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Abstrakt  

Proteintillskott används regelbundet i samband med styrketräning och har visat sig ha positiv 
inverkan på återhämtningsförmåga genom att öka tillgängligheten av cirkulerande protein i 
kroppen. Detta stimulerar muskelproteinsyntesen, vilket i sin tur ökar återuppbyggnaden och 
återhämtningen efter träning. Syftet med studien var att undersöka om proteintillskott hade 
någon inverkan på kraftutveckling efter en fem veckors träningsintervention. Metod: Fem 
skadefria försökspersoner (FP) deltog i studien (medel ± SD: ålder 32 ± 7 år; längd 178 ± 13 
cm; vikt 81 ± 16 kg). FP indelade i två grupper, en proteingrupp (n = 2) och en kontrollgrupp 
(n = 3), och fick utöva två träningspass i veckan i fem veckor fokuserat på styrke- och 
plyometrisk träning. Proteingruppen intog 20 g protein med 350 ml vatten innan träning och 
20 g protein med 350 ml vatten efter träning. Kontrollgruppen intog enbart 350 ml vatten före 
och efter träning. Resultat: Där fanns inga signifikanta skillnader mellan protein- och 
kontrollgruppen i någon av test variablerna. Kontrollgruppen tenderade ha en större 
förändring i squat jump, countermovement jump, drop jump, maximal kraftutveckling (MK) 
60 % 1 repetition max (RM) och MK 70 % 1 RM. Proteingruppen tenderade ha en större 
förändring i squat 1 RM och MK 50 % av 1 RM. Slutsats: Proteintillskott i samband med 
styrke- och plyometrisk träning tillför inte någon märkbar effekt hos ovana individer efter fem 
veckor.  

Nyckelord: kosttillskott, nedre extremiteter, plyometrisk träning, prestation, styrketräning  

Protein supplementation combined with resistance training is commonly used and has shown 
a positive effect on recovery post-exercise due to the increase in availability and circulating 
protein in the body. This stimulates muscle protein synthesis, which has an increased effect on 
recovery of muscle tissue post-exercise. The purpose of this study was to investigate the 
effects of protein supplementation on muscular power production. Method: Five healthy 
participants (FP) took part in the study (mean ± SD: 32 ± 7 year; height 178 ± 13 cm; body 
mass 81 ± 16 kg). FP were divided into two groups, a protein (n = 2) and control group (n = 
3), and completed two training sessions per week for five weeks, focused on strength- and 
plyometric training. The protein group consumed 20 g of protein with 350 ml water pre 
exercise and 20 g protein and 350 ml water post exercise. The control group consumed only 
350 ml water before and after exercise. Results: There were no significant differences 
between the two groups in any of the test variables. The control group tended to show a 
change in squat jump, countermovement jump, drop jump, peak power (MK) 60 % 1 RM and 
MK 70 % 1 RM from pre to post test. The protein group tends to show a change in squat 1 
RM and MK 50 % of 1 RM. Conclusion: Protein supplementation combined with strength- 
and plyometric training does not give a noticeable effect in untrained individuals after five 
weeks.  
 
Key words: lower extremities, nutritional supplements, performance, plyometric training, 
strength training,  

 

 

 

 

	



Innehållsförteckning	
Introduktion	.............................................................................................................................................	1	

Syfte	........................................................................................................................................................	3	

Metod	..................................................................................................................................................	3	

Försökspersoner	..................................................................................................................................	3	

Etiska	övervägande	.............................................................................................................................	4	

Testprotokoll	.......................................................................................................................................	4	

Kosttillskott	.........................................................................................................................................	6	

Träningsintervention	...........................................................................................................................	7	

Databehandling	...................................................................................................................................	8	

Resultat	....................................................................................................................................................	8	

Diskussion	.............................................................................................................................................	12	

Referenser	.............................................................................................................................................	16	



1	
	

Introduktion  
Förmågan att generera muskelkraft är en nyckelfaktor för aktiviteter som innehåller moment 

av hopp, sprint och riktningsförändringar. Dessa prestationsfaktorer förbättras när en individ 

har en högre kraftutveckling (Reddy, Das & Reddy, 2015). Kraftutveckling definieras som 

kraft multiplicerat med hastighet och mäts i Watt (W). Oavsett om muskelkontraktionen är 

snabb respektive långsam, kallas detta för kraftutveckling. Kraftutveckling kan anta olika 

former, exempel att sprinta, hoppa eller kasta vilket innebär att förflytta en kraft med maximal 

hastighet (Hallén & Ronglan, 2011).  

För att öka muskulär kraftutveckling är det visat att hög styrkekapacitet förbättrar ”rate of 

force development” (RDF) och kraft. RFD är en underliggande mekanism inom 

kraftutveckling och är ett mått på hur snabbt en individ kan generera kraft. En ökad 

styrkekapacitet resulterar i en ökad förmåga att generera högre kraft vid olika hastigheter 

vilket leder till ökad kraftutveckling (Taber, Bellon, Abbott & Bingham 2016). Izquierdo, 

Häkkinen, Gonzalez-Badillo, Ibanez och Gorostiaga (2002) observerade olika grupper 

indelade i styrkelyftare, handboll spelare, cyklister, medeldistans löpare och en kontrollgrupp 

på muskelkraft och styrka. Det visade en signifikant skillnad mellan styrkegruppen och 

resterande grupper i maximalstyrka och kraftutveckling på alla % av 1 repetition max (RM) 

(30 – 100 % av 1 RM) i både ”halv-squat” och bänkpress. Detta beror troligtvis på adaptioner 

som skett under anpassning vid styrketräning så som en starkare neural aktivering av 

muskelenheter, vilket innebär att efferenta nerver skickar snabbare och starkare signaler till 

den viljestyrda muskeln (Izquierdo et al., 2016). RFD sker inte enbart på grund av en ökad 

neural aktivering, men även på grund av muskelstorlek och muskeltyp. Typ II muskelfibrer 

visar sig resultera i en högre RFD, på grund av den ökade frekvensen av korsbryggecykeln i 

musklerna, vilket gör att muskeln kontraherar fortare, samt en ökad volym av typ II 

muskelfibrer resulterade i en högre RFD (Aagaard, Simonsen, Andersen, Magnusson & 

Dyhre-Poulsen, 2002)  

Bortsett från ökad styrkekapacitet har plyometrisk träning visat sig vara effektivt i syfte av att 

öka kraftutveckling i muskulaturen. Denna ökning sker på grund av att plyometrisk träning 

använder sig av ”stretch-shortening cycle” (SSC) vilket innebär ett samarbete mellan 

koncentrisk och excentrisk rörelse. Det vill säga, när en muskel utför en excentrisk rörelse 

(extenderar under kontraktion) följt av en direkt koncentrisk rörelse (sammandra under 

kontraktion) så uppstår SSC. Ökningen i kraftutveckling har rapporterats vara på grund av en 



2	
	

ökad förmåga att utföra övningen med större hastighet efter plyometrisk träning (Chandler & 

Brown, 2013). Chelly, Ghenem, Abid, Hermassi, Tabaka och Shepard (2010) visade på att 

plyometrisk träning för fotbollsspelare under 8 veckor ökade den maximal kraftutveckling och 

kraftutveckling per kilogram samt den vertikala hopphöjden.  

Individuella träningsprogram kan fokuseras på plyometrisk träning eller styrketräning i syfte 

att uppnå högre kraftutveckling. Adams, O’shea, O’shea och Climstein (1992) påvisar att en 

kombination av både plyometrisk träning och styrketräning har störst effekt på 

kraftutveckling. Styrketräning ger en hög neuromuskulär effektivitet vilket resulterar i ökad 

styrka. Plyometrisk träning förbättrar det neuromuskulära systemet att fortare utföra explosiva 

byten mellan excentrisk och koncentrisk kontraktion (Adam et al., 1992). 

 Många studier mäter vertikal hopphöjd när det observerar maximal kraftutveckling på grund 

av att det har visat sig ha en stark korrelation med kraftutveckling (Markovic & Jaric, 2007).  

Proteintillskott i samband med träning används regelbundet och har visat sig ha positiv 

inverkan på återhämtningsförmåga som i sin tur leder till prestationsökning (Cermak, Res, 

Groot, Saris & Van loon, 2012). Det har gjorts få tidigare studier utifrån proteintillskott i 

samband med styrke- och plyomterisk träning och dess påverkan på kraftutveckling. 

Styrketräning har visat sig bidra med kvalitéer exempelvis ökad muskelmassa, 

kraftutveckling, styrka och metabola fördelar. Intag av protein ökar dessa kvalitéer med hjälp 

av tillgängligheten av aminosyror i kroppen (Churchward-Venne, Holwerda, Philips & Van 

Loon, 2016). Proteinets tillgänglighet i kroppen stimulera muskelproteinsyntesen (MPS), 

vilket i sin tur ökar återuppbyggnaden och återhämtningen efter träning. Om intaget av 

protein blir fördröjd efter träning uppstår negativ proteinbalans i kroppen vilket kan bidra till 

en fortsatt nedbrytning av muskelprotein (Andersen et al., 2005).  

Mängd och timing av proteinintag har en positiv inverkan på anabola effekter. Det är 

rekommenderat att inta 0.25-0.3 g/kg kroppsvikt eller 15 – 25 g protein efter träning för att 

optimera återhämtningen (Van loon, 2014; American College of Sport Medicine, 2015). Det 

är även visat att upp till 40 g protein har varit optimalt för att stimulera proteinsyntesen 

(Churchward-venne et al., 2016). Protein bör intas direkt efter träning (0-2 h) för att stimulera 

MPS (American College of Sports Medicin, 2015). Andersen et al. (2005) nämner även att 

protein kan intas både före och efter träning för att stimulera MPS maximalt. Den 

underliggande metabola förklaringen till ökning i muskelmassa är att en positiv proteinbalans 

överskrider nedbrytningen. Det tillåter proteinsyntesen att öka snabbare på grund av 
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tillgängligheten av aminosyror i musklerna i det tidigare stadiet av återhämtningen och dess 

effekt kan ha en inverkan upp till 24 h efter intag (Andersen et al., 2005). 

O’Brien, Reeves, Baltzopoulos, Jones och Maganaris (2009) visade att den totala 

muskelvolymen i quadriceps femoris muskeln hade en signifikant korrelation på 

kraftutvecklingen hos vuxna män jämfört med kvinnor, flickor och pojkar i utförandet av 

”squat jumps” (SJ) och knäextensioner. Detta påvisar att ökad muskelmassa kan ha inverkan 

på kraftutveckling på grund av den totala muskelmassan. På grund av proteinets effekt på 

MPS i samband med träning skulle ökad muskelvolym bidra till förbättring i kraftutveckling. 

Enligt Cermak et al. (2012)  visade sig en proteinintervention förbättra kvalitéer så som 

ökning i muskelmassa, 1 RM och ökning i typ II muskelfibrer, vilket i sin tur har visat sig och 

går att koppla till en ökning i kraftutveckling (Taber et al., 2016; Izquierdo et al., 2002; 

O´Brien et al., 2009).  

Få studier har observerat effekten av protein på kraftutveckling. Protein har ingen direkt 

inverkan på kraftutveckling, men kan ha en inverkan på återhämtningsförmågan och 

återuppbyggnaden efter träning. Därav är det intressant att undersöka om protein genom ökad 

återhämtning har någon effekt i syfte av att öka kraftutveckling.   

