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Abstrakt 
Bakgrund: BCAA eller grenade aminosyror är ett vanligt förekommande kosttillskott. 

Tillskott av BCAA antas öka fysisk prestation baserat på forskningsresultat erhållna 

från djurexperiment och även en del forskning på människor. Resultaten är dock delvis 

motsägelsefulla. Fysisk prestation går att dela upp i olika former, utefter mätmetoder 

och tester som skiljer dessa åt. Exempel på olika former av fysisk prestation är aerob 

prestation, anaerob prestation samt muskelprestation. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka eventuell koppling mellan tillskott av BCAA 

och ökad fysisk prestation, inom områdena aerob prestation, anaerob prestation samt 

muskelprestation. Utöver detta undersöks även huruvida effekt av BCAA påverkas av 

hur lång tid som supplementering pågår. 

Metod: Sex studier inkluderades i denna litteraturstudie, vilka undersökt påverkan av 

tillskott av BCAA på fysisk prestation, i form av antingen aerob prestation, anaerob 

prestation eller muskelprestation.  

Resultat: Två studier påvisade positiv effekt på muskelprestation efter långsiktig 

supplementering, den ena med signifikant koppling till tillskottet. En studie 

misslyckades med att påvisa positiv effekt på muskelprestation efter kortsiktig 

supplementering. En studie visade positiv effekt på muskelprestation efter långsiktig 

supplementering med signifikant koppling till tillskottet. Två studier misslyckades att 

påvisa positiv effekt på aerob prestation, oavsett längd på supplementeringsperiod. Den 

ena av de två sistnämnda studierna påvisade positiv effekt på anaerob prestation, utan 

signifikant koppling till tillskottet. 

Slutsats: Flera studier påvisade positiv effekt på prestation efter supplementering av 

BCAA, men olikheter och bristande signifikant koppling mellan BCAA-tillskottet och 

studerad effekt hos flera av studierna gör det svårt att säkerställa att tillskott av BCAA 

har effekt. Mer forskning på området behövs. 

 

Abstract 
Background: BCAA or branched amino acids are a commonly used dietary supplement. 

Supplements of BCAA are assumed to increase physical performance based on research 

results obtained from animal experiments and some research on humans. The results 

are, however, partly contradictory. Physical performance can be divided into different 

types, depending on measurement methods and tests that differentiate them. Examples 

of different forms of physical performance are aerobic performance, anaerobic 

performance and muscle performance. 

Aim: The purpose of the study was to investigate possible correlation between 

supplements of BCAA and increased physical performance in the areas of aerobic 

performance, anaerobic performance and muscle performance. In addition, it is also 

investigated whether the effect of BCAA is affected by the duration of supplementation. 

Method: Six studies were included in this literature study, which investigated the impact 

of supplementation of BCAA on physical performance, in terms of either aerobic 

performance, anaerobic performance or muscle performance. 

Results: Two studies demonstrated positive effect on muscle performance after long-

term supplementation, one with significant correlation with the supplement. One study 

failed to demonstrate positive effect on muscle performance after short-term 

supplementation. One study showed a positive effect on muscle performance after long-

term supplementation, with significant association with the supplement. Two studies 

failed to show positive effect on aerobic performance, regardless of the length of the 

supplementation period. One of the two latter studies demonstrated positive effects on 

anaerobic performance, without significant correlation with the supplement. 
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Conclusion: Several studies demonstrated a positive effect on performance after 

supplementation of BCAA, but differences and lack of significant association between 

BCAA supplementation and the studied effect in several of the studies make it difficult 

to ensure that supplementation of BCAA has an effect. More research in the field is 

needed. 

 

Nyckelord 
BCAA – Branched-chain amino acids – Leucin – Isoleucin – Valin – Grenade 

aminosyror – Tillskott – Fysisk prestation 
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1 Inledning 
Grenade aminosyror går under benämningen BCAA, branched chain amino acids. För 

ca 40 år sedan kom studier på råttor som indikerade att BCAA hade effekt på 

proteinsyntesen (1). Sedan dess har ett stort antal artiklar publicerats om BCAA. 

Sökning med enbart ”branched chain amino acids” i databasen Pubmed ger 51349 

träffar. Intresset för dessa grenade aminosyror sträcker sig inte bara över aktuella 

forskningsområden, utan har successivt vuxit i popularitet i samhället, speciellt inom 

träningskretsar. Då intresset för gymrelaterad fysisk aktivitet, fitness och allt som hör 

till har spritt sig över världen, är löften om ökad prestation något mycket eftertraktat. 

BCAA är ett av många tillskott på en marknad som på senare år vuxit sig stor. BCAA 

som kosttillskott är omdiskuterat och forskning om betydelsen av BCAA sträcker sig 

från träning till sjukdomsbehandling. Det går dock att problematisera och ifrågasätta 

huruvida detta supplement är så pass fördelaktigt som många studier strävar efter att 

påvisa (2). 

