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Nyckelord  
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SAMMANFATTNING 

Syfte Att studera om det förelåg skillnader i hunger, sug, motivation, koncentration samt törst 

beroende på andelen protein i kosten vid negativ energibalans. 

Metod Som en del av en större interventionsstudie användes enkäter i form av 

självskattningskalor för att studera de olika faktorerna (hunger, sug, motivation, koncentration 

och törst) vid normalt respektive lågt proteinintag vid negativ energibalans. Den större studien 

innefattade bl a moment så som fysiska arbetsprov, biokemiska tester, direkt –och indirekt 

respiratorisk kalorimetri. 

Resultat Studien visar att ett proteinintag på 2,5 gram per kilo kroppsvikt varken ger minskad 

hunger eller minskat sug jämfört med vid ett proteinintag på 1.0 gram per kilo kroppsvikt. 

Däremot visade studien att ett ökat proteinintag gav minskad törst jämfört med ett normalt 

proteinintag. När det gäller motivationen ses inga betydande skillnder med avseende på 

proteinintaget då båda grupperna skattade sin motivation likartat.  

Koncentrationen hos de båda grupperna följdes åt under de första 4 dagarna för att sedan 

avvika från varandra under dag 5. Normalproteingruppen skattade då sin koncentration mer är 

dubbelt så hög som högproteingruppen. 
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ABSTRACT 

Aim The aim of the survey was to study whether there were differences in hunger, cravings, 

motivation, concentration and thirst depending on the proportions of protein in the diet during 

negative energy balance.  

Method A quasi-experimental quantitative study was conducted where perceptions of hunger, 

cravings, motivation, concentration and thirst were assessed in young men consuming either a 

normal or a high protein intake during negative energy balance.  

Results The study shows that a protein intake of 2.5 grams per kilo of body weight neither 

reduced hunger nor cravings compared to a protein intake of 1.0 grams per kilo of 

bodyweight. However, the study showed that increased protein intake resulted in reduced 

thirst compared to a normal protein intake. No difference in motivation. Concentration was 

rated similar in both groups during the first 4 days and the last two days, but on day 5 the 

normal protein group rated their concentration more than twice as high as the high protein 

group.  
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INLEDNING 

Protein är precis som kolhydrater och fett ett viktigt makronäringsämne som via kosten bör 

intas varje dag. Till skillnad från både fett och kolhydrater är proteinets huvuduppgift inte att 

ge energi utan snarare att fungera som byggnadsmaterial i olika vävnader så som muskler och 

skelett. Skulle intaget av kolhydrater och fett inte vara tillräckliga som energikällor kommer 

proteinet att användas som energikälla istället för byggnadsmaterial. Detta kan i sin tur leda 

till att uppbyggnaden av celler och vävnader försämras.(Hambraeus 1985) Diskussionen kring 

huruvida mängden protein har betydelse för träningsresulten hos idrottare och kraftsportare 

har pågått under en väldigt lång tid. Uppfattningen att ett högt proteinintag ska ha gynnsamma 

effekter för muskeluppbyggnad har funnits hos både styrkeidrottare och konditionsindrottare 

sedan det antika Grekland. Medan idrottarna håller fast vid den vetenskap att ett högt 

proteinintag ska ha gynnsamma effekter på träningsresultatet, står de svenska 

näringsrekommendationerna (SNR), som bygger på en samlad vetenskap fast vid att ett högre 

proteinbehov faktiskt inte föreligger hos idrottande personer. (Åkerfeldt 2001) Att det 

föreligger ett ökat proteinbehov i samband med olika idrottsaktivieter skulle kunna bero på en 

samtidigt förekommande energibrist och att den negativa effekten på proteinomsättningen i 

samband med energibristen skulle kunna motverkas med ett ökat proteinintag (Hambraeus 

1985). Förutom att undvika en muskelnedbryning finns ett flertal andra viktiga faktorer att ta 

hänsyn till som idrottare. Kosten kan vara det som är avgörande för det slutliga resultatet. 