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om proteintillskott hade inverkan på kraftutveckling 

efter fem veckor, där två träningspass fokuserat på maxstyrka och plyometrisk träning 

utfördes varje vecka. Hypotesen var att proteintillskott skulle resultera i större ökning i 

kraftutveckling, jämfört med en kontrollgrupp. 

Metod 

Försökspersoner 
Fem hälsosamma försökspersoner (FP) deltog i studien. FP var män och kvinnor (medel ± 

SD: ålder 31 ± 8 år; längd 177 ± 14 cm; vikt 75 ± 11 kg) med varierande träningsbakgrund 

inom skidskytte, basket, triathlon, judo och yoga. Alla FP tränade nu mera på motionsnivå. FP 

rekryterades via sociala medier, personlig kontakt och ansökningsformulär. Kriterier för 

deltagande i studien bestod av att vara skadefri i nedre extremiteter (höftled, knäled och 

fotled) samt att det inte hade några allergier mot mjölkprotein. Majoriteten av deltagarna var 

fysiskt aktiva en till flera gånger i veckan eller tidigare aktivitetsvana.  
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Etiska övervägande  
Innan studien fick FP ta del av ett informationsblad (bilaga 1) med detaljerad beskrivning 

över studiens utförande och vad deras deltagande innebar samt att alla FP godkände 

deltagandet genom ett skriftligt samtycke. FP blev slumpmässigt indelade i två grupper, en 

kontrollgrupp och en interventionsgrupp. FP var medvetna om vilken grupp de tillhörde och 

vilka eventuella risker och fördelar som kunde uppstå i studien.   

FP var informerade om att deltagandet var frivilligt och kunde avslutas när som helst. 

All forskningsdata presenterades anonymt. Studiens resultat nämner inte deltagarens namn 

eller någon information som går att koppla till FP. Data som var insamlad under studiens gång 

behandlades med sekretess och förvarades på en dator med lösenord som enbart testledaren 

hade tillgång till. 

Testprotokoll 
Första testtillfället utfördes en vecka innan träningsinterventionen och andra testtillfället 

utfördes en vecka efter sista träningsveckan. Under första testdagen fick FP börja med att 

skriva på informerat samtycke innan testerna påbörjades, följt av instruktioner angående 

upplägget och vilka tester som skulle genomföras under dagen. Första testet bestod av att 

mäta längd (cm) hos varje FP. Andra testet bestod av kroppssammansättningsmätningar för 

mäta vikt (kg), kroppsfett (% och kg) och muskelmassa (kg) hos varje FP (tabell 1) och 

gjordes med hjälp av bioimpedans (Biospace Inbody 720, USA) där FP fick vara ombytt i 

träningskläder. 

 

 Proteingrupp          Kontrollgrupp 

Ålder (år) 31.5 ± 2.5 31 ± 9.3 

Längd (cm) 174.3 ± 16.3 178.2 ± 12.5 

Vikt (kg)                                                    73.7  ± 11.9 76.4 ± 9.4 

Kroppsfett (kg) 17.4 ± 4.8 14.7 ±3.4 

Kroppsfett (%) 25.6 ± 10.8 19.9 ±6.5 

Muskelmass (kg)                                       31.1  ± 10.0 34.6 ± 6.7 

 

Efter kroppssammansättningsmätningarna fick FP utföra SJ, ”counter movement jump” 

(CMJ) och ”drop jump” (DJ) med hjälp av en dator med mjukvaran MUSCLELAB v. 10 

Tabell 1 Medelvärde och standardavvikelse (SD) för deskriptiva egenskaper . 
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(Ergoinovation, Norge) kopplat med ”data synchronization unit” och ”infrared optical contact 

mat” vilket mäter hopphöjden genom att läsa av hur länge FP befinner sig i luften. Innan 

utförande av hoppen fick varje FP göra en standardiserad uppvärmning på fem minuter på en 

Monark cykelergometer och arbeta på medelintensiv nivå 10 – 13 RPE (borgskala). Vid 

utförandet av SJ blev FP instruerad att stå axelbrett i mätområdet med händerna på höfterna 

(Markovic, Dizdar, Jukic & Cardinale, 2004). Vid signal fick FP sjunka ner i ca 90 graders 

vinkel och stanna i två sekunder och sedan hoppa vid godkännande (Power, Behm, Cahill, 

Carroll & Young, 2004). Acero et al. (2011) nämner att fler än tre standardiserade hopp ökar 

reliabiliteten. I denna studie upprepades hoppen sex gånger med tio sekunder vila mellan 

varje hopp . Vid CMJ användes samma typ av protokoll där samma positionering, repetition 

och vila användes. Skillnaden mellan SJ och CMJ var att FP fick själv sjunka ner och hoppa 

vid signal utan att först pausa i en 90 graders vinkel. FP blev verbalt instruerade att hoppa så 

högt som möjligt och vara raka i benen vid upp hopp och landning samt att inte vinkla på 

fötterna uppåt eller att dra ihop benen under sig för att få ett så standardiserat värde som 

möjligt. I slutet på varje hopp valdes de tre högsta hoppen och på dessa räknades medelvärdet 

(M=∑x/N, M=medelvärde, ∑x=Summan av alla värden, N=antalet värden) ut. DJ utfördes 

med hjälp av samma utrustning som tidigare hopp. FP fick stå på en ”step-up” bräda med en 

höjd på 25 cm med händerna på höfterna. Sedan ta ett steg från brädan ner till marken och 

sedan hoppa så snabbt och högt som möjligt vid kontakt med marken. För att hoppet skulle 

vara giltig fick inte kontakttiden vara längre än 300 ms inom mätområdet på grund av att 

längre kontakt tid resulterar i en försämring av SSC (Ball, Stock & Scurr, 2010). FP fick 

utföra hoppen fem gånger med tio sekunder vila mellan varje hopp. Syftet var att mäta 

kraftutvecklingen vid varje hopp (W / kg). Medelvärde kalkylerades ut med hjälp av de tre 

högsta värdena.   

Innan estimering av 1 RM knäböj (KB) utförde FP en uppvärmning bestående av dynamisk 

stretching (komplex rörlighet, MAQ)  vilket är en serie av följande sex rörelser (figur 1). A) 

FP började i en stående position med fötterna i axelbredd med en käpp i midjehöjd. Sedan fick 

FP göra en höftfällning där de FP skulle försöka ha ryggen så rak som möjligt medans ryggen 

hänger avslappnat men samtidigt att det uppstår en dragning i baksida lår. B) Följt av detta 

gick FP ner i en knäböjsposition med käppen framför skenbenen. C) Detta följt av stående 

position där FP förde käppen över huvudet och sedan ner i en djup knäböj tillbaka till en 

stående position. D) FP gick ner i en knäböj igen med käppen framför benen. E) Sedan utföra 

en höftfällning och räta på benen så ryggen ytterligare är rak och hänger. F) Här rullade sedan 
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FP sakta upp med ryggen till neutral stående position och fortsatte sedan med händerna över 

huvudet och utförde en bakåt streckning (Johansson & Larsson, 2007). 

 

 

Följt av detta fick FP visuell och verbal instruktion om hur teknik och utförande skulle se ut 

med viktad stång (20 kg).  

För estimering av 1 RM fick FP börja på en vikt där hen trodde att hen klarade sju repetitioner 

till utmattning. När sju repetitioner avklarats fick FP hänga tillbaka stången och vila mellan 

tre till fem minuter för att försäkra att tillräcklig återhämtning uppnåtts. Om FP upplevde att 

hen kunde utföra fler än sju repetitioner vid utsatt vikt ökades vikten och FP fick utföra 

ytterligare ett set. När vikten uppnåddes där FP enbart kunde utföra sju repetitioner på grund 

av utmattning eller där tekniken avvek från standard utförande användes denna vikt i en 

ekvation (1,554 x vikt vid 7 reps – 1,818) (Katch, McArdle & Katch, 2010) för att estimera 1 

RM. Därifrån estimerades vikt för 70 % 1 RM, 80 % 1 RM, 82,5 % och 85 % 1 RM som FP 

använde sig av vid träningsinterventionen.  

För att mäta maximal kraftutveckling (MK) vid KB fick FP utföra totalt nio repetitioner KB i 

Smithmaskin uppdelat i tre set (3 x 3) på 50 %, 60 % och 70 % av sitt estimerade 1 RM. 

Syftet var att mäta kraftutvecklingen vid varje procent. Detta gjordes med hjälp av 

MUSCLELAB v. 10 (Ergoinovation, Norge) kopplat till ”linear displacement sensor” 

(”encoder”). FP fick inta position och förbereda sig för att utföra en KB. När FP kände sig 

redo fick hen sjunka ner i 90 graders vinkel och hålla statiskt i två sekunder. Vid signal skulle 

FP med maximal kraft driva stången uppåt så snabbt och explosivt som möjligt. Detta 

upprepades tre gånger per procentuell vikt. Tre till fem minuter vila tog plats mellan varje set 

för att förse FP med tillräcklig återhämtning. Det högsta värdet valdes ut och presenterades. 

Kosttillskott 
På träningsdagarna fick interventionsgruppen (2 FP: P1 och P2) konsumera totalt 40 g med 

protein med ca 700 ml vatten oralt: 20 g med 350 ml vatten innan och 20 g med 350 ml efter 

träningspasset. Kontrollgruppen (3 FP: K1, K2 och K3) konsumerade enbart vatten. FP i 

Fig 1. Komplex rörlighet (MAQ) rörelseserie (Johansson & Larsson, 
2007) 



7	
	

interventionsgruppen fick 20 fördelade påsar med naturell Impact Whey Isolate proteinpulver 

(Myprotein) som innehöll ca 20 – 23 g vassleprotein (mjölk), 0.1 g fett och 0.6 g kolhydrater. 

Proteinet valdes utan smak för att undvika tillsatser som kunde störa koncentrationen av 

protein.  

Träningsintervention  
Träningen bestod av två olika typer av pass, ett plyometriskt- och ett styrkepass. Dessa två 

pass utfördes var för sig en gång i veckan i fem veckor. Styrkepasset bestod av tre övningar 

(”jump squats”, KB och ”kettlebell swings”), och det plyometriska passet bestod av fem 

övningar (”box jumps”, ”drop jumps”, ”jumping lunges”, ”single leg push-off” och ”tuck 

jumps”). Ett till två träningspass utfördes under tillsyn av testledare på Nationellt 

Vintersportcentrum i Östersund för att demonstrera och försäkra FP att de utförde övningarna 

korrekt enligt protokoll, där teknik, vikt och vila observerades. Resterande pass under studiens 

gång fick FP utföra individuellt. FP var tvungna att rapportera när de avklarat det två 

obligatoriska passen varje vecka. Under träningsperioden fick FP inte delta i träning som 

fokuserade på styrketräning eller plyometrisk träning där nedre extremiteter var involverade, 

detta på grund av att inte störa träningsinterventionen. FP vardagliga träning som inte var 

grennära till studiens träning var tillåten.  

Repetitioner och antalet set valdes utifrån syfte att öka kraftutveckling och styrka. Antalet set 

och repetitioner varierade mellan två till fem set per övning och mellan tre till tolv repetitioner 

(tabell 2). Träningsinterventionen följde en periodiseringsmodell, där vecka 1 till 4 var 

stegrande under båda passen. Det plyometriska passet bestod av samma antal set och 

repetitioner vid vecka 1 och 2. Vid vecka 3 och 4 ökade set på varje övning. Styrkepasset 

ökade i intensiteten samt vikt varje vecka fram till vecka 4. Vid vecka 5 minskade 

träningsvolymen till den som utfördes under vecka ett, en så kallad nedtrappningsvecka i syfte 

att tillåta FP återhämta sig till sista testdagarna. Nämn lite mer om vad dom fick göra utöver.  

 

 

 

 

 

 



8	
	

Vecka		 Pass		 Styrka		 Pass	 Plyometrisk	
1	 STR	

1	
2 x 6 Jump squat KV, 2 x 8 
Squat 70 %, 2 x 12 
Kettlebell swings UM, 60 – 
180s vila  

PLY	
1	

4 x 5 Box jumps, 4 x 3 Depth jumps to box, 3 x 10 Split squat 
jumps, 3 x 8 (2) Single leg push off, 3 x 10 Tuck Jumps, 120 – 
300s vila  

2	 STR	
2	

3 x 6 Jump squat KV, 3 x 5 
Squat 80 %, 3 x 12 
Kettlebell swings UM, 120 
– 300s vila   

PLY	
2	

4 x 5 Box jumps, 4 x 3 Depth jumps to box, 3 x 10 Split squat 
jumps, 3 x 8 (2) Single leg push off, 3 x 10 Tuck Jumps, 120 – 
300s vila  

3	 STR	
3	

4 x 6  Jump squat KV, 3 x 3 
Squat 82,5 %, 4 x 12 
Kettlebell swings UM, 120 
– 300s vila   

PLY	
3	

5 x 5 Box jumps, 5 x 3 Depth jumps to box, 4 x 10 Split squat 
jumps, 4 x 8 (2) Single leg push off, 3 x 10 Tuck Jumps, 120 – 
300s vila  

4	 STR	
4	

4 x 6 Jump squat KV, 3 x 4 
Squat 85 %, 4 x 12 
Kettlebell swings UM, 120 
– 300s vila  	

PLY	
4	

5 x 5 Box jumps, 5 x 3 Depth jumps to box, 4 x 10 Split squat 
jumps, 4 x 8 (2) Single leg push off, 3 x 10 Tuck Jumps, 120 – 
300s vila	

5	 STR	
5	

2 x 6 Jump squat KV, 2 x 8 
Squat 70 %, 2 x 12 
Kettlebell swings UM, 120 
– 300s vila  	

PLY	
5	

3 x 5 Box jumps, 3 x 3 Depth jumps to box, 2 x 10 Split squat 
jumps, 2 x 8 (2) Single leg push off, 2 x 10 Tuck Jumps, 120 – 
300s vila	

	

 

Databehandling  
Data som samlades in behandlades först i programvaran Microsoft Excel (Microsoft Co., 

USA) där medelvärde och standardavvikelse räknades ut för kroppssammansättnings-

variabler och prestationsvariabler (vertikalhopp höjd, kraftutveckling och 1 RM i KB) samt 

procentuella skillnaden för före och efter träning. För att observera statistiskt signifikanta 

skillnader från före till efter träning användes programvaran IBM SPSS Statistics 24 (SPSS 

Inc., USA) med hjälp av ett icke-parametriskt Wilcoxon test. Därefter användes samma 

program för att jämföra den statistiska skillnaden mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen med hjälp av ett icke-parametriskt Mann whitney-U test på den procentuella 

skillnaden mellan grupperna på prestationsvariablerna. Detta gjordes på grund av de bristande 

antal FP som deltog i studien. Statistisk signifikans var satt på p ≤ 0.05. Värdena presenteras 

med medelvärde och standardavvikelse (SD) för varje grupp.  

Resultat 
Proteingruppen visade ett lägre medelvärde i vertikal hopphöjd och effekt från före till efter 

träning, medans kontrollgruppen ökade i medelvärde i vertikal hopphöjd och effekt från före 

till efter vid SJ, CMJ och DJ (tabell 3: figur 2, 3 & 4). Där fanns ingen skillnad från före till 

efter träning i någon av variablerna för FP (P > 0.05). I 1 RM KB tenderade det till en ökning 

i 1 RM för alla FP. I maximal kraftutveckling i KB vid 50 %, 60 % och 70 % fanns en 

procentuell förändring i effekt från före till träning för fyra av fem FP vid respektive % av 1 

RM (figur 5 & 6: Tabell 3). Där fanns ingen signifikant skillnad mellan protein- och 

KV= Kroppsvikt: UM = till utmattning: %(styrka) = % av 1 RM: 8(2) = övningen sker på båda benen, 1 åt gången: PLY = 
Plyometrisk träning: STR = Styrketräning. 

Tabell 2    Detaljerad plan för träningspass 
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kontrollgruppen i den procentuella differensen från före till efter träningsinterventionen i 

någon av test variablerna. 

 

 Grupp Före Efter % Differens Z-värde P värde 
SJ (cm) Pro  

 
Kont  

23,9 ± 8,3  23,65 ± 7,9  -1 ± 5  -1,777 0,076 

26,6 ± 6,5 29,56 ± 7  11 ± 8  

CMJ (cm) Pro  
 
Kont  

25,9 ± 8,9 24,8 ± 7,9  -4 ± 11   -,577  0,564 

29 ± 6,3 29,7 ± 7,7  2 ± 24  

DJ (w/kg) Pro  
 
Kont  

33,9 ± 16,6 29,5 ± 11  -13 ± 34 -,1,185  0,234 

33,5 ± 6,8 35,7 ± 4,3  7 ± 37  

KB E 1RM 
(kg) 

Pro  
 
Kont  

77 ± 59 102 ± 36  32 ± 39  ,000  1,000 

106 ± 29 128 ± 28  21 ± 3   

MK 50 (w) Pro  
 
Kont  

258 ± 213 284 ± 194  10 ± 9  -,577  0,546 

329 ± 110 352 ± 104  7 ± 5  

MK 60 (w) Pro  
 
Kont  

271 ± 241 276 ± 203  2 ± 16  ,000  1,000 

347 ± 95 389 ± 117  12 ± 23  

MK 70 (w) Pro  
  
Kont  

231 ± 208 281 ± 184  22 ± 12  ,000  1,000 

342 ± 92 419 ± 124  23 ± 35  
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SJ= Squat Jump: CMJ = Countermovement jump: DJ= Drop Jump: KB E 1RM= Knäböj estimerat 1 RM: MK= Maximal kraftutveckling vid 50, 60, 
70 % av 1 RM: Pro = Proteingrupp: Kont = Kontrollgrupp 

Fig. 2 Medelvärdet av de 3 högsta hoppen för (SJ) före och efter träningsintervention 

Tabell 3 För och efter testvärden med % förändringar samt Z och P värde för den % skillnaden mellan grupperna (Mann-Whitney U) 
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Fig. 4 Medelvärde av de 3 högsta värdena för kraftutveckling per kg kroppsvikt vid DJ för varje individ i båda 
grupperna före och efter träningsintervention 

Fig. 3 Medelvärde av de 3 högsta hoppen för (CMJ) före och efter träningsintervention 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om proteintillskott hade någon signifikant inverkan på 

kraftutveckling i samband med träning. Studien visade ingen signifikant skillnad mellan 

protein- och kontrollgruppen före till efter träningsinterventionen i någon av 

träningsvariablerna (tabell 3). Vilket gör att hypotesen förkastas. Det fanns dock en 

procentuell förändring mellan variablerna för det olika grupperna. De går att observera ett 

lägre medelvärde i hopphöjd hos FP, P1, P2, och K1 efter träningsinterventionen i de 3 olika 

hoppen (figur 2, 3 & 4). Anledningen till förändringen är svårt att avgöra. Många faktorer 

utöver träningen kan påverka utfallet. Bland annat nämner Achraf, Hamdi och Nizar (2017) 

att skillnad på prestation har en signifikant betydelse när på dagen tester utförs. Kort 

högintensiv prestation var bättre vid 17:00 än 07:00 på grund av olika biologiska markörer 

bland annat högre kärntemperatur. Detta resulterade i ökad enzym aktivitet som i sin tur 

ökade prestationen. Alla FP testades på olika tidpunkter under dagen vid för- och efter test på 

grund av varierande tillgänglighets tider. Detta  kan vara en förklaring till varför resultaten 

varierade mellan individerna. 
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Fig. 6 Procentuella skillnaden före till efter 
för maximala kraftutveckling för varje FP vid 
50 %, 60 % och 70 % av 1 RM  i KB. % ∆= 
procentuell skillnad. 
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Uppföljningstesterna genomfördes en vecka efter avklarad träningsintervention vilket kan 

resulterat i lägre värden vid hopptesterna hos visa FP. Lubberes et al. (2003) mätte vertikal 

hopphöjd och kraft efter 4 veckor, 7 veckor och 4 veckors vila efter utförda 

träningsinterventioner. Vid 4 veckor av plyometrisk träning var resultaten statistiskt 

signifikant lägre än vid för testerna, vid 7 veckor var resultatet högre men inte signifikant. Vid 

4 veckors vila efter båda träningsinterventionerna visade sig att vertikal hopphöjd och kraft 

var statistiskt signifikant högre. Det visar på att längre återhämtningsperiod efter den 

slutgiltiga träningsinterventionen kan vara nödvändig för att tillräckliga adaptioner skall ske 

efter träningen och bör inräknas i den initiala planeringen. Det var inte möjligt att genomföra i 

denna studie på grund av tidsbrist och därav fick slut testerna ske tätt efter avslutad träning. 

Det kan vara en anledning till den bristande skillnaden i hopphöjd mellan grupperna i utförd 

studie. 

Observationen av proteinets inverkan på kraftutveckling i nedre extremiteter, utfördes med 

hjälp av tre olika hopp och maximal kraftutveckling i KB. Vid utförandet av hoppen följdes 

ett protokoll där FP skulle fixera händer och armar på höften (Markovic et al., 2004). Detta 

valdes för att isolera nedre extremiteter i syfte av att undersöka kraftutveckling i detta område 

utan hjälp av bål och armar. Dock nämner Hara, Shibayama, Takeshita & Fukashiro, (2006) 

att hopp med armsving resulterar i högre hopphöjd. Eftersom FP utförde den plyometriska 

träningen med fria armar och händer kunde detta ha gjorts vid mättillfället för bättre resultat 

då armsving var grennära till träningen FP utfört och förändringen av teknik kan påverkat FP. 

I studien användes 10 sekunder vila mellan varje hopp och 60 sekunder mellan varje hopptyp. 

Det är bekräftat att kortare vila är tillräckligt för att prestera när hopp utförts ett i taget och 

inte upprepade gånger under ett set (Read & Cisar, 2001).  Vilket gör att all ATP och 

fosokreatin inte används vid utförandet och påverkar därmed inte biomekaniska och 

neurologiska funktioner i samband med hoppen (Read & Cisar, 2001). Weir, Wagner och 

Housh (1994) stödjer litteraturen av Read och Cisar (2001) och nämner att aktiviteter som 

varar kortare än 10 sekunder inte använder sig av energi från glykogen, vilket i sin tur inte 

förändrar pH värdet i muskulaturen. Detta resulterar inte i någon utmattning hos FP. De 

påvisar även att inom det första 30 sekunderna av återhämtning återfylls hälften av de 

använda fosfokreatinet i muskulaturen. Eftersom FP var totalt aktiva i 5 – 6 sekunder vid 

hoppen räcker 60 sekunder vila mellan varje hopp typ (Wier at al., 1994).  
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En del studier använder sig av familjärisering innan testtillfällen för att öka reliabiliteten av 

testen vilket inte gjordes i denna studie. Familjärisering innebär ett eller flera tillfällen där 

genomgång av testen instrueras och demonstreras, i syfte av att förbereda FP inför 

testtillfällen. Enligt Moir et al. (2004) är det möjligt att uppnå en hög reliabilitet i syfte av att 

testa vertikal hopprestation utan familjärisering. Denna slutsatsen gäller inte för test 

involverande styrka då Dias et al. (2005) visade att under fyra testtillfällen i bänkpress, KB 

och arm curl, var resultaten högst efter 3-4 familjäriserings tillfällen i övningar med större 

muskelgrupper (KB, bänkpress). Detta kunde inte uppnås i denna studie på grund av tidsbrist, 

men kunde ha lett till högre startvärden i styrketesterna.  

Alla FP ökade sitt estimerade 1 RM och maximal kraftutveckling i KB, där fanns dock ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna (tabell 3: figur 5 & 6). Ahtiainen et al. (2003) utförde en 

observation på två grupper bestående av styrkevana atleter och fysiskt aktiva män utan vana i 

styrketräning. Resultaten visade att maximal isometrisk kraft, 1 RM styrka och muskelmassa 

ökade mer hos de otränade än de tränade individerna, samt högre endokrin respons i form av 

ökad nivåer av tillväxt hormon, kortisol och testosteron nivåer.  

Eftersom alla FP hade varierade träningsbakgrund samt var ovana till den träningsintervention 

som utfördes i denna studie, resulterade det i en liknande respons hos alla FP.  Alla FP ökade i 

styrka och kraftutveckling vid KB vilket gör det svårt att observera effekten av proteintillskott 

hos otränade individer då det inte går att särskilja på proteinets inverkan och det adaptioner 

som sker i samband med träningen (Pasiakos et al., 2014). En av FP som deltog i studien hade 

mindre erfarenhet vid styrketräning än resterande FP, vilket gjorde att dess resultat blev 

”outliers” och hade troligtvis inget med protein/icke protein att göra (figur 4 & 5). Antonio et 

al. (2000) nämner att anledningen till en sådan förändringen beror på att FP fått större effekt 

av träningen och de neurala adaptioner som skett vid den nya träningsformen, och inte 

proteininterventionen. Framtidsfokus bör ligga på att rekrytera en homogen grupp för att 

lättare kunna särskilja på protein- och träningseffekt.  

Hoffman et al. (2009) nämner att 42 g protein fördelat mellan morgon och kväll, före och 

efter träning inte hade någon signifikant skillnad i variabler som 1 RM och kraftutveckling i 

jämförelse med en kontrollgrupp över 10 veckor. Detta är troligtvis på grund av att om FP 

intog den rekommenderade mängden protein (1,6 g/kg kroppsvikt/dag) för styrke- och 

kraftatleter har det ytterligare intaget av protein ingen skillnad på prestation då individerna 

redan uppnått en positiv proteinbalans. Trots att det inte fanns signifikant skillnad mellan 
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grupperna påvisades en signifikant ökning i det två grupperna som intog protein i variabler 1 

RM för bänkpress och KB, maximal kraftutveckling medel kraft (Hoffman et al., 2009).  

I denna studie kontrollerades inte det vardagliga intaget av protein mellan grupperna. Det kan 

ha resulterat i att varje FP befunnit sig i positiv proteinbalans vilket kan ha påverkat 

resultaten. Vilket i sin tur kan ha resulterat i att proteingruppen inte har fått någon signifikant 

effekt av de ytterligare proteinintaget.  

Träningsinterventionen följde en periodiseringsmodell (tabell 2) under en fem veckors period. 

Utifrån ett styrkeperspektiv i kombination med proteinintag kan det ha varit för lite. Framtida 

studier bör utföras under minst åtta veckor för att det ska bli möjligt att för att observera 

skillnader (Hoffman et al., 2008). Vid plyometrisk träning räcker fyra veckor för att se resultat 

i kraftutveckling förutsatt att FP får längre återhämtningsperiod än en vecka innan 

uppföljningstester (Lubberes et al., 2003). 

Studiens största begränsning var antalet deltagare. Bristande antal FP kan ha påverkat 

tillförlitligheten av resultaten. Detta i sin tur gör det svårt att undersöka studiens effekt på FP 

och kan påverka validiteten och reliabiliteten av studien när den ska appliceras på annan 

målgrupp (Faber & Fonseca, 2014). För att fastställa validiteten i studien observerades all vila 

mellan test och set. I syfte av att öka reliabiliteten i utförd studie användes samma utrustning 

under båda testtillfällena och alla FP genomgick identisk procedur gällande uppvärmning och 

utförande inför varje moment.  

Slutsats 

Studien visade att proteintillskott i samband med styrketräning och plyometrisk träning inte 

gav någon märkbar effekt på kraftutveckling. Detta indikerar att proteintillskott i syfte av att 

öka kraftutveckling hos ovana individer under fem veckor inte är nödvändigt, då 

träningsstimuli ger en tillräcklig adaption. Eftersom det är visat att protein har en positiv 

inverkan på prestation bör framtida forskning fokusera på att undersöka en större homogen 

grupp med tränade atleter under en längre period för att utesluta effekten av 

träningsadaptioner. 

Ett stor tack till  

Min handledare Kerry McGawley för allt stöd och hjälp under denna period. 
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        Bilaga 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om proteintillskott före och direkt efter träningspass har 
en positiv inverkan på explosivkraftutveckling följt av en träningsintervention på fem veckor, 
fokuserat på nedre extrimiteter (ben).  

Proteinintag följt av styrke-relaterad träning har visat sig stimulera proteinsyntesen och öka 
skelettmuskulaturens adaptiva respons till förlängd styrketräning. Det är viktigt att konsumera 
rätt mängd protein i samband med träning för att undvika katabolt (nedbrytande) tillstånd 
vilket resulterar i nedbrytning av muskelprotein. Intas protein innan träningspass finns det mer 
tillgängligt protein vilket motverkar de katabola effekterna, samt direkt efter träningspass. På 
grund av reducerad nedbrytning tillåter detta skelettmuskulaturen att genomgå en kortare 
återhämtningsperiod, vilket kan resulterar att individen kan träna oftare med högre intensitet.  

Tidigare observationer har gjorts på protein i samband med styrketräning, men lite 
information existerar på hur protein påverkar explosivkraftutveckling. Protein har ingen direkt 
inverkan på explosivkraftutveckling, men på grund av dess påverkan på kroppens 
återhämtningsförmåga och minskning av nedbrytning av muskelprotein kan detta visa en 
ökning i kraftutveckling.  

Metod 
Skulle ni bestämma er för att delta, kommer ni att få genomföra en träningsplan på fem 
veckor med två testtillfällen. Första testtillfället kommer att ske innan träningsperioden, andra 
testtillfället kommer ske efter den sista träningsdagen efter de fem kommande veckorna. Vid 
varje träningstillfäller kommer ni att få dricka 350ml med vätska som innehåller 20 g whey 
proteinpulver eller enbart vatten. Ni kommer att bli indelade i två grupper, en 
interventionsgrupp (ni som intar proteinpulver) eller en kontrollgrupp (enbart vatten).  

Testtillfälle  
Först kommer en kroppssammansättnings mätning utföras (Bio-Impedans) där följande 
variabler kommer dokumenteras, Längd, ålder, vikt, muskelmassa (kg) och kroppsfett (%).  

Följt av detta kommer två hopptester utföras (Countermovement Jump, Squat Jump & Drop 
Jump) i syfte att observera hopphöjd och kraftutveckling med hjälp av Kraftgivare och 
Ljusmatta (Muscle-lab).  

Sista steget under testdagarna kommer vara att mäta nuvarande kapacitet i knäböj. Ni kommer 
få utföra knäböj med en vikt där ni klara sju repetitioner, detta kommer sedan kalkyleras med 
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en formel för att estimera erat 1 RM  ( 1 Repetition max) d.v.s. maximala vikten ni klarar av 
en gång vid övningen, samt kraftutveckling (Linear Encoder).  

Träningsintervention  
Under  fem veckor kommer ni att få träna två pass med fokus på nedre kroppshalva (ben). 
Pass 1 kommer fokusera att utveckla styrka i knäböj, då knäböj är en basövning och använder 
sig av alla stora muskelgrupper i benen. Träningen kommer bedrivs mellan 75 – 85 % av 1 
RM, mellan 3 – 5 set och 4 – 8 repetitioner vid styrkepassen.  
Pass 2 kommer bestå av olika hoppövningar (plyometrisk träning), i syfte att utveckla 
explosivkraft. Detta träningspass kommer bestå av 5 övningar, 4 – 5 set, 3 – 10 repetitioner. 
Varje träningspass kommer inledas med en grennära uppvärmning mellan 10 – 15 minuter. 
Jag som testledare kommer att försöka vara med så ofta det går men det kan förväntas att ni 
som försökspersoner ska bedriva 1 träningspass själva under träningsperioden.  

Eventuella risker 
Det risker som kan utgöra ett problem vid knäböj och hoppövningar är bland annat skador på 
nedre delen av ryggen (ländryggen), knäled, axlar och fotled. Dessa skador kan uppstå om 
man har svaga muskler och leder i dessa områden, svag i bålen samt att bristande teknik. 
Muskelbristningar och sträckningar är även något som kan uppstå vid övningen. För att 
minimera dessa risker kommer testledare att instruerar ett rekommenderat utförande vid 
övningen, samt en uppvärmning kommer att bedrivas innan varje pass vilket gör riskerna 
minimala.  

Det finns inga kända risker vid intag av proteintillskott, bortsett från allergi. Därför är det 
viktigt att informera testledaren om man inte tål vassleprotein för att minimera några 
eventuella allergiskareaktioner.  

Fördelar 
Fördelar med studien är att ni kommer att få möjligheten att testa er maxstyrka, hopphöjd, 
maximala kraftutveckling samt observera värden i kroppssammansättning med hjälp av tester 
som vanligt vis kan vara dyra. Ni som deltar kommer att få fem veckors gratis PT-träning och 
förhoppningsvis en ökad styrka och explosivitet efter träningsinterventionen (gäller båda 
grupperna).Främst kommer ni att delta i en observation som kommer bidra till ökad förståelse 
angående sambandet med protein och explosiv kraftutveckling.  

Konfidentialitet 
All information som samlas in till denna studie kommer att användas i C-uppsatsen. 
Resultaten kommer att vara tillgänglig för alla deltagare att ta del av. All insamlad data 
kommer att behandlas med konfidentialitet och FP kommer att vara helt anonyma för att  det 
inte ska kunna vara möjligt att urskilja individernas personliga resultat.  

Resultat av test  
All insamlad data kommer att analyserar genom att räkna ut varje individs medelvärde och 
standardavvikelse, samt relevanta tester för att observera skillnader mellan 
interventionsgruppen och kontrollgruppen i samband med proteintillskott. Detta kommer att 
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göras genom att jämföra första och sista testdagen mot varandra. Ni har vid önskemål rätt att 
ta del av personliga resultat samt få en kopia av slutgiltliga arbetet.  

Bevaring av data 
All information och data som samlas in kommer endast att vara tillgängligt för studieansvarig 
(Sebastian Butler) och kommer finnas lagrat på en dator med lösenord som endast 
studieansvarig har tillgång till.  

Deltagarnas rättigheter 
Studien är helt frivillig och ni kan därmed välja att hoppa av när som helst utan att ge någon 
anledning. Ni har rätt att ha full tillgång av er individuella data under och efter studiens gång. 
Ni har även rätt att be och få data borttagen respektive förstörd när tester och 
träningsintervention är utförda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