 

Att sätta träningssupplement och dess förväntade, eller i vissa fall utlovade, effekter på 

prestation i relation till fysisk aktivitet ger intressanta möjligheter till studier som denna 

litteraturstudie. Fysisk prestation, och möjligheten att mäta och undersöka denna, är 

relevant för att få förståelse för om och hur tillskott kan ge förbättring av fysisk 

prestation såsom muskelprestation, anaerob prestation och aerob prestation. 

 

Trenden med ökad användning av BCAA som kosttillskott och de många olika 

påståenden om positiva effekten av BCAA på fysisk prestation är den huvudsakliga 

bakomliggande motivering till denna litteraturstudie 

 

2 Bakgrund 

2.1 BCAA – Grenade aminosyror  
BCAA, eller grenade aminosyror, utgörs av aminosyrorna leucin, isoleucin och valin. 

Den kemiska strukturen hos dessa tre aminosyror kännetecknas av att de har en grenad 

sidokedja, bestående av kol och väte (2). Längd och placering av grenpunkten i 

sidokedjan skiljer de tre aminosyrorna åt, vilket visas i figur 1.  

 

   
Figur 1 Kemiska strukturer för, från vänster till höger, leucin (3), isoleucin (4), valin (5) 

 

BCAA är essentiella aminosyror, och syntetiseras därför inte av människokroppen i 

signifikanta mängder. Det innebär att de behöver intas via en allsidig föda, alternativt 

via tillskott (2). Av de essentiella aminosyror som finns är BCAA unika på flera sätt, 

exempelvis då de spelar en betydande roll i proteinmetabolism, neural funktion och 

blod-, glukos- samt insulinregulering (6). Leucin, isoleucin och valin kan också 

kataboliseras i skelettmuskulatur, vilket skiljer dem från andra essentiella aminosyror 

som huvudsakligen kataboliseras i levern (7). Detta förklaras då BCAA relativt snabbt 

transporteras direkt ut i blodet genom levern efter intag. Levern oxiderar BCAA från 

deras transaminerade form, alfa-ketosyror, innebärande att BCAA inte helt och hållet 

metaboliseras av levern direkt (8). 
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2.1.1 Leucin och protein  

Av de tre grenade aminosyrorna är leucin kanske den mest omdiskuterade och den med 

mest forskning kring. I en review-artikel har Wolfe (2017) lyft flertalet studier vilka 

påvisat betydelsen av leucin i samband med muskeluppbyggnad, i och med indikationer 

att leucin ensamt kan ge anabolisk respons. Liknande data saknas för isoleucin och 

valin, vilket indikerar större effekt i eventuellt tillskott av enbart leucin gentemot alla 

BCAA tillsammans (2).  

 

Det kan dock tänkas finnas nackdelar med att supplementera enbart leucin. Ett exempel 

är att tillskott av enbart leucin skulle resultera i en minskad plasmakoncentration av 

valin och isoleucin eftersom höjd plasmakoncentration av leucin aktiverar den metabola 

vägen vilken oxiderar alla tre BCAA (2). Studier som studerat långvariga effekter av 

dietära tillskott av leucin har ofta inte kunnat visa tydliga positiva resultat, vilket kan ha 

sin grund i betydelsen av kombinationen av alla tre BCAA (2).  

 
Många studier har påvisat leucins betydelse för proteinsyntes och antytt att denna 

respons troligtvis är dosberoende (6). Detta gör att studierna likväl väcker minst lika 

många frågor som de besvarar; Hur mycket leucin går att supplementera innan det slutar 

ge effekt? Går det att supplementera för mycket? Finns det risker med supplementering 

med leucin? Finns det risker med supplementering med BCAA? 

 

Proteinsyntes och prestation kan på flera sätt tänkas gå hand i hand, innebärande 

muskeluppbyggnad och reparation av muskelskada. Detta förlopp i sig kan tänkas ge 

ökad styrka och därigenom ökad eventuell långsiktig prestation, om än inte 

nödvändigtvis direkt/akut ökad prestation. Vid intag av protein under eller efter intensiv 

uthållighetsträning kan dämpning ske av annars ökade mängder plasmaprotein kopplade 

till muskelskada och minskad muskelömhet (6). Det har dock gjorts relativt få 

undersökningar på proteinsupplement och dess effekt på uthållighetsprestation (6). 

Huruvida tillskott av BCAA kan påverka ovan nämnda påståenden återstår även det att 

undersökas ytterligare. Detta speciellt med tanke på BCAA:s förmåga att snabbt nå 

blodflödet och i höga koncentrationer utgör nyckelkomponenter i musklernas 

proteinsyntes (6, 8). 

 

2.2 Fysisk prestation 

Fysisk prestation kan ses som ett mycket brett och diffust begrepp, då prestation för en 

långdistanslöpare inte nödvändigtvis är samma sak som för en styrkelyftare. I 

jämförelse är det närliggande begreppet fysisk aktivitet till synes mer väldefinierat. 

Folkhälsomyndigheten definierar det som ”all kroppsrörelse som är ett resultat av 

skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning”(9). 

