
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Seminarium 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Protein, protein och mera protein 
Ett näringsämne på gott och ont 
 

Tid Torsdag 19 februari 2015, kl 15.00–18.00 (registrering och kaffe från kl 14.30) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 12 februari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 16 feb) 

Avgift Seminariet är avgiftsfritt men ej avbokad frånvaro debiteras med 500 kr 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24, 0703-474 160 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 

  

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens donation 

 

 

Protein som näringsämne har blivit starkt uppmärksammat de senaste åren. 

I västvärlden äter vi ofta mer än tillräckligt med protein. Köttkonsumtionen ökar, särskilt bland 

yngre och medelålders. Äldre och sjuka, däremot, är riskgrupper för otillräckligt proteinintag. 

Nordiska Näringsrekommendationer (NNR) och Livsmedelsverket har nyligen ökat det 

rekommenderade intaget av protein till äldre.  

 

I utvecklingsländerna kan delar av befolkningen lida brist på protein. Mot bakgrund av 

befolkningstillväxten och klimatförändringen görs stora ansträngningar att utveckla nya eller 

nygamla fullvärdiga proteinkällor, växtbaserade, insekter, alger, etc. 

En annan stark trend är att industrin utvecklar livsmedel med högt proteininnehåll eller berikar 

vanliga livsmedel, t.ex. mjölk eller bröd, med extra protein och tar rejält betalat för dem. 

Målgrupper, förutom bodybuilders, är de som tränar eller de som vill hålla sig mätta längre, ofta 

som ett sätt att hålla vikten eller gå ner i vikt. 

 

Mot bakgrund av detta behöver vi ställa oss flera kritiska frågor: 

Hur påverkas världens totala tillgång på protein av västvärldens överkonsumtion? 

Vilka hälsorisker finns det med hög proteinkonsumtion? 

Varför behöver äldre mer protein? 

Vad är sanning och vad är myt rörande proteinprodukter, träning och viktminskning? 

Vilka skillnader finns det i proteinkvalitet beroende på ursprung (mjölk, kött, bönor, insekter, etc.). 
 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Protein, protein och mera protein 
Ett näringsämne på gott och ont 
Torsdag 19 februari 2015 
 

 

Moderator Louise Ungerth, chef Konsument och Miljö, 

Konsumentföreningen Stockholm 
 

 

14.30 Samling och registrering 

 

15.00 Välkomna 
Bo Andersson, akademiens vice preses, KSLA 

 

15.10 Protein en livsviktig byggsten 
Ingvar Bosaeus, professor i klinisk nutrition, Sahlgrenska universitetssjukhuset 

 

15.35 Källor till protein idag och i framtiden 

Anna Richert, matexpert, WWF 

 

16.00 Vegetabiliska källor till protein – en omvärldspaning 

Ingela Stenson, omvärldsanalytiker, United Minds 
 

16.25 Bensträckare 
 

16.45 Behov av protein vid idrott och träning 

Eva Blomstrand, professor i näringsfysiologi, Gymnastik och Idrottshögskolan 
 

17.10 Äldres behov av protein 

Tommy Cederholm, professor klinisk nutrition, Uppsala universitet 
 

17.30 Diskussion 
 

18.00 Avslutning 
 

 Mingel med annorlunda proteinkick 
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