
94,4 miljoner norska kronor (NOK) år 2012. Enbart proteinförsäljningen hos Proteinfabriken 
uppgår till omkring 50 miljoner norska kronor (NOK) per år (Throndsen, 2013, 19 december). 
Enligt BBC så ökar proteinprodukternas marknad markant. År 2017 beräknas det att vi 
kommer konsumera bars, dryck och andra tillskott till en kostnad av omkring 8 biljoner pund 
(£) (Walker, 2013, 6 juni). I England så har försäljningen av sportnutritionsprodukter 
fördubblats sedan 2007, till att uppnå 260 miljoner pund (£) år 2012 (Print Edition, 2013, 27 
april). Några av de vanligaste proteintillskotten som finns ute på marknaden är vassle- och 
kaseinprotein, BCAA, EAA, kreatin och sojaprotein. Vilket protein konsumenten väljer, beror 
främst på vilken effekt han/hon vill ha ut från tillskottet (Volek et al., 2013). 
 
Protein är även ett vanligt bantningspreparat då mättnadsgraden är den högsta av alla 
näringsämnenas. Genom att exempelvis minska kolhydratintaget och öka på proteinintaget så 
kan personer minska det dagliga totala energiintaget (Bergh, 2013). Bergh (2013) pekar på 
tidigare forskning där ett högt proteinintag motverkar förluster av metabolisk aktiv vävnad, 
inkluderat benvävnaden. Fördelarna med tillskott av protein har ansetts vara att den ökar 
muskelproteinsyntesen, eller i vart fall minskar proteinnedbrytningen vid vila och efter 
styrkepass (Herda, Herda, Costa, Ryan, Stout, & Cramer, 2013). Målet med forskningen av 
kosttillskott inom idrottsfysiologin har varit att undersöka vilket metabol som har den största 
effekten av muskelproteinsyntes under återhämtningsfasen (Nogiec & Kasif, 2013).  
 

Syfte	  
Den här ämnesfördjupningen kommer att fokusera på proteiner som näringsämne samt som 
ett tillskott för både erfarna och icke-erfarna styrkeidrottare samt en jämförelse mellan olika 
typer av proteintillskott. För att besvara detta syfte så används följande frågeställningar: 

- Vilket/Vilka proteintillskott är att föredra? 
- Om ett kosttillskott av protein är att föredra i samband med träning, när och hur 

mycket skall då intas för bästa effekt? 
- Vilka konsekvenser kan en ökad proteinkonsumtion få för konsumenten? 
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Var	  någonstans	  finns	  proteiner	  och	  hur	  mycket	  rekommenderas?	  
Det är aminosyrorna som är byggstenarna för proteinerna, de är 20 stycken till antalet och alla 
är viktiga för att kroppen skall kunna bilda olika strukturer som är livsnödvändiga för olika 
processer. Av aminosyrorna så är nio stycken essentiella, vilket innebär att dessa måste 
tillföras kroppen då den inte kan tillverka dessa på egen hand (Bergh, 2013). De proteiner 
som ser till att muskeln dras ihop respektive slappnar av kallas för de kontraktila proteinerna 
och består av aktin och myosin. Aminosyrorna innehåller förutom den generella strukturen 
(bestående av väte, kol, syre och kväve) en sidokedja som skiljer aminosyrorna från varandra 
och delar in dem i olika grupper (Abrahamsson, Andersson, Becker, & Nilsson, 2006). 
Grenade aminosyror (BCAA – branched chain amino acid) är en grupp och består av tre 
strukturella aminosyror, dessa är leucin, isoleucin och valin (Tonevitsky et al., 2013; Bergh, 
2013).  
 
Aminosyrorna lagras inte i kroppen, överskott av protein ger energi eller används i den 
intermediära metabolismen. Efter att protein konsumerats så spjälks dessa, följt av en 
transaminering (överföring till aminogrupp) och slutligen en deaminering av aminosyrorna. 
Kvävet som utvinns tas omhand i ureasyntesen som sker i levern. Urea utsöndras via njurarna 
med urinen, och en viss mängd tillhandahålls av tarmen. En del kväve, i form av 
amoniumjoner, utsöndras genom urinen (Abrahamsson et al., 2006).  
 
Proteiner förekommer i både animaliska och vegetabiliska former. Animaliska livsmedel, det 
vill säga kött, mjölk, fisk och ägg, innehåller alla de essentiella aminosyrorna (EAA) i 
tillräcklig mängd för en person, dessa proteiner kallas för kompletta proteiner. Vegetabiliska 
livsmedel; ärtor, linser, bönor och spannmål, innehåller däremot inte alla de essentiella 
aminosyrorna och detta gör att dessa proteiner klassas för icke-kompletta proteiner 
(Abrahamsson et al., 2006; Consumer Report, 2013). En vegetarian behöver dock sällan fylla 
på med essentiella aminosyror som saknas, då växtproteinerna själva kan sammansättas till de 
proteinerna så att kroppen klarar sig (Statens näringsdelegation, 2005). Kombinationer av 
majs-, ris-, vete- eller sojabaserade proteiner, kan ge de aminosyror som kroppen behöver 
(Consumer Report, 2013).  
 
I mjölk förekommer naturligt protein. Mjölk består av 20 % vassle och 80 % kasein, det är 
också ett väldigt tillgängligt protein för de flesta (Stark, Lukaszuk, Prawitz, & Salacinski, 
2012) och dess proteiner är av högsta kvalitet. Mjölkproteiner innehåller en komplett profil 
essentiella aminosyror (Reitelseder et al., 2010).  
 