Det gör dock inte begreppet fysisk prestation mer förståeligt. En eventuell förklaring 

vore att fysisk aktivitet med möjliga mål, någon form av tävlingskoppling eller andra 

mål som går att mäta, går att använda för att bestämma fysisk prestation. Något som är 

tydligt är att fysisk prestationsförmåga omfattar ett flertal fysiologiska och fysiska 

parametrar, innefattande allt från styrka och kondition till rörlighet och snabbhet (10). 

 

Möjligheten att se fysisk prestation som antingen akut/kortsiktig alternativt långsiktig, 

gör inte heller begreppet mer lätthanterligt. Ett bra exempel är skadeprevention. Att 

motverka och minska risken för skador av olika slag främjar självklart fysisk aktivitet, 

och går att ses som ett slags krav för att kunna prestera fysiskt, men ökar inte direkt 
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prestation i sig. Däremot kan samtidigt minskad muskelnedbrytning/muskelskada i 

samband med BCAA eventuellt tänkas öka fysisk prestation på längre sikt (11).  

 

Olika typer av fysisk prestation definieras på olika sätt. Det finns vitt skilda former av 

fysisk prestation och därmed metoder för att mäta dessa olika former. Detta går att se i 

jämförandet av exempelvis löpning och styrketräning; aerob och/eller anaerob 

prestation kontra styrkeprestation, i form av vikt som individen klarar att lyfta.  

 

De olika typer av fysisk prestation som klassificerats, särskilts från varandra, och tagits 

upp i denna litteraturstudie är aerob prestation, anaerob prestation och muskelprestation. 

Nedan följer definitioner av begrepp samt förklaringar angående relevanta mätmetoder 

och tester involverade i denna litteraturstudie. 

 
2.2.1 Aerob prestation 

Aerob prestation går att förklara som prestation vid utförande av aerob fysisk aktivitet. 

Aerob fysisk aktivitet definieras som ”form av fysisk aktivitet där energibehovet (ATP) 

i första hand täcks av processer som förbrukar syre” (12). Aerob prestation kan med 

andra ord förklaras som det maximala syreupptaget, och mäts vanligen i form av % 

VO2max. VO2max innebär den maximala förmågan att ta upp, transportera och förbruka 

syre vid kroppens arbete med stora muskelgrupper (13). Respiratorisk kvot (Respiratory 

Exchange Ratio = RER) mäts ofta i samband med test av VO2max och förklaras som 

”förhållandet mellan den volym koldioxid som bildas och den volym syre som 

förbrukas i samband med förbränning av näringsämnen i kroppen” (14). 

 

Ett vanligt test för att mäta lungfunktion är spirometri. Själva mätningen innebär att 

individen blåser i ett munstycke, kopplat till en spirometer (15). Spirometern mäter 

luftens hastighet under utandningen och volym luft som utandas (15). Testet används i 

stor utsträckning inom vården, och spelar en viktig roll vid övervakning av respiratorisk 

hälsa, och bedömer exempelvis lungfunktion och andningsnedsättning (16). Information 

som vanligen fås via spirometrimätning är vital kapacitet, forcerad vitalkapacitet samt 

forcerad expiratorisk volym (15). 

 
2.2.2 Anaerob prestation 

Anaerob prestation kan förklaras som presterande på högre intensitet än den maximala 

syreupptagningsförmågan (13). Hos FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och 

Sjukdomsbehandling) används relativa intensitetsmått för att förklara intensitet, och i 

detta fall koppling till anaerob prestation: Måttlig intensitet ger märkbar ökning av puls 

och andning. Hög intensitet ger markant ökning av puls och andning. Mycket hög 

intensitet ger nära maximala nivåer av puls och andning samt även aktivering av 

anaerob energianvändning, med bland annat mjölksyrabildning (12). Anaeroba 

processer är även involverade i exempelvis intervallträning på högre intensitet (12).  

 

Ett test som används för att mäta anaerob prestationsförmåga är Wingate-testet. Detta 

test innebär vanligen 30 sekunder maximal prestation involverande antingen en 

ergometer i form av en cykel eller en armvev. 30 sekunder är standardtiden för testet i 

fråga, även om testprotokoll kan variera från 10 upp till 90 sekunder, beroende på sport, 

aktivitet eller andra omständigheter som undersöks. Testet inleds efter uppvärmning, 

och individen som genomför testet börjar sedan trampa/veva så fort den kan med 

minimalt motstånd på ergometerns hjulmekanism. Inom tre sekunder har ett anpassat 

motstånd tillförts på ergometern, varefter individen fortsätter trampa/veva med maximal 
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kraft resterande tiden av testet. Uträkningar tillgängliga genom utförandet av Wingate-

testet är peak power, average power, total work och rate of fatigue (17).   

