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För att förstå de olika resonemangen 
kring kraftidrottarens proteinbehovet 
är det lämpligt att närma sig frå-
geställningen dels ur idrottsutövarens 
synvinkel och dels analysera den aktu-
ella vetenskapliga litteraturen med dess 
styrkor och eventuella brister. 

Av 171 tillfrågade amerikanska uni-
versitetsidrottare trodde 98% att en 
högproteinkost förbättrade prestations-
förmågan och 80% trodde att ett ökat 
proteinintag är en nödvändighet för 
att lägga på sig muskelmassa. Bland 
75 tränare och coacher trodde 51% 
att den viktigaste faktorn bakom ökad 
muskelmassa var proteinintaget.

Människans skelettmuskulatur, som 
i genomsnitt utgör närmare 45% av vår 
kroppsvikt, innehåller kring 20% pro-
tein. Muskelproteinerna väger därmed 
cirka 6 kg hos en 70-kilos man, 
varav drygt hälften utgörs av de kon-
traktila elementen (aktin och myosin). 
Närmare 2% av muskelproteinerna 
omsätts  dagligen, vilken ger protei-
nerna en halveringstid på 35-47 dagar. 
Det kan därför tyckas naturligt att 
ett högt proteinintag utgör en för-
utsättning vid tillfällen då en ökad 
muskelmassa önskas. Enligt samma 
resonemang borde dock vattenintaget 
vara än viktigare eftersom vatten 

är muskelmassans kvantitativt största 
beståndsdel! Det är uppenbart att detta 
förenklade tankesätt inte håller fullt ut. 

Ett enkelt räkneexempel ger vid 
handen att en individ som önskar lägga 
på sig 10 kg i ren  muskelmassa 
under ett år behöver öka sin net-
tomuskelmassa med 27 gram per 
dag, varav proteinet utgör endast 5,5 
gram. Vår nutritionsavdelning  har allt-
sedan 1970-talet låtit medicine studen-
ter kostregistrera och utifrån dessa data 
kan man lätt se att även en pastaäls-
kande student med god marginal får i 
sig de 5,5 g protein - utöver sitt grund-
behovet - som teoretiskt skulle behövas 
för att öka muskelmassan med 10 kg 
på ett år.  Vid en första anblick tycks 
således inget extra proteinbehov före-
ligga. 

Ovanstående resonemang bygger 
dock på åtminstone två antaganden: 1) 
att kroppen har en ”verkningsgrad” på 
100%, dvs att varje aminosyra (pro-
teinets ”byggstenar”) som intas utöver 
grundbehovet inkorporeras i ett pro-
tein och 2) att extra aminosyror i 
kosten endast har en positiv funktion 
för kraftsportare - i detta fall att utgöra 
byggstenar för muskelproteiner. Att det 
första antagandet inte stämmer är fullt 
klart. Det andra antagandet är dock 

Proteinbehovet vid 
styrketräning
Varför är vetenskapen och kraftsportaren ofta oense? 
Kan vi båda ha rätt?

Torbjörn ÅkerfeldT

INSTITuTIONEN FöR 
mEDIcINSKa 

VETENSKapER, 
NuTRITION. 

uppSala uNIVERSITET

Tron på gynnsamma effekter från ett högt proteinintag har funnits hos kraftsportare alltsedan 
det antika Grekland. Mängder av berättelser redogör för proteinets positiva egenskaper. Enligt 
näringsrekommendationer i Sverige och annorstädes, som skall bygga på den samlade vetenska-
pen, föreligger dock inte något högre proteinbehov hos tränande individer.  Vem har rätt och vem 
har fel? Kan diskrepansen helt enkelt bero på att vi definierar ordet ”proteinbehov” olika?



S V E N S K   I D R O T T S F O R S K N I N G   N R  3 - 2 0 0 1

51

intressant att diskutera kring. Exempel-
vis har de välrenommerade nutritions-
forskarna Millward och Rivers lagt 
fram sin ”anabolic drive theory” som 
gör gällande att ”överskottet” av de 
essentiella aminosyrorna från kosten, 
innan de oxideras i kroppen, har en 
regulatorisk funktion på proteinsynte-
sen. Stämmer detta har aminosyrorna 
från kosten vid muskeltillväxt en roll 
utöver byggstenens, varför det ovanstå-
ende räkneexemplet ej kan anses helt 
relevant. Räkneexemplet ovan förut-
sätter också att träningen per se inte 
ökar proteinbehovet, t ex genom att 
immunsystemet eller bindväven ökar 
sin omsättning och behov av aminosy-
ror. 

För att kunna uttala sig kring 
kraftsportarens proteinbehov behövs 
således en djupare analys av området 
göras.    

Historik

Även om man redan innan det antika 
Grekland hade tankar kring att idrot-
tare och kroppsarbetare hade ett annat 
näringsbehov än andra var grekerna de 
första som närmade sig frågeställning 
med en viss ”vetenskaplighet”. Under 
de 300 första åren av den olympiska 
eran begagnade atleterna sig av en i det 
närmaste en vegetarisk kost. Omkring 
480 f.Kr. började den tvåfaldiga olym-
piamästaren i löpning Dromeus att 
rekommendera ett högt intag av kött. 
Enligt dåtidens läror skulle man dock 
återgå till en huvudsakligen vegetarisk 
kost under lågsäsong. Dessa rekom-
mendationer fick råda fram tills de 
”sista” olympiska spelen 393 e.Kr.  Det 
dröjde sedan ända fram till 1800-talet 
innan vetenskapsmän, ff a tyska, bör-
jade att intressera sig för proteinintag 
och fysiskt arbete. En föregångsman 
var dock G J Mulder, professor i 
kemi vid Utrechtuniversitet, som 1847 
rekommenderade 60 gram protein per 
dag till vanliga arbetare och 100 g/d 
till de med hårt kroppsarbete. Det var f 
ö Mulder som introducerade ordet pro-
tein (från grekiska ”proteios” = ”det 
främsta”). Tipset hade han dock fått 
brevledes från J J Berzelius, den store 
svenska kemisten. Tyvärr blev Mulders 
arbeten hårt ansatta av den inflytelse-
rika kemiprofessorn i Giessen, J von 
Liebig, som byggde sin kritik helt på ett 
teoretiskt resonemang. Enligt honom 
var protein den viktigaste energikällan 
under fysikt arbete. Han såg ner på 
dåtidens fysiologer som gjorde egna 
försök.  Han lanserade bl a produkten 
”Leibig’s Fleisch-Extract” - ett köttex-
trakt vars egenskaper han lovprisade. 

A Fick och J Wislicenus kunde dock 
genom sitt klassiska försök på bergsbe-
stigare 1866 visa att protein inte kunde 
utgöra den huvudsakliga energikällan 
vid fysiskt arbete. 

Under senare delen av 1800-talet 
rekommenderade kemisten och läkaren 
C von Voit 118 g protein per dag 
till arbetare och 145 g till militärer 
under hård träning, medan fysiologi-
professorn M Rubners experiment gav 
vid handen att intaget borde ligga på 
127 respektive 165 g. Amerikanen W 
O Atwater kom fram till siffror i 
samma storleksordning som von Voit. 
R N Chittenden (en amerikansk pro-
fessor i kemikalisk fysiologi som 
”upptäckte” muskelglykogenet) ifråga-
satte dock dessa siffror eftersom hans 
långtidsstudier med proteinintag kring 
50-60 g/d inte sänkte prestationsförmå-
gan hos idrottare, utan t o m ökade 
muskelstyrkan. 

Vid sekelskiftet minskade intresset 
kring idrottarens proteinbehov och det 
var först  på 1970-talet som forsk-
ningen tog fart igen.

Dagens rekommendationer

Amerikanska myndigheter var först 
med att fastställa rekommenderat intag 
(RDI, Recommended Dietary Allowan-
ces) för olika näringsämnen inklusive 
protein. Baserat på försök med friska 
män har man fastställt att behovet 
är kring 0,5 gram högvärdigt protein 
per kilo kroppsvikt per dag (g/kg). 
Eftersom behovet skiljer sig hos olika 
personer har man infört en säker-
hetsmarginal (två standardavvikelser), 
vilket innebär att 0,75 g/kg skall täcka 
behovet hos 97,5% av befolkningen. 
Man har dock sedermera ökat rekom-
mendationen  till 0,8 g/kg. Denna siffra 
gäller även internationellt (FAO/WHO/
UNU, 1985). Med 0,8 g/kg anser man 
att även tränande individer täcker sitt 
proteinbehov. När det gäller personer 
som växer, t ex idrottare under 
uppbyggnad, tillkommer även prote-
inet som skall inkorporeras i ny 
vävnad. Som vi sett i räkneexemplet 
tidigare är dock denna mängd mar-
ginell. Uttrycket ”Recommended Die-
tary Allowances” är dessvärre ett 
något missförstått begrepp. Dessa data 
uttrycker ju egentligen enbart behovet 
hos en ”medelmänniska” för att inte 
få ”bristsymtom” plus en framräknad 
säkerhetsmarginal. Intaget man verk-
ligen rekommenderar kallas istället 
”Dietary Guidlines”, vilket för protein 
brukar anges till 12,5 energiprocent  
(E%) av det totala energiintaget.

I Sverige har vi valt att rekom-

mendera att proteinintaget skall utgöra 
10-15 E% av kosten (SNR-97). Även 
vi anser att detta täcker idrottarens 
proteinbehov. Enligt SNR-97 kan dock 
en högre andel protein behövas vid 
mycket låga energiintag hos vuxna 
(<6,5 MJ = 1550 kcal). Den svenska 
kosten innehåller idag cirka 14E% pro-
tein.

De olika sätten att uttrycka prote-
inbehovet har sina för- och nackdelar. 
Konsekvensen av att uppge protein-
behovet per kilo kroppsvikt är att 
behovet hos feta personer kommer att 
överskattas. Ett nära samband finns 
mellan kroppens proteinbehov och 
energiintag. Genom att uppge behovet  
i energiprocent kommer man under-
skatta behovet hos personer som 
exempelvis bantar. Dessa har istället 
troligtvis ett högre proteinbehov (både 
i relativa och absoluta tal). Idrottare, å 
andra sidan, har oftast ett högre energi-
intag än stillasittande människor. Detta 
innebär att man till idrottare indirekt 
rekommenderar ett högre proteinintag i 
absoluta tal.

Ovanstående data och rekommen-
dationer bygger på studier där man 
antingen använt sig av summations-
metoden (”factorial method”) eller 
numera oftare kvävebalansmetoden. 
Man bör dock notera att antagandet 
att idrottarens proteinbehov täcks 
inom säkerhetsmarginalen inte är base-
rade på några vetenskapliga studier 
utförda på hårt tränande idrottare. 
Detta faktum har på senare tid blivit 
kritiserat. 

Nordamerikanska dietistorganisa-
tioner rekommenderar 1,0-1,5 g/kg till 
idrottande människor. Forskaren Peter 
WR Lemon i Kanada har å andra sidan 
skrivit en mängd översiktsartiklar på 
området och hans slutsats är att styr-
ketränande individer bör rekommen-
deras ett proteinintag på 1,6-1,7 g/kg 
(1). Som jämförelse kan nämnas att 
han rekommenderar 1,2-1,6 g/kg till 
uthållighetsidrottare. 

En arbetsgrupp (IDECG) med några 
av världens främsta proteinforskare 
konkluderade 1999 att ett högt pro-
teinintag troligtvis är mer skadligt än 
nyttigt och de rekommenderade att all-
mänheten borde inta mellan 0,8 och 
2,0 g/kg, och att upp emot 3,0 g/kg kan 
behövas hos kraftidrottare (2). Dessa 
höga siffror har tidigare inte nämnts i 
högre akademiska sammanhang. 

Kvävebalansstudier  

Till skillnad från kolhydrater och fett 
innehåller protein grundämnet kväve. 
De enskilda aminosyrorna innehåller 
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mellan 7,7 och 32,2% kväve. Andelen 
kväve i  hela proteiner brukar antas 
vara 16%. Proteinets kväveinnehåll 
möjliggör att man på ett enkelt sätt kan 
mäta kroppens proteinbalans genom 
att mäta skillnaden mellan hur mycket 
kväve som kroppen tillförs (via kosten) 
och hur mycket kväve som kroppen 
utsöndrar (via urin, avföring, svett etc). 
Om en individ lägger på sig muskel-
massa är han eller hon i positiv kväve-
balans och vice versa. Detta är dock 
en sanning med modifikation eftersom 
en positiv kvävebalans även kan bero 
på en expanderad ureapool. Uttrycket 
”kvävebalans” har levt kvar trots att 
den korrekta termen är kvävestatus.

Sedan 1970 har ett 30-tal kvä-
vebalansstudier utförts med syfte att 
undersöka proteinintagets betydelse vid 
fysisk ansträngning. Endast ett fåtal av 
dessa har studerat styrketräning. I detta 
sammanhang refereras ofta till Tarno-
polsky och medarbetares studie från 
1988 där man fann att unga kropps-
byggande män var i kvävebalans redan 
vid 0,82 g/kg (5,5E%) (3). När dessa 
försökspersoner fick konsumera sitt 
normala proteinintag på 2,77 g/kg 
(18E%) under 12 dagar retinerade de 
13,4 g kväve per dag. Eftersom detta 
motsvarar >500 g ny vävnad per dag 
har studiens resultat ifrågasatts, bl a av 
Millward. Tarnopolskys grupp gjorde 
dock ett par år senare en ny studie 
och beräknade då att det krävdes 1,41 
g/kg för att hålla styrketränande män 
i kvävebalans (jämfört med kontroll-
gruppens 0,69 g/kg). I den senare stu-
dien användes även stabila isotoper för 
att uppskatta proteinbehovet (4). Dessa 
isotopdata påminner mycket om kväve-
balansmätningarna, vilket stärker stu-
diens validitet. I en mindre studie från  
1970 visade Calejowa och Homa att 
fyra av tio tyngdlyftare var i negativ 
kvävebalans vid ett intag på 2,0 g/kg 
(5). Laritcheva och medarbetare visade 
att tyngdlyftare var i negativ kväveba-
lans vid 2,7 g/kg (6), dessa atleter var 
dock troligtvis i negativ energibalans 
med ett intag på 2700 kcal/d. 

Kvävebalansstudier ger ett nästan 
linjärt förhållande mellan kväveintag 
och kväveretention, dvs ju mer protein 
man äter, ju mer kvarstannar i krop-
pen. Rimligheten i detta har ifrågasatts, 
men det var först i slutet på 90-talet 
som man insåg att man underskattat 
kväveförlusterna från kroppen ganska 
substantiellt genom en begränsning i 
kväveanalysen. Den aktuella mätme-
toden (Kjeldahl-analysen) missar bl a 
kvävet som är bundet till nitrater och 
nitriter. Vidare är kväveutsöndringen 

via svetten svår att uppskatta hos idrot-
tare. Vi har därför vid vårt metabola 
laboratorium (UPPCAL) tagit fram en 
”svettdräkt” som möjliggör en bättre 
estimering av svettförluster. En annan 
begränsning med kvävebalansmetoden 
är att den endast ger helkroppsdata. 
Proteinomsättning sker ff a i skelett-
muskulaturen och splanknikus (lever 
och tarm). Vid fysikt arbete (och sjuk-
dom) sker dock en transport av kväve 
(ff a i form av glutamin) från ske-
lettmuskulaturen till splanknikus och 
immunförsvaret. Denna omfördelning 
kan ej studeras med kvävebalansme-
toden. Kvävebalansstudier är tyvärr 
också ofta förknippade med andra bris-
ter såsom små försökspersonsmaterial, 
kort observationstid, felaktig adapta-
tionstid, dålig kontroll på energiinta-
get, frånvaro av kontroll-/placebogrupp 
osv.

Även summationsmetodens validitet 
och relevans ifrågasätts kraftigt varför 
behovet av förbättrad metodologi på 
området är stort. 

Isotopstudier

Användningen av stabila isotoper inom 
nutritionsforskningen har öppnat helt 
nya möjligheter att  studera omsätt-
ningen och behovet av näringsämnen 
in vivo (i kroppen). Principen är att till-
föra kroppen ”märkta” molekyler och 
följa dess ”öde” i kroppen. När det 
gäller proteinmetabolism kan man m h 
a stabila isotoper bl a beräkna protein-
syntes (anabolism), proteinnedbrytning 
(katabolism)  och proteinoxidation 
(förbränning) – både på helkroppsnivå 
och på ”lokal” nivå (med arteriovenösa 
mätningar och/eller biopsier). Dylika 
studier har expanderat våra kunskaper 
på proteinbehovsområdet, men kanske 
ff a på behovet av enskilda aminosyror.

Vernon R Youngs framstående 
grupp vid MIT i Boston har genom en 
serie isotopförsök visat att behovet av 
vissa enskilda aminosyror mycket väl 
kan vara större än man tidigare trott. 
I vissa fall kanske dubbelt så stora 
(leucin och lysin). Baserat på detta har 
man presenterat nya rekommendatio-
ner, som dock inte vunnit allmän accep-
tans i forskarvärlden.

Metodiken med stabila isotoper 
förutsätter att ”steady-state” råder i 
kroppen. Vid fysisk aktivitet, speciellt 
anaerobisk sådan, och vid födointag 
försvåras därför tolkningen av resul-
taten.  Eftersom stora kostnader är 
förenade med isotopstudier har man 
ofta begränsat försökstiden till ett par 
timmar, exempelvis vad som händer 
i kroppen just efter ett träningspass. 

Vi har istället, tillsammans med VR 
Youngs grupp, genomfört en serie 
isotopförsök i ett 24-timmarsperspek-
tiv där försökspersonerna fått inta 
antingen 1,0 eller 2,5 g/kg protein 
(7-9). Med dessa data i handen ser man 
att resultat från kortare försöksperio-
der inte kan extrapoleras  till att gälla 
över lägre perioder. Bob Wolfes grupp 
i Galveston, Texas, som gjort intres-
santa studier på styrketränande indivi-
der, har därför nyligen börjat använda 
sig av 24-timmarsprotokoll. När dessa 
resultat föreligger kommer bilden kring 
kraftidrottarens proteinomsättning av 
klarna ytterligare.

Modern metodik

Proteinmetabolismforskningen har allt-
mer börjat använda sig av molekylär-
biologiska tekniker. Det tycks som att 
translationen utgör det viktigaste regle-
ringssteget i proteinsyntesen. Därför är 
mycket forskning idag koncentrerad till 
studier av initieringsfaktorer och vad 
som styr dessa. Vidare mäter man allt 
oftare mRNA för specifika proteiner.  
Med denna teknik kan man särskilja de 
olika komponenterna hos muskelpro-
teiner (kontraktila versus enzymatiska). 
Man kan också kvantifiera uttrycket 
för exempelvis olika receptorer i mus-
keln. Även rRNA (som bildar ribo-
somer; ”proteintillverkningsenheter”) i 
muskeln kan studeras. Vidare har man 
idag förstått betydelsen av att mäta per-
fusionen (genomblödningen) i musku-
laturen. Alla dessa tekniker har öppnat 
upp helt nya och intressanta perspektiv 
inom proteinforskningen.    

Vad menas med ”proteinbehov”?

Definition på ordet proteinbehov skil-
jer sig något beroende på vilken mät-
metod man använt  sig av. När det 
gäller kvävebalansmetoden menar man 
”minimalt protein- eller aminosyrain-
tag för att upprätthålla kvävebalans 
(eller kväveretention vid tillväxt)”. Pro-
teinbehovet vid summationsmetoden 
definieras som ”summering av alla obli-
gata kväveförluster + kvävehalten i ny 
vävnad vid tillväxt”. Vid tillväxtstudier 
(ff a på spädbarn) används definitionen 
”minimalt protein- eller aminosyrain-
tag för upprätthållande av normal till-
växt”. När det gäller isotopstudier 
brukar man ange att proteinbehovet är 
uppfyllt när proteinoxidationen börjar 
öka oproportionellt mycket. Som tidi-
gare nämnt adderar man sedan två 
standarddeviationer för att täcka in 
97,5% av befolkningen.

Ur elitidrottarens synvinkel har 
ovanstående definitioner ett begränsat 
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värde. Det elitidrottaren frågar sig 
är snarast hur mycket protein man 
skall äta för prestera maximalt, 
eller i kroppsbyggarens fall hur 
mycket protein som behövs för att 
förändra kroppssammansättningen i 
önskad riktning på kortast möjliga tid. 

Skillnaden mellan idrottarens tan-
kesätt och vetenskapens uppsatta defi-
nitioner kan illustreras med försöket 
där vi jämförde ett proteinintag på 
1,0 g/kg med ett på 2,5 g/kg. Ur 
en vetenskaplig synvinkel var pro-
teinbehovet redan uppfyllt vid nor-
malproteinintaget (1,0 g/kg) eftersom 
försökspersonerna var i en svag positiv 
kvävebalans. När det högre proteinin-
taget användes visade isotopdata att 
proteinoxidationen ökat oproportio-
nellt mycket.  Ur idrottarens synvinkel 
är det dock intressant att konstatera 
att kväveretentionen var signifikant 
högre på högproteinkosten, likaså 
var fettoxidationen signifikant högre. 
Totala observationstiden var dock 
bara en vecka varför sensitiviteten i 
mätmetoderna inte skulle vara tillräck-
lig för att observera någon eventuell 
skillnad i kroppssammansättning eller 
prestationsförmåga. Noteras skall att 
försökspersonerna inte styrketränade.

Innan man går ut med rekom-
mendationer till idrottade människor 
angående proteinintag bör man såle-
des först definiera ordet ”proteinbe-
hov”.

Spelar proteinkvaliten någon roll?
På 30-talet började man dela upp 
aminosyror i två grupper - essentiella 
(livsnödvändiga) och icke-essentiella. I 
mitten på 40-talet kunde man första 
gången visa ett samband mellan ande-
len essentiella aminosyror i en pro-
teinkälla och dess kvalitet. Begreppet 
essentiella och icke-essentiella aminosy-
ror har dock under senare år förlorat 
något i aktualitet. Av de aminosyror 
som kroppen kan inkorporera i protei-
ner har man ansett att åtta måste till-
föras via kosten medan kroppen själv 
kan tillverka resterande tolv. Idag dis-
kuterar man att så många som sju-åtta 
aminosyror är semiessentiella, dvs att 
kroppen under vissa betingelser inte 
klarar av att syntetisera dem i till-
räcklig mängd. Extremt hård träning/
överträning skulle eventuellt kunna 
utgöra ett sådant tillstånd. Under den 
mest strikta definitionen är endast två 
aminosyror icke-essentiella (glutamat 
och serin) och två essentiella (lysin och 
treonin).  

Ett flertal olika metoder finns för att 
bestämma ett proteins kvalitet. Dessa 
mätmetoder ger tyvärr ofta olika resul-
tat, varför något riktigt konsensus inte 
finns på området. I mitten på 80-talet 
började proteinernas digererbarheten 
tillmätas ökad betydelse, medan dess 
aminosyrasammansättning och biolo-
giska värde ansågs ha allt mindre 
roll. Med digererbarhet menas andelen 

absorberat mängd i förhållandet till 
intagen mängd. Digererbarheten påver-
kas bl a av proteinernas struktur och 
närvaro av andra födoämnen i tarmen. 
Hydrolyserat protein (spjälkade peptid-
kedjor) kan eventuellt öka proteinets 
digererbarhet, dock absorberas inte 
fria aminosyror speciellt väl.  FAO/
WHO presenterade 1991 PDCAAS 
(Protein Digestibility-Corrected Amino 
Acid Score) som det bästa klassifice-
ringssystemet. Detta system tar hänsyn 
till proteinets digererbarhet. Dessvärre 
har de gått med på att kapa PDCAAS-
skalan vid 100. Motivering till detta 
är att ett protein med ett högre värde 
än 100 inte tillför någon extra fördel. 
Detta är troligtvis sant. Problemet med 
den kapade skalan visar sig dock när 
man räknar på sammansatta protein-
källor (som ju vår kost i verkligheten 
består av). I detta fall har värden över 
100 betydelse för att komplettera de 
mindre fullvärdiga proteinkällorna. Till 
de mindre goda proteinkällorna räknas 
ff a de vegetabiliska proteinerna som 
ofta har en alltför liten andel lysin, tre-
onin, metionin och cystein. Sojaprotei-
nerna hör till undantagen och sojaisolat 
når precis upp till 100 på PDCAAS-
skalan. Till de bättre proteinkvaliterna 
hör äggprotein och mjölkprotein (som 
i sin tur består av kasein och vassle, 
båda med PDCAAS på 100). Kött- och 
fiskprotein klassas ofta snäppet under 
(PDCAAS på drygt 90). De viktigaste 

Foto: Peter Jigerström
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proteinkällorna i den svenska kosten är 
kött (inkl korv) och fågel som står för 
28% av det totala proteinintaget, mjölk 
och ost står för ytterligare 24%. Vi 
får faktiskt i oss mer protein från mat-
bröd än fisk och skaldjur (10 respektive 
7%). Ägg ger oss 2% och baljväxer 
(ärtor, bönor och linser) som rekom-
menderas till vegetarianer utgör endast 
1% av proteinintaget hos genomsnitts-
svensken. 

Redan på 70-talet visade Ham-
bræus och Forsum att vassle (biprodukt 
vid osttillverkning) är en adekvat prote-
inkälla. Det var dock först på 90-talet 
som vassleprotein började att mark-
nadsföras till idrottare som den allra 
bästa proteinkällan. I praktiken torde 
dock  skillnaden på ett vassleprotein 
och exempelvis ett kaseinprotein inte 
spela någon roll. Intressant att notera 
är en studie där vassleproteinet togs 
upp snabbare i kroppen än kaseinet 
och stimulera proteinsyntesen på ett 
kraftfullare sätt, åtminstone initialt. Å 
andra sidan var kasein effektivare på 
att hämma proteinnedbrytningen (10). 
Behandlade sojaproteiner (sojakoncen-
trat och ff a sojaisolat) är troligtvis i 
det närmaste lika goda proteinkällor 
som kasein och vassle. 

Viktigt att minnas är att ju högre 
proteinintag man har desto mindre 
roll spelar kvalitén på proteinet. Detta 
visade Lemons grupp när de gav 
kroppsbyggare, som redan hade ett 
proteinintag på ca 1,5 g/kg, ett tillskott 
på ytterligare 0,7 g/kg bestående av 
antingen vassle, kasein, sojaprotein 
eller en isokalorisk mängd av kolhydra-
ten maltodextrin. Alla grupper ökade i 
styrka och volym, dock var det ingen 
skillnad mellan grupperna. Att maltod-
extringruppen ökade lika mycket kan 
tolkas som att proteinbehovet redan 
var uppfyllt vid 1,5 g/kg och att 
ökningarna snarast berodde på energi-
tillskottet (”overfeeding”).  

Utan tvekan behövs mer forskning 
på proteinkvalitetsområdet innan några 
rekommendationer till idrottare kan 
ges. Att kombinera olika proteinkällor 
kan eventuellt utgöra en fördel. 

Spelar tidpunkten för intaget någon 
roll?

Inom kraftsporter har en ”prote-
indrink” efter träningspasset snarare 
varit regel än undantag. Någon veten-
skaplig basis för detta har dock inte 
förelegat. Nyligen har dock Bob Wolfes 
grupp i Texas börjat att arbeta efter 
hypotesen att proteinet utnyttjas bättre 
om det intas just efter ett styrketrä-
ningspass. Även Bengt Saltins framstå-

ende grupp vid Copenhagen Muscle 
Research Centre är inne på denna linje. 
Detta skulle vara i analogi med både 
kolhydrater och kreatintillskott som ju 
har lagras effektivare efter ett tränings-
pass.

Min personliga uppfattning/
erfarenhet är att kraftidrottare inom en 
timme efter avslutat träningspass bör 
inta närmare 1000 kcal bestående av 
cirka 50% kolhydrater och 50% pro-
tein för optimal effekt. 

Optimalt antal proteinrika måltider 
per dag tycks vara 3 till 4 stycken.

Energiintagets betydelse

Göranzon och Forsum visade 1985 att 
vid ett konstant proteinintag blir kvä-
vebalansen negativ oberoende om man 
minskar energiintaget med 20% eller 
om man ökar energiutgifterna (genom 
cykling) med 20% (11). De noterade 
också att ju längre studien pågick (sam-
manlagt 4 v) ju närmare kvävebalans 
kom bägge grupper. I idrotter med 
viktgränser brukar den aktive inför täv-
ling öka träningsmängden och sam-
tidigt minska energiintaget. Sannolikt 
kommer då kravet på en adekvat pro-
teinmängd och proteinkvalitet i kosten 
vara extra stort. Forslund och med-
arbetare vid vår nutritionsavdelning 
har studerat elitkroppsbyggare under 
tävlingsförberedelser (”deffning”) och 
konstaterat att deras proteinintag ligger 
kring 3,0 g/kg.

Föreligger könsskillnader?

Som sedvanligt är inom humanforsk-
ningen har man nästan undantagslöst 
använt sig av män som försöksper-
soner. De få kvinnostudier som finns 
på området tycks inte indikera några 
större könsspecifika skillnader i pro-
teinbehovet. Säkerligen är de indivi-
duella skillnaderna inom könet större  
än skillnaderna mellan könen, varför 
några könsspecifika rekommendationer 
ej kan ges. 

Har kostprotein andra effekter?

En förbättrad kvävebalans kan vara av 
intresse för kraftidrottare. En mätbar 
förändring i kroppssammansättningen 
vore dock av större intresse. Ett högt 
proteinintag har visat sig kunna stimu-
lera fettförbränningen (8). Det tycks 
också som att man under negativ ener-
gibalans underviker en onödigt stor för-
lust av fettfri massa (~muskelmassa) 
när proteinintaget är högt (12). Conso-
lazio och medarbetare jämförde män 
som fått antingen fick 1,4 eller 2,8 g/kg 
protein under ett 40 dagars ”cross-
training” program. Grupperna ökade 

1,2 respektive 3,3 kg i fettfri massa, 
där endast den senare ökningen nådde 
signifikans (13). När Fern och medar-
betare jämförde ett proteinintag på 1,3 
med ett på 3,3 g/kg  under ett 4 veckor 
långt styrketräningsprogram visade det 
sig att viktökningen blev 1,5 respektive 
2,8 kg (signifikans mellan grupperna) 
(14). I den senare studien är det dock 
oklart om bägge grupperna fick samma 
energiintag. I Consolazios studie fick 
däremot bägge gruppen samma energi-
intag. 

Huruvida ett rejält högt proteinin-
tag kan ge några prestationsmässiga 
fördelar är ännu oklart. Endast mindre 
och långt ifrån invändningsfria studier 
finns på området. De visar nästan 
undantagslöst att inga påvisbara förde-
lar med högproteinkosten föreligger. 

Är ett högt intag farligt?

Inom ff a alternativmedicinska kretsar 
har kostproteinets negativa hälsoeffek-
ter ofta framhållits.  Man har bl a 
hävdat att ett högt proteinintag ger 
upphov till hjärtkärl-sjukdom, njurska-
dor, ökad surhetsgrad i blodet och 
urkalkning av skelettet. Även om de 
vetenskapliga beläggen för detta ibland 
varit fragmentariska och byggt på indi-
rekt bevisföring har skolmedicinen i 
stort sätt stött dessa antaganden. En 
viss omvärdering håller dock på att 
ske. Nyligen publicerade stora epidemi-
logiska studier ger vid handen att ett 
högt proteinintag istället tycks minska 
risken för hjärtsjukdom (15), öka ske-
lettets densitet samt minska risken för 
frakturer (16). Eftersom dessa epide-
milogiska studier har använt sig av 
stora material har man lyckats kor-
rigera för de viktigaste störfaktorerna 
(confounders). Motstridiga data finns 
dock varför sista ordet inte är sagt. 

När det gäller proteinets negativa 
effekter på njurfunktionen är det 
vanskligare att uttala sig. Resone-
manget har till stor del byggt på 
extrapolerade data från studier gjorda 
på patienter med nedsatt njurfunktion 
(uremiker). Två vanliga kliniska mar-
körer för njurfunktion är koncentra-
tionen av urea och kreatinin i blodet. 
Att ureamängden ökar i blodet vid ett 
högt proteinintag är naturligt eftersom 
urea är proteinets huvudsakliga ned-
brytningsprodukt. Vidare är koncen-
trationen av kreatinin korrelerad till 
individens muskelmassa. Fynd av höga 
halter urea och kreatinin hos kraftspor-
tare med högt proteinintag har därför 
ibland (felaktigt?) tolkats som nedsatt 
njurfunktion. Åtminstone två studier 
har undersökt högproteinkonsume-
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rande kroppsbyggares njurfunktion. 
Den ena studien visade inga tecken på 
njurskador (17) och den andra fann 
ingen signifikant korrelation mellan 
albuminutsöndring (tecken på njur-
skada) och kväveutsöndring (markör 
för proteinintag) (18).  

Bieffekter som rapporterats i sam-
band med höga proteinintag är ökad 
incidens av njurstenar, obstipation (ff a 
vid användning av proteinpulver) och 
dehydrering.

När vi gav ett proteinintag  på 
2,5 g/kg till friska män minskade efter 
en veckas tid deras koncentrationer av 
de flesta fria aminosyror i blodet (9). 
Bland annat minskade koncentrationen 
av glutamin till nivåer man brukar se 
vid svår malnutrition. Data från djur-
studier visar att även koncentrationen 
av fria aminosyror i muskulaturen (där 
80% av de fria aminosyrorna befinner 
sig) minskar vid högproteinkost. Om 
detta är associerat med några negativa 
effekter är ännu inte känt. 

Ser man frågeställningen ur en evo-
lutionistisk synvinkel kan man dock 
tycka att våra inre organ borde vara 
adapterade till att klara ett högt protei-
nintag. Man har nämligen beräknat att 
våra förfädrar, som levde innan vi blev 
jordbrukare för ca 10.000 år sedan, 
har exponerats för proteinintag kring 
4-6 g/kg under 100.000-tals år. Än i 
dag finns kulturer som äter 250-300 g 
protein per dag och tolererar detta väl.

Mycket viktigt att minnas är pro-
teinets negativa hälsoeffekter vid ned-
satt njurfunktion, och att ingen kan 
utgå från att vara njurfrisk innan detta 
undersökts av läkare. Vidare måste 
man konstatera att en hel del studier, 
även på friska människor, indikerar att 
ett högt proteinintag kan vara förenligt 
med negativ effekter på hälsan.  

Sammanfattning

• Kraftidrottarens proteinbehov är 
ett komplicerat område med flera 
aspekter

• Kraftidrottare jämfört med forskare 
har ofta en större tilltro till protei-
nets gynnsamma egenskaper

• Det teoretiska behovet av protein 
,inklusive en säkerhetsmarginal, är 
0,8 gram protein per kilo kropps-
vikt per dag (g/kg) + en mindre 
mängd för uppbyggnad av ny 
vävnad

• Det rekommenderade proteinintaget 
är dock 10-15 energiprocent, vilket 
ofta motsvaras av cirka 1,4 g/kg hos 
idrottaren

• Kvävebalansstudier på styrketrä-
nande individer visar ofta att ett 

proteinintag på 1,4-1,5 g/kg är nöd-
vändigt för kvävebalans 

• Kvävebalansstudier är dock behäf-
tade med flera systematiska felkäl-
lor

• Modernare metodologi används 
numera, men de har ännu inte gett 
oss något konsensus på området

• Normalkosten i Sverige innehåller 
cirka 14E% protein, detta torde 
täcka proteinbehovet hos majorite-
ten av kraftidrottare (för att nå kvä-
vebalans)

• Vid negativ energibalans och ett 
obalanserat kostintag kan eventuellt 
proteinbrist uppstå

• Det är forfarande oklart om ett än 
högre proteinintag kan ge några för-
delar hos idrottare

• En del studier har visat på ”förbätt-
rad” kroppssammansättning, men i 
princip ingen studie har visat på sig-
nifikant förbättrad prestationsför-
måga

• Det är fortfarande oklart huruvida 
ett högt proteinintag är farligt för 
hälsan

• Ett proteinintag på upptill 2,0-2,5 
g/kg tycks inte vara farligt för njur-
friska personer

• Ingen kan antas vara njurfrisk innan 
detta är undersökt av läkare 

• Indirekta bevis tyder på att en 
”superkompensation” av protein i 
muskulaturen kan ske efter träning

• Diskrepansen mellan forskare/
myndigheter och kraftsportare i 
synen på proteinintaget beror san-
nolikt på olika definitioner på ordet 
”proteinbehov”
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