Rekommenderat	  dagligt	  intag	  av	  proteiner	  	  
Världshälsoorganisationen (World Health Organization, WHO) rekommenderar att en person 
bör få i sig proteiner om en mängd av 0,83 g/kg/dag, även kallat det rekommenderade dagliga 
intaget (RDI). Den utmätta mängden proteiner i rekommendationen baseras på 
undersökningar där 97,5 % av befolkningen svarat positivt (World Health Organization, 
2002). Rekommendationerna på cirka 0,8 g/kg/dag är nästan alltid baserat på kvävebalansen i 
kroppen, det vill säga balansen mellan intag och utsöndring av kväve (Joy et al., 2013; Bergh, 
2013).  
 
Världshälsoorganisationen skriver att det finns bevis genom forskning, för att ett intag av 
mycket protein hos idrottare kan öka aminosyraoxidationen under träning och på så sätt öka 
behovet av protein (World Health Organization, 2002). En muskelbyggare rekommenderas 
att, för att muskelhypertrofi (ökning av muskelcellens storlek) (Nationalencyklopedin, 2014) 
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skall infalla, inta omkring 1,5-2 g/kg/dag, och i relation till detta så kräver en kroppsbyggare 
(bodybuilder) en ännu högre mängd (Magadic´ et al., 2013; Joy et al., 2013). För att en 
nybörjare i styrketränings-sammanhang inte skall hamna i en kväve-obalans i kroppen så 
behöver han få i sig mellan 1,6- 1,7 g/kg/dag. En erfaren styrketränad person kräver det lite 
mindre proteinintaget 1,4 g/kg/dag, detta med anledning att han har ett större och effektivare 
kväveutnyttjande. Forskningen på detta område bör däremot bekräftas via flera studier 
(Schoenfeld, Aragon, & Krieger, 2013). 
 
Ett dagligt rekommenderat intag av proteiner delges ofta som en %-sats av det totala 
energiintaget (E%). Proteiners E% uppges ligga omkring 10-20 % (Consumer Reports, 2013; 
Pedersen, Kondrup, & Børsheim, 2013). I Sverige baseras rekommendationerna på de 
allmänna nordiska näringsrekommendationerna (Statens näringsdelegation, 2005). En 
genomsnittlig man, behöver få i sig omkring 55 gram protein per dag och motsvarande siffra 
för en kvinna ligger på cirka 45 gram per dag. I England är medelintaget av protein per dag 
86,5 gram samt 65 gram, för män respektive kvinnor (Walker, 2013, 6 juni). Under 2006 så 
var genomsnittskonsumtionen hos en svensk medborgare ungefär 100 gram per dag 
(Abrahamsson et al., 2006). 
 

Kosttillskott	  
Då många inte tror sig uppnå de rekommenderade mängderna protein så används i stor 
omfattning kosttillskott. Kosttillskott är ”livsmedel som är avsedda för att komplettera en 
normal kost” (Nationalencyklopedin, 2014). I Sverige förekommer försäljning av kosttillskott, 
och därmed också proteintillskott, till stor del på internet. Kosttillskottsindustrin beräknades 
år 2010 att uppgå till 23,7 miljarder dollar ($) enligt Nutrition Business Journal (Nogiec & 
Kasif, 2013).  
 

 
Tabell 1. Proteintyp och praktisk tillämpning (Lowery et al., 2012) 

 

Vassleprotein särskiljer sig från andra proteinkällor tack vare sin snabba matspjälkning (tabell 
1) och sitt höga innehåll av essentiella aminosyror, vilka är nödvändiga för stimulering av 
muskelproteinsyntesen (Volek et al., 2013). Vassle ger en hög men kort tillväxt i 
proteinsyntesen och leucin-oxidationen (Dideriksen, Reitelseder, & Holm, 2013; Reitelseder 
et al., 2010). Jämfört med till exempel sojaprotein så innehåller vassle upp emot 50 % mera 
essentiella aminosyror, speciellt BCAA och dessa är oumbärliga för att stimulera 
muskelproteinsyntesen (Volek et al., 2013; Kraemer et al., 2013). Leucinmängden i vassle är 
cirka 14 % (Melnik, Schmitz, John, Carrera-Bastos, Lindeberg, & Cordain, 2013; Kraemer et 
al., 2013). Vassle förekommer i tre olika former, isolate, koncentrat och hyrolysate. Isolate är 
renast av dessa tre med 90 % eller mera protein och lite fett och laktos (Lowery et al., 2012). 
Skillnaden mellan vassle- och kaseinprotein är främst avvikelserna i absorptionshastighet. 
Vassle kallas även för ett ”snabbt” protein, då det är lättlösligt och upptas relativt snabbt i 
magsäcken. Kasein kan till skillnad från vassle, kallas för ett ”långsamt” protein då det 
omvandlas till ett fast koagel i magsyramiljön och därför upptas dess aminosyror 
långsammare (tabell 1) (Dideriksen et al., 2013; Reitelseder et al., 2010; Menik et al. 2013).   

Protein Hastighet Optimalt intag? Källa 
Vassle Snabbt 30 min före träning 

och direkt efter 
Mjölkprodukter 

Kasein Långsamt Frukost, kvällsmål och 
under större måltid 

Mjölkprodukter 

 
Sojaprotein 

 
Medel  

Under större måltid 
minst 2 h före eller 

efter träning 

Sojabönor 
Sojamjöl 
Sojamjölk 
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Kasin framkallar, till skillnad från vassle, en mer långvarig ökning i proteinsyntesen 
(Dideriksen et al., 2013), detta är ett stöd för att intas på kvällen innan en natts fasteperiod 
(Lowery et al., 2012).  
 