 
2.2.3 Muskelprestation 

Muskelprestation kan definieras olika beroende på vilken sorts fysisk aktivitet som är 

aktuell. Muskelstyrka kan definieras som ” den maximala muskelkraft (kraftmoment) 

som kan genereras i en given situation då rörelsen utförs en gång” och innebär 

muskelaktivitet med hög intensitet och kopplas till maximal kraft (12). Övningar och 

träningsformer för att träna muskelstyrka väljs förmånligt där en individ kan arbeta 

högintensivt och samtidigt kunna bibehålla god kontroll. Muskelstyrkan kan mätas i hur 

många repetitioner som en individ orkar lyfta i följd, och den maximala uppmätta 

styrkan anges då som 1-RM (1-RM = repetitionsmaximum). Repetitionsmaximum i sig 

definieras som ”den högsta belastning (vikt) som kan lyftas genom hela rörelsebanan 

endast en gång på ett korrekt sätt” (12). 

 

Muskeluthållighet innebär en kombination av styrka och uthållighet. Fokus ligger här på 

att utföra ett så högt antal repetitioner som möjligt, generellt med en intensitet på 

ungefärligt 60 % av 1-RM eller lägre. Begreppet muskulär uthållighet kan definieras 

som ”förmågan att utföra många repetitioner av ett givet motstånd under en relativt 

utdragen tidsperiod” (12). 

 

Countermovement jump är ett test som undersöker underkroppsstyrka i form av 

benmuskelstyrka. Testet går ut på att hoppa så högt det går rakt upp ifrån stående 

position. Startpunkten utgörs av en för testet specialiserad plattform eller matta, med 

vikt jämt fördelad över båda fötterna samt händer placerade på höfterna. Testet ger 

möjlighet att bedöma leg maximal power output (samt även leg maximal force och leg 

maximal velocity), efter elektroniska utslag från den nämnda plattformen eller mattan; 

detta från att fötterna lämnat plattformen till åter landande (18). 

 

2.3 BCAA – Ett allmänt förekommande tillskott 
Vid en sökning på begreppet ”BCAA” med ex. Google erhålles flertalet träffar med 

erbjudanden från olika återförsäljare, med diverse löften om ökad prestation och främjat 

fysiskt välmående. Gymgrossisten.com är en av flera hemsidor där träningsartiklar och 

kosttillskott säljs. De har ett brett utbud av BCAA som tillskott; 56 olika produkter 

indelat i hela 6 användningsområden, bestående av ”Före träning”, ”Under träning”, 

”Efter träning”, ”Mellanmål & Snacks”, ”Lunch/Middag” och ”Frukost” (19). Svenskt 

Kosttillskott, MM Sports och Proteinbolaget är andra liknande återförsäljare vilka även 

dem har ett stort utbud av tillskott med BCAA; 47, 33 respektive 103 olika produkter 

(20, 21, 22). Det stora utbudet av BCAA-produkter indikerar att BCAA kommit att bli 

ett populärt kosttillskott.  

 

Tillskotten av BCAA varierar i fysisk form, med pulver och tabletter som de mest 

frekvent förekommande varianterna. Både kolsyrade och icke-kolsyrade drycker 

innehållande BCAA är även ett fenomen som ökat i popularitet. Celsius är ett företag 

kopplat till BCAA-marknaden, ett exempel på ett av flera varumärken som fokuserar på 

ovan nämnda drycker, tillgängliga hos de flesta dagligvaruhandlare enligt företaget 

själv. De tillverkar ett flertal olika funktionella drycker, däribland varianter berikade 

med BCAA. De BCAA-innehållande produkter som Celsius producerar och säljer 

distribueras av 7 större återförsäljare över hela landet (23).  
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Det är förståeligt att BCAA som tillskott ökat så pass i popularitet. Alla ovan nämnda 

återförsäljare beskriver kortfattat vad BCAA är och varför det rekommenderas som 

tillskott. Det går dock att se en till synes problematisk trend hos dessa, nämligen att inga 

av respektives argument eller förklaringar stärks av källor eller forskning, mer än 

utsagda påstådda fakta och fördelar. Wolfe (2017) menar att den lukrativa industrin av 

näringstillskott har vuxit runt det ungefärliga 35 år gamla konceptet att dietära tillskott 

av BCAA i sig självt producerar anabolisk respons i form av muskelproteinsyntes (2). 

Mer forskning påstås i dagsläget vara nödvändig för att med säkerhet kunna se tydliga 

samband mellan denna utlovade ökning i muskelmassa och prestation i samband med 

tillskott av BCAA (24).  

 

Många studier har gjorts på BCAA och dess effekter på djur. Det har exempelvis testats 

huruvida tillskott av BCAA tillsammans med en proteinreglerad diet påverkar bland 

annat muskeltillväxt och energimetabolism hos grisar (25, 26). Delvis liknande studier 

på människor har varit aktuellt för denna litteraturstudie. 

 

3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka eventuellt samband mellan tillskott 

av BCAA och förbättrad fysisk prestation, med fokus på aerob prestation, anaerob 

prestation samt muskelprestation.  

 

3.1 Frågeställningar  

- Går det hitta koppling mellan tillskott av BCAA och förbättrad fysisk prestation 

i form av aerob prestation, anaerob prestation eller muskelprestation? 

- Är en eventuell effekt av BCAA beroende av om den ges under en längre tid 

(veckor) eller ses effekt om tillskottet ges under en kortare tid alternativt vid 

enstaka tillfälle? 

  

4 Metod 
4.1 Artikelsökning 

Sökning efter artiklar gjordes i databaserna Pubmed, Web of Science och CINAHL. 

Sökning och urval av artiklar gjordes i tre steg, se figur 4. De sökord som användes var 

”branched chain amino acid AND supplementation AND performance”. Då 

databasernas sökfunktioner är utformade på olika sätt och gav olika möjlighet till 

exempelvis exklusioner och inklusioner, såg sökningarna på de tre databaserna lite olika 

ut. De ovan nämnda sökorden användes dock i alla databaser och agerade utgångsläge 

och grundupplägg. 
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Figur 4: Sammanfattning och sammanställning av litteratursökning. Två resultat efter 

andra skedets exkludering, en från Pubmed och en från Cinahl, var samma artikel. Detta 

gav det slutgiltiga sökresultatet 6 artiklar. 

 

Vid användning av filtrering (se nedan för respektive databas) jämfördes sökresultat 

med respektive resultat från sökning utan filter. Detta för att säkerställa att artiklar där 

författarna inte kategoriserat studierna, alternativt där dessa studier eventuellt inte 

hunnit kategoriseras ännu i dagsläget, inte förbisågs.  

 

Efter artikelsökningarna i nämnda databaser lästes samtliga funna artiklars abstrakt 

igenom, och det första steget i exkluderingsförloppet genomfördes.  

 

Orsaker till exkludering av artiklar i första skedet: 

- BCAA användes inte som tillskott. 

- BCAA gavs som tillskott ihop med andra ämnen eller ingredienser, så kallade 

multi-ingrediens-tillskott. 

- BCAA gavs som separat tillskott men där andra supplement gavs samtidigt med 

BCAA. 

- Studier ej gjorda på fullt friska människor. 

- Studier gjorda involverande människor äldre än 60 år eller yngre än 18 år. 

- Studier gjorda utan fokus på fysisk aktivitet eller muskelprestation. 

 
4.1.1 Pubmed 

I databasen Pubmed genomfördes sökningen ”branched chain amino acid AND 

supplementation AND performance NOT review”. Tillägget ”NOT review” användes 

då filtreringsfunktionen hos databasen ej gav tillgång till exklusioner utan enbart 

inklusioner. Aktiverad filtrering som användes innefattade studier gjorda på människor 

samt artiklar skrivna på engelska. Sökningen fann 58 artiklar. Efter exkludering i första 

skedet kvarstod 11 artiklar.  

 
4.1.2 Web of Science 

I databasen Web of Science genomfördes sökningen ”branched chain amino acid AND 

supplementation AND performance AND human”. Då filtrering inte tilläts angående 

studier på människor, tillades “AND human” bland sökorden. Aktiverad filtrering som 

användes innefattade artiklar skrivna på engelska samt även exklusion av review-

artiklar. Sökningen gav 53 artiklar. Efter exkludering i första skedet kvarstod 4 artiklar.  

Artikelsökning

Resultat:
- Pubmed: 58

- Web of Science: 
53 

- Cinahl: 15

Första skedets 
exkludering

Resultat:
- Pubmed: 11

- Web of Science: 
4 

- Cinahl: 2

Andra skedets 
exkludering

Resultat:
- Pubmed: 7

- Web of Science: 
0 

- CINAHL: 1 
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4.1.3 Cinahl 

I databasen Cinahl, precis som i Pubmed, tilläts ej exklusion av viss artikeltyp. Därmed 

genomfördes sökningen ”branched chain amino acid AND supplementation AND 

performance NOT review”. Aktiverad filtrering som användes innefattade studier gjorda 

på människor samt artiklar skrivna på engelska. Sökningen gav 15 artiklar. Efter 

exkludering i första skedet kvarstod 2 artiklar. 

 

4.2 Analys av artiklar 
Efter att sökning av relevant litteratur var gjord, lästes samtliga artiklar igenom i sin 

helhet. Undantag var 10 artiklar som exkluderades ytterligare efter denna fullständiga 

genomläsning, då de inte fanns tillgängliga i fulltext vid Linnéuniversitetet. 

Kvarvarande antal artiklar efter denna andra skedets exkludering var totalt 7, varav två 

var samma artikel hittad i olika databaser. Det lämnade 6 artiklar att läsa igenom. 

 
4.2.1 Relevansbedömning, samtycke, informerande och bias 

För bedömning av relevans hos artiklarna användes ett formulär (Mall för bedömning 

av relevans) framtaget av SBU, Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering 

(27). Formuläret fylldes i för varje artikel. Inriktnings- och ämnesskillnad mellan denna 

studie och SBU till trots; den tillgängliga granskningsmall som användes var både 

systematisk och omfattande, och sågs därför som god tillgång till denna studie. I den 

använda formulärmallen ingick 5 kategorier med underfrågor, och den totala 

bedömningen av studierelevans hade möjlighet att resultera i antingen relevant eller inte 

relevant. Alla 6 artiklar klassades som relevanta.  

 

Alla studier inkluderade tydligt samtycke med deltagare i form av ifyllda kontrakt, efter 

tydligt informerande om respektive studies förlopp, genomförande och innebörd. 

 

Ingen av studierna hade någon utsagd form av intressekonflikt. Fem av studierna 

uppgav härkomsten av supplementen använda i studierna i form av distributörer (24, 28, 

29, 30, 31). Studiernas tillskott kunde dock inte spåras till samma distributörer. Två av 

studierna tydliggjorde hur finansiering alternativt delvis finansiering av studien kom 

utifrån (30, 31). Finansieringen av dessa studier var från olika stiftelser och företag. 

Utöver dessa nämnda faktorer kunde inga potentiella risker för bias hittas.  

 

5 Resultat 

5.1 Studier; upplägg och resultat 
De inkluderade studierna hade alla undersökt BCAA som tillskott och dess eventuella 

effekt på prestation på olika sätt.  

 

De inkluderade studierna analyserades först var för sig, för att sedan jämföras utefter de 

resultat som kunnat urskiljas och kopplats till denna studies syfte. I tabell 3 ges en 

sammanfattning av studiernas syften, design och urval, medan det i tabell 4 ges en 

sammanfattning av studiernas undersökta prestationsinriktning, effektmått, eventuell 

ökad fysisk prestation samt eventuell påvisad koppling mellan resultat och tillskott av 

BCAA. Nedan i avsnitten 5.2 till 5.7 presenteras de undersökta artiklarnas använda 

metoder och resultat relevanta för denna litteraturstudie. 
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5.2 Kephart et al. (2016) - Ten weeks of branched-chain amino acid 
supplementation improves select performance and immunological 
variables in trained cyclists 
5.2.1 Metod 

Studien hade en dubbelblindad och placebokontrollerad studiedesign. Studien 

innefattade 18 deltagare, varav alla män, med ålder varierande mellan 18 och 55 år med 

en medelålder på 32,1 år. Folkgrupp/befolkning specificerades ej. Deltagarna i studien 

hade alla minst ett års erfarenhet av cykling. Alla deltagare klassificerades som 

vägcyklister med undantag för en deltagare, som främst var inriktad på mountainbike-

åkning. Detta undantag i form av inriktning gjorde ingen skillnad i beroende variabler 

för resultat i studien, vilket gjorde det oproblematiskt att inkludera denna deltagare 

enligt författarna. Tidsperioden för studien var 10 veckor (31).  

 

BCAA-tillskottet i studien utgjordes av 12 gram BCAA (6 gram leucin, 2 gram 

isoleucin och 4 gram valin) per dag. Gruppindelning vad beträffar tillskott av BCAA 

eller placebo bestämdes baserat på ordningen deltagarna gick med i studien (31). 

 

Efter att ha fyllt i formulär gällande hälsa, status angående träning och cyklingshistorik, 

fick deltagarna i studien bekanta sig med cykelergometern som användes. Efter att ha 

bekanta sig med detta testredskap, utfördes ett 30 sekunders Wingate-test för maximal 

anaerobisk prestation. Testet bestod av 20 sekunder lätt trampande följt av en 

accelerationsfas på 5 sekunder, vidare följt av 30 sekunder maximal prestation. Data 

erhållen från Wingate-testet bestod av peak power/genomsnittlig kraft samt relativ peak 

power/genomsnittlig kraft. Efter Wingate-testet genomfördes en 4 km time-trial. Detta 

test undersökte uthållighetsprestation, och genomfördes på deltagarnas egna 

tävlingscyklar med möjlighet att justera motstånd. Deltagarnas cyklar utrustades även 

med kraftmätare, vilka uppmätte power output (31).  

 

Utöver testerna som utfördes instruerades deltagarna att under studiens tidsperiod på 

sagda 10 veckor cykla minst 160 km per vecka, och anteckna den totala sträckan cyklad 

per dag. Kontakt med deltagarna hölls under hela studiens gång. Efter den 10 veckor 

långa perioden av supplementering och träning följde testprocedurer likt de som gjordes 

i början av studien (31).  

 
5.2.2 Resultat 

Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan BCAA-gruppen och placebokontroll-

gruppen vad beträffar totala sträckan cyklad (P = 0,29) samt genomsnittliga sträckan 

cyklad (P = 0,43) (31). 

 

Resultatet för Wingate-testet påvisade förändring i grupp x tid för peak power (P = 

0,02), relativ peak power (P = 0,01) samt mean power (P = 0,01). Vidare analys visade 

att BCAA-gruppen hade ökad peak power med 20 % jämfört med vid studiens start (P = 

0,01), samt hade även en ökning på 19 % för relativ peak power (P = 0,01). BCAA-

gruppen ökade dessutom i mean power med 4 % (P = 0,01) jämfört med vid studiens 

start. Förändringen i grupp x tid misslyckades med att nå signifikant resultat för relativ 

genomsnittlig kraft (P = 0,35). Vad beträffar placebokontroll-gruppens resultat för 

Wingate-testet påvisades ingen signifikant förbättring i prestation mellan tidpunkterna 

(31). För dessa resultat, se tabell 1.  

 

Tabell 1: Effekter av BCAA-supplementation på variabler från Wingate-testet (31) 
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Typ av tillskottsgrupp samt 

tidspunkt angående 

supplementering 

Peak 

Power 

(Watt) 

Mean 

Power 

(Watt) 

Relativ Peak 

Power (Watt 

per kg) 

Relativ Mean 

Power (Watt 

per kg) 

BCAA (Före supplementering) 1080 699 13,9 9,0 

BCAA (Efter supplementering) 1292 726 16,5 9,3 

Placebo (Före supplementering) 1212 756 15,6 9,8 

Placebo (Efter supplementering) 1251 740 16,2 9,6 

 

Sluttiden för genomförandet av 4 km time-trial påvisade ingen förändring i grupp x tid 

(P = 0,08). BCAA-gruppen förbättrade sitt time-trial resultat med 11 %, även om det ej 

var statistiskt signifikant (P = 0,15). Då ingen förändring i grupp x tid gick att se, fanns 

därmed inte signifikant ökat resultat för 4 km time-trial power eller power per kg (31). 

 

5.3 Greer et al. (2011) - Branched-chain amino acid supplementation 
lowers perceived exertion but does not affect performance in 
untrained males 
5.3.1 Metod 

Studien hade en dubbelblindad, placebokontrollerad samt randomiserad studiedesign. 

Studien innefattade 9 deltagare, varav alla män, med en medelålder på 21,6 ±1 3,2 år. 

Folkgrupp/befolkning specificerades ej. Deltagarna i studien var alla klassificerade som 

otränade. Medelvikten hos deltagarna var 84,2 kg. Studiens upplägg bestod av 3 

behandlingsfaser, vilka började minst 2 veckor efter det inledande VO2-peak-testet 

(VO2max). 8 veckor separerade varje testomgång från varandra, för att minimera 

påverkan i form av exempelvis muskelskada. De 3 behandlingsfaserna skildes enbart åt 

i vilket tillskott som gavs deltagarna. Deltagarna tilldelades slumpvist ett av tre sorters 

supplement under studien, vilka bestod av ett placebopreparat, ett kolhydratbaserat 

preparat samt ett BCAA-tillskott (29).   

 

BCAA-tillskottet i studien utgjordes av 12,2 gram leucin, 4,8 gram isoleucin, samt 7,3 

gram valin (totalt 24,3 gram BCAA). Tillskottet administrerades 5 minuter före 

initiering av fysisk aktivitet samt efter 60 minuter vid varje test (29). 

 

Studiens tester utgjordes av en upprepad time trial där cykel-ergometer användes. Efter 

5 minuters uppvärmning på cykeln ökades motståndet till en arbetsbelastning vilken 

framkallande en intensitet på 55 % av VO2-peak (VO2max). Testets ena del pågick i 90 

minuter medan utandad luft övervakades genom indirekt spirometri med öppen krets 

(open-circuit indirect spirometry). Respiratorisk kvot (respiratory exchange ratio = 

RER) övervakades var 15e minut. Efter 90 minuter började testets andra del, då 

deltagarna under 15 minuter skulle cykla så långt de kunde (time trial) (29). 

 
5.3.2 Resultat 

Alla 9 deltagare genomförde och fullföljde studiens testprocedurer (29).  

 

Time trial-testet resulterade i signifikant trial main effect och därmed övergripande 

prestation (p < 0,05). Cyklisterna i kolhydrat-gruppen cyklade längre distans (4,6 ±1 0,6 

km) än placebokontroll-gruppen (3,9 ±1 0,4 km) i testets andra del (time trial) (p < 

0,05). BCAA-gruppens genomsnittliga distans var 4,4 ±1 0,5 km, vilket inte var 

signifikant skilt de andra gruppernas resultat (p > 0,05) (29).  

                                                 
1 ± anger standardavvikelse 
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Signifikant main effect vid undersökt RER fanns att se separat för trial och time (p < 

0,05), men ingen signifikant förändring i trial x time gick att se. De sista 4 resultaten för 

RER (vid tidpunkterna 0:45, 1:00, 1:15 och 1:30) för BCAA-gruppen var alla 

signifikant lägre än värdena före testet (p < 0,05). Detta i jämförelse med 

placebokontroll-gruppen, där enbart de 2 sista av uppmätningarna var signifikant lägre 

än värdena före testet (p < 0,05) (29). 

 

5.4 Crowe, Weatherson & Bowden (2006) - Effects of dietary leucine 
supplementation on exercise performance 
5.4.1 Metod 

Studien hade en dubbelblindad, placebokontrollerad samt randomiserad studiedesign. 

Studien innefattade 13 deltagare, 10 kvinnor och 3 män, med en medelålder på 31,6 år. 

Folkgrupp/befolkning specificerades ej. Deltagarna i studien var alla erfarna utriggar-

kanotister med ett minimum av 6 månaders erfarenhet. Båda gruppernas (leucin och 

placebokontroll) tidsperiod för supplementering sträckte sig över 6 veckor. Leucin-

tillskottet i studien utgjordes av 45 milligram per kilo kroppsvikt per dag. Deltagarnas 

medelkroppsvikt var 96,3 kg hos männen och 67,5 kg hos kvinnorna (28). 

 

Deltagarna bibehöll var och en på begäran normala träningsvanor under testernas och 

supplementeringens tidsperiod, med enda undantag att undvika intensiv fysisk aktivitet 

under 24 timmar innan varje testsession. Detta bekräftades med hjälp av 

aktivitetsdagböcker ifyllda av deltagarna själva. Analys av dessa aktivitetsdagböcker 

visade ingen signifikant skillnad i träningsvolym mellan leucin-gruppen och 

placebokontroll-gruppen fanns under veckan innan första testomgången och under de 6 

veckorna av supplementering (28).  

 

Studiens tester påbörjades veckan innan supplementeringsperioden startade och 

inkluderade ett VO2max-test, ett överkroppsstyrke-test (upper body 10 s power test), ett 

test innefattande rodd till utmattning (row to exhaustion) samt diverse kroppsmätning. 

Alla tester gjordes ytterligare en gång efter supplementeringsperioden med undantag för 

VO2max-testet, vilket enbart fungerade som utgångspunkt för bestämmande av nivå vid 

testet rodd till utmattning (28). 

 

Maximal syrekonsumtion, VO2max, mättes under användandet av ett modifierat och 

stegvis ökande rodd-protokoll i en rodd-ergometer. Överkroppsstyrka uppmättes i 

”relative peak power” (W per kg-1) samt ”total work” (J per kg-1) och bedömdes via ett 

10 sekunder långt stående armvevstest. I armvevstestet användes en modifierad luft-

bromsad cykel-ergometer kopplat till en kraftmonitor (28). 

 
5.4.2 Resultat 

Studiens resultat visade ingen signifikant skillnad i VO2max mellan grupperna under det 

test som gjordes innan supplementeringen (P = 0,681) (28).  

 

Relativ peak power i testet av överkroppsstyrka ökade signifikant från pre-

supplementering till post-supplementering hos båda grupperna (P < 0,001; power = 

1,00). Dock var total work hos leucin-gruppen signifikant högre än hos placebokontroll-

gruppen (P = 0,045; power = 0,54). Resultat från armvevstestet visade på ökad 

prestation för båda grupperna från pre-supplementering till post-supplementering (P = 
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0,001; power = 0,99). Ingen signifikant skillnad mellan grupperna gick att urskilja i 

detta test (P = 0,277) (28). 

 

5.5 Areces et al. (2014) - A 7-day oral supplementation with 
branched-chain amino acids was ineffective to prevent muscle damage 
during a marathon 
5.5.1 Metod 

Studien hade en dubbelblindad, placebokontrollerad samt randomiserad studiedesign. 

Studien innefattade 50 deltagare, 7 kvinnor och 43 män, med en medelålder på 41,4 år. 

Fyra deltagare från placebokontroll-gruppen exkluderades från studien på grund av 

avhopp, relaterade till muskelproblem. Folkgrupp/befolkning specificerades ej. 

Deltagarna i studien hade alla erfarenhet av maratonlöpning (18).  

 

BCAA-tillskottet i studien utgjordes av 35 gram BCAA (2:1:1 av 

leucin:isoleucin:valin), varav 5 gram doserades per dag. Deltagarnas medelkroppsvikt 

var 70,5 kg hos BCAA-gruppen och 71,6 kg hos placebokontroll-gruppen.  

Båda gruppernas (BCAA och placebokontroll) supplementering började en vecka innan 

studiens undersökta maratonlopp (18). 

 

En till tre dagar innan maratonloppet genomfördes genomgick studiens deltagare 

fysiologiska undersökningar samt utfördes studiens första omgång av styrketester. Det 

första testet innebar countermovement jump. Testets syfte var att jämföra reducerad leg 

muscle power och därmed muskelprestation efter maratonloppet mellan grupperna. Två 

hopp utfördes, varav det högsta användes för analys. Det andra testet innebar 

handgreppsstyrka (handgrip maximal force) och bestämdes genom användandet av en 

”handgrip dynamometer”. Andra omgången av styrketester utfördes inom tre minuter 

efter loppet, och samma tester i form av countermovement jump och handgreppsstyrka 

genomfördes (18).  

 
5.5.2 Resultat 

Testerna som gