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SAMMANFATTNING 
 
Sportdrycker är i regel kolhydratbaserade i syfte att skapa goda förutsättningar för idrottslig 
prestation. De sportdrycker som vid detta arbete utvecklats innehåller substanser utöver 
kolhydrater som möjliggör en förbättrad prestation vid långtidsuthållighetsidrott relativt 
kolhydratsbaserade sportdrycker. Sportdryckerna skulle vara välsmakande och lätta att 
konsumera i stora volymer under arbete. Syftet var att utveckla en sportdryck, innehållande 
en protein-/aminosyra-källa, men då det mot bakgrund av aktuell forskning var oklart om 
helprotein, oligopeptider eller fria aminosyror var att föredra, utvecklades tre olika 
sportdrycker. Detta resulterade i följande tre sportdrycker: BCAA-sportdrycken, som 
innehåller 0.47 % grenade aminosyror (BCAA), Vassleprotein-sportdrycken, som innehåller 
2 % vassleprotein och Peptopro®-sportdrycken som innehåller 0,8 % hydrolyserat kasein (i 
form av oligopeptider). Alla tre har en serveringsstorlek på 0,75 l. Övrigt innehåll i 
sportdryckerna är 240 mg koffein (per servering), 25 mmol/l Na+, 5,5 mmol/l K+, 7 % 
glukospolymer av hög molekylvikt (Vitargo®) samt smakämnen och betakaroten. 
 
De tre sportdryckerna jämfördes vid enkelblindade tester relativt en etablerad sportdryck 
innehållande 8 % kolhydrater (Vitargo®), både genom smaktester utförda på tränad 
smakpanel och genom prestationstester utförda på unga elitcyklister. Även osmolalitet och 
pH mättes på färdiga drycker. Resultaten från smaktesterna visade att både BCAA-
sportdrycken och Vassleprotein-sportdrycken var välsmakande, men att Peptopro®-
sportdrycken ej var färdig smakmässigt. Ingen signifikant skillnad i smak uppmättes mellan 
sportdryckerna och kontrolldrycken (p>0,05). 
 
Resultaten från prestationstesterna indikerade att samtliga testdrycker var likvärdiga med 
eller förbättrade prestationen under tidsintervallen relativt kontrolldryck med annorlunda 
elektrolytsammansättning samt utan koffein och aminosyror. Samtliga drycker uppfattades 
här som välsmakande och lätta att konsumera under arbete. Sammanfattningsvis bedöms 
samtliga produkter vara såväl prestationsmässigt som smakmässigt bra alternativ till 
etablerade sportdrycker för uthållighetsidrottare. Ytterligare smakförbättringar är önskvärda 
för såväl Vassleprotein-sportdrycken som Peptopro®-sportdrycken. 
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ENGLISH ABSTRACT 
 
The aim of this examination project work was to develop one new sports drink for 
consumption during prolonged exercise. Most existing sports drinks contain 
carbohydrates and electrolytes but the drink developed during this project work 
aimed to contain protein/amino acids and other substances that potentially may help 
the athlete to perform better compared with sports dinks containing only 
carbohydrates and electrolytes. Since it is unclear if whole proteins, oligopeptides or 
free amino acids are preferred, three different sports drink where developed. 
 
All three sports drinks contain 25 mmol Na+/l, 5.5 mmol K+/l, 240 mg caffeine (per 
serving), high molecular weight glucose polymer (7%), aromas, beta-carotene and 
other substances supposed to improve the taste of the drinks. The three drinks 
contain different sources of amino acids: 0.47% branched-chain amino acids 
(BCAA) in the BCAA-sports drink, 2% whey protein in the Whey protein-sports 
drink and 0.8% hydrolyzed casein (oligopeptides) in the Peptopro®-sports drink. The 
serving size of each sports drink is 0.75 l. 
 
As the drinks should taste well and be easy to drink during exercise blinded tasting 
tests were performed. During these tests prototypes and the final versions of all three 
sports drinks were compared to a placebo drink containing no amino acids or 
caffeine. 
 
The results from the taste-tests show that none of the test drinks or the placebo drink 
exhibited significantly better taste (p>0.05). However, the BCAA-sports drink, the 
Whey protein-sports drink and the placebo drink was shown to taste better than the 
Peptopro®-sports drink. 
 
To investigate the effects of the sports drinks on performance, two elite trained 
cyclists were supplemented with the test drinks and the placebo drink during 
interval-trials on a cycle ergometer equipped to measure power output during blinded 
tests. The power output was compared to the heart rate of each test participant. The 
placebo drinks contained 8% carbohydrates but no caffeine or amino acids. The 
results indicate that all three sports drinks either were considered equal, or improved 
the performance, as compared to the placebo drink. All drinks were considered to 
taste well during exercise. These findings indicate that the three sports drinks 
developed during this project work, improved performance and tasted well. 
However, it is desired to improve the taste of both the Peptopro®-sports drink and the 
Whey protein-sports drink. Alternative drinks containing no caffeine should be 
developed in order for the athlete to intake large quantities of the developed sports 
drinks during prolonged exercise. 
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FÖRORD 
 
Detta examensarbete som ingår i Programmet för Nutrition och livsmedelsvetenskap 
omfattar 20 veckors heltidsstudier, 30 hp. Arbetet har utförts på uppdrag av 
Energikakan AB och har förlagts vid Lyckeby Culinar AB, Fjälkinge. 
 
Jag vill här ta tillfället i akt att framförallt tacka Hans Rydin, min handledare på 
Culinar AB, som även utförde osmolalitetsmätningar på Lantmännen Reppe AB i 
Växjö, för all hjälp och stöd. Jag vill även tacka övriga medarbetare på Culinar AB 
för hjälp och deltagande i smaktester. 
 
Jag vill även rikta ett stort tack till Håkan Andersson, min handledare på Högskolan i 
Kalmar som också varit ett stort stöd. 
 
Slutligen vill jag även tacka Thomas Lövkvist och Joakim Åleheim för deltagande i 
de prestationstester som utförts. 
 
Kristianstad januari 2008 
 
Petter Jonsson 
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1. INTRODUKTION 
 
 
1.1. Mål 
Målet med detta examensarbete är att ta fram en ny sportdryck för 
uthållighetsidrottare, vilken kan konsumeras under arbete. Produkten ska vara 
lättdrucken under träning och vara prestationsförhöjande i större utsträckning än 
befintliga produkter, vilka ofta baseras på kolhydrater och elektrolyter. Därutöver ska 
drycken innehålla protein/aminosyror, och därmed uppvisa fler positiva egenskaper 
än dem som traditionella sportdrycker ger. Vidare ska innehållet av makro- och 
mikronutrienter vara väl balanserat. De ingående ingrediensernas effekter i koppen 
skall också klargöras i arbetet. 
 
En litteratursökning genomfördes först för att hitta en produktsammansättning som 
kunde antas gynna prestationsförmågan på bästa sätt. Därefter blandades produkten 
varpå smaksättningen och den upplevda prestationen undersöktes av olika 
testgrupper. 
 
Energikakan AB har formulerat följande önskan rörande produkten: den ska varken 
vara söt eller sur, utan snarare ganska neutral i smaken, samt vara lättdrucken under 
arbete. Det ska vara smakligt att dricka stora volymer av drycken i samband med 
träning och tävling. 
 
 
1.2. Bakgrund 
Idrottsrörelsen har de senaste åren placerat större fokus på att förstå kostens påverkan 
på prestationsförmågan. Detta har skapat en allt bredare marknad för olika typer av 
kosttillskott. Dessa produkter har varierande forskningsstöd men ska komplettera 
kosten för att optimera idrottsutövarens prestationer. De tillskott som idag finns på 
marknaden kan indelas efter huruvida de bör intas före, under eller efter 
träning/tävling. 
 
Den grupp idrottsmän som mest använt sig av kosttillskott är främst styrkeidrottare. 
Dock börjar allt fler uthållighetsidrottare idag efterfråga tillskott anpassade för dem. 
De tillskott som kan ge en styrkeidrottare fördelar skiljer sig i flertalet fall från de 
tillskott en uthållighetsidrottare har nytta av. 
 
Uthållighetsidrottare har främst använt tillskott i syfte att fylla på glykogenlagren, för 
att därmed dryga ut den energikälla som kroppen lättast kan nyttja, d v s kolhydrater 
(glukos). På senare tid har produkter som innehåller både andra mikro- och makro-
nutrienter utvecklats i syfte att optimera idrottsutövarens prestation.  
 
Sportdrycker är ett vanligt förekommande kosttillskott. Uthållighetsidrottare har 
länge använt sig av dessa för att förbättra prestation: den första kom redan 1966 [1]. 
För styrkeidrottare brukar proteinhalten i sportdrycker vara hög, framförallt avseende 
drycker som konsumeras efter arbete. Syftet är då att förbättra återhämtningen och 
skapa en gynnsam miljö för nybildning av skelettmuskulatur. Uthållighetsidrottare 
efterfrågar framför allt drycker för optimering av prestationsförmågan. Vätskeintaget 
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är extra viktigt för uthållighetsidrottare då de under extrema förhållanden, såsom en 
varm sommardag under tropiska förhållanden, kan förlora upp emot 7-8 l vätska 
enbart från svett [2]. 
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Figur 1. Ungefärligt innehåll i 4 etablerade sportdrycker som återfinns på den svenska marknaden [1, 3, 4, 5]. 

 
 
Sportdrycker för uthållighetsidrottare (exempelvis Powerade® och Gatorade®) 
innehåller oftast glukos, sukros, maltodextriner och fruktos i varierande volymer och 
kombinationer [1, 3]. Den gynnsamma effekten av glukos och maltodextriner är väl 
dokumenterad, men motivet till att tillföra fruktos eller sukros är svagare [6, 7]. 
Sukros kan ha ett visst värde att inta i en sportdryck eftersom det till 50 % består av 
glukos och är en billig råvara, men fruktos metaboliseras i levern och kan endast 
lagras som leverglykogen. Fruktos är därför inte lika effektivt som glukos i syfte att 
tillföra energi under arbete [6, 7]. Även elektrolyter tillförs vanligen, främst då 
natrium, magnesium, kalcium och kalium i olika kombinationer. Motivet till detta är 
främst att motverka vätskeförluster och kramp som följd av svettningar under 
träningen [2]. 
 
Gatorade® var den första sportdrycken på marknaden och Gatorade®-produkter säljs 
fortfarande över hela världen. Dess funktion sades vara att återställa/upprätthålla 
elektrolytbalansen, samt att återställa/upprätthålla vätskebalansen. Dess mest 
uppenbara funktion är emellertid att med sockrets hjälp bidra till att upprätthålla 
blodsockernivån och på så vis motverka glykogennedbrytning från lever och muskler 
[1]. 
 
Det händer ofta att sportdrycker förväxlas med energidrycker trots att de skiljer sig åt 
i såväl syfte som konsumtion. Energidryckerna har många fördelar som kan vara av 
värde också i sportdrycker. Energidrycker har syftet att göra konsumenten piggare 
(ofta genom en tillsats av koffein) medan sportdrycker har syftet att förbättra 
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prestationen. En kombination av sportdrycker och energidrycker bör kunna förbättra 
prestationsförmågan ytterligare relativt traditionella sportdrycker [8].  
 
Ingredienser med potentiellt goda egenskaper som ingredienser i sportdrycker 
kommer att beskrivas i resterande del av introduktionsavsnittet. 
 

 

1.3. Koffein 
Intag av koffein under träningen har visats effektivt ur flertalet synvinklar. Koffein 
döljer trötthetskänslor och förbättrar prestationsförmågan samt har smärtlindrande 
egenskaper vid muskelkontraktion och helkroppsträning (vilket är av intresse för 
uthållighetsidrottare). I de studier där prestationshöjande effekter hos koffein har 
kunnat visas, har vanligen höga doser på upp emot 6 mg/kg kroppsvikt använts. Så 
pass höga doser kan orsaka yrsel och illamående hos känsliga konsumenter. Eftersom 
stora variationer föreligger med avseende på dos-responssambandet på individnivå, 
kan samma dos som ger en individ ökad prestationsförmåga orsaka en annan individ 
yrsel och illamående [8].  
 
 
1.3.1. Hur koffein verkar 

Koffein har vid ett flertal studier visats minska den uppfattade ansträngningsgraden 
under och efter uthållighetsarbete. Mekanismen bakom denna effekt är ofullständigt 
känd. Den upplevda tröttheten är signifikant relaterad till förändringar i maximal 
syreupptagningsförmåga (VO2max). Det är också värt att notera att det är den 
upplevda tröttheten under träningen som minskas av koffein, medan den upplevda 
tröttheten efter träning inte tycks påverkas [8]. Koffein kan effektivisera 
syreupptagningen genom att stimulera de respiratoriska musklerna, vilket leder till 
ökad ventilationsvolym och förbättrad prestationsförmåga [8, 9]. 
 

 
Figur 2. Koffein har en struktur som liknar den hos adenosin. 

 
 
Koffein är strukturellt likt adenosin (figur 2) och tros ha sin verkan genom 
antagonism av adenosin A1- och/eller A2a-receptorerna. Dessa finns på många 
ställen runt om i kroppen såsom i CNS och i njurarna. Koffein passerar obehindrat 
blodhjärnbarriären (BBB) och koffeinets intrång i hjärnan leder till ökad sekretionen 
av neurotransmittorn dopamin, som i sin tur motverkar trötthet. Att koffein blockerar 
adenosinreceptorer i njurarna kan kopplas till ökad urinmängd. Koffein är därför lätt 
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vätskedrivande. Det är emellertid troligt att koffein även verkar genom andra 
mekanismer (bland annat genom att hämma nedbrytning av cAMP) [8] 
 
 
1.3.2. Dosering av koffein 

Vid intag av 240 mg koffein relativt placebo påverkades inte aktiviteten hos det 
autonoma nervsystemet signifikant för 10 frivilliga försökspersoner i vila. Inte heller 
påvisades någon negativ effekt på blodtryck, kroppstemperatur, hjärtfrekvens eller 
mag-tarmkanal av denna dos. Testgruppen bestod av nio män och en kvinna med 
medelåldern 22,1 år samt medelvikten 59,9 kg. Samtliga försökspersoner var friska, 
vana koffeinkonsumenter, asiater och icke-rökare. Inga drastiska negativa effekter 
observerades hos testgruppen. Däremot upplevde koffeingruppen sig vara signifikant 
piggare än placebogruppen (p<0,05) under den timme som följde efter koffeinintaget 
(figur 3). Studien var dubbelblind och av crossover-typ [10].  
 
 

 
Figur 3. Medelvärden för försöks- och placebogruppens uppskattade relativa trötthet i vila efter intag av 240 mg 
koffein/koffeinfritt placebo. Skalan är 5-gradig där 5 betyder piggast och 0 tröttast (* p<0,01) [10] . Med tillstånd 
av The Journal of Nutrition©. 

 

 

1.4. Vatten 
Vätskeförluster orsakar minskad kontraktil styrka och minskad kontraktil hastighet 
hos aktin och myosin [11]. Därför är det viktigt att vätskebalansen i kroppen hålls så 
intakt som möjligt för att optimera prestationen. Under ett maratonlopp förloras ofta 
flera procent av kroppsmassan i vätska vilket medför minskad prestationsförmåga 
om inte den förlorade vätskan ersätts [11]. 
 
Vätskeintag under träning rekommenderas men högt vätskeintag i kombination med 
höga doser elektrolyter kan leda till försämrad prestation och i sällsynta fall 
hyponatriemi (för lågt natriuminnehåll i blodet, plasmakoncentrationen<135 mmol/l) 
med i ett första skede illamående och huvudvärk som följd. Det normala är 
emellertid att idrottsmän som genomför långtidsuthållighetsidrott intar för små 
volymer vätska snarare än för stora [12]. För att i samband med intag av dryck, 
effektivisera vätskeupptaget under arbete tillsätts elektrolyter [2]. 
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1.5. Elektrolyter 
 
1.5.1. Na

+
 och K

+
 

Elektrolyter tillsätts till sportdrycker med andledning av att man vill motverka 
muskelkramper, upprätthålla jonbalansen och förhindra vätskeförlust [2, 11]. För att 
Na+/K+-pumpen och upptaget av glukos till cellen ska fungera korrekt är det viktigt 
att balansen mellan Na+ och K+ inte ändras för mycket under träning. Under arbete 
förloras både K+ och Na+ via svett. Därför är det tänkbart att intag av både K+ och 
Na+ under träning kan ha gynnsam effekt på prestationsförmågan. Svettning och 
därmed vätskeförluster resulterar i en ökning av osmolaliteten i blodplasma. Na+ 
finns oftare i extracellulärvätska medan K+ i högre utsträckning återfinns i 
intracellulärvätska [2, 13]. 
 
Alltför stora förluster av Na+ via urin och svett motverkas av hormonet aldosteron, 
som utsöndras från binjurebarken om plasmanivån av angiotensin (hormon som 
kontrollerar blodtrycket) höjs. Ökad sekretion av aldosteron leder till ökat återupptag 
av Na+ och vatten i njuren. Antidiuretiskt hormon (ADH) är ett hormon som också 
signalerar återupptag av främst vatten, men även Na+, i njuren. ADH utsöndras från 
neurohypofysen som svar på ökat plasmaangiotensin, sänkt blodtryck samt ökade 
elektrolythalter i plasma [2, 14].  
 
Na+-intag under uthållighetsträning har visats resultera i minskad vätskeförlust via 
urin, medan vätskeförlusten genom svett inte påverkas märkbart [2, 15]. Under 
långtidsuthållighetsträning motverkar Na+-intag vätskeförlust och förhindrar 
uttorkning om vätskeintaget understiger vätskeförlusten via svett. Na+ är viktigt för 
att återställa extacellulärvätskan medan K+ och glukos är viktigt för återställande av 
intracellulärvätskan. Högt Na+-intag återfyller framförallt på extracellulärvätskan, 
medan ett lägre Na+-intag i samband med stora volymer vätska är gynnsamt för 
intracellulärvätskan [2, 15]. Om vätskeintaget matchar förluster via svett påverkas 
inte osmolaliteten i blodplasma nämnvärt, om förlusterna överstiger intaget kommer 
dock blodplasma-osmolaliteten att påverkas [14]. Uthållighetsidrottare dricker 
vanligen mindre än 0,5 l/timme och därför kan det antas att Na+ i sportdrycker kan 
medverka till att minska vätskeförluster [2]. 
 
Då mängden svett påverkas av yttre förhållanden som temperatur, grad av 
ansträngning och den tidsmässiga omfattningen av uthållighetsträningen, är det svårt 
att bestämma optimalt vätskeintag samt Na+-intag och K+-intag. Uthållighetsidrottare 
kan förlora runt 1,5 l vätska via svett per timme och bör därför dricka både före, 
under och efter träning/tävling. Na+-intag stimulerar, utöver vätskeupptag, även 
glukosupptaget i tarmen [2]. 
 
Någon mekanism för att minimera K+-förluster under arbete existerar inte. Därför är 
det viktigt att inta K+ under långtidsuthållighetsträning i syfte att undvika förändrad 
jonbalans och i värsta fall hypokalemi. Intaget av K+ får heller inte vara så stort att 
hyperkalemi inträder. Ett K+-intag på 0,6 ± 0,1 mmol/l har studerats på unga friska 
fysiskt aktiva människor under arbete. K+-förlusterna via svett uppmättes då till 
5,5 ± 1,4 mmol/l varav största delen av förlusterna härrörde från intracellulär vätska. 
K+-förlusterna från urinen (vars sammansättning skiljer sig kraftigt med avseende på 
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individ) efter träning skiljde sig med avseende på Na+-intaget. K+-förlusterna ökade 
med ökat Na+-intag [16]. 
 
Efter träning hade inte Na+-intag >25 mmol/l (0,575 g/l) tillsammans med 
kolhydrater (maltodextrin) någon ytterligare positiv effekt på kroppens vätskebalans 
vid studie av unga friska tränande människor [15]. Intag på 102 mmol Na+/l (2,345 
g/l) har utan kolhydrater i samband med stora volymer vätska (150 % av det som 
förlorats under arbete) visats gynna hastigheten för återställandet av vätskebalansen 
hos unga friska aktiva människor efter arbete. Dock påverkades K+-balansen kraftigt 
negativt [16]. Minst 680 mg Na+ bör intas per timme under uthållighetsträning som 
pågår under 4 timmar eller längre tid. Ett alltför högt intag av Na+ leder dock till 
sekretion av K+ via urinen [2].  
 
Om vätskeintaget är väldigt rikligt och förlusterna är stora, till exempel under 
långtidsuthållighetsidrott i varmt klimat, kan ett Na+-innehåll på upp emot 30–50 
mmol/l (1,7–2,9 g/l) vara optimalt i syfte att återställa vätskebalansen [12, 17]. Detta 
ökar dock produktens osmolalitet relativt ett längre Na+-innehåll. 
 
 
1.5.2. Fosfat 

I normala fall är fosfatbrist ovanligt, men träning kan öka behovet av fosfat eftersom 
träning leder till att muskelfosfat förloras till blodet. Till exempel har maratonlöpare 
högre vilonivåer av fosfat än otränade människor: blodfosfatnivåer kan öka från 
0,75–1,35 mmol/l (vilonivåer) till över 1,5 mmol/l. Detta är kopplat till minskade 
fosfatnivåer i muskulaturen [11]. 
 
Fosfatbrist minskar prestationsförmågan. Låga blodfosfatnivåer kan motverkas av 
fosfatsupplementering. Fosfatsupplementering kan motverka laktatproduktion, öka 
VO2max och fördröja tiden till utmattning. Detta förutsätter att blodets fosfatnivåer är 
suboptimala och att intaget av fosfat från kosten inte är tillräckligt [11].  
 
 

1.6. Kolhydrater 
De i sportdrycker vanligast förekommande kolhydraterna är glukos, maltodextrin, 
fruktos och sukros. Fruktos och sukros tar längre tid att förbränna och att fruktos 
måste metaboliseras i levern gör dessa till mindre effektiva energikällor. Detta gör 
glukos och maltodextriner till lämpligare kolhydratkällor i sportdrycker, trots att 
kroppen klarar av att ta upp samma mängd sukros som t ex glukos under arbete [6, 
18]. Glukos och maltodextriner tas upp snabbare än fruktos och kan till skillnad från 
fruktos lagras som muskelglykogen [18, 19, 20].  
 
 
1.6.1. Muskelglykogen 

En idrottsman som väger 80 kg med ca 15 % kroppsfett har ungefär 450 g 
kolhydrater lagrade som glykogen, när dessa depåer är välfyllda (stora variationer 
föreligger på individnivå). 450 g kolhydrater motsvarar ca 1800 kcal vid förbränning. 
Långtidsuthållighetsarbete så som ett maratonlopp kräver dock mer energi än 1800 
kcal från start till mål (det krävs mellan 2500–5000 beroende på individ) [11]. 
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Huvuddelen glykogen finns lagrat i muskulaturen men glykogen kan även lagras i 
levern. Leverglykogenets syfte är primärt att upprätthålla blodglukoshalten medan 
muskelglykogen är den mest effektiva energikällan i syfte att snabbt generera 
adenosintrifosfat (ATP) till muskelarbete [21]. Det är tveksamt i vilken utsträckning 
nybildning av muskelglykogen kan ske under arbete. Blodsockret kan också 
användas som energikälla och genererar mer ATP på kort tid än fett. 
Muskelglykogen kan användas direkt för att skapa ATP medan blodglukos måste 
fosforyleras före användning som energi; här är enzymet Hexokinas begränsande 
[11].  
 
Välfyllda muskelglykogennivåer innan träning är en förutsättning för optimal 
prestationsförmåga [21]. Det primära skälet till varför kolhydrater bör tillföras under 
muskelarbete är för att blodsockernivåerna skall kvarhållas på en hög nivå efter det 
att leverglykogenet tömts och för att minska förbrukningen av muskelglykogen så att 
detta räcker längre under arbete. Om blodsockret sjunker minskar 
prestationsförmågan [6].  
 
Intag av kolhydrater under arbete leder till minskad användning av fria fettsyror 
(FFA) [6]. Hastigheten för ATP-syntes är från fett uppskattas vara ca 0,5 mol/minut, 
medan motsvarande siffra för kolhydrater uppskattas vara 1 mol/minut. Under arbete 
av hög intensitet kan ATP-bildningen från kolhydrater nå 2,4 mol/minut [11]. 
Kolhydratsupplementering (glukos) under arbete har visat sig minska användningen 
av muskelglykogen under långtidsuthållighetsarbete om intensiteten är låg eller 
medelhög. Detta kan kopplas till det förhöjda plasmainsulinsvar som kolhydrater ger.  
Insulin stimulerar upptag av glukos via blodet, vilket är en förutsättning för eventuell 
resyntes av glykogen under arbete [22]. 
 
Under arbete sker hela tiden en metabolism av kolhydrater, fett och till viss del även 
protein kopplad till syntesen av ATP. Detta sker för att tillgängliggöra tillräckligt 
med ATP för muskelarbete. Om arbetet pågår under lång tid och med en lägre 
intensitet kan kroppen lättare använda sig av fetter som energikälla. För högintensivt 
arbete används primärt muskelglykogen vilket är den effektivaste formen av energi i 
kroppen. Det indikerades vid en randomiserad dubbelblindad studie av 10 aktiva 
tränade cyklister att ett intag av 0,7 g/kg kroppsvikt av kolhydrater (50 % glukos och 
50 % maltodextrin) bidrog till att kroppen använde sig av mindre muskelglykogen 
under arbete, framförallt under den första timmen. Resultaten gällde både för typ I- 
och typ II-muskelfibrer. Förklaringen antas vara ett upptag av intagen glukos till 
blodet och oxidation av blodglukos som energikälla som komplement till 
muskelglykogenet. 0,7 g glukos/kg kroppsvikt och timme resulterade i att 
användningen av muskelglykogen minskade med 38±19 % i typ I- och 57±22 % i typ 
II-fibrer för uthållighetstränade cyklister vid arbete av medelhög intensitet [6].  
 
 
1.6.2. Kolhydratsupplementering 

Att muskelglykogenanvändningen under arbete har visat sig minska till följd av 
kolhydratsupplementering [6] indikerar att det kan vara lämpligt att påbörja intaget 
av kolhydrater när aktiviteten påbörjas. När muskelglykogenlagren tar slut tvingas 
den aktive sänka arbetets intensitet. Vid högintensiv träning leder troligen inte 
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kolhydratintaget till lika effektivt glykogensparande som vid lågintensivt arbete. 
Däremot kan minskningen av blodsockernivåer reduceras på detta vis. Blodglukos 
kan inte ensamt täcka upp för kolhydratbehovet för upprätthållandet av en 
intensitetsnivå över 75 % av VO2max efter det att musklernas glykogendepåer tömts 
[18, 22]. 
 
Det är idag en accepterad utgångspunkt att prestationen vid 
långtidsuthållighetsträning begränsas av hur stor mängd glykogen som finns lagrad i 
lever och muskulatur. Likaså är det en accepterad hypotes att dessa glykogenförråd i 
vila ökar när kolhydratintaget är högt (till dess att de är fyllda). 
Glykogensynteshastigheten är högst i den muskulatur vars glykogenförråd tömts 
under arbete. Vid muskelarbete töms i första hand glykogendepåerna nära den 
arbetande muskulaturen [20]. 
 
Enligt generella riktlinjer bör en aktiv idrottsman under arbete konsumera 1–1,2 g 
kolhydrater per timme och kg kroppsvikt [23]. Därför rekommenderas att 
kolhydratinnehållet i en sportdryck bör hållas mellan 5–8 % [17] även om 
rekommendationer av så låga intag som 3–5 % också förekommer [12]. Dessa 
rekommendationer avsåg dock sukros och glukos; användning av glukospolymer av 
hög molekylvikt kan möjligen motivera ett högre intag. Det finns emellertid inget 
vetenskapligt stöd för högre intag än 66 g kolhydrater per timme under arbete [18]. 
Ett sukrosinnehåll på 8–10 % av dryckens totala vikt har visat sig fördröja 
magtömningshastigheten och därmed minska upptagshastigheten [2].  
 
En dubbelblindad studie av friska unga människor visade att oxidationen av exogena 
kolhydrater inte överstiger 1,0–1,1 g glukos per minut under arbete, vilket tyder på 
att tillförsel överstigande 66 g glukos per timme troligen är överflödigt under arbete. 
Denna studie omfattar glukos, maltodextriner och sukros och vid intag över 1,1 g 
glukos ökade alltså inte kolhydratoxidationen [18]. 
 

 

1.6.3. Osmolalitet och molekylvikt 

Osmolalitet är ett mått på antalet osmotiskt aktiva partiklar per massenhet 
(mosmol/kg) som ingår i en lösning och lösningens osmolaliteten erhålls genom dess 
fryspunkt. Blodets osmolalitet är 300 mosmol/kg [19] vilket medför att alla lösningar 
med högre osmolalitet definieras som hypertona och alla med lägre osmolalitet som 
hypotona. I sportdrycker föredras hypotona lösningar [19, 20] eftersom dessa 
passerar magsäcken och når tunntarmen snabbare än isotona eller hypertona 
lösningar. Det är i tunntarmen absorptionen av glukos sker [19, 20].  
 
För alla näringslösningar är det, förutom lösningens osmolalitet, främst två faktorer 
som avgör hastigheten på magsäckspassagen. Den första är volymen på 
näringslösningen (och därmed volymen på kymet och magsäcken). Ju större 
kymusvolym, desto snabbare passerar innehållet ut i tolvfingertarmen. Detta regleras 
av receptorer placerade i magsäckens mucosa vilka känner av magsäckens volym 
Den andra faktorn är näringslösningens energitäthet, vilken är negativt korrelerad 
med hastigheten av magtömningen. Magtömningen uppregleras vid utspänning av 
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magsäcken samt antrumkontraktion och nedregleras av pyloruskontraktion samt 
tolvfingertarmperistaltik [19]. 
 
Intag av kallvattenlösliga glukospolymerer av hög molekylvikt har i vila efter träning 
visats ge snabbare ökning av blodsockret (p<0,001) och förhöjda plasmahalter av 
insulin (p<0,01) jämfört med en glukospolymer av låg molekylvikt (t ex 
maltodextriner). Detta har påvisats i en dubbelblindad studie av 8 friska manliga 
studenter som först tömt sina glykogendepåer genom att cykla vid 73 % av VO2max 
till utmattning [24].  
 
Glukospolymer med hög molekylvikt och viskositet samt låg osmolalitet (Vitargo®) 
tas upp och byggs in som muskelglykogen effektivare om den intas inom två timmar 
efter glykogentömmande aktivitet relativt glukosoligomerer med låg viskositet och 
låg molekylvikt samt högre osmolalitet (stärkelsesirap). 70 % mer glykogeninlagring 
under dessa två timmar har påvisats (p<0,05) vid en randomiserad enkelblindad 
studie [20] trots att en hög viskositet egentligen kan väntas medföra att 
näringsupptaget tar längre tid [19, 20]. Förhöjda blodglukoshalter och insulinhalter 
till följd av glukospolymerens höga molekylvikt förklarar glykogeninlagrings-
hastigheten av högmolekylära glukospolymerer, då insulin är en förutsättning för att 
glykogeninlagring ska kunna ske effektivt [24]. 
 
 
1.6.3.1. Mätning av osmolalitet 
För bestämning av osmolalitet för en lösning används en osmometer vilken mäter 
den fryspunktssänkning som de osmotiskt aktiva partiklarna ger relativt rent vatten. 
En liten mängd prov fryses snabbt och temperaturen mäts med hjälp av en 
temperaturkänslig termistor-probe som är kalibrerad i enheten mosmol/kg. Detta 
kallas cyroskopisk osmometri [25].   
 

 

1.6.3.2. Vitago®-kolhydraten 
Kolhydraten Vitargo® är en kallvattenlöslig glukospolymer. Dess medelmolekylvikt 
(Mw) är mellan 500 000–700 000 g/mol vilket kan jämföras med glukos (180 g/mol) 
och maltodextrin (1 000 – 10 000 g/mol). Vitargo® tillverkas genom hydrolys av 
stärkelse. På grund av sin höga molekylvikt kan Vitargo®-kolhydraten deklareras 
som stärkelse [26]. 
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Figur 4. Jämförelse av olika glukospolymerers söthet relativt glukos (1.0) Publicerad med tillstånd av Danisco 
A/S© [27]. 

 
 
Vitargo® smakar ej sött till skillnad från kortare glukospolymerer (figur 4). Vitargo®-
innehållande produkter sötas därför med artificiella sötningsmedel för att ge aptitlig 
smak [26]. 
 
 
1.7. Proteiner/fria aminosyror (AA) 
Det har påvisats prestationshöjande [22, 28, 29] och antikatabola [30, 31, 32] 
egenskaper från sportdrycker baserade på protein/AA tillsammans med kolhydrater 
relativt sportdrycker utan protein. Därmed kan tillsatt protein/AA bidra med goda 
egenskaper i en sportdryck för långtidsuthållighetsidrottare. 
 
 
1.7.1. Upptagshastighet 

För upptagshastigheten i vila har det visats vara mest effektivt att tillföra protein/AA 
i oligopeptidform då dessa har den snabbaste upptagshastigheten (i alla fall i vila). 
Aminosyror i di- eller tri-peptidform tas upp snabbare ut till blodet än fria AA eller 
hela proteiner. Hela proteiner tar längst tid för spjälkning och upptag [33]. 
 

 

1.7.2. BCAA 

Tillskott av grenade aminosyror (BCAA) har visats fördelaktiga vid aerobisk träning. 
BCAA-supplementering har visats minska muskelproteinnedbrytningen [30, 31, 32] 
och kan fördröja tiden till uttömning av glykogendepåerna i muskulaturen [34] samt 
motverka trötthet och eventuellt förbättra prestationen [29, 35, 36]. Supplementering 
av BCAA har även visats öka insulinsekretion i vila [37]. 
 
BCAA i en sportdryck kan verka muskelglykogensparande under träning vid låg till 
medelhög intensitet. I en randomiserad enkelblindad studie av crossover-typ fick sju 
uthållighetstränade cyklister utföra arbete med reducerat muskelglykogenförråd. 
Resultaten visar att placebogruppen förlorat mer muskelglykogen, 28 mmol/kg, än 
BCAA-gruppen som förlorade 9 mmol/kg (p<0,05). BCAA-gruppen 
supplementerades med 7,5 g BCAA medan placebogruppen fick inta smaksatt vatten 
[34].  
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1.7.3. BCAAs påverkan på serotoninpoduktionen 

BCAA-intag under långtidsuthållighetsträning kan resultera i minskad 
serotoninproduktion i hjärnan, vilket i sin tur kan leda till att trötthetskänslor 
motverkas. Serotonin bildas från tryptofan och processen, där 5-hydroxitryptofan 
först bildas och måste dekarboxyleras för att erhålla tryptofan, katalyseras av 
enzymet tryptofanhydroxylas. En förutsättning för serotoninbildning är att tryptofan 
från blodplasma passerar BBB. Tryptofanhydroxylas blir aldrig mättat på substrat 
och därför styrs hastigheten främst av serotoninbildningen genom förändringar i 
plasmakoncentrationen av fritt tryptofan och transport av tryptofan över BBB. Höga 
nivåer av serotonin tros inducera trötthet, som tvingar den tränande att sluta arbeta 
fysiskt eller reducera intensiteten av arbetet [29, 35, 38, 39]. Serotoninproduktionen 
kan hindras av kolhydratintag under arbete. Kolhydratintaget förhindrar då hjärnans 
upptag av tryptofan genom en reduktion av mängden fritt tryptofan. Detta förklaras 
av ökad tillgång på kolhydrater, vilket leder till minskat behov av fett som 
energikälla och därmed minskad lipolys [35]. 
 
Tryptofan bundet till albumin transporteras ej över BBB.  Tryptofan är den enda 
aminosyra som binder till albumin i plasma, 90 % är bundet till albumin och ca 10 % 
finns i fri form i plasma vid energiballans i vila [35, 38]. Uthållighetsträning ökar 
halten fria fettsyror i blodet, vilket leder till att albuminbundet tryptofan konkurreras 
bort av de fria fettsyrorna. Detta leder till ökad kvot tryptofan:BCAA [29, 35, 39, 
40]. En råttstudie har påvisat att plasmahalten av fritt tryptofan ökar vid fysisk 
aktivitet och resultaten visar också att koncentrationen av både fritt tryptofan och 
serotonin i hjärnstammen och hypotalamus ökar till följd av detta. Om detta samband 
föreligger även för människor är oklart [29, 35]. 
 
Under långvarig träning tas BCAA upp av muskulaturen varpå plasmahalten 
minskar. Plasmahalten av fria fettsyror ökar genom lipolys. Dessa fettsyror 
konkurrerar med tryptofan om bindningen till albumin vilket leder till ökad mängd 
fritt tryptofan i plasma samt ökad kvot tryptofan:BCAA [29, 35].  
 
BCAAs möjligheter att förbättra prestationsförmågan och minska den efterföljande 
tröttheten efter uthållighetsträning beror av intensitet, tid, övrigt näringsintag samt 
personens fysiologiska status. Även muskelglykogenlagrens storlek (vilken är högre 
för tränade individer relativt otränade individer) påverkar [18, 40]. 
 
 
1.7.3.1. AA-transport över BBB 
AA kräver faciliterad transport för att ta nå hjärnan. För detta ändamål finns två olika 
typer av transportsystem, Na+ beroende Large Neutral Amino Acid transporter 
(LNAA)s och LNAAs oberoende av Na+. Transporten av essentiella neutrala AA 
(t.ex. BCAA och tryptofan) över BBB sker vanligen oberoende av Na+. Eftersom alla 
stora neutrala aminosyror använder sig av samma transportsystem för att ta sig över 
BBB kan alla dessa potentiellt verka hämmande på serotoninproduktionen [35, 39, 
40]. 
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LNAA-transportsystem kallat L1 (figur 5) är viktigast för transporten av neutrala AA 
till hjärnan och därför är det också över detta system som tryptofan primärt 
transporteras. En tävlan mellan tryptofan och de andra neutrala AA avgör 
tillsammans med tillgången av fritt tryptofan i blodet hur mycket tryptofan som tar 
sig in till hjärnan och därmed möjligheterna att producera serotonin [35, 39, 40]. 
 
Systemet L1 föredrar leucin och därför bör ett intag av framförallt leucin hämma 
serotoninproduktionen. Det finns även andra transportsystem via vilka tryptofan kan 
transporteras över BBB men endast i mindre skala och även i dessa fall konkurrerar 
tryptofan mot NAAs, framförallt BCAA[35, 39, 40]. 
 
 

 
Figur 5. De olika transportsystemen över vilka AA kan passera BBB. L1 är det viktigaste systemet för transport 
av BCAA och tryptofan. Publicerad med tillstånd av The Journal of Nutrition© [39]. 

 
 
1.7.4. BCAA-supplementering och prestation 

Den prestationshöjande effekt som BCAA kan ge är möjligen psykologisk snarare än 
fysisk. En enkelblindad studie av 193 erfarna maratonlöpare indikerade ökad 
prestationsförmåga genom BCAA-supplementering. Samtliga studiedeltagare hade 
ett personbästa under 3 timmar och 30 minuter. I försöket utgjorde samtliga sin egen 
kontroll. Prestationen uppmättes som den tid det tog för varje försöksperson att 
springa de sista 31,7 km i förhållande till de första 10,5 km. Tidskvoten (42,2–10,5) 
km/10,5 km mättes för varje försöksperson. Tiden mättes efter 10,5 km, 21 km och 
målgång. Jämförelse mellan de olika deltiderna före och efter BCAA-
supplementeringen gav svar på hur mycket snabbare löparna sprungit med 
supplementering jämfört mot utan supplementering [29].  
 
Supplementering av totalt 16 g BCAA (50 % valin, 30 % leucin och 20 % isoleucin) 
inleddes vid 10,5 km (smaksatt vatten användes som placebo). Därutöver var 
kolhydratintaget fritt för samtliga deltagare. För de bästa löparna (de som sprang 
under 3 timmar och 5 minuter) registrerades ingen signifikant prestationshöjande 
effekt. För de långsammare löparna kunde dock en 3 %-ig ökning (p<0,05) av 
prestationsförmågan konstateras (motsvarar 5–6 minuter i detta lopp) [29]. Denna 
ökning av prestation förklarades av att de långsammare löparna antogs vara mindre 
tränade även mentalt och därför kunde förväntas ha svårare att stå emot den mentala 
trötthet som uppstår under ett maraton medan de snabbare löparna inte påverkades 
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lika starkt av trötthetskänslor. Det är också tänkbart att de långsammare löparna 
inledde långsamt för att sedan öka tempot under loppet, vilket i så fall inte indikerar 
någon prestationshöjande effekt av BCAA [29].  
 
I samma studie rapporterades även ett crosscountry-lopp på 30 km som avsåg 25 
löpare (ej samma som i maratonloppet). Försöksgruppen supplementerades där med 
7,5 g BCAA (med fördelningen 35 % leucin, 15 % isoleucin och 50 % valin) samt 5 
% kolhydrater. Placebogruppen supplementerades med 5 % kolhydrater. 
Kolhydratsdrinkar utöver dessa kunde fritt intas under försöket. Gruppindelningen 
skedde slumpmässigt [29].  
 
Den mentala prestationen mättes med hjälp av ”Stroop Color and Word Test” 
(CWT). Testet består av tre delar – ord, färger och färgade ord. Testdelarna finns på 
separata papper och testdeltagarna får delpoäng för varje avklarat delprov. Poäng 
delas ut för varje ord och färg som nämnts under 45 sekunder. Detta test mäter basala 
psykologiska processer och anses vara ett användbart verktyg för att mäta 
neuropsykologiska och igenkännande processer. 16 studiedeltagare ur crosscountry-
loppet valdes slumpmässigt ut för att utföra testet 1–2 timmar före loppet och 1–2 
timmar efter loppet. Testet upprepades 7 gånger per individ [29]. För placebogruppen 
noterades ingen signifikant skillnad i resultat mellan de prov som utfördes före 
respektive efter loppet. Testgruppen uppvisade emellertid signifikant (p<0,05) högre 
resultat för både ”ord” (5,5 % förbättring) och ”färgade ord” (8,2 % förbättring) efter 
loppet. Detta indikerar möjligheter att upprätthålla koncentrationsförmågan under 
arbete till följd av BCAA-supplementering [29]. 
 
 
1.7.5. BCAA och skelettmuskelkatabolism 

BCAA oxideras i skelettmuskler och denna oxidation uppregleras vid fysisk 
ansträngning. BCAA-katabolismen regleras i mitokondrierna. Branched-chain-α-keto 
acid dehydrogenase (BCKDH)-komplexet katalyserar det andra reaktionssteget i 
denna process, och är hastighetsbegränsande för oxidationen. BCKDH-komplexet 
regleras av fosforylering-defosforylering via BCKDH-kinas (fosforylering 
inaktiverar) [30, 31, 40].  
 
BCKDH-kinas tros vara den primära regulatoriska faktorn för aktiveringsgrad av 
BCKDH-komplexet. Ligander för Peroxisome Proliferator-Activated Receptor 
(PPAR)-α aktiverar detta komplex hos råttor. Därför antas fettsyraoxidation (t ex 
under uthållighetsträning) uppreglera katabolismen av BCAA. BCAA-tillskott under 
arbete kan därför, åtminstone teoretiskt, leda till minskad muskelkatabolism [31, 40]. 
 
BCAA är liksom öviga essentiella aminosyror (EAA) nödvändiga för proteinsyntes, 
men deras nedbrytningsprodukter vid oxidation, grenade α-ketosyror (BCAK), är 
toxiska i höga doser. Det är därför viktigt att inte överdriva intaget av BCAA så att 
kroppen hinner göra sig av med överskottet även om den humantoxiska dosen är hög. 
Enstaka dagsintag av BCAA som supplement om mellan 10–30 g utöver det som 
normal kost bidrar med förefaller inte vara skadligt för friska individer. Extrema 
intag kan dock leda till njurskador, ökade nivåer av blodlipoproteiner och 
dehydrering [40]. 
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BCAA kan under fysisk aktivitet användas för energiproduktion via oxidation i 
muskelvävnad. Så är inte fallet för andra EAA, vilka nyttjas endast i leverns 
mitokondrier. Detta kan innebära att BCAA är extra utsatta vid träning och att 
supplementering därmed möjligen kan motiveras under arbete. Hos försökspersoner 
med tömda glykogendepåer har leucin visats oxideras i högre grad än andra AA [30, 
31, 40].  
 
Fysisk aktivitet ökar energiförbrukningen och stimulerar aminosyrakatabolismen. 
Uthållighetsträning har visats aktivera BCKDH-komplexet, och därmed stimulera 
BCAA-oxidation, hos människor och råttor [31, 40]. Lågproteindiet (intag under 
dagsbehov) ökar aktiviteten av BCKDH-komplexet genom defosforylering av 
enzymet hos råttors lever. Denna aktivitet ökades ytterligare när försöksdjuren 
utsattes för fysisk aktivitet [31]. 
 
Lägsta verksamma dos BCAA i syfte att motverka muskelproteinnedbrytningen är 
ännu inte klarlagd men föreslagen fördelning är 2:1:1 (leucin:valin:isoleucin) [30, 36, 
38] då leucin är den mest potenta BCAA. Leucin stimulerar proteinsyntes [40, 41], 
vilket de andra BCAA inte gör, och motverkar katabolism (i likhet med övriga 
BCAA). Leucinrik diet har visats sänka plasmakoncentrationerna av isoleucin och 
valin hos råttor vilket tyder på att leucin ensamt verkar antikatabolt och/eller 
proanabolt på muskelvävnad [31]. 
 
Under en randomiserad kontrollerad dubbelblindad studie av crossover-typ följdes 8 
friska frivilliga personer, fyra män och fyra kvinnor. Dessa supplementerades med 1 
g leucin, 0,5 g isoleucin och 0,5 g valin, 20 g maltodextrin samt 0,5 g arginin. 
Försökspersonerna fick cykla vid 50 % av maxintensitet 126±13 W under 3x20 
minuter med vila 2x5 minuter däremellan. BCAA intogs tillsammans med 20 g 
maltodextrin. Placebo innehöll samma kalorimängd (20 g maltodextrin + 2,5 g 
dextrin). Prov och kontroll gavs 10 minuter inne i den första cykeln [30]. 
 
I syfte att mäta katabolism undersöktes nettobalansen mellan BCAA och fenylalanin 
över lårbensartären samt förändringar av BCAA-upptaget till arbetande muskulatur 
vid supplementering. Mer fenylalanin visade sig avgå från arbetande muskulatur hos 
placebogruppen än hos BCAA-gruppen, men signifikant skillnad mellan grupperna 
framträdde endast under den tredje cykeln (p<0,05). För arbete vid medelhög 
intensitet minskade BCAA muskelnedbrytningen. Fenylalaninförlusterna från 
arbetande muskulatur var under den tredje cykeln 5,0±7,4 µmol/25 min för BCAA-
gruppen och 35,9±13,2 µmol/25 min för kontrollgruppen (p<0,05) [30]. Ökad halt 
fritt fenylalanin i arteriellt blod indikerar muskelkatabolism, och en bibehållen/sänkt 
halt fritt fenylalanin i arteriellt blod indikerar att ingen uppreglering av 
proteinnedbrytningen i muskulaturen skett. En intressant detalj var att 
plasmaglukoshalten var högre under den tredje 20-minutersperioden för BCAA-
gruppen än för placebogruppen. Skillnaden var dock inte signifikant [30]. 
 
Hos BCAA-gruppen syntes, till skillnad från placebogruppen, ökade plasma-BCAA-
nivåer och ett upptag av BCAA till arbetande muskulatur. Både intracellulära och 
arteriella BCAA-nivåer ökade. Såväl test- som kontrollgrupp fick inta samma kost 
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med en standardiserad frukost bestående av 66,5 g kolhydrater, 21,2 g protein och 
31,3 g fett på morgonen samma dag som testerna genomfördes[30]. 
 
BCAA-oxidationen kan öka mellan 2–3 ggr under träning. Hastigheten begränsas av 
de enzymer som är involverade i BCAA-oxidation. Oxidation av kolhydrater och fett 
kan öka upp till 10–20 ggr under fysisk aktivitet. Ur detta perspektiv förefaller 
BCAA-supplementering i lägre doser än 2 g/timme tillräckligt för att kunna hämma 
skelettmuskelkatabolism [30, 40]. 
 
En enkelblindad studie av elitlöpare [32] gav ytterligare indikation på att BCAA 
hämmar muskelkatabolism. BCAA-supplementering (7,5–12 g) under träning ökade 
plasmanivåerna av BCAA medan placebo gav en minskning av BCAA i plasma. 
Placebogruppen (utan BCAA) fick till skillnad från BCAA-gruppen ökade nivåer av 
tyrosin och fenylalanin i plasma. Detta tyder på muskelnedbrytning hos 
placebogruppen men inte för BCAA-gruppen, åtminstone inte i samma utsträckning 
[32]. 
 
 
1.7.6. Vassleprotein i kolhydratsbaserade sportdrycker 

Om vassleprotein tillsammans med kolhydrater, under uthållighetsarbete, förbättrar 
prestationen relativt enbart kolhydrater är oklart. I Coca-cola®-sponsrad studie 
påvisades ingen förbättring i prestation när en kontroll baserad på kolhydrater 
(Powerade®) jämfördes relativt en sportdryck baserad på kolhydrater med tillsats av 
protein (testdrycken). Dryckerna intogs under 2 timmars cykling utförd av tolv 
manliga cyklister och under denna tid utfördes samma mängd arbete för både 
kontroll och prov (p<0,05). Efter dessa 2 timmars cykling följde 4 timmars 
återhämtning varpå ett nytt test utfördes då cykling genomfördes vid 85 % av VO2max 
till fysisk utmattning. Testgruppen (som intagit kolhydrater och protein) orkade där 
arbeta 24 % längre tid (p=0,054). Studien var dubbelblindad enligt crossover-typ [42]  
 
Kolhydrater i kombination med protein ger ökad insulinsekretion relativt enbart 
kolhydrater [22, 23, 33]. Detta indikerar två möjliga effekter: 1) Bättre 
glykogeninlagring och glukosupptag, såväl före som efter och eventuellt under 
träning: 2) Stimulering av AA-upptag och av proteinsyntes i samband med träning. 
Dock är det inte säkert att detta leder till bättre glykogeninlagring. I vila uppnås 
troligen maximal glykogeninlagringshastighet vid kolhydratintag om 1,2 g per kg 
kroppsvikt och timme [18, 23]. 
 
Vid en dubbelblindad randomiserad studie av crossover-typ jämfördes effekten av en 
dryck som innehöll 7,75 % kolhydrater och 1,94 % proteiner mot en placebodrink 
innehållande 7,75 % kolhydrater. I studien arbetade nio tränade cyklister vid 85 % av 
VO2 max till utmattning (föregånget av tre timmar på mellan 45 % och 75 % av VO2 

max). 200 ml provdryck respektive placebo delades ut var 20:e minut. Försöken 
upprepades två gånger och den proteininnehållande sportdrycken visades förlänga 
tiden till utmattning (26,9±4,5 min för testgruppen relativt 19,7±4,6 min för 
placebogruppen; p<0,05). Mekanismen bakom effekten är inte klarlagd men möjliga 
förklaringar är minskad muskelglykogenanvändning alternativt resyntes av 
muskelglykogenet under arbete, eller ökad uthållighet som följd av minskad 
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serotoninproduktion hos den aktive. En ytterligare förklaring skulle kunna vara att 
uthålligheten är en konsekvens av förhöjda nivåer av metaboliter som kan gå in i 
citronsyracykeln i muskulaturen, vilket skulle kunna medföra ökad ATP-bildning. 
Det är möjligt att prestationsförmågan ökas genom en kombination av dessa möjliga 
förklaringar [22]. Flertalet studier som mäter tid till utmattning har påvisat liknande 
resultat [22, 28, 42]. 
 
En sportdryck baserad på 7,3 % maltodextrin och 1,8 % vassleprotein förlängde tiden 
till utmattning för 15 manliga cyklister relativt en kontrolldryck baserad på 7,3 % 
maltodextrin. Under arbete vid 75 % av VO2 max orkade försöksgruppen 29 % längre 
än kontrollgruppen (106,3±45,2 min vs 82,3±32,6 min; p<0,05). Under arbete vid 85 
% av VO2 max orkade försöksgruppen 40 % längre än försöksgruppen (43,6±12,5 min 
vs 31,2±8,7 min; p<0,05). Studien var enkelblindad [28]. 
 
Ökad insulinsekretion kan förväntas leda till att muskelcellernas glukosupptag (och 
AA-upptag) stimuleras. Orsaken är en ökning av de insulinberoende GLUT-
transportörerna vid tarmepitelcellernas membran och därmed effektivare 
glukosupptag. Att tillföra protein/fria AA till kolhydrater har visats öka 
insulinsekretion i vila [22, 40]. Höga plasmanivåer av insulin stimulerar muskel och 
leverceller till glykogeninlagring (begränsad under arbete) medan låg plasmahalt av 
insulin stimulerar glukoneogenes och glykogenolys [7, 22]. 
 
Supplementering av kolhydrater under arbete vid hög intensitet har visats ge endast 
svag påverkan på plasmainsulinkoncentrationen. Vid låg och medelhög 
arbetsintensitet befanns plasmainsulinnivåerna öka vid kolhydratsupplementering. 
Tillförsel av protein skulle kunna öka detta insulinpåslag ytterligare [22]. 
 
Lämpligheten av proteintillsatser till kolhydratbaserade sportdrycker ifrågasätts i 
några studier [42, 43]. En invändning som framförts är att prestationstester så som 
ovanstående utgått från kolhydratintag som anses understiga optimum för 
uthållighetsidrott, varför resultaten inte med säkerhet kan överföras till verkliga 
förhållanden [43]. I de studier som påvisat en positiv effekt av proteintillsats till 
kolhydratsbaserade sportdrycker har tiden till utmattning, snarare än den totala 
förbättringen i tid under ett lopp på en viss distans, uppmäts [43]. 
 
Vid en studie där en sportdryck bestående av endast kolhydrater (6 %), en sportdryck 
bestående av kolhydrater (6 %) och protein (2 %) samt en sötad kontrolldryck 
jämfördes, fick tränade cyklister cykla 80 km på kortast möjliga tid. En 
prestationshöjande effekt på 4,4 % (P < 0,002) för både CHO-drycken (135±9 
minuter) och CHO+protein-drycken (135±9 minuter) påvisades relativt kontrollen 
(141±10 min). Några skillnader de båda testdryckerna emellan påvisades inte. 
Studien var dubbelblindad och av crossover-typ [43]. 
 
 
1.8. Smak 
Även om syftet med en sportdryck är förbättrad prestation är det viktigt att den också 
är välsmakande. Sensoriska tester (”smaktester”) är då lämpliga verktyg. Smaktester 
kan utföras antingen med en grupp tänkta konsumenter eller med smakpanel. Det 
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finns ett flertal testmodeller med syfte att analysera och förbättra den sensoriska 
upplevelsen av en produkt [44, 45]. 
 
Fördelarna med att användningen av en tränad smakpanel är att en mindre testpanel 
är tillräcklig för att erhålla signifikanta data. För ett konsumenttest krävs större panel 
men då kan å andra sidan produkten testas direkt på den tänkta målgruppen. På 
individnivå ger sensoriska tester subjektiva resultat, men samlade i en panel ger flera 
individers subjektiva bedömning ett objektivt resultat [44, 45]. 
 
De flesta sportdrycker innehåller sukros eller Aspartam (E 951) och Acesulfam K (E 
950) för att ge söt smak och på så sätt göra dem lättare att dricka. Ett nyare alternativ 
är Sukralos (E 955) som på molekylär nivå är triklorerat sukros. Människan saknar 
enzymer för att bryta ner sukralos, som därför inte ger någon för människokroppen 
tillgänglig energi. 
 
 

 
Figur 6. Sukralos relativa sötma är beroende av pH för lösningen det befinner sig i. Publicerad med tillstånd av 
Danisco A/S© [27]. 
 
 
Sukralos relativa sötma är pH-beroende [27]. Ju lägre pH i lösningen är desto mer 
sötma ger sukralos (figur 6). Detta gör det lämpligt att korrelera produktens pH mot 
dess sötma. Syrlighet är den smakegenskap som är starkast associerad med 
törstsläckning medan sötma och produktens viskositet är svagast associerad med 
törstsläckning [44]. 
 
Sportdrycker bör inte vara söta, men en viss sötma gör ändå att produkten blir lättare 
att dricka under arbete, och sötman kan även dölja andra bismaker som AA och 
andra komponenter kan bidra med. Sötman kan även lyfta andra smakkomponenter 
och aromer i produkten. För att ge produkten smak tillsätts även artificiella 
smakämnen, aromer som tillsammans med övriga komponenter bidrar till att göra en 
sportdryck välsmakande. 
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2. MATERIAL 
I detta avsnitt och efterföljande metodavsnitt beskrivs utrustning och kemikalier som 
använts samt tillvägagångssättet för arbetet. Även arbetets ingående försök och 
analyser behandlas i detta materialavsnitt och kommande metodavsnitt.  
 
Mot bakgrund av de fakta som presenterats i introduktionen bestämdes att tre 
sportdrycker med olika sammansättning samt protein-/AA-innehåll skulle utvecklas. 
På basis av ovan redovisad litteraturgenomgång har utgångspunkten varit att 
inkludera Vitargo®, BCAA/vassleprotein/hydrolyserat protein, koffein, Na+ och K+ i 
de tre sportdrycker vars framtagning redovisas nedan. 
 
Na+-innehållet bör vara 25 mmol/l, K+-innehållet bör vara 5,5 mmol/l och 
koffeinhalten per servering (0,75 l) bör vara 240 mg. Dosen BCAA bestämdes till 
0,47 % (3,5 g per servering; 0,75 l). Fördelningen mellan leucin:isoleucin:valin 
bestämdes till 2:1:1. Sportdryck baserad på helprotein eller hydrolyserat protein bör 
ha ett proteininnehåll om ca 2 % för färdig dryck [22, 28]. Nedan följer beskrivning 
av använt material och tillvägagångssätt för utveckling av sportdryckerna. 
 

 

2.1. Använda instrument 
Under arbetets gång användes en osmometer från Advanced instruments (modell 
3250) för osmolalitetsmätning. pH mättes med pH elektrod (Schott) och allt vägdes 
med analysvåg (Precisa XB 120 A). För att blanda sportdryckerna användes 
stavmixer (Braun). 
 

 

2.2. Kemikalier 
Under arbetets gång användes glukospolymer av hög molekylvikt (Vitargo® BAPcw, 
93 % TS), äpplesyra och citronsyra. Följande salter nyttjades: Optimal Super S (K-
di/trifosfat och Na-di/trifosfat i blandning: 32 % K+, 12 % Na+ och 50 % fosfat) som 
tillverkas av cfb Budenheim, NaCl, KCl och triNacitrat. Följande aromer användes 
under produktblandningen: citronarom, apelsinarom, ananasarom, pink-grapearom 
och äppelarom. Samtliga aromer var tillverkade av Sensient technologies. För att ge 
sportdryckerna söt smak prövades sukralos, aspartam och acesulfam K. Samtliga 
sportdrycker färgades med betakaroten 
 
 
Koffein (>99,8 % TS) samt olika protein-/AA-källor användes också under arbetets 
gång. De protein-/AA-källor som användes var: hydrolyserat kasein (nedbrutet 
kasein där AA föreligger i oligopepidform, Peptopro®) tillverkat av DSM, l-leucin 
(>99,8 % TS), l-isoleucin (>99,8 % TS), l-valin (>99,8 % TS), vassleprotein-isolat 
(Lacprodan Di-9213®: värme och pH-stabilt med innehåll av fosforsyra och 85 % 
protein) samt vassleprotein-koncentrat (Protearmor 82 SBLI®, innehåller 73 % 
protein). Båda vassleproteinerna tillverkas av Arla foods AB och samtliga BCAA 
levereras av Euro-Uni Sverige AB. 
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3. METODER 
Produktutvecklingen genomfördes i flera steg. Efter initial litteraturgenomgång 
påbörjades receptformulering med sikte på god smak, aptitlig färg och lämplig 
viskositet. Smaken undersöktes med en tränad smakpanel parallellt med 
produktutvecklingen. Samtidigt utfördes även pH-mätningar (tillsatsen sukralos 
söthetsgrad beror av produktens pH). Därefter undersöktes även produktens 
osmolalitet med en osmometer (Advanced instruments, modell 3250). Slutligen 
utfördes prestationstester av elitcyklister vid vilka de nya produkterna jämfördes med 
en redan etablerad produkt som var baserad endast på kolhydrater. Denna bedömning 
bestod dels i att de lämnade utlåtanden om smaken samt genomförde mätningar av 
effekt mot puls för att se hur produkterna påverkade prestationen hos testgruppen.  
 
 
3.1. Testdrycker och placebodryck 
Vid samtliga smak- och prestationstester användes samma placebodrink (Vitargo® 
+Elektrolyte citrus). Placebodrinken innehåller 8 % kolhydrater, är fri från koffein, 
AA och skiljer sig med avseende på elektrolytsammansättning (innehållande Mg2+ 
och Ca2+) jämfört mot testsportdryckerna. Placebodrycken är till skillnad från 
testdryckerna sötad med aspartam och acesulfam K [5]. 
 
Testdryckerna var de sportdrycker som utvecklats under detta examensarbete: 
BCAA-sportdrycken (tabell V), Vassleprotein-sportdrycken (tabell VI) och 
Peptopro®-sportdrycken (tabell VII). 
 
 
3.2. Litteratursökning 
Litteratursökningen utfördes i syfte att selektera AA-/protein-källa och övriga tänkta 
verksamma ingredienser samt dosering av dessa. 
 
 
3.3. Framtagning av recept och provblandning av produkter 
Efter litteratursökning och receptformulering påbörjades produktblandningen. För att 
hitta ungefärlig dosering av aromer, syror och sötning studerades recept för redan 
befintliga sportdrycker. Med avsikt att dölja bismaker varierades doseringen av 
aromer, syror och sälta för samtliga produkter. För att färga produkten användes 
betakaroten, vars dosering prövades fram för att uppnå önskad produktfärg. Eftersom 
Na+- och K+-halten redan var bestämda, baserat på litteratursökningen, reglerades 
sältan av balansen mellan triNaCitrat och NaCl varvid den sistnämnda ger mest sälta. 
Tillräcklig dosering av Optimal Super S (blandning av K-fosfat och Na-fosfat), för 
att uppnå 0,215 g/l K+, tillsattes till samtliga drycker. Eftersom önskat Na+-innehåll 
var 0,575 g/l tillsattes även triNaCitrat och/eller NaCl till dryckerna. 
 
Slutprodukten avsåg att förpackas i pulverform och efter tillsats av vatten nå 
slutvolymen 750 ml. Baserat på detta beräknades doseringen av samtliga ingående 
ingredienser för att nå önskad koncentration med tänkt slutvolym. Samtliga 
beräkningar utfördes i MS Excel.  
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3.3.1. Ingredienser 

I syfte att dölja oönskade bismaker och lyfta önskade smaker prövades vid 
receptformuleringen olika typer och dosering av sötning, aromer, färgsättning och 
syrakombinationer. Från början testades blandningar utan innehåll av AA/protein. 
När ett smakmässigt bra recept baserat på 7 % Vitargo® formulerats, ställdes syra-
sötmabalansen in. Först därefter inleddes formulering av blandningar med 
AA/proteiner. Alla receptändringar noterades allteftersom de utförts. 
 
Nedbrutet protein anses vara svårare att smaksätta än helprotein. Fria AA smakar 
mer beskt än oligopeptider som i sin tur ger mer besk smak än helproteiner. 
Vassleproteinkoncentrat har högre fettinnehåll och ger gräddigare konsistens i 
vattenlösning än vassleproteinisolat. Vassleproteinisolatet som användes innehåller 
fosforsyra och sänker produktens pH samt orsakar skumbildning till skillnad från 
vassleproteinkoncentratet som arbetades med. Därför söktes optimal balans mellan 
vassleproteinkoncentratet och vassleproteinisolatet. Även koffein smakar beskt. 
 
 
3.3.2. Förutsättningar 

Vid receptformuleringen blandades alltid torra substanser först. Därefter tillsattes 
vatten (uppmätt med mätkolv) och dryck blandades med stavmixer (Braun). Under 
produktblandningen och receptformuleringens gång provsmakades produkten, varvid 
recepten omformulerades i syfte att förbättra smaken. Vattnets hårdhet påverkar 
pulverblandningens vattenlöslighet. Samtliga torra substanser vägdes med kalibrerad 
analysvåg och kranvatten användes som vattenkälla. Parallellt med 
receptformuleringen pågick smaktester vars resultat föranledde receptförändringar. 
 
 
3.4. Smaktester 
Fem separata smaktester utfördes parallellt med och efter receptformuleringen: Två 
större tester där både beskrivande test [46] och rangordningstest [47] av tre 
produktförslag jämfördes mot kontroll, samt tre ensidiga partester [48].  
 
Testordningen var enligt följande: 1) rangordningstest och beskrivande test av tre 
BCAA-sportdrycker, 2) partest av BCAA-sportdrycker, 3) rangordningstest och 
beskrivande test av samtliga tre utvecklade sportdrycker, 4) partest av Vassleprotein-
sportdrycker, 5) partest av Peptopro®-sportdrycker. 
 
 
3.4.1. Rangordningstest  

Vid rangordningstesterna, rangordnades testdryckerna och kontrollen från 1–4, enligt 
1 poäng till den produkt som ansågs smaka bäst, 2 poäng till den produkt som ansågs 
näst bäst, 3 poäng till den tredje bästa produkten och 4 poäng till den minst 
välsmakande produkten (bilaga 2). Det totala antalet bedömare var 10, varvid 
poängsumman kan variera mellan 10 och 40 poäng [47]. Rangordningstesterna 
utfördes vid två tillfällen och alltid tillsammans med beskrivande test.  
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3.4.2. Beskrivande test 

Vid de beskrivande testerna skedde bedömningen med en niogradig skala där 1 
innebär alltför låg intensitet av den efterfrågade egenskapen, och 9 innebär alltför 
hög intensitet av den efterfrågade egenskapen. Omdömet 5 motsvarar ”lagom” 
intensitet av den efterfrågade egenskapen (bilaga 3). De smakegenskaper som vid de 
beskrivande testerna bedömdes var: sötma, sälta, surhet, beska, konsistens och 
smakintensitet [46]. De beskrivande testerna utfördes vid två tillfällen och alltid 
tillsammans med rangordningstest.  
 
Vid det första tillfället jämfördes med både beskrivande test och rangordningstest tre 
versioner av BCAA-sportdrycken relativt kontrolldrycken. Den produkt som 
upplevdes smakmässigt bäst selekterades för fortsatt produktutveckling, medan 
övriga kasserades. Vid det andra tillfället jämfördes, med både beskrivande test och 
rangordningstest, tidiga versioner av de färdiga sportdryckerna relativt 
kontrolldrycken. 
 
 
3.4.3. Ensidigt partest 

Partesterna jämförde en modifierad version relativt en tidigare version av samma 
dryck. Partesterna utfördes till skillnad från övriga tester utan kontroll. Samtliga 
förändringar som utfördes inför partesterna var baserade på utfallet av tidigare 
utförda rangordningstest och beskrivande test. De partester som utfördes var ensidiga 
partester [48]. För samtliga av de tre utvecklade sportdryckerna har ett ensidigt 
partest (bilaga 4) utförts. 
 
 
3.4.4. Testutförande 
Smaktesterna utfördes med enkätundersökningar där en testgrupp om 10 
(rangordningstest och beskrivande test) eller 7–8 (partest) personer utfrågades om 
produktens smak. Samtliga tester var enkelblinade, dvs. blindtester för testgruppen 
men ej för analytikern. Smaktestningen utfördes av tränad testgrupp och vid fem 
separata tillfällen med olika testdeltagare. Testdeltagarna var slumpmässigt utvalda 
ur Culinar AB:s personal och samtliga var tränade att leta smaker. Rangordningstest 
och beskrivande test utfördes alltid tillsammans medan partest utfördes enskilt. 
 
Vid samtliga smaktester delades det ut protokoll tillsammans med instruktionsblad 
(bilaga 1) innehållande information om produktens syfte. Dessa informerade 
förutsättningarna för smaktestet. Att produkten ska drickas i stora volymer under 
arbete, hur produkten bör bedömas och vad som bör undvikas att äta och dricka 
innan bedömningen. 
 
Samtliga prover kodades med tresiffriga nummerkombinationer och serverades i 
plastmuggar med ca 1 dl volym. Försökslokalen var rumtempererad, 
serveringsunderlaget vitt och belysningen god. Samtliga prov hade likvärdig färg och 
lukt. Vid smaktestning blandades alltid de torra substanserna först varpå kranvatten 
tillsattes och produkten fick stå en stund i rumstemperatur (ca 18°C). Under 
smaktestningen provsmakade samtliga deltagare i testpanelen produkten inom 30 
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minuter för att produkten inte skulle förändras under smakprovningen. Dessa 
förhållanden var desamma vid smaktestningens samtliga tillfällen. 
 
Smakprovningen genomfördes i samtliga fall före lunch för att minska risken för att 
testpersonalen nyligen ätit eller rökt. Detta skulle påverka resultaten liksom stark 
parfym och kaffe. Eftersom samtliga produkter såg identiska ut utfördes försöken i 
för ändamålet icke anpassade laborationslokaler utan särskilda bås eller belysning. 
Kranvatten användes trots att därmed ytterligare joner tillförs, för att efterlikna de 
förhållanden som produkten kommer användas under av konsument. 
 
 
3.5. Osmolalitetsmätning 
Osmolaliteten för färdigutvecklade sportdrycker analyserades genom att produktens 
fryspunkt undersöktes. Osmolalitetsmätningarna utfördes på Lantmännen Reppe AB 
i Växjö av Hans Rydin. Alla analyser var blindade och utfördes externt. Packade 
prover i märkta påsar sändes tillsammans med anvisningar på dosering för att uppnå 
rätt TS-halt. Efter analyserna, som utfördes i triplikat, levererades provsvaren. 
 

 

3.6. pH-mätning 
Mätning av pH utfördes under receptformuleringen för att ställa in rätt balans mellan 
syra och sötma. Tills önskat pH och sötma (figur 6) uppnåtts, korrigerades detta 
genom att ändra produktens syrainnehåll. Produkternas pH mättes med hjälp av en 
pH-elektrod (Schott) kopplad till pH-meter.  
 
 
3.7. Prestationstest 
Enkelblindade prestationstester av crossover-typ, utförda av två elitcyklister, utfördes 
för att undersöka produkternas positiva egenskaper under arbete. Smaktestningen var 
avgörande för och ledde fram till sammansättningen hos de tre olika sportdrycker 
som förpackades i 10 påsar per produkt (totalt 30 påsar, figur 7) och märktes med: 
”Produkt A/B/C – Hela påsens innehåll blandas med 7 dl vatten och omskakas”. 
”Produkt A” var sportdrycken innehållande BCAA, ”Produkt B” var sportdrycken 
innehållande vassleprotein och ”Produkt C” var sportdrycken innehållande 
hydrolyserat kasein (Peptopro®). Placebodrycken levererades omärkt. 
 
 

 
Figur 7. En av de färdigförpackade portionspåsarna som skickades ut för prestationstester. Denna innehåller 
Vassleprotein-sportdrycken. 
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Prestationsförmågan mättes genom att försöksdeltagarnas puls jämfördes med den 
effekt som producerats. Maximal effekt per hjärtslag eftersträvas. Vid varje 
testtillfälle intogs en portionspåse beräknad för 50 minuters arbete. Varje testtillfälle 
avsåg 90-100 minuter varav 32-42 minuters högintensivt arbete, med hög puls (130-
160 bpm), och resterande tid lågintensivt arbete, med låg puls (100-130 bpm). 
Testerna utfördes på testcykel där intervaller vid högintensivt arbete följdes av 
vila/aktiv vila varpå cykeln upprepades till dess att samtliga högintensiva intervaller 
utförts. Eftersom de två testdeltagarna genomförde olika typer av träning hanterades 
resultaten separat. Samtliga tester bedrevs inomhus på testcykel utrustad med 
effektmätare. Pulsen uppmättes med pulsklocka. 
 
För kontrolldrycken utfördes fyra försök per testdeltagare och för de tre utvecklade 
testdryckerna utfördes två försöksomgångar per testdeltagare. Vid varje testtillfälle 
rapporterades även fysisk status (”form”) och den upplevda effekten av 
testdrycken/kontrollen. Även den smakmässiga upplevelsen rapporterades. Rapporter 
avlades efter varje avslutad försöksomgång. 
 
 
3.7.1. Testgruppen 

Testdeltagare 1: Utförde vid varje testtillfälle först 10 minuters uppvärmning vid låg 
cadens (cad). Efter uppvärmning följde 16x2 minuter högintensivt arbete vid cad 
60±4 rpm (pedalvarv per minut). Efter varje intervall av högintensivt arbete följde 
två minuters aktiv vila med hög cad och en medelpuls av 115±5 bpm. Effekt och puls 
mättes hela tiden under arbete och medeleffekt och puls för varje intervall med 
högintensivt arbete avlästes. Testdeltagare 1 var en 23-årig elitcyklist med kroppsvikt 
av 70 kg. 
 
Testdeltagare 2: Utförde vid varje testtillfälle först 15 minuters uppvärmning där 
150±5 W producerades. Uppvärmningen följdes av 6x7 minuters högintensivt arbete 
vid cad 55±4 rpm där 330±5 W producerades. Efter varje intervall med högintensivt 
arbete följde tre minuters aktiv vila vid cad 75±6 rpm där 150±5 W producerades. 
Effekt och puls mättes kontinuerligt under hela testtillfället och slutpuls efter varje 
intervall med högintensivt arbete samt slutpuls vid aktiv vila mellan intervallerna 
avlästes. Testdeltagare 2 var en 35-årig elitcyklist med kroppsvikt av 68 kilogram. 
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4. RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
 
4.1. Smakprovning vid receptformulering 
Vid provsmakning under receptformuleringen upplevdes sötningsmedlet sukralos 
smaka bättre än alternativen aspartam och acesulfam K. Citrussmak (kombination av 
citron- och apelsin-arom) bedömdes passa sportdryckerna, varför citrusaromer valdes 
för smaksättning. För att lyfta fram citrusaromer bedömdes citronsyra krävas som 
tillsats. 
 
 
4.2. Smaktester 
Det är, trots att samtliga i smakpanelen är vana vid att leta smaker och regelbundet 
utför smaktester, svårt att dra slutsatser för hur produkten smakar under arbete från 
smaktestningen. Flertalet testdeltagare är fysiskt inaktiva och motsvarar därför inte 
målgruppen (uthållighetsidrottare). 
 
Ytterligare en svaghet med samtliga utförda smaktester är att de inte är utförda under 
arbete (då produkten är tänkt att användas). Risken är därför att testpanelen väljer 
den dryck de tycker är godast att dricka i små volymer i vila. Genomförande av 
samtliga smaktester i stora volymer under arbete var inte genomförbart. Detta är en 
av anledningarna till att ett instruktionsblad inför smakprovningen (bilaga 1) delades 
ut. Den upplevda smaken från senare prestationstester kompletterar de resultat som 
erhållits från de smaktester som genomförts. 
 
Kvaliteten på kranvattnet kan påverka slutprodukten. Att vattnets hårdhet påverkar 
hur lätt drycken blandas och regionala skillnader med avseende på elektrolytinnehåll 
kan förekomma, gör att dryckerna kan uppfattas smaka på ett sätt av konsument och 
på ett annat sätt av smakpanelen. Ett flertal av deltagarna hade intagit kaffe under 
timmarna som föregick smaktestningen men ingen av dem meddelade någon nedsatt 
fysisk förmåga som t ex förkylning. Att flera av studiedeltagarna har intagit kaffe 
under tiden som föregick smaktestningen ger troligen liten påverkan på utfallet. 
 
 
4.2.1. Rangordningstest av tre BCAA-sportdrycker och en placebodrink 

Proverna, kodade i slumpmässigt utvalda tresiffriga koder, blev rangordnade enligt 
följande:  

1.  Kontroll (185) 
2. BCAA-sportdryck med endast citronsyra och måttligt med sukralos (375)  
3. BCAA-sportdryck med endast äpplesyra och minst sukralos (832),  
4. BCAA-sportdryck med blandning av äpplesyra och citronsyra samt mest 

sukralos (172). 
 
Den BCAA-sportdryck som ansågs smaka bäst var den med endast citronsyra och 
moderat dos av sukralos (ett prov hade mer och ett annat mindre sukralos än det prov 
som bedömdes smaka bäst).  
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4 av de 10 testdeltagarna tyckte att denna produkt (375) smakade bäst av testets 
samtliga produkter, medan 5 av de 10 testdeltagarna ansåg att kontrollen smakade 
bäst av testets samtliga produkter. 1 av de 10 testdeltagarna föredrog ett annat prov. 
 
 
Tabell I: Resultatet för rangordningstestet och varje bedömares individuella rangordning av produkterna som var: 
BCAA-sportdryck med endast citronsyra och måttligt sukralos (375), BCAA-sportdryck med endast äpplesyra 
och minst sukralos (832), BCAA-sportdryck med blandning av äppel- och citronsyra och mest sukralos (172) och 
kontrollen (185). 1p är bäst och 4p är sämst. 

 375 832 172 185 

Bedömare 1: 2 3 4 1 

Bedömare 2: 1 3 4 2 

Bedömare 3: 4 2 3 1 

Bedömare 4: 1 2 4 3 

Bedömare 5: 2 4 3 1 

Bedömare 6: 1 2 4 3 

Bedömare 7: 4 2 3 1 

Bedömare 8: 3 2 4 1 

Bedömare 9: 3 4 1 2 

Bedömare 10: 1 4 3 2 

Summa: 22p 28p 33p 17p 
 
 
Enligt testhandledningen [47] smakade kontrollen (185) signifikant bättre (p<0,05) 
än BCAA-sportdrycken med blandning av äpplesyra och citronsyra och med mest 
sukralos (832). Mellan de andra produkterna förelåg ingen statistisk skillnad 
(p>0,05). 
 
 
4.2.1.1. Diskussion 
Att kontrollen smakade signifikant bättre än en av försökssportdryckerna (tabell I) är 
inte intressant för slutprodukterna, eftersom rangordningstesterna för BCAA-
sportdryckerna utfördes för att jämföra hur de stod sig smakmässigt mot kontrollen, 
samt att ta reda på vilken av produkterna som smakade bäst. Ingen signifikant 
skillnad förelåg mellan den av testprodukterna som selekterades för vidare 
utveckling (375) och kontrollen (tabell I). 375 bedömdes vara välsmakande samt ha 
en bra balans mellan sur och söt smak men dock ej färdigutvecklad smakmässigt. 
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4.2.2. Rangordningstest av tre nya sportdrycker och en placebodryck 

Proverna, kodade i slumpmässigt utvalda tresiffriga koder, blev rangordnade enligt 
följande: 

1. BCAA-sportdrycken (832) 
2. Kontrollen (375) och Vassleprotein-sportdrycken (185)  
4.   Peptopro®-sportdrycken (172)  

 
Den sportdryck som ansågs smaka bäst var BCAA-sportdrycken följt av 
Vassleprotein-sportdrycken och kontrollen. Peptopro®-sportdrycken ansågs smaka 
sämst. 
 
4 av de 10 testdeltagarna tyckte att BCAA-sportdrycken (832) smakade bäst av 
testets samtliga produkter. 3 av de 10 testdeltagarna ansåg att Vassleprotein-
sportdrycken smakade bäst av testets samtliga produkter. 1 av de 10 testdeltagarna 
föredrog kontrollen och ingen testdeltagare tyckte att Peptopro®-sportdrycken 
smakade bäst av de testade sportdryckerna. 
 
Tabell II: Resultatet för rangordningstestet och varje bedömares individuella rangordning av produkterna som 
var: Kontrollen (375), BCAA-sportdrycken (832), Peptopro®-sportdrycken (172) och Vassleprotein-sportdrycken 
(185). 1p är bäst och 4p är sämst. 

 375 832 172 185 

Bedömare 1: 2 3 4 1 

Bedömare 2: 2 3 4 1 

Bedömare 3: 3 1 2 4 

Bedömare 4: 2 1 4 3 

Bedömare 5: 2 1 3 4 

Bedömare 6: 2 3 4 1 

Bedömare 7: 3 2 4 1 

Bedömare 8: 1 3 4 2 

Bedömare 9: 2 1 3 4 

Bedömare 10: 3 2 4 1 

Summa: 22 p 20 p 36 p 22 p 
 
 
Enligt testhandledningen [47] förelåg ingen statistisk skillnad (p>0,05) mellan några 
av produkterna. 
 
 
4.2.2.1. Diskussion 
Rangordningen (tabell II) antydde att två sportdrycker (Vassleprotein-sportdrycken 
och BCAA-sportdrycken) smakar bättre än eller lika bra som kontrollen. Att 
Peptopro®-sportdrycken smakade sämst var väntat. Detta beror delvis på att den 
innehåller en relativt hög mängd hydrolyserat kasein och nedbrutet protein smakar 
dåligt. Resultaten indikerar att Peptopro®-sportdrycken inte var färdig smakmässigt 
och behöver arbetas vidare med. Individuella skillnader mellan olika bedömare 
förekommer men resultatet för hela testgruppen får anses tillförlitligt. 
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4.2.3. Beskrivande test av tre BCAA-sportdrycker och en placebodryck 

Resultatet (tabell III) visar att det finns skillnader mellan produkterna och kontrollen, 
men också produkterna sinsemellan. Den generella uppfattningen var att de olika 
smakegenskaperna hade för hög intensitet i de flesta produkter. Äpplesyran 
maskerade besk smak, men samtliga testdrycker uppfattades som för söta. 
Sportdryckerna med BCAA smakade beskt. 
 
 
Tabell III. Resultaten från de beskrivande testen av tre BCAA-sportdrycker: BCAA-sportdryck med endast 
citronsyra och måttligt sukralos (375), BCAA-produkt med endast äpplesyra och minst sukralos (832), BCAA-
produkt med blandning av äppel- och citronsyra och mest sukralos (172) mot kontroll (185). Skalan är 9-gradig 
där 1 betyder för låg intensitet av den efterfrågade egenskapen, 9 betyder för hög intensitet av den efterfrågade 
egenskapen medan 5 betyder lagom intensitet av den efterfrågade egenskapen.  

Smakegenskap 375 832 172 185 

Sötma:  5,3±1,03 5,75±1,75 6,5±1,21 4,45±0,90 

Sälta:  5,5±1,35 4,95±1,57 3,45±1,47 4,25±1,40 

Surhet:  5,3±0,48 5,6±1,15 3,25±1,18 5,45±1,12 

Beska:  6,1±1,17 6,5±1,00 5,55±1,02 5,38±0,49 

Konsistens:  5,25±0,72 4,95±0,96 5,35±0,66 4,75±0,72 

Smakintensitet: 5,25±1,23 5,05±1,22 3,9±1,68 4,95±0,83 

 
 
4.2.3.1. Diskussion 
De flesta testdeltagare upplevde att många smakegenskaper var för intensiva. 
Framförallt smakade samtliga testdrycker beskt vilket tros orsakas av framförallt 
BCAA (men troligen även koffein till viss del). Inget av recepten bedöms färdigt, 
men indikationer om att samtliga produkter var för söta, att sältan kan ökas och att 
kombination av citronsyra och äpplesyra kan dölja besk smak syns. Skillnaden i 
karaktär mellan samtliga sportdrycker bedöms vara stor trots relativt små skillnader i 
recepten. 
 

 
4.2.4. Beskrivande test av tre nya sportdrycker och en placebodryck 

Resultatet (tabell IV) visar skillnader mellan produkterna och kontrollen men också 
produkterna sinsemellan. Den generella uppfattningen var att både BCAA-
sportdrycken och Vassleprotein-sportdrycken smakade bra och att Peptopro®-
sportdrycken inte gjorde det. För samtliga produkter förutom Peptopro®-
sportdrycken bestämdes nära 5 i smakintensitet för de flesta smakegenskaper. 
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Tabell IV. Resultaten från de beskrivande test som utfördes av tre nya sportdrycker: BCAA-sportdrycken (832), 
Peptopro®-sportdrycken (172) och Vassleprotein-sportdrycken (185) mot kontroll (375). Skalan är 9-gradig där 1 
betyder för låg intensitet av den efterfrågade egenskapen, 9 betyder för hög intensitet av den efterfrågade 
egenskapen medan 5 betyder lagom intensitet av den efterfrågade egenskapen.  

Smakegenskap 375 832 172 185 

Sötma:  4,6±1,49 5,2±1,69 4,4±2,17 5,2±1,03 

Sälta:  4,8±1,86 4,15±1,42 5,4±2,01 4,7±1,49 

Surhet:  5,25±1,30 5,7±1,14 6,6±0,84 4,3±1,34 

Beska:  5,3±0,79 5,44±1,51 7,4±1,71 4,8±1,32 

Konsistens:  5,3±1,55 5,4±1,07 5,1±1,10 5,1±1,79 

Smakintensitet: 4,65±1,29 6,0±1,63 5,9±2,60 4,1±1,52 

 
 
4.2.4.1. Diskussion 
Resultaten (tabell IV) antyder att den beska smaken som fria aminosyror (samt till 
viss del koffein) ger i BCAA-sportdrycken har dolts. Resultaten antyder också som 
väntat att Peptopro®-sportdrycken fortfarande inte är färdigutvecklat smakmässigt, 
medan de övriga sportdryckernas recept endast är i behov av mindre justeringar då 
lämpliga nivåer av smakintensitet erhållits. Avsedd mängd hydrolyserat kasein (2 %) 
bidrar med mer besk smak än 0,47 % BCAA. För Vassleprotein-sportdrycken bör 
viss mängd vassleprotein-koncentrat ersättas med mer vassleprotein-isolat och halten 
sukralos sänkas, vilket även bör öka smakintensiteten. 
 
Kontrollen uppvisade liknande resultat i samtliga beskrivande test. Detta ger ökad 
trovärdighet åt metoden. Mindre skillnader kan dock urskiljas och på det individuella 
planet är skillnaderna stora (därav hög standardavvikelse) men resultaten för 
grupperna som helhet är tillförlitliga. Syftet med de beskrivande testerna var ej att få 
några statistiska värden utan för att avgöra hur sportdryckerna upplevdes 
smakmässigt och hur produkterna kunde förbättras smakmässigt. Resultaten har 
därför utgjort underlag för de modifieringar som utförts inför de efterföljande 
partesterna. 
 
Spridningen på det individuella planet är relativt stor i de båda beskrivande test som 
utförts. Detta kan förklaras av att flertalet bedömare aldrig utövar konditionsidrott, 
och deras referensramar skiljer sig från de bedömare som motionerar regelbundet. 
Individuella skillnader i smakpreferenser och smakuppfattning bör även bidra till 
spridningen. 
 
 
4.2.5. Partest av BCAA-sportdrycker 

Partestet avsåg att utreda vilken av följande drycker som smakade bäst av den 
ursprungliga BCAA-sportdrycken med endast citronsyra, och en smakmässigt 
modifierad produkt med citronsyra samt lite äpplesyra. Inga omtagningar utfördes. 
  

7 av 8 bedömare föredrog den modifierade produkten, därmed var värdena 
signifikanta enligt testhandledningen (p<0,05) [48]. 
 



 34 

 
4.2.5.1. Diskussion 

Den nya produkten uppfattades alltså smaka bättre än den tidigare BCAA-
sportdrycken. Senare rangordningstest och beskrivande test (tabell II och tabell IV) 
antydde att den beska smaken maskerats. Detta tros vara orsaken till att den 
modifierade BCAA-sportdrycken här upplevs smaka signifikant bättre än den 
ursprungliga BCAA-sportdrycken. Den modifierade BCAA-sportdrycken bedöms 
vara färdig med avseende på smak. 
 
 
4.2.6. Partest av Vassleprotein-sportdrycker 

Partestet avsåg att utreda vilken av följande produkter som smakade bäst: 
ursprungligt recept av Vassleprotein-sportdrycken (50 % vassleisolat och 50 % 
vasslekoncentrat) eller en smakmässigt modifierad produkt (90 % vassleisolat och 10 
% vasslekoncentrat samt sänkt halt citronsyra och sukralos). Inga omtagningar 
utfördes. 
 

5 av 7 bedömare föredrog den modifierade produkten, därmed var värdena ej 
signifikanta enligt testhandledningen (p>0,05) [48]. 
 
 
4.2.6.1. Diskussion 
Resultaten är ej signifikanta men tydliga indikationer på att den modifierade 
Vassleprotein-sportdrycken upplevs smaka bättre än den ursprungliga Vassleprotein-
sportdrycken. Den modifierade Vassleprotein-sportdrycken bedöms vara färdig med 
avseende på smak. 
 
 
4.2.7. Partest av Peptopro

®
-sportdrycker 

Partestet avsåg att utreda vilken av följande drycker som smakade bäst: Ursprunglig 
recept av Peptopro®-sportdrycken (2 % hydrolyserat kasein) eller en Peptopro®-
sportdryck med sänkt Peptopro®-innehåll (0,8 % hydrolyserat kasein). Inga 
omtagningar utfördes. 
 

Samtliga, 7 av 7 bedömare (p<0,05) föredrog produkten med sänkt halt Peptopro®, 
därmed var värdena signifikanta enligt testhandledningen [48]. 
 
 
4.2.7.1. Diskussion 
För Peptopro®-sportdrycken önskas närmare 2 % protein, men detta vore sannolikt 
ett odrickbart alternativ. Som väntat föredrog samtliga testdeltagare den modifierade 
Peptopro®-sportdrycken med sänkt halt av hydrolyserat kasein. Peptopro®-
sportdrycken bedöms inte vara godtagbar med avseende på smak. 
 
Svagheten med samtliga partester var det relativt låga antalet bedömare och att 
endast helhetsintrycket registrerades. Individuella skillnader hos bedömarna med 
avseende på vilka smaker som föredras bidrar till skillnader i föredragna produkter. 
Resultatet för hela gruppen bedöms ändå som trovärdigt. Om enskilda smaker (t ex 
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sött eller surt) bedömts utöver helhetsintrycket hade resultaten haft högre 
trovärdighet. Avsikten med dessa tester var emellertid att utröna vilken produkt som 
smakade bäst och i detta avseende fyllde de sitt syfte. 
 
 
4.3. Slutrecepten 
Vad beträffar produktens kolhydratinnehåll så gjordes bedömningen att 7 % i 
färdigblandad dryck var lämpligt. Inget tydligt motiv finns för ett högre innehåll av 
kolhydrater. Högre kolhydratinnehåll gör också produkten mer viskös (svårblandad 
för pulverprodukt). 
 
För kortare tids uthållighetsidrottande med välfyllda glykogendepåer behövs troligen 
ingen sportdryck, men en tillsats av kolhydrater kan förlänga tiden till tömning av 
muskelglykogendepåerna. För ytterligare lite längre tids arbete (flera timmar) är fria 
AA/proteiner potentiellt en lämplig tillsats [22, 28, 29, 30]. Koffein kan medföra 
pulspåverkan vid för höga intag [8] vilket inte är önskvärt för atleten. 
 
 
4.3.1. Slutligt recept för BCAA-sportdrycken 

 
Tabell V. Det slutgiltiga receptet för BCAA-sportdrycken. Varje portion späds med kranvatten till en slutvolym 
av 0,75 l.  

Råvara portion g av torrvikt  färdigdryck g/l 

Vitargo® BAPcw (7 %) 56,5 87,300 %  75,33 

Äpplesyra 0,1 0,155 %  0,13 

Citronsyra 1,92 2,970 %  2,56 

Optimal Super S 0,581 0,898 %  0,77 

NaCl 0,401 0,620 %  0,53 

Trinatriumcitrat 0,888 1,372 %  1,18 

Citronarom 0,242 0,374 %  0,32 

Apelsinarom 0,161 0,249 %  0,21 

Koffein 0,24 0,371 %  0,32 

Sukralos 0,0885 0,137 %  0,12 

L-leucin 1,75 2,704 %  2,33 

L-isoleucin 0,875 1,352 %  1,17 

L-valin 0,875 1,352 %  1,17 

Betakaroten 0,098 0,151 %  0,13 

Summa: 64,7195 99,868 %  86,29 
 
 
4.3.1.1. Diskussion 
Mängden och fördelningen av BCAA bedöms lämplig både i syfte att överstiga de 2 
g/timme som visats hämma muskelnedbrytning under arbete [30] och skapa en 
positiv balans av BCAA i plasma. En eventuell muskelglykogensparande effekt till 
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följd av denna BCAA-mängd är troligen liten eftersom kolhydrater intas samtidigt. 
Huruvida prestationsförmågan kan förbättras genom BCAA-supplementering är 
oklart, men då plasma-BCAA rimligen överstiger vilonivåer till följd av 
rekommenderad konsumtion av BCAA-sportdrycken bör en eventuell hämning av 
serotoninproduktionen möjliggöras [29]. Bevisvärdet för en förbättrad prestation till 
följd av BCAA-supplementering är lågt, men tröttheten kan motverkas. Intag om 
knappt en liter per timme av BCAA-sportdrycken förväntas hämma 
skelettmuskelkatabolismen under arbete. Därför lämpar sig BCAA-sportdrycken för 
både korttids- och långtids-uthållighetsarbete. Leucin-supplementering ökar 
insulinsekretionen i vila [37] men det är tveksamt om den leucinmängd som ingår i 
BCAA-sportdrycken har någon påverkan på insulinsekretionen under arbete. En kost 
rik på BCAA skulle vid intag före arbete kunna kompensera för de effekter som 
BCAA-supplementering under arbete kan ge. 
 
Eftersom Energikakan initierat detta examensarbete var valet av Vitargo® som 
primär kolhydratkälla givet. Nackdelen med denna högmolekylära glukospolymer är 
att den är svårlöst och har en relativt hög viskositet samt är dyr att producera. Dess 
höga formelvikt har fördelen att sportdryckens osmolalitet blir avsevärt lägre. Även 
kolhydratupptaget antas ske snabbare med Vitargo® relativt alternativen 
(maltodextrin och glukos) [19, 20, 24]. Genom att dricka en knapp liter av 
sportdrycken tillförs 66 g exogena kolhydrater och ett högre intag än detta anses 
överflödigt [18]. 
 
Koffeininnehållet bedöms vara tillräckligt för att motverka trötthet hos konsumenten 
och förbättra prestationsförmågan utan att ge negativ påverkan [10].  De flesta 
konsumenter kommer att klara av att dricka fler än en portion utan att negativ 
påverkan erhålls och på så vis potentiellt förbättra prestationen ytterligare [8]. Det 
kan vara lämpligt att också producera en alternativ sportdryck utan koffein för 
känsliga konsumenter och konsumenter som önskar dricka stora volymer sportdryck 
under långtidsuthållighetsarbete [8]. 
 
Vid arbete under milda till medelvarma förhållanden motverkas vätskeförlusterna 
under arbete genom Na+-innehållet på 25 mmol/l [15]. Vid arbete i varmare klimat 
hade sannolikt en högre dos varit att föredra [16]. 5,5 mmol K+/l kommer 
tillsammans med sportdryckens Na+-innehåll upprätthålla jonbalansen samt 
minimera förluster av vätska såväl intracellulärt som extracellulärt. Troligen kommer 
förlusterna av K+ och Na+ att överstiga intaget om inte vätskeintaget är lika stort som 
förlusterna via svett [14]. Tillsats av öviga joner bedömdes ej vara relevant för 
prestationsförmågan. 
 
Fosfatladdning är beprövat bland idrottare och antas kunna ge förutsättningar för god 
prestation [11] även om det vetenskapliga stödet för detta är svagt. Fosfat bedöms 
dock vara ett smakmässigt bättre alternativ som motjon till K+ och Na+ än andra 
anjoner. 
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4.3.2. Slutligt recept för Vassleprotein-sportdrycken 

 
Tabell VI. Det slutliga receptet för Vassleprotein-sportdrycken. Varje portion späds med kranvatten till en 
slutvolym av 0,75 l. 

Råvara portion g av torrvikt färdigdryck g/l 

Vitargo® BAPcw (7 %) 56,5 72,406 % 75,33 

Citronsyra 0,6 0,769 % 0,80 

Optimal Super S 0,581 0,745 % 0,77 

Trinatriumcitrat 1,56 1,999 % 2,08 

Citronarom 0,242 0,310 % 0,32 

Apelsinarom 0,161 0,206 % 0,21 

Koffein 0,24 0,308 % 0,32 

Sukralos 0,05 0,064 % 0,07 

Protearmor 82 SBLI® 3 3,845 % 4,00 

Lacprodan Di-9213® 15 19,223 % 20,00 

Betakaroten 0,098 0,126 % 0,13 

Summa: 78,032 100,001 % 104,04 
 

 

4.3.2.1. Diskussion  
Receptet för Vassleprotein-sportdrycken är lägre doserat med avseende på citronsyra 
och sukralos än de andra sportdryckerna. Motivet för detta var att undvika att 
drycken ska upplevas som för sur eller söt. Eftersom vassleproteinisolatet innehåller 
fosforsyra var det också nödvändigt att som kompensation för detta, sänka 
doseringen av citronsyra. 
 
Doseringen av protein överensstämmer med den dosering som i vetenskapliga studier 
visats gynna prestationen, 1,8–2,0 % [22, 28]. Då det är oklart vilken dosering av 
protein som krävs för att kunna ha en gynnsam effekt på prestationsförmågan, 
bedöms 2 % protein för färdigdryck vara lämpligt. Huruvida proteiner i 
kolhydratbaserade sportdrycker har en gynnsam effekt på prestationen är oklart. 
Under kortare lopp föreligger troligen ingen skillnad [42, 43] men längre lopp är mer 
jämförbara med de studier som påvisat förlängd tid till utmattning [22, 28]. Därför 
bedöms en tillsats av proteiner motiverad i produktens syfte.  
 
Eftersom Vassleprotein-sportdryckens BCAA-innehåll är högre än för övriga kan 
eventuell hämning av skelettmuskelkatabolism, och andra därtill kopplade effekter 
antas bli mest påtagliga vid konsumtion av denna dryck. Doseringen av kolhydrater, 
elektrolyter och koffein är identisk med de andra sportdryckerna som utvecklats. 
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4.3.3. Slutligt receptet för Peptopro
®

-sportdrycken 

 
Tabell VII. Det slutliga receptet för Peptopro®-sportdrycken. Varje portion späds med kranvatten till en slutvolym 
av 0,75 l. 

Råvara portion g av torrvikt färdigdryck g/l 

Vitargo® BAPcw (7 %) 56,5 84,050 % 75,33 

Äpplesyra 0,1 0,148 % 0,13 

Citronsyra 1,92 2,856 % 2,56 

Optimal Super S 0,581 0,864 % 0,77 

NaCl 0,401 0,567 % 0,53 

Trinatriumcitrat 0,888 1,321 % 1,18 

Citronarom 0,242 0,360 % 0,32 

Apelsinarom 0,161 0,240 % 0,21 

Koffein 0,24 0,357 % 0,32 

Sukralos 0,091 0,135 % 0,12 

Peptopro® 6 8,926 % 8,00 

Betakaroten 0,098 0,146 % 0,13 

Summa: 67,222 99,970 % 89,63 
 

 

4.3.3.1. Diskussion 
Receptet för Peptopro®-sportdrycken är snarlikt receptet för BCAA-sportdrycken. 
Orsaken till detta är dels att receptet inte är färdigutvecklat med avseende på smak 
och dels att de båda dryckerna orsakar samma problem vid smaksättning; 
oligopeptider smakar i likhet med fria AA beskt. 
 
Den mängd hydrolyserat kasein som finns i färdigblandad produkt, 0,8 % är troligen 
suboptimal. En dos närmare 2 % vore att föredra mot bakgrund av de studier som 
redovisats i ämnet [22, 28]. Att AA-källan i Peptopro®-sportdrycken föreligger i 
oligopeptidform gör att upptaget av AA kan vara snabbare vid konsumtion av denna 
sportdryck relativt Vassleprotein-sportdrycken och BCAA-sportdrycken [33]. 
Doseringen av kolhydrater, elektrolyter och koffein är identisk med de andra 
sportdryckerna som utvecklats men BCAA-innehållet är lägre i Peptopro®-
sportdrycken relativt övriga sportdrycker. Hydrolyserat kasein är dyrare än övriga 
protein/AA-källor och eftersom vassleprotein har ett högre biologiskt värde än kasein 
kan hydrolyserat vassleprotein antas vara att föredra över hydrolyserat kasein. 
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4.4. Osmolalitetsmätning 
 
Tabell VIII. Resultaten från osmolalitetsmätningen för färdiga sportdrycker vid 5 % TS och 10 % TS. 

Prov   5 % TS  10 % TS 

A (BCAA-sportdrycken):  69 mosmol/kg  144 mosmol/kg 

B (Vassleprotein-sportdrycken): 36 mosmol/kg  75 mosmol/kg 

C (Peptopro®-sportdrycken):  59 mosmol/kg  120 mosmol/kg 
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Figur 8. Osmolaliteten för de tre sportdryckerna. Mätningar är gjorda för 5 % TS och 10 % TS. 

 
 
Samtliga sportdrycker blandas till en slutvolym på 750 ml vilket betyder att TS för 
produkt A (BCAA-sportdrycken) blir: 60,7645/750 = 0,081x100% = 8,1 %. För 
produkt B (Vassleprotein-sportdrycken) blir TS: 71,565/750 = 0,095x100% = 9,5 %. 
För produkt C (PeptoPro®-sportdrycken) blir TS: 63,267/750 = 0,084x100% = 8,4 
%. 
 
Produkternas osmolalitet (figur 8): 117 mosmol/kg för BCAA-sportdrycken. 69 
mosmol/kg för Vassleprotein-sportdrycken. 100 mosmol/kg för Peptopro®-
sportdrycken. 
 
 
4.4.1. Diskussion 

Samtliga sportdryckers osmolaliteten understeg med marginal blodets osmolalitet, 
300 mmol/kg. Att osmolaliteten är beroende av antalet molekyler i lösning är 
genomgående för utfallet av samtliga osmolalitetsmätningar (figur 8). Trots att 
Vassleprotein-sportdrycken innehöll mest protein/AA gav denna sportdryck lägst 
osmolalitet. Detta kan förklaras med avsaknad av fria Cl--joner och att den innehåller 
sammansatta proteinfraktioner vilket ger ett lägre antal fria molekyler i lösning. 
 
BCAA-sportdrycken uppvisade högst osmolalitet. Detta kan förklaras av att de fria 
aminosyrorna ger många molekyler. Denna produkt innehåller även fria Cl- -joner 
vilket ökar antalet osmotiskt aktiva molekyler i lösningen. Kolhydratinnehållet är 
identiskt med de övriga testdryckerna. 
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Peptopro®-sportdrycken innehåller samma antal joner och kolhydrater som BCAA-
sportdrycken och skillnaden i osmolalitet kan förklaras av att oligopeptiderna ger 
färre osmotiskt aktiva partiklar än fria aminosyror trots högre proteinhalt. 
 
Viss osäkerhet föreligger avseende den uppmätta osmolaliteten för sportdryckerna, 
eftersom denna påverkades av hur mycket vatten som tillsätts då konsumenten späder 
produkten. Felkällor i den osmolalitet som uppskattats är att osmolaliteten mättes vid 
5 % TS och 10 % TS för samtliga sportdrycker. TS för de färdigblandade 
sportdryckerna beräknas vara 8,1 %, 9,5 %, och 8,4 % TS. Förhållandena mellan 
ökningen i osmolalitet relativt TS-halt (figur 8) är inte helt linjära. De uppskattade 
värdena lästes av från diagram (figur 8) vilket ger viss felmarginal. Felmarginalen 
mellan de uppskattade värdena och de sanna värdena antas dock vara låg. 
 
 
4.5. pH-mäting på färdiga sportdrycker 
 
Tabell IX. Resultat för pH-mätningar utförda på färdiga produkter 

Prov   Mätning 1 Mätning 2 Mätning 3 

A (BCAA-sportdrycken):  3,85 3,87 3,86 

B (Vassleprotein-sportdrycken): 4,57 4,55 4,55 

C (Peptopro®-sportdrycken):  4,06 4,04 4,06 

 
 
BCAA-sportdrycken: pH = 3,86±0,01 
Vassleprotein-sportdrycken: pH = 4,56±0,01 
Peptopro®-sportdrycken: pH = 4,05±0,01 
 

 

4.5.1. Diskussion 

Trots att fosforsyran i Vassleprotein-sportdrycken sänker pH på produkten uppvisar 
denna formulering det högsta pH-värdet av de framtagna dryckerna. Detta kan 
förklaras av en lägre citronsyrahalt. Jämförelse av pH (tabell IX) relativt 
sukralosmängd (tabell VI och figur 6) visar att Vassleprotein-sportdrycken 
(innehåller minst sukralos och har högst pH) är den minst söta av de tre 
sportdryckerna vilket stämmer överens med de smakomdömen som erhållits från 
prestationstestet.  
 
BCAA-sportdrycken är den som upplevs sötast trots att sukralosmängden är 
densamma som för Peptopro®-sportdrycken. Detta förklaras delvis av att pH är lägre 
för BCAA-sportdrycken vilket gör produkten sötare (figur 6). 
 

 

4.6. Prestationstest 
Resultaten för de två testdeltagarna redovisas separat, eftersom försöksutförandet 
skiljde sig åt dem emellan. 
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Tabell X. Resultat från prestationstester för testdeltagare 1. Medelpuls och medeleffekt under 16x2 minuter 
högintensiva intervaller, cad = 60±4 rpm. 

Testdryck  Medelpuls Medeleffekt Producerad effekt/hjärtslag 

Placebodryck:  143,1 bpm 314,9 W 2,20±0,03 W/bpm  

BCAA-sportdrycken: 140,1 bpm 301,2 W 2,15±0,02 W/bpm 

Vassleprotein-sportdrycken: 139,8 bpm 307,6 W 2,20±0,06 W/bpm 

Peptopro®-sportdrycken: 141,7 bpm 314,6 W 2,22±0,10 W/bpm 

 
Tabell XI. Resultat från prestationstester för testdeltagare 2. Medelpulsen efter 6x7 minuter högintensiva 
intervaller (HI), cad = 55±4 rpm och effekt = 330±5 W och medelpulsen efter 3 minuter aktiv vila (AV) mellan 
intervallerna, cad = 75±6 rpm och effekt = 150±5 W. 
Testdryck  Medelpuls HI  Medelpuls AV 

Placebodryck:  165,9±4,9 bpm 118,2±4,9 bpm 

BCAA-sportdrycken: 162,0±4,9 bpm 114,8±5,7 bpm 

Vassleprotein-sportdrycken: 163,9±4,4 bpm 115,0±4,5 bpm 

PeptoPro®-sportdrycken: 160,9±2,2 bpm 111.2±2,6 bpm 

 
 
Inga signifikanta skillnader förelåg mellan testdryckerna och placebodrycken eller 
testdryckerna emellan (p>0,05), och det bör framhållas att detta test bör betraktas 
som ett pilotförsök och att en utökad undersökning krävs för att dra slutsatser om 
sportdryckernas effekter vid träning. Undersökningen bedöms ändå ha relevans som 
ansats och vägvisare inom ramen för examensarbetet. 
 
 
4.6.1. Upplevda effekter på prestationsförmågan 

Bägge testdeltagarna upplevde att samtliga drycker, inklusive kontrollen, hade en 
gynnsam effekt på prestationsförmågan, relativt vatten under hela testet. Bägge 
uppgav dessutom att de uppfattade skillnader produkterna emellan. Samtliga av 
testets tre sportdrycker upplevdes bättre än kontrollen i syfte att motverka trötthet. 
Denna skillnad uppfattades dock först under den senare delen av varje 
försöksomgång, medan ingen skillnad upplevdes i den tidigare fasen. Peptopro®-
sportdrycken bedömdes vara den produkt som förbättrade prestationen och 
motverkade tröttheten mest, följd av BCAA-sportdrycken, Vassleprotein-
sportdrycken och slutligen kontrolldrycken. 
 
Den motverkande effekten på trötthet upplevdes uppträda tidigast under aktiviteten 
för Peptopro®-sportdrycken, efter längre tid för BCAA-sportdrycken och endast 
under de sista minuterna för Vassleprotein-sportdrycken. 
 
 
4.6.2. Diskussion 

Resultaten (tabell X och tabell XI) indikerar att samtliga tre sportdrycker är bättre 
eller lika bra som kontrollen i prestations- och trötthetsmotverkande hänseende, 
framförallt under försökens senare del. Bevisvärdet är dock lågt på grund av den låga 
studiepopulationen, för kort testperiod och att testdeltagarna ej bedrev samma typ av 
träning under försöksperioden. Även övrigt kostintag och fysiologisk status (”form”) 
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skiljer sig åt vid samtliga försökstillfällen. Ytterligare en svaghet vid studien är att 
det för testdeltagarna var uppenbart vilken av dryckerna som utgjorde kontroll, då 
dess förpackning skiljde sig mot övriga med avseende på märkning. Längre 
testperiod vore önskvärt för att tydliggöra skillnaderna mellan de olika 
sportdryckerna. Välfyllda glykogenlager kan vara tilläckligt i syfte att täcka 
kolhydratbehovet för testdeltagarna under den försökstid som valts i detta försök. Det 
vore önskvärt, för att se om protein/AA påverkar prestationen, att inkludera en 
placebodryck innehållande koffein. Det är tänkbart att de skillnader som föreligger 
mellan sportdryckerna och kontrollen under detta försök är orsakade av 
testdryckernas koffeininnehåll. 
 
Kolhydratintaget, vid konsumtion av samtliga drycker, understeg vid testtillfällena 
66 g/timme och får därmed anses vara suboptimalt [18]. Prestationen vid intag av 
samtliga försöksdrycker tenderar att vara densamma som, eller bättre än, vid intag av 
placebodrycken trots att kolhydratinnehållet var lägre för testdryckerna än för 
placebodrycken. Detta ger en indikation om att kolhydrater och protein/AA 
tillsammans med koffein kan förbättra prestationen jämfört med en dryck bestående 
enbart av kolhydrater som energikälla. Huruvida denna skillnad återfinns vid 
optimalt kolhydratsintag är dock oklart.  
 
Skillnaden i elektrolytinnehåll mellan testdryckerna och placebodrycken bedöms ej 
påverka prestationen eftersom arbetstiden är för kort för att orsaka signifikanta 
vätske- och elektrolyt-förluster. Att den förbättrade prestationsförmågan uppträder 
främst under försökens senare del stödjer antagandet att koffein orsakar effekten. 
Dock kan det faktum att förbättringen inträder olika fort för de olika dryckerna 
relateras till i vilken form AA intas. Oligopeptider från Peptopro®-sportdrycken 
skulle i teorin upptas snabbare än fria AA från BCAA-sportdrycken och helproteiner 
från Vassleprotein-sportdrycken [33]. Dessa samband överensstämmer dock inte med 
de osmolalitetsmätningar som utförts (figur 8). De tentativa slutsatser som kan dras 
av detta pilotförsök är ändå att oligopeptider kan vara att föredra över helproteiner 
och BCAA, att moderat koffeinintag är gynnsamt för prestationen samt att 7 % 
kolhydrater tycks vara en lämplig dosering i sportdrycker 
 
 
4.6.3. Bedömning av smak under arbete 

Både BCAA-sportdrycken och Peptopro®-sportdrycken bedömdes vara lättdruckna 
under arbete, smaka bra och vara effektivare törstsläckare trots att viss besk bismak 
upplevdes. Vassleprotein-sportdrycken bedömdes ha minst söt smak, men vara sämre 
än övriga drycker i syfte att släcka törst. 
 
 
4.6.3.1. Diskussion 
Till skillnad från de smaktester som utförts indikerar dessa resultat att Peptopro®-
sportdrycken smakar lika bra som övriga drycker under arbete. Svagheten är 
studiepopulationens storlek vilket gör att dessa resultat har lågt bevisvärde. Dock 
motsvarar försöksgruppen under dessa fälttester målgruppen vilket tillmäter 
resultaten visst intresse. 
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5. SLUTSATSER 
 
De slutsatser som kan dras från detta projekt är: 

• Kolhydrater förbättrar prestationen under långtidsuthållighetsarbete. 7 % 
kolhydrater av hög molekylvikt verkar vara lämpligt för sportdrycker. 

• En låg osmolalitet (under 300 mosmol/kg) är troligen att föredra för en 
sportdryck som konsumeras under arbete. 

• BCAA-supplementering med fördelningen 2:1:1 (leucin:valin:isoleucin) 
förefaller motverka skelettmuskelnedbrytning under arbete. 

• Eventuell påverkan på prestationsförmågan till följd av protein-/AA-
supplementering är oklar, men kan möjligen ge gynnsamma effekter vid 
uthållighetsövningar.  

• Koffein motverkar trötthet och förbättrar troligen prestationsförmågan. 
Därför kan moderat dosering av koffein vara lämpligt i sportdrycker. 

• Sportdrycker innehållande höga doser koffein är ej lämpliga att konsumera i 
stora volymer till följd av potentiella negativa effekter av koffeinet. 

• Samtliga sportdrycksformuleringar smakar bra under arbete, men för 
Peptopro®-sportdrycken och Vassleprotein-sportdrycken önskas smakmässig 
förbättring. 

• Det är lämpligt att utveckla koffeinfria alternativ av sportdryckerna för att 
möjliggöra konsumtion av stora volymer under arbete. 

• Samtliga sportdrycksformuleringar förefaller för långtidsuthållighetsidrottare 
vara goda alternativ till sportdrycker baserade på endast kolhydrater i syfte att 
prestera under arbete. 

. 
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7. BILAGOR 
Bilaga 1 

Läs före smaktestning 
 

• Ni kommer alla att serveras 4 olika prov varav en är en etablerad produkt av liknande typ.  
 

• Alla deltagare serveras proven i olika ordning. Efter varje prov vänligen fyll i ett protokoll 
märkt ”Beskrivande test” (det finns 4 stycken i häftet).  

 
• Fyll i protokollet märkt ”Rangordningstest” (sist i häftet) efter det att alla prov smakats. 

 
• Tänk på att produkten ska drickas under aktivitet (uthållighetsträning/tävling) och att man 

därför ska kunna dricka mycket av produkten utan att tröttna på den eller att den blir jobbig 
att dricka. Tanken är att produkten ska vara möjlig att dricka i större volymer under arbete. 

 
• Ät inte pastiller eller annan stark mat senare än en halvtimme före bedömning. Undvik gärna 

att äta dig mätt innan bedömningen då mättnadskänsla kan påverka bedömningen 
 

• Rök inte senare än en halvtimme innan bedömningen 
 

• Meddela försöksledaren vid nedsatt form på grund av t ex förkylning eller huvudvärk. 
 
 
Instruktioner 
 

• Titta igenom häftet innan smaktestningen påbörjas. 
 

• Se, lukta och smaka i den ordning ni tilldelas proven. Bilda dig uppfattning om provet innan 
du fortsätter till nästa prov. Kom ihåg att fylla i ett ”Beskrivande test” innan du går vidare till 
nästa prov. 

 
• Det beskrivande testet är rangordnat i intensitet i en 9-gradig skala som varje egenskap ska 

bedömas efter. 1 och 9 är sämst medan 5 är bäst. 1-4 är för låg intensitet av den efterfrågade 
smakegenskapen och 6-9 är för hög intensitet av den efterfrågade smakegenskapen. Om vi tar 
sötma som exempel betyder 5 perfekt sötma medan 1 innebär att produkten helt saknar sötma 
och 9 att produkten är alldeles för söt. Detta gäller även egenskapen smak där 1 är för lite 
smak och 9 är för mycket smak. 

 
• Skölj munhålan noga mellan proverna. När smaken från förra provet är borta går du vidare 

till nästa prov. 
 

• När du är färdig med ett prov ska du inte gå tillbaka till föregående prov. Se därför till att 
komma ihåg din uppfattning om föregående prov när du ska fylla i ”Rangordningstestet”. 

 
• Fortsätt genom alla prov och placera dem i den ordning du tycker att de smakar bäst. 

 
• Två prover kan inte få samma rangordning. 

 
• Kommentera gärna din bedömning. 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

 
 

 