Sojaproteinprodukter är den primära källan till isoflavoner för människan (Kraemer et al., 
2013). Sojaprotein utvinns från sojabönan och är klassat som ett komplett protein, även om 
det är ett vegetabiliskt protein (tabell 1) (Lowery et al., 2012). Konsumtions-popularitet hos 
sojaproteinet har ökat tack vare forskning som visat en minskning av till exempel 
kranskärlssjukdomar, prostata-, tarm- och bröstcancer. Det har också visat sig hjälpa till att 
förebygga osteoporos, minska serumkoncentrationerna av totalt kolesterol, LDL (low-density 
lipoprotein) och triglycerider (Kraemer et al., 2013). Sojaprotein är en vanlig källa till protein 
hos vegetarianer och laktos- och kasein-intoleranta (Lowery et al., 2012). 
 
Grenade aminosyror (Tonevitsky et al., 2013; Bergh, 2013), har visat sig öka proteinsyntesen, 
speciellt i muskelvävnaden som ett svar på styrketräning (Nogiec & Kasif, 2013; Volek et al., 
2013). Leucin kan signalera en ökning av enzymerna som är involverade i proteinsyntesen. 
Leucin är också ett väldokumenterat bränsle för muskler, där det då är en stark signal för att 
aktivera ett anabolt (uppbyggande) (Nationalencyklopedin, 2014) program i skelettmusklerna 
(Nogiec & Kasif, 2013; Kraemer et al., 2013). Växtbaserade proteiner innehåller cirka 6-8 % 
leucin och de animaliska proteinerna innehåller cirka 8-11 % leucin (Joy et al., 2013). Leucin 
har mätts efter träning och då kunde konstateras att nivån var dubbelt högre, viket har visat 
sig vara viktigt för en ökning i muskelproteinsyntesen (Volek et al., 2013). Noterbart är att en 
optimal leucin-dos finns i en vanlig portion vassle. Både vassle och kasein har nyligen visat 
sig stöda en positiv leucin- och fenylalanin-balans efter träning, utan någon större skillnad 
mellan de två olika typerna (Lowery et al., 2012).  
 
Kreatintillskott har visat sig öka muskelfiberstorleken, öka myosinets proteinsyntes, aktivera 
satellitceller, samt även öka koncentrationen av intramuskulärt ATP och kreatinfosfat (PCr) 
(Antonio & Ciccone, 2013). Köttprotein är ett högkvalitativt protein som delvis innehåller 
kreatin och karnosin, vilka kan vara nödvändiga för styrkeidrottare. Protein från kött är ett 
långsamt protein, vilket baseras på sin fasta form. Köttproteinets största fördel kan vara dess 
kulinariska mångsidighet och attraktivitet för många utövare i styrkeidrotter (Lowery et al., 
2012).  

Forskning	  Protein	  i	  samband	  med	  träning	  
Proteintillskott kombinerat med periodiserad styrketräning har ökat chansen att vinna 
muskelmassa och styrka, hos både yngre och äldre försökspersoner (Schoenfeld et al., 2013). 
Styrketräning har visat sig ge en dubbel ökning i proteinsyntes efter träningspasset, vilket 
motväger hastigheten för nedbrytning av proteiner till aminosyror (Aragon & Schoenfeld, 
2013).  
 

Protein	  i	  samband	  med	  träning	  
För att optimera sin respons på träning så är timing av kolhydrater och protein (nutrient 
timing) en väldigt populär metod att använda sig av (Aragon & Schoenfeld, 2013). Strategin 
går ut på att inta protein (eller andra livsmedel) på eller runt tiden för träningspasset, som ett 
försök i att främja muskelreparation eller återuppbyggnad och därmed också öka chansen till 
muskelhypertrofi och medföljande styrkeökningseffekter efter träningen (Schoenfeld et al., 
2013; Bergh, 2013).  Muskelproteinsyntesen måste ta plats och samtidigt överträffa 
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muskelproteinnedbrytningen för att muskelhypertrofi skall inträffa. Detta sker enbart när 
tillräckligt med näring intas under tidsspektrumet efter träning (Knigth, 2013). Även om de 
flesta aminosyrorna finns i proteiner, verkar det bara vara de essentiella aminosyrorna (EAA) 
som stimulerar muskelproteinsyntesen, och de icke-essentiella aminosyrorna har inte någon 
ytterligare effekt på ovan nämnda syntes (Dideriksen et al., 2013). Om träningen påbörjas 
mera än 3-4 timmar efter senaste måltid, så är det en klassisk rekommendation att inta minst 
25 gram protein så fort som möjligt efter genomförd träning, för att motverka 
nedbrytningsprocessen och på så vis påskynda återhämtningen för musklerna och dess tillväxt 
(Aragon & Schoenfeld, 2013).  
 
Högkvalitativt protein som doseras med 0,4- 0,5 g/kg av muskelmassa både före och efter 
träning är ett enkelt mått, och en relativt säker riktlinje som baseras på nuvarande kunskap, 
som tyder på en direkt maximal anabol effekt av 30-40 gram. Till exempel så bör en person 
som väger 70 kg inta 28-35 gram protein både före och efter träning (Aragon & Schoenfeld, 
2013). Lowery med kollegor (2012) rekommenderar 6-40 gram protein som en effektiv 
mängd att inta för att öka proteinsyntesen efter träning.  
 
Jämfört med faste-nivån har en omgång styrketräning en positiv effekt på 
muskelproteinsyntesen, men i frånvaro av protein via kosten så kommer proteinbalansen att 
hållas negativ, även om kolhydrater intas (Volek et al., 2013). Enligt en nyligen genomförd 
studie, så rekommenderas att snabba kolhydrater borde intas i kombination med proteiner 
efter styrketräning för att öka möjligheten till muskelhypertrofi (Figueiredo & Cameron-
Smith, 2013; Aragon & Schoenfeld, 2013). Coletta, Thompson & Raynor (2013) uppger att 
ett idealt förhållande mellan kolhydrater och proteiner bör vara 3:1 för att garantera en 
återfyllnad av glykogen samt påskynda återhämtningen för musklerna. Insulin stimulerar 
upptaget av de grenade aminosyrorna i muskelcellerna, dessa aminosyror stimulerar också 
insöndringen av insulin, därmed har insulinet en anabol effekt på proteinomsättningen 
(Abrahamsson et al., 2006). Vid ett intag av 45 gram vassleprotein tog det ungefär 50 minuter 
för blodets aminosyror att öka, insulinkoncentrationen toppade då efter 40 minuter. Vid en 
inkludering av kolhydrater till denna protein-dos om 45 gram, så kunde insulinnivåerna toppa 
ännu mera och dessutom hålla sig kvar på ett högt värde under längre tid (Aragon & 
Schoenfeld, 2013). Tillskott av vassle eller en kombination mellan vassle och kasein är 
effektivare än kolhydrater vid en ökning av muskelmassan som respons till träning (Volek et 
al., 2013). Det verkar logiskt att dra slutsatsen att en konsumering av protein- och 
kolhydrattillskott efter träning ger en större minskning av proteinnedbrytning, då 
kombinationen av dessa två näringsämnen har visat sig öka insulinnivåerna till större del än 
vad enbart kolhydrater gör (Aragon & Schoenfeld, 2013).  
 
En jämförelse av proteinkällor, intagna efter styrketräning, visade att nivåerna av 
muskelproteinsyntes under en 3-timmars period var ungefär 2 gånger högre efter vassle- än 
kaseinförtäring. Sojaprotein låg någonstans mellan vassle och kasein. Leucin-nivåerna i 
blodet i sin tur efter 3 timmar, var 73 % högre än sojanivåerna och hela 200 % högre än 
kasein-nivåerna (Volek et al., 2013).  
 
Volek et al. (2013) har i sin undersökning visat att kvalitén av protein är en viktig faktor för 
att ge svar på träning för muskelmassan under en 9-månaders period. Undersökningen 
omfattade otränade individer som åt proteiner på just högre nivåer än rekommenderat dagligt 
intag, men väl inom det normala spannet för proteinintag för den representerade gruppen 
testpersoner. Tillskott av vassleprotein var i studien associerat med högre faste- och 
träningsframkallade nivåer för plasma-leucin, vilket delvis kan stå för en högre anabol 
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(uppbyggande) effekt i skelettmuskulaturen. Så ett dagligt tillskott med omkring 20 gram 
vassleprotein under styrketräning, har visat sig vara en effektiv strategi för att öka 
muskelmassa hos både kvinnor och män (Volek et al., 2013). Reitelseder et al. (2010) kunde 
också konstatera i sin rapport att 20 gram protein var tillräckligt för en maximal stimulering 
av muskelproteinsyntesen.  
 
Joy et al. (2013) har i sin forskning kommit fram till att risprotein-isolate efter styrketräning 
minskar fettmassa och ökar muskelmassa, skelettmuskelhypertrofi, power och styrka jämfört 
med vassleprotein-isolate. I studien så fick testpersonerna 48 gram, antingen ris- eller 
vassleprotein. Slutsatsen som kunde dras i studien var att medan mängden protein som förtärs 
ökar, så minskar det relativa leucin-innehållet av proteinerna (Joy et al., 2013).  
 
Genom att äta kreatintillskott under en vecka så kunde kroppsvikten ökas med i snitt 1,4 
kilogram (mellan 0,00-2,7 kg). Genom att inta ett kreatin monohydrat efter träning så kan 
kroppssammansättningen påverkas mera, jämfört med att inta samma dos före träning. 
Kreatin kan bland annat hjälpa till att öka muskelfiberstorleken, öka myosinets proteinsyntes 
samt även öka intracellulära mängden ATP och kreatinfosfat (PCr). Kreatintillskott 
kombinerat med styrketräning har resulterat i ett snitt av en 6,3 % ökning i kroppsvikt och 
muskelmassa efter 12 veckors träning (Antonio & Ciccone, 2013).  
 
En lägre nivå av träning och ett tillskott av protein kan eventuellt hjälpa otränade eller 
nedtränade personer, liknande en medel nivå av träning utan proteintillskott (Herda et al., 
2013). Även vana styrketränade personer behöver en mindre proteinmängd, förutsatt att 
energi-intaget är tillräckligt (Lowery et al., 2012). En högprotein-diet behöver inte öka 
muskelproteinsyntesen, så länge som kraven för energi och protein är uppfyllda, däremot så är 
mängden och typen av proteinkost viktig för att optimera muskelproteintillväxten (Dideriksen 
et al., 2013). En aktiv person förbrukar mera energi, vilket då leder till att han kräver större 
mängder mat och då har han även en högre absolut proteinkonsumtion. Faktum är dock, att 
med en ökad aktivitet så ökar kravet på kväve och aminosyror mindre än energibehovet vilket 
då gör att det blir lättare att tillgodose kraven på kväve och aminosyror hos den personen per 
dag (World Health Organization, 2002). Om en idrottare inte hoppar över några måltider och 
äter flera portioner – inklusive fullständigt animaliskt protein – vid varje, av 4 eller flera, 
måltider och mellanmål, är bara 1 eller möjligtvis 2 skopor (ca 20-40 gram) vassleprotein 
efter träning tillräckligt (Lowery et al., 2012).  
 

När	  och	  hur	  mycket	  protein?	  
Vassleprotein är ett snabblösligt protein, vilket gör att det snabbt tas upp i magsäcken och 
bidrar till proteinsyntesen snabbt (Dideriksen et al., 2013; Reitelseder et al., 2010). Vassle är 
därmed ett idealt proteintillskott efter styrketräning då det snabbt vill brytas ner och påbörja 
muskelproteinsyntesen samtidigt som det ger 3-4 gram leucin per portion, vilket i sin tur är 
extremt viktigt för att påbörja en maximal muskelproteinsyntes (Stark et al., 2012; Lowery et 
al., 2012). Leucin är ett väldokumenterat bränsle för muskler och en stark signal för 
aktivering av ett anabolt program i muskler (Volek et al., 2013). Enbart leucin som tillskott, 
verkar vara nästan lika effektiv, som när BCAA konsumeras, i att stimulera proteinsyntesen 
(Stark et al., 2012). Kasein som är ett långsammare protein, kan utifrån dessa egenskaper 
rekommenderas på kvällen innan en natts fasteperiod, då aminosyrorna stannar kvar längre än 
vad vassleproteinets aminosyror gör (Lowery et al., 2012).  
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Vassle kan öka sömnkvalitén och/eller nästa dags pigghet, men ur ett variationsintresse av 
kosten, matpreferenser, proteinkvalitet, funktionella mat-proportioner och hela kroppens 
proteinsyntes, är kasein ett bra val (Lowery et al., 2012; Dideriksen et al., 2013). Snabblösliga 
proteiner av hög kvalitet verkar använda sin effekt på muskelproteinsyntesen under de första 
3 timmarna, medan de mera långsamma proteinerna har samma positiva effekt på 
muskelproteinsyntesen när man mätt värden efter 6-8 timmar (Dideriksen et al., 2013).  
 
Schoenfeld och medarbetare (2013) genomförde en meta-analys och kom fram till, ett stöd för 
tidigare forskning och tidigare rekommendationer, att konsumera minst 1,6 g/kg/dag för att 
maximera proteintillväxten hos personer som styrketränar. Däremot kunde meta-analysen inte 
dra slutsatser för när, alltså nutrient timing, protein skall intas. Meta-analysen kunde 
konstatera att studierna som ingick haft en differens sinsemellan på 2 och upp emot 4-6 
timmar. Det som analysen däremot kunde konstatera, var att det inte är rekommenderat att 
inta en proteinrik måltid inom en timme efter träning, så om det existerar ett fönster så skall 
detta förekomma efter mer än 1 timme innan och efter träning (Schoenfeld et al., 2013). Före 
och efter träning, bör måltider inte separeras från varandra mera än 3-4 timmar om träningen 
varar i omkring 45-90 minuter. Om en måltid eller ett mellanmål intas, då av blandade 
näringsämnen, så kan tidsfönstret i relation till träningspasset förlängas till upp emot 5-6 
timmar (Aragon & Schoenfeld, 2013).  
 
Studier som jämfört sojaprotein och mjölkprotein i kombination med ökning i muskelmassa 
kunde konstatera att mjölkproteinet gav den största ökningen i muskelmassa (Figueiredo & 
Cameron-Smith, 2013; Joy et al., 2013). Mjölkproteiner innehåller en blandning av vassle och 
kasein. Kombinationen mellan mjölkprotein och styrketräning har sammankopplats med en 
ökad proteinsyntes och en ökning i muskelstyrka (Lowery et al., 2012). Även en studie som 
genomförts under 2012 visade att fettfri mjölk efter träning var statistiskt mera effektivt än 
sojaprotein när det kommer till en ökning i muskelmassa, en ökning av typ II muskelfiberarea 
och minskning i kroppsfett (Stark et al., 2012). Detta är i linje med Reitelseder et al. (2010) 
som konstaterat att mjölkprotein är överlägset för att höja muskelproteinsyntsen jämfört med 
sojaprotein när det intas efter styrketräning. Resultaten från Stark et al. (2012) studie, visade 
att tillskott var nödvändigt för att öka muskelstyrkan för 1 repetition maximum (1RM) vid 
bänkpress, men däremot var det ingen skillnad i nutrient timing, för tillskottet.  
 

Risker	  med	  ett	  högt	  intag	  av	  proteiner	  	  
Det finns dock inte några bevis för att en överskriden proteinkonsumtion på mera än 25 % av 
rekommenderat dagligt behov, skulle ge någon mernytta med tanke på hälsan och det finns 
heller inte några garantier på dess trygghet vid långtidsbruk (Statens näringsdelegation, 2005). 
I studier har man sett att ökat intag av dagligt protein, med 35 gram per dag, hänger ihop med 
en 32 procentigt ökad risk för prostatacancer. Även har forskning visat på en ökad dödlighet i 
prostatacancer vid ett ökat helmjölks-intag (Melnik et al., 2013).  
 
Långtidseffekterna av en högprotein-diet kan eventuellt resultera i njurskador om det intas 
under en lång tid (Herda et al., 2013; Magadic´et al., 2013). Även risken för hjärtsjukdom, 
förstoppning eller divertikulit kan öka (Magadic´ et al., 2013). 24 % av dagsbehovet eller 
cirka 2 g/kg/dag kan ha en påverkan på njurfunktionen vid ett långsiktigt perspektiv. Vissa 
studier påvisar en minskad risk av sjukdom som är associerad till ett vegetabiliskt proteinintag 
(Pedersen et al., 2013). Njurpåfrestningar, uttorkning, gikt, skelettnedbrytning och en negativ 
inverkan på kostkvalitén har visat sig icke härröra proteiner. Det har visat sig att inga 
skillnader förekommer, i njurskador eller njurfunktion, hos styrkeidrottare som äter stora 
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mängder protein (ca 250 g/dag; 3,2 g/kg; 34 % av daglig energi) jämfört med kontrollgrupper 
som intagit en mera klassisk kost. En slutsats som gjort relativt nyligen, är att ett högt 
proteinintag hos friska styrkeidrottare (t.ex. tyngdlyftare, kroppsbyggare, styrkelyftare och 
strongman) kan vara bortkastat och verkar inte vara skadligt till kanske 3 g/kg/dag över 
tidsperioder om 10 år (Lowery et al., 2012). 
 
En ökning av BMI (body mass index) hos unga, har setts i studier där man analyserat 
mjölkkonsumtionen. Övervikt hos vuxna har också korrelerat, det vill säga ökat vid ett ökat 
mjölkintag. Ökade plasmanivåer av grenade aminosyror (BCAA) och glutamin är positivt 
sammanlänkade till ett ökat BMI och insulinmotstånd (Melnik et al., 2013). 
 
Världshälsoorganisationen (2002) uppger att om intaget av proteiner överstiger 45 % från 
dagsbehovet av alla näringsämnen, så kan det leda till döden inom bara några veckor. Vid en 
beräkning av optimal nivå av proteinintag baserat på fakta från relationerna av proteiner 
(oavsett källa) till dödligt och sjukligt varierar mellan att icke övertyga till att vara tvetydligt. 
Till exempel relationen mellan proteinintag och skeletthälsa, energiintag, viktkontroll, 
kroppskomposition, njurfunktion och risk för njurstenar. Samtidigt är det tvetydigt om det 
verkligen är en effekt av fysisk träning och ett bibehållande av hel kropps-protein (Pedersen et 
al., 2013).  

Diskussion	  
I den här ämnesfördjupningen så har det fokuserats på proteiner som näringsämne samt som 
ett kosttillskott för både erfarna och icke-erfarna styrkeidrottare samt en jämförelse mellan 
olika typer av proteintillskott. För att försöka besvara ovanstående syfte så användes följande 
frågeställningar:  

- Vilket/Vilka proteintillskott är att föredra? 
- Om ett kosttillskott av protein är att föredra i samband med träning, när och hur 

mycket skall då intas?  
- Vilka konsekvenser kan en ökad proteinkonsumtion få för konsumenten? 

 
Utgående från presenterad fakta ovan, kan man dra några slutsatser vad gäller det 
rekommenderade dagliga intaget av proteiner för personer som tränar och inte tränar. Hos 
personer som inte tränar så lyder rekommendationerna 0,8 g/kg/dag (World Health 
Organization, 2002; Joy et al., 2013; Bergh, 2013) och tabell 2 visar en sammanfattning av 
några rekommendationer för de som tränar, baserat på olika studier.  
 

Tabell 2. RDI av protein för personer som tränar, baserat på nuvarande forskning. 
Författare	   Rekommenderat	  dagligt	  intag	  

Schoenfeld	  et	  al.	  (2013)	   1,6	  g/kg/dag	  
Magadic´et	  al.	  (2013)	   1,5-‐	  2,0	  g/kg/dag	  

Aragon	  &	  Schoenfeld	  (2013)	   1,4	  g/kg/dag	  eller	  1,6-‐	  1,7	  g/kg/dag	  
Bergh	  (2013)	   1,2-‐	  1,8	  g/kg/dag	  eller	  2,0	  g/kg/dag	  

 
Enligt Bergh (2013) så rekommenderas att personer som deltar i fysisk träning bör inta 
omkring 1,2 till 1,8 g/kg/dag men vid en inledning av ett hårdare träningsprogram så kan man 
öka intaget något, till en nivå som motsvarar 2,0 g/kg/dag. Detsamma gäller 
rekommendationer från Magadic´et al. (2013), Schoenfeld et al. (2013), och Aragon & 
Schoenfeld (2013). Däremot skriver Bergh (2013) att mera än 2,0 g/kg/dag är onödigt och inte 
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ger någon ökad muskelmassa eller muskelstyrka. Enligt Statens Näringsdelegation (2005) så 
ger en energiprocent på över 25 av det dagliga intaget ingen mernytta hos människan.  
 

Vilket/Vilka	  proteintillskott	  är	  att	  föredra?	  
Enligt presenterad forskning så är vassleprotein ett snabbare naturligt protein som upptas 
snabbt i magsäcken (Dideriksen et al., 2013; Lowery et al., 2013). Kasein är ett långsammare 
protein, även det är ett naturligt protein då de förekommer tillsammans med vassle i mjölken 
(Stark et al., 2012). Sojaprotein kan rekommenderas som tillskott för vegetarianer, laktos- och 
kaseinintoleranta (Lowery et al., 2013). Grenade aminosyror, främst leucin, kan 
rekommenderas som kosttillskott då det är ett väldokumenterat bränsle för musklerna och en 
stark signal för aktivering av anabolt program i muskler (Volek et al., 2013). Mjölkproteiner 
är av högsta kvalitet och innehåller en komplett aminosyraprofil och det har visat sig att 
mjölkintag är överlägset i att höja muskelproteinsyntesen jämfört med sojaprotein när det 
intas efter styrketräning (Reitelseder et al., 2010). Även Lowery et al. (2013) rekommenderar 
mjölkproteiner i kombination med styrketräning. I och med att de grenade aminosyrorna utgör 
omkring en tredjedel av skelettmuskulaturen i kroppen (Joy et al., 2013; Björklund, 2013), så 
verkar det rimligt att just denna del är extra viktig att få i sig om en person vill bygga muskler. 
Även Nogiec & Kasif (2013) stödjer detta då de grenade aminosyrorna hellre oxideras än 
glukos och fria fettsyror, samt att de bättre används som energikälla än som byggstenar för 
kontraktila proteiner.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att om tillskott av protein är att föredra, speciellt för 
kroppsbyggare, så är det egna preferenser som styr valet av kosttillskott. En vegetarian bör 
kanske inta sojaprotein och likaså en laktos- eller kasein-intolerant. Överlägset bäst enligt 
studier har dock mjölk visat sig vara, samtidigt är detta en naturlig produkt som är tillgänglig 
för de flesta.  
 

När	  skall	  proteintillskott	  tas	  och	  hur	  mycket	  skall	  intas?	  
Genomförd och nuvarande forskning rekommenderar vassleprotein efter träning (Volek et al., 
2013; Stark et al., 2012; Lowery et al., 2013). Dosen av vassleprotein som bör intas efter 
träningen bör ligga på en mängd omkring 20 g (tabell 3). Vassle är ett snabbupplöst protein 
och rekommenderas därför att intas efter träningen (Volek et al., 2013; Reitelseder et al., 
2010).  
 

Tabell 3. Mängd protein efter träning baserat på tidigare studier.  
Författare	   Rekommenderat	  intag	  efter	  träning:	  
Bergh	  (2013)	   20	  g	  protein	  

Reitelseder	  et	  al.	  (2010)	   Ca	  20	  g	  protein	  
Volek	  et	  al.	  (2013)	   Ca	  20	  g	  protein	  

Aragon	  &	  Schoenfeld	  (2013)	   20-‐40	  g	  protein	  
Lowery	  et	  al.	  (2013)	   6-‐	  40	  g	  protein	  

 
För att optimera en muskelhypertrofi så menar forskningen att ett snabbt proteintillskott av 
vassleprotein direkt efter träning ökar chansen till storleksökning av cellen i muskeln 
(Antonio & Ciccone, 2013; Lowery et al., 2012). Detta har bekräftats hos Volek et al. (2013) 
som kunde konstatera att 22 gram vassleprotein efter träning var effektivt för 
muskeluppbyggande. Stark et al. (2012) och Coletta et al. (2013) kunde också bekräfta att ett 
proteinintag efter träning, men i kombination med snabba kolhydrater, ökade muskelmassan i 



	   11	  

större utsträckning. För att väcka upp muskelproteinsyntesen så bör essentiella aminosyror 
intas direkt innan träning hellre än efteråt (Antonio & Ciccone, 2013; Stark et al., 2012). Stark 
et al. (2012) kunde också fastställa att dextrose i kombination med essentiella aminosyror är 
det perfekta kombinationen. De långsamma proteinerna, främst kasein och köttprotein, kan 
med fördel intas under kvällen innan en natts fasteperiod (Lowery et al., 2012) 
 
Enligt Schoenfeld med kollegor (2013) kunde konstateras, att ett intag av en proteinrik måltid 
skulle intas minst 1 timme innan aktivitet och 1 timme efter aktivitet, helst inte inom 1 timme 
från träningen. Före och efter träning så bör inte måltider separeras från varandra med mera 
än 3-4 timmar, baserat på om träningen håller en längd på 45-90 minuter (Aragon & 
Schoenfeld, 2013). Vilken exakt nutrient timing som förekommer sägs emot i flera studier, 
vilket betyder att vidare forskning borde utveckla denna gren av träningen.  
 
Tidigare studier (tabell 1) rekommenderar att vassle bör intas 30 minuter före aktivitet och 
direkt efter aktivitet. Kasein bör intas vid frukost, kvällsmål och under större måltider längs 
med dagen. Sojaprotein bör också intas under större måltider minst 2 timmar före eller efter 
träning (Lowery et al., 2013). I tabell 4, återfinns Bergh (2013) preferenser av hur mycket 
protein som bör intas före, under och efter träning i relation till vilken träningsintensitet som 
utförs.  

 
Tabell 4. Näringsrekommendationer i samband med träning (Bergh, 2013). 

 

Proteinkonsumtion	  och	  konsekvenser?	  
Proteintillskotts-konsumtionens konsekvenser kan ha både positiva men även förödande 
konsekvenser hos människan (tabell 5). Nackdelar som har setts med en ökad 
proteinkonsumtion har bland annat varit skador på njurarna och dess funktioner (Herda et al., 
2013; Magadic´ et al., 2013). Lowery et al. (2013) har däremot ifrågasatt biverkningarna på 
njurarna. Forskning har visat på att det inte förekommer några skillnader i njurskador eller i 
njurfunktion hos styrkidrottare som äter stora mängder protein jämfört med kontrollgrupper 
som intagit en mera klassisk kost under undersökningen (Lowery et al., 2013). Vissa studier 
har även påvisat en minskad risk av sjukdom associerat med vegetabiliskt proteinintag 
(Pedersen et al., 2013).  

 
 
 
 

Före aktivitet Under aktivitet Efter aktivitet 
Lätt och medel: 

30-60 minuter före 
0,1-0,2 g/kg protein 

 
15 minuter före: 
5-10 g protein 

 
Lätt: 

Vatten räcker 
 

Medel: 
15-25 g kolhydrater 

 
Lätt: 

5-10 g protein 
Medel: 

Inom 30 minuter  
0,1-0,25 g/kg protein 

Hård: 
1-4 timmar före 

0,15- 0,25 g/kg protein 
eller 

10-20 gram protein 

Hård: 
20-35 g kolhydrater (mellan 

50-75 kg kroppsvikt) 
30-70 g kolhydrater (över 75 

kg kroppsvikt) 

Hård:  
Inom 30 minuter 

0,15- 0,25 g/kg protein 
Inom 2 timmar 

upprepa intag eller inta ett 
mål med kolhydrater 
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Tabell 5. För- och nackdelar med proteintillskott (Lowery et al., 2013) 

 
Det finns även för och nackdelar med protein från vanlig kost och näring (tabell 6). Så på det 
hela taget så väger en majoritet av de ovanstående argumenten för ett intag av proteiner, men 
dessa två tabeller (5 och 6) beskriver ett naturligt intag av proteiner och inte en 
överkonsumtion av detta näringsämne. 
 

Tabell 6. För- och nackdelar med protein i födan (Lowery et al., 2013).  
Fördelar med protein från kost Nackdelar med protein från kost 

Speciella källor för olika dieter (t.ex. soja 
och vegetarianer) 

Laktosintolerans (finns i mjölkprotein-
produkter) 

Stor variation av födoämnen Icke-kompletta proteiner (vegetabilisk källa) 
Fysiska egenskaper  Fett- och kolesterol-innehåll 
Personliga fördelar Vätskor kan minska en ökning av intaget 

Mättande Bevarande effekt (t.ex. nitriter)  
 

Framtida	  forskning	  
Den framtida forskningen bör fokusera på nutrient timing, alltså när kost och näring skall 
intas i relation till träningen för att en maximal effekt av den genomförda träningen skall ske. 
Idag går nuvarande kunskap emot varandra vad gäller fönstret för när näring i relation till 
träningen skall intas. Skall BCAA tas innan träningen för att ge den effekt på 
muskelproteinsyntesen som ovanstående forskningsrapporter tyder på, och är 
rekommendationen om cirka 20 gram vassleprotein verkligen mest effektivt efter träningen?  
 
Forskningen bör också fokusera på vilken typ av konsekvenser som ett förhöjt proteinintag 
kan ge hos både idrottare och vanliga motionärer. Även här är nuvarande kunskap 
motsägelsefull, då vissa studier påskiner risker med protein och proteintillskott och andra 
studier inte påskiner dessa risker. Hur utsatta är njurarna och vilka konsekvenser kan en äldre 
person få om han eller hon intar mycket protein under sin uppväxt? Är det skadligt och är det 
rent av en orsak till en för tidig död hos idrottare eller drivna motionärer?   
 
Ett annat område som skulle vara intressant att studera är om mjölkprotein kan ha samma 
effekt som vassleprotein eller kaseinprotein har på muskelproteinsyntesen och 
muskeluppbyggandet. Det skulle även vidare vara intressant att se om vassleprotein kan bytas 
ut mot mjölkprotein efter träning och även i det fallet svara på samma sätt gällande de 
fysiologiska egenskaperna i muskler och proteinsyntesen. Mjölkprotein är mer kommersiellt 
tillgängligt för de flesta personerna, kan detta underlätta för muskeluppbyggande eller behövs 
verkligen vassleprotein i den mängd som förespråkas?  
 

Fördelar med proteintillskott Nackdelar med proteintillskott 
Snabb absorbering Enkelt att överdosera 

Låg risk för förstöring (pulver och bars) Speciella kostnader för framtagning 
Tillrättalägger ett inadekvat intag Vätskor är inte lika mättande som mat 
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Implikationer	  
Rekommenderat proteinintag efter träning har enligt ovanstående forskning kunnat 
sammanställas till omkring 20 gram vassleprotein efter träning. Denna dos har setts positiv 
med muskeluppbyggande effekter hos testpersoner och applicerats på friska individer. 
Proteintillskott kan vara positivt att använda av muskelbyggare och bodybuilders men 
rekommenderas kanske inte att användas av gemene man då personen kommer upp i sitt 
proteinbehov under en dag (Abrahamsson et al., 2006). För gemene man som inte 
kroppsbygger kan följande förslag vara ett bra mellanmål efter träning. Enligt Bergh (2013) 
rekommenderas ett återhämtningsmål, som kommer upp i en mängd om 20 gram protein, att 
bestå av 140 gram osötat fullkornsbröd, 23 gram rökt skinka och 143 gram mjölk med 0,5 % 
fetthalt.  
 
Enligt Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (2014) hjälp kan ett ihopsatt mellanmål (tabell 
7), bestående av en portion lättyoghurt med havrefras samt 2 skivor Falu råg-rut och en 
portion hårdost, ge mängden 19,9 gram protein, 65 gram kolhydrater och 8,8 gram fett. Detta 
skulle vara i linje med Cloetta et al. (2013) rekommendation om att ha ett förhållande mellan 
kolhydrater och protein om 3:1. Enligt Livsmedelsverkets aminosyratabell (1986) så skulle 
ovanstående måltid (exklusive havrefras) innehålla ca 4,7 gram grenade aminosyror (BCAA).  
 

Tabell 7. Ett förslag på mellanmål som motsvarar rekommendationen om 20 gram protein. 
 Produkt Protein/100 g Portionsstorlek och 

proteinmängd 
100 g Kycklingbröstfilé 23,1 g - 
100 g Lättyoghurt 0,5 % fett berikad 3,9 g 1 portion (200 g) 7,7 g protein 
100 g Havrefras  10 g  1 portion (40 g) 4,1 g protein 
100 g Falu råg-rut 10 g 2 portioner (40 g) 4,0 g protein 
100 g Hårdost 28 % fett 27,1 g 1 portion (15 g) 4,1 g protein 

   Totalt = 19,9 g protein 
 
Enligt Världshälsoorganisationen (2002) så rekommenderas ett intag av proteiner 0,83 
g/kg/dag för gemene man. En bodybuilder behöver däremot, i jämförelse med en vanlig 
stillasittande person, ett högre intag av proteiner. Förordningar om upp mot 3,0 g/kg/dag har 
förekommit för personer som vill bygga muskelmassa, medan rekommendationerna ändå 
ligger på 10-35 % av dagligt intag från proteiner som näringsämne. Att notera är att 
muskelbyggare äter mer av alla näringsämnen så det absoluta proteinintaget är liknande en 
genomsnittsperson, medan det relativa intaget är större.  
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