Förutom vikten av att ligga i energibalans kan faktorer som hunger, sug, motivation, 

koncentration samt törst ha stor inverkan på prestationsförmågan. Även ur denna synvinkel 

kan proteinintaget spela en stor roll. Att som idrottare ständigt känna hunger och sug efter mat 

är inte ovanligt men kan vara en påfrestande faktor med allt för stor påverkan när det gäller 

både koncentration och motivation. Under dagar med mycket träning kan det vara svårt hinna 

få i sig den mängden som faktiskt behövs. Flera forskare menar att en ökad andel protein 

förlänger mättnadskänlan samt ger ett minskat sötsug. (Brummer 2010, Johnston et al. 2004, 

Dumesnil et al. 2001) 

Proteinbehov 

Människans proteinbehov har länge diskuterats och den diskussionen pågår än idag. Inte 

minst för idrottare och styrkeutövare är intresset för proteinintaget stort. Människans 

proteinbehov baseras på den mängd protein som väger upp de kväveförluster som föreligger 

vid energibalans vid måttlig fysisk aktivitet. Detta behov brukar kallas för underhållsbehov 

och syftar till att underhålla redan existerande vävnad med den mängd protein som krävs för 

att ersätta försliten vävnad i samband med daglig vävnadsnedbrytning samt utsöndring av 

proteinhaltiga ämnen som till exempel enzymer i mag-tarmkanalen. Det sker även en daglig 

utsöndning av kvävemetaboliter i urinen. Den totala proteinomsättningen i kroppen uppskattas 

till cirka 400 gram dagligen där en fjärdedel kommer från kosten medan resterande kommer 

från nedbrytningen av dessa proteinhaltiga ämnen. Utöver detta underhållsbehov finns ett så 

kallat tillväxtbehov som syftar till det behov som krävs för att bilda ny vävnad i samband med 

bl a tillväxt och muskeluppbyggnad. Tillväxtbehovet utgör dock en väldigt liten del av det 

totala proteinbehovet, även under kraftig tillväxt som hos växande spädbarn och tonåringar. 

Inte heller vid kraftig muskeluppbyggnad utgör tillväxtbehovet någon störrre procentuell 
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andel. (Hambraeus 1985) World Health Organizations (WHO) rekommendationer på 0,6 

respektive 0,65 gram protein per kilo kroppsvikt hos vuxna och äldre är den genomsnittliga 

mängd protein av god kvalité som behövs för att upprätthålla denna kvävebalans hos vuxna 

samt äldre. I västvärlden där andelen animalieprotein är hög har ett tillägg på 2 

standardavvikelser gjorts och det rekommenderade intaget blir därför 0,75 respektive 0,83 

gram per kilo och dag. I Nordiska Närings Rekommendationer (NNR) från 2004 anger man 

därför 0,8 gram per kilo och dag för vuxna och aktiva äldre. Detta motsvarar 8-10 E % och 

innebär det lägre värdet enligt deras rekommendationer för protein som ligger på 10-20 E%. 

Anledningen till att NNR 2004 rekommenderar 10 – 20 E% procent och inte 8-10 E% som det 

beräknade värdet är för att de flesta livsmedel innehåller protein som motsvarar mer än 10 

E%. Samtidigt menar NNR att proteinintaget i norden ligger runt 14-18 E%.  (Abrahamsson 

och Löf 2008) För barn varierar dessa värden beroende på ålder men generellt sett är de något 

högre än för vuxna och äldre. Dessa värden gäller under förutsättning att det totlala 

energibeovet täcks. Protein fungerar i huvudsak som byggsten snarare än som en ren 

energikälla som kolhydreter och fett gör. Dock prioriterar kroppen sitt energibehov före sitt 

proteinbehov. Detta innebär att vid en negativ energibalas som vid ett svälttillstånd kommer 

kroppen att använda den eventuellt tillförda proteinkällan som energi samt tära på 

proteinförråden i samma utsträckning som för kolhydrater och fett. (Hambraeus 1985) Med 

avseende på detta är det många forskare som menar att det inte föreligger ett ökat 

proteinbehov hos idrottare så länge det totala energibehovet som ofta är förhöjt hos idrottare 

täcks. Ligger individen i energibalans är ett proteinintag på 10 -20 E % fulltäckande. 

(Hambraeus 1985) 

Med avseende på dessa proteinbehov är det under förutsättning att proteinet i fråga är av god 

kvalité. Ett protein av god kvalité syftar till att täcka behovet av både kväve och essentiella 

aminosyror. De essentiella aminosyrorna är de aminosyor som kroppen inte själv kan tillverka 

och måste tillföras via kosten. Proteinkvalitén avser alltså amionosyrasammansättningen i 

förhållande till människans underhåll – och tillväxtbehov. Kroppens förmåga att kunna 

spjälka och absorbera proteinet är ytterliggare en faktor som påverkar uttnyttjandet av 

proteinet som tillförs. För att mäta denna utnyttjandegrad används olika så kallande biologiska 

tester. Dessa har visat att animalieproteiner har högst uttnyttjandevärde, cerealier något lägre 

och baljväxter har lägst värde. I en svensk blandkost med begränsad andel kostfibrer och en 

högre andel animalieprotein ligger den totala uttnyttjandegrader på ca 95 % .  

(Abrahansson & Löf 2008) 

 

Protein och mättnad 

Det pågår fortfarande diskussioner om ett ökat proteinintag kan påverka mättnadskänslan. För 

idrottare såväl för personer som försöker minska i vikt kan en ökad mättnadskänsla vid ett 

lägre energiintag vara det som är avgörande för ett lyckat resultat. På samma sätt pågår 

diskussioner kring om den ökade mättnaden skiljer sig mellan olika proteiner och aminosyror. 

Nyligen genomförda studier visar att en proteinrik frukost med ett högt innehåll av soja och 

kasein gav en större och längre mättnad jämfört med en frukost med lägre mer normala halter 
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av dessa proteiner. (Brummer 2010) Andra liknande studier visar att ett ökat intag av 

proteinerna alfa-laktoalbumin, gelatin och tryptofan kan sänka energiintaget med upp till 20 

procent vid nästföljande måltid som en följd av minskade hungerskänslor.  

(Brummer 2010) Teorierna om varför en högre andel protein ökar mättnadskänslan varierar, 

men en del forskare menar att en av orsakerna till den ökade mättnadskänslan tros bero på en 

ökad halt icke essentiella aminosyror i kombination med en lägre halt essentiella aminosyror i 

blodet. (Harper 1976) Aminosyrahalterna i blodbanorna ger i sin tur signaler om en minskad 

hunger. En del aminosyror så som alfa-laktoalbumin leder till en ökad koncentration av bl.a. 

leucin och lysin som tillhör gruppen ketogena aminosyror som har hämmande effekt på 

aptiten. Ett större proteinintag kan i sin tur öka effekten ytterligare. (Brummer 2010) Vidare 

menar Harper (1976) att ett förändrat intag av aminosyror i tillräcklingt stor utsräckning 

skulle signalera en ökad mättnad då aminosyrakoncentratioen i kroppen ändras i förhållande 

till standardkoncentrationen. 

En annan teori till varför protein ökar mättnaden är frisättningen av så kallade 

mättnadshormoner där insulin, ghrelin och GLP-1 (glukagonlik peptid-1) ingår. Dessa 

hormoner påverkar hjärnan på olika sätt där en av följderna är minskad aptit. (Brummer 2010) 

Andra mättnadsfaktorer  

Det är inte enbart matens beståndsdelar så som protein som reglerar hunger, sug och mättnad. 

Sensoriska, kognitiva samt olika typer återkopplings mekanismer mellan mag-tarmkanalen 

och hjärnan är faktorer som påverkar vår förmåga att känna hunger, sug och mättnad. 

Sensorisk stimuli är kopplat till både syn, doft och smak, och kan ha både positiv och negativ 

verkan. Till skillnad från sensorisk är kognitiv verkan kopplad till känslor, upplevelser och 

förväntningar kring maten man äter. Det finns även kulturella faktorer som förmedlar hur 

mycket hunger och mättnad som upplevs. Det kan t ex vara omgivningens önskan på vad som 

bör och inte bör ätas som påverkar känslan före under och efter intag av livsmedel. När det 

gäller olika typer av återkopplingsmekanismer är dessa kopplade till signaler från mag- 

tarmkanalen, där signaler via kemo- och mekanoreceptorer och aptitreglerande peptider styr 

och påverkar. Även signaler från makronäringsämnenas oxidation kan påverka hunger, 

mättnad och aptit.(Gregersen & Sjödin 2010) Olika typer av neurotransmittorer i hjärnan kan 

påverka förmågan att känna hunger och därmed aptiten. En stimulerande faktor är neuropeptid 

Y (NPY) som även förutom hunger deltar i kroppens förmåga att känna stress, dygnsrytm och 

blodtrycksreglering (Gregersen & Sjödin 2010; Erlanson-Albertsson 1998) Serotonin och 

leptin är motsvarigheten till NPY där de istället verkar hämmande på aptiten. De olika 

transmittorerna kommer vare sig de är hämmande eller stimulerande i sin tur påverka 

energiintaget. När det gäller leptin som produceras i fettväven och kommunicerar via 

hypotalamus råder fortfarande diskussioner huruvida detta kan påverka aptiten och därmed 

energiintaget. Vid försök på djur ökar aptiten kraftigt vid frånvaro av leptin och dessa djur har 

därför utvecklat fetma. Hos människor är denna frånvaro av leptin högst ovanlig. 

Leptinnivåerna har generellt visat sig vara högre hos personer med fetma. Förklaringen till 

detta skulle kunna vara att känsligheten för leptin är nedsatt hos dessa personer. (Andersson & 

Göransson 2008) 
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När det gäller hunger och aptit finns betydande skillnader. Upplevelsen av hunger kan variera 

från person till person men även beroende på tidpunkt. Förutom lusten att vilja äta kan man 

uppleva en känsla av trötthet, irritation och ett visst obehag. Den fysiologiska känslan av 

energi/näringsbrist samverkar ofta med en psykologisk känsla av att man behöver äta/ inta 

något för att får känslan att upphöra. Till skillnad från hunger som är en variation av både 

fysiologisk och psykologisk känsla är aptit enbart en psykologisk önskan att vilja äta något 

specifikt som är förknippat med en speciell smakupplevelse. Detta innebär att aptiten inte 

alltid samverkar med hungern. På samma sätt som man kan vilja ha något specifikt livsmedel 

trots att man är mätt kan man känna hunger trots utebliven aptit. (Göransson & Andersson 

2008; Melin 1996). 

Oavsett om det gäller hårt idrottade personer eller personer som är överviktiga med ett mål att 

minska i vikt föreligger en negativ energibalans med en strävan att muskelnedbrytningen inte 

ska bli allt för stor, samt att hungern och suget efter mat håller sig under kontrollerade former 

för att inte påverka faktorer som koncentration och motivation. Ett ökat proteinintag skulle 

därför kuna vara lösningen för både idrottare och för personer som försöker minska i vikt. 

 

SYFTE 

För att studera föreliggande hypotes om att ett ökat proteinintag ger ökad mättnad samt 

minskat sug och därmed förbättrad motivation och koncentration var syftet med enkätstudien 

är att studera om det förelåg skillnader i hunger, sug, motivation, koncentration samt törst 

beroende på andelen protein i kosten vid negativ energibalans.  

Frågeställningar 

Kan ett högt proteinintag på 2,5 gram/kilo kroppsvikt minska hunger, sug och törst jämfört 

med vid ett proteinintag på 1,0 gram/kilo kroppsvikt vid negativ energibalans? 

Kan ett högt proteinintag på 2,5 gram/kilo kroppsvikt ge större motivation och koncentration 

jämfört med vid ett proteinintag på 1,0 gram/kilo kroppsvikt vid negativ energibalans?  

 

METOD 

Design 

En kvasiexperimentell kvantitativ studie. 

Förliggande arbete är en del av ett större forskningsprojekt som utfördes för ett antal år sedan 

vid institutionen för näringslära, Uppsala, i samarbete med Laboratory of Human Nutrition 

vid Massachusetts Institute of Technology, USA. (bilaga 3) Studiens huvudfokus låg på 

människans energimetabolism där man främst studerade proteinomsättningen hos friska 

normalt fysiskt aktiva försökspersoner. Genom ett antal olika försök där stabila isotoper, 

direkt dräktkalorimetri samt indirekt respiratorisk kalorimetri användes studerades effekten av 

olika protienintag (1,0 resp 2,5 gram per kilo kroppsvikt och dag) vid negativ energibalans. 
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Försökspersonerna som alla var friska och normalt fysiskt aktiva män fick ligga på samma 

negativa energibalans där hälften av personerna fick det högre proteinintaget medan den andra 

hälften fick det lägre proteinintaget. Ett proteinintag på ca 1,0 gram per kilo kroppsvikt är den 

mängd som idag anses vara ett normalt proteinintag. Det värdet uppfyller även kravet för 

WHO:s rekommendationer på 0,8 gram per kilo kroppsvikt.(Abrahamsson & Löf 2008) 

Projektet innefattade en 7-dygns period där försökspersonerna fick inta en standardiserad kost 

samt genomföra standardiserad fysisk aktivitet motsvarande 45-50% av VO2max under två 

pass på vardera 90 minuter på cykelergometer per dag. Försöket var uppdelat i 

inställningsdygn, kontrolldygn samt infusionsdygn. Eftersom samtliga försökspersoner låg i 

negativ energibalans men med ett varierat proteinintag fick de som en del av projektet fylla i 

en enkät med avseende på ”hunger”, ”sug”, ”koncentration”, ”motivation” samt ”törst”. 

Instruktioner gällande ”hunger”och ”sug” baserades på Melin (1996). ”Motivation” och 

”koncentration” förklarades inte närmare utan det var försökspersonens subjektiva tolkning 

som åsyftades. Ingen förklaring gavs till ”törst”. Detta arbete innefattar således en 

sammanställning av den del av projektet som berör enkätstudien.  

 

Urval  
De personer som deltog i studien vid institutionen för näringslära, numera klinisk nutrition 

och metabolism, var 16 friska, normalt fysiskt aktiva män i olika åldrar. Deltagarna 

rekryterades genom ett så kallat bekvämlighetsutval. De som var huvudansvariga för studien 

upplyste bl a via föreläsningar studenter om den kommande studien. De första som anmälde 

intresse för deltagande och samtidigt uppfyllde kriterierna, frisk, normalt fysiskt aktiv 

rekryterades att delta i studien. Några av deltagarna arbetade själva på institutionen.  

 

Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som användes var en enkät, där samtliga försökspersoner som 

deltog i projektet fick fylla i självskattningsskalor med avseende på hunger, sug, motivation, 

koncentration samt törst, där varje faktor kategoriserades i olika intensiteter ”ingen”(0) 

,”svagt”(1-2), ”måttligt” (3-4), ”kraftigt”(5-6) samt ”maximalt”(7-8) Enkäten bestod även av 

ett kommentarsfält där deltagarna kunde skriva egna formuleringar, t.ex. extra vattenintag, 

huvudvärk m.m. Försökspersonerna fick fylla i enkäten då de vakna på morgonen, vid 

läggning på kvällen samt före och efter varje måltid. (bilaga1) Under dag 6 och 7 fick de även 

fylla i enkäten före och efter de cykelpass som utfördes. (bilaga 2 

 

Tillvägagångssätt 

Varje dag under den 7 dagar långa försöksperioden fick deltagana fylla i en enkät då de vakna 

på morgonen, vid läggning på kvällen, före och efter varje måltid, samt före och efter 

cykelpassen de två sista dagarna. Några dagar innan försöket utfördes konditionstest samt 
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beräkningar av kosten. Eftersom deltagarna alla skulle ligga i negativ energibalans beräknades 

75 % av totala energiintaget. Under dag 1, mättes den basala ämnesomsättningen (BMR) samt 

den totala kroppssammansättningen. Förutom detta togs blodprover och 24 timmars 

urinsamling utfördes. Deltagarna fick genomföra 90 minuterns cykelpass fastande under 

morgonen medan eftermiddagens cykelpass genomfördes efter kostintag. Deltagarna fick 

sedan lämna laboratioriet för att återkomma nästkommande dag. De fick då med sig en 

matkasse innehållade drycker baserade på mjölk där mjölkproteinet var den huvudsakliga 

proteinkällan och ett antal speciellt bakade kakor innehållande bl a vetestärkelse, betsocker, 

och matolja. Den standardiserade kosten motsvarade det totala enerigintaget. Deltagarna fick 

även vitamin och mineralsupplement. Under dag 1-5 som var så kallande inställningsdygn 

intogs måltiderna frukost, lunch, mellanmål samt middag. Utöver dessa standardiserade 

måltider åt deltagarna ingenting. Under dag 2, återkom deltagarna till laboratoriet och 

genomförde 90 minuters cykelpass under förmiddagen samt under eftermiddagen. 

Morgonvikt antecknades samt 24 timmars urinsamling togs. Deltagarna tilldelades matkasse. 

Samma procedur upprepades till och med sista inställningsdygnet, dag 5. Natten till dag 6 

som var ett så kallat kontrolldygn sov deltagarna kvar på laboratoriet för att sedan 5.30 -08.00 

den sjätte dagen genomgå mätning av den basala ämnesomsättningen. Cykelpass genomfördes 

sedan 8.30 -10.00 fastande. Från klockan 12.00 till 21.00 fick deltagarna 10 måtider fördelade 

under varje timme. Andra cykelpasset genomfördes 16.00–17.30. Då deltagarna fick måltider 

varje timme sammanföll 2 av dagens måltider under eftermiddagens pass, 16.00 samt 17.00, 

dessa måltider intogs alltså på cykeln under pågående pass. Under dag 6 togs även 

utandningsprover varje timme förutom under cykelpassen, då de togs varje halvtimme. På 

kvällen förbereds deltagarna inför det sjunde dygnet, infusionsdyget. De får då 

kalorimetridräkten på sig och venkateter kopplas in. Under infusionsdygnet får deltagana 

genom venkateter de stabila isotoperna 1-
13

 C leucin samt 
15

N
15

N urea under 24 timmar. 

Infusionsdygnet sker i enlighet med kontrolldygnet med avseende på kostintag och cykelprov. 

Blod, utandnings -samt urinprover togs kontinuerligt under dygnet. På samma sätt utfördes 

kontinuerliga mätningar av den direkta  dräktkalorimetrin och indirekta respiratoriska 

kalorimetrin. Under infusionsdygnet fick deltagarna utöver de tidpunkter som tidigare dygn 

även fylla i enkäten före och efter cykelpassen.  

Projektets betydelse 

Hos många individer som av olika anledningar ligger i negativ energibalans skulle ett ökat 

proteinintag kunna öka och förlänga mättnadskänslan samt öka både koncentration och 

motivation - faktorer som på olika sätt kan påverka det slutliga resultatet i negativ riktning 

oavsett om det gäller viktminskning eller en träning/tävlingsprestation. 

Etiska övervägande 

I samband med att studien genomfördes gjordes en etikprövning, Dnr 436/95 som godkändes. 

Tillåtelse har givits att använda och bearbeta den redan insamlade data i form av de enkätsvar 

som erhölls från försökspersonerna som deltog i studien. Några identitetshandlingar från 

försökspersonerna kommer inte allt lämnas ut.  
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Databearbetning 

Den skaltyp som användes vid enkäten var en ordinalskala där varje skattning motsvarar en 

siffra. Skattningarna av hunger, sug, koncentration, motivation och törst summerades per dag 

så att dagliga totalpoäng erhölls för de sju olika dagarna. Data analyserades med hjälp av 

upprepad mätnings-ANOVA (”repeated measures ANOVA”) med normal- respektive 

högprotein samt tid (dag 1 t o m 7) som faktorer. Signifikanta resultat följdes upp med post-

hoc-analys (Tukey). Signifikansnivån sattes till 0,05 och resultat mellan 0,05 och 0,10 

redovissades som tendenser. Det statestikprogram som användes var statistica.  

 

RESULTAT  
 

 
Figur 1.Diagrammet visar de båda gruppernas respektive skattning för hunger under den 7 dagar 

långa försöksperioden. y-axeln motsvarar medelvärdet av den variabelsumma för gruppens totala 

självskattning för respektive dag (x- axeln). 

 

Ingen större skillnad kunde ses i hunger mellan hög- och normalproteingruppen. Både när det 

gäller normal respektive högproteingruppen sågs en ökning av hungern genom studien 

(p<0,05). De skillnader man kan se (figur 1) är oberoende proteinmängd och kan ses under de 

olika dagarna. Den skillnad som ändå kan ses i diagrammet under dag 7 är dock signifikant. 
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Figur 2. Diagrammet visar de båda gruppernas respektive skattning för sug under den 7 dagar långa 

försöksperioden. y-axeln motsvarar medelvärdet av den variabelsumma för gruppens totala 

självskattning för respektive dag (x- axeln). 

 

Ingen skillnad i sug mellan de två grupperna. Både när det gäller normal respektive 

högproteingruppen sågs en ökning av sug genom studien (p<0,05). De variationer man kan se 

(figur 2) är oberoende proteinmängd och varierar över de olika dagarna. I början av studien 

ökar suget i båda grupperna för att sedan avta något. Från dag 4 ökar suget i båda grupperna 

igen för att sedan sjunka ytterligare något mellan dag 6 och 7.  En jämförelse mellan dag 1 

och dag 7 visar att suget har ökat under studiens gång för både hög –och 

normalproteingruppen.  
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Figur 3. Diagrammet visar de båda gruppernas respektive skattning för koncentration under den 7 

dagar långa försöksperioden. y-axeln motsvarar medelvärdet av den variabelsumma för gruppens 

totala självskattning för respektive dag (x- axeln). 

 

Normalproteingruppen skattade sin koncentration högre jämfört med högproteingruppen  

(p< 0,05). Skillnaden bestod i att normalproteingruppen skattade sin koncentration mycket 

högre dag 5 (p< 0,05).  

 
Figur 4. Diagrammet visar de båda gruppernas respektive skattning för motivation under den 7 dagar 

långa försöksperioden. y-axeln motsvarar medelvärdet av den variabelsumma för gruppens totala 

självskattning för respektive dag (x- axeln). 

 

Ingen skillnad i motivation mellan de två grupperna. Efter dag 2 visar grupperna liknande 

resultat som löper genom resten av studien. (figur 4).  



14 

 

 

Figur 5. Diagrammet visar de båda gruppernas respektive skattning för törst under den 7 dagar långa 

försöksperioden. y-axeln motsvarar medelvärdet av den variabelsumma för gruppens totala 

självskattning för respektive dag (x- axeln). 

 

Normalproteingruppen skattade sin törst högre än höproteingruppen (figur 5). Under dag 6 

och 7 visade båda grupperna mer törst jämfört med tidigare dagar. För en av 

försökspersonerna saknades data under ett flertal dagar vid studiens början. Detta bortfall 

påverkade dock inte det slutliga reultatet.  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade sig inte vara i enlighet med det förväntade att ett ökat proteinintag 

skulle minska hunger samt sug hos personer i negativ energibalans. Både hög respektive 

normalproteingruppen visade liknande resultat gällande skattningen av hunger. På samma sätt 

visar försökspersonernas skattade sug vara lika oavsett proteinintag. Orsaken till det något 

oväntade resultatet kan bero på en rad olika faktorer. En möjlig förklaring till att det ökade 

proteinintaget inte minskade hunger eller sug är att samtliga försökspersoner låg i negativ 

energibalans vilket troligtvis ökade både hunger och sug extra mycket. Även om 2,5 gram 

protein per kilo kan verka mycket menar Johnstone (2012) att det är oklart hur mycket protein 

som kvävs för att maximera proteininducerad mättnad vid negativ energibalans. Vid ett ännu 

högre proteinintag skulle kanske resultatet blivit enligt hypotesen. Johnstone (2012) visar i 

samma studie att en viktnedgång blir större vid en högproteinkost jämfört med vid en 

normalproteinkost, där en av orsakerna är ökad mättnad.  Även i denna studie noterades 

försökspersonernas vikt före samt efter studien och dessa visar en viktnedgång på 1,64 kg hos 

normalproteingruppen och 1,0 kg hos högproteingruppen (Olsson, opubl. data) Detta resultat 

kan tyda på den negativa energibalans deltagarna befann sig i samtidigt som det visar att 
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högproteingruppen i motsatt till resultatet enligt Jonhstone (2012) inte minskade mer i vikt 

jämfört med normalproteingruppen. Eftersom försökspersonerna inte själva kunde styra över 

energiintaget till följd av minskad/ ökad mättnad  tyder resultatet på andra faktorer. Som följd 

verkar en ökad proteinmängd kunna motverka viktnedgång trots negativ energibalans, något 

som kan vara av intresse för de idrottare som vill undvika en viktnedgång trots negativ 

energibalans. 

Även om en negativa energibalans hos försökspersonerna var en del av projektet  hade kanske 

en energibalans hos försökspersonerna kunnat visa annorlunda resultat mellan de båda 

grupperna med avseende på både hunger och sug.  

Då det alltid förekommer individuella skillnader gällande upplevelser och självskattning kan 

det något låga antalet försökspersoner innebära att dessa skillnadet blir allt mer tydliga 

jämfört med om det var en större grupp med fler försökspersoner i respektive grupp.  

Ytterligare en aspekt att refektera över som Halton & Hu (2004) kom fram till i sin studie att 

proteininducerad mättnad ofta hänger samman med olika sensoriska upplevelser samt kostens 

struktur. Dessa eventuellt påverkande faktorer på proteininducerad mättnad är svåra att 

kontrollera vid intag av direkta råvaror. Då samtliga försökspersoner i studien fick mjölkdryck 

samt specialbakade kakor kunde dessa sensoriska och struturella faktorer inte påverka i olika 

grad eftersom dessa var identiska oavsett hög respektive normalproeinkosten. I flera fall där 

ett ökat proteinintag ökar mättnaden behöver det inte nödvändigtvis bero på proteinmängden i 

sig utan snarare på senseorik samt struktur.  

När det gäller skattningen av törst saknas data under flera dagar för en av försökspersonerna i 

högproteingruppen. Anledningen till detta är oklar. Genom att ta bort motsvarande data i 

normalproteingruppen kunde eventuell påverkan studeras. Bortfallet visade sig då inte 

påverka reultatet och man kan därför bortse från detta. Under hela studien skattade 

normalproteingruppen sin törst högre jämfört med högproteingruppen. 

När det gäller motivation sågs inga skillnader mellan de båda grupperna. Enligt den hypotes 

att ett ökat proteinintag skulle öka motivationen som en följd av minskade hungerskänslor 

borde  högproteingruppen skattat sin motivation högre. En möjlig förklaring till det motsatta 

resultatet är den  stress och psykologisk påverkan som ofta kan upplevas i samband med 

negativ energibalans bl a som följd av ökade hungerskänslor. (Polivy & Herman 1985) Då det 

inte förelåg några skillnadet i hunger och sug mellan de båda grupperna kunde inte heller 

förändringar i upplevd motivation ses.  

Under dag 5 skiljde sig den skattade koncetrationen mellan de båda grupperna då 

normalproteingruppen skattade sin koncentration mycket högre än högproteingruppen. Det 

förelåg inte stor spridning vilket innebär att resultatet generellt sett var genomgående inom 

gruppen. Orsaken till den högt skattade koncentrationen i normalproteingruppen under dag 5 

är ännu oklar då inga möjliga förklaringar kan ses. Om man bortser från dag 5 sågs inga 

skillnader mellan grupperna under övriga dagar.  
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Sammanfattningsvis visar studien att ett proteinintag på 2,5 gram per kilo kroppsvikt varken 

ger minskad hunger eller minskat sug jämfört med vid ett proteinintag på 1.0 gram per kilo 

kroppsvikt. Däremot visade studien att ett ökat proteinintag gav minskad törst jämfört med ett 

normalt proteinintag. När det gäller motivationen ses inga betydande skillnader med avseende 

på proteinintaget då båda grupperna skattade sin motivation likartat.  

Koncentrationen hos de båda grupperna följdes åt under de första 4 dagarna för att sedan 

avvika från varandra under dag 5. Normalproteingruppen skattade då sin koncentration mer är 

dubbelt så hög som högproteingruppen. Orsaken till den höga skattningen av koncentration är 

oklar. 

Metoddiskussion  

Då enkätstudien är en del av ett större projekt låg fokus på mycket annat hos deltagarna än 

just själva enkäten. Under de 5 första dagarna kunde deltagarna leva relativt normalt då de 

endast behövde komma till laboratoriet vid de fysiska arbetsmomenten. Att leva på ett 

laboratorium är långt ifrån en vanlig vardagsituation och många faktorer kan därför påverka 

deltagarna och deras resultat vid enkätundersökningen. Men eftersom både hög- respektive 

normalproteingruppen levde under samma förhållanden bortsett från proteinintaget ökar 

studiens relevans.  

Antalet försökspersoner var relativt lågt för att en egentlig generalisering ska kunna göras, 

men eftersom testmetodiken bakom det större projektet var både avancerad samt kostsam fick 

antalet försökspersoner begränsas. De försökspersoner som deltog var alla fysiskt aktiva män 

vilket innebär att urvalet är representativt för just den gruppen.   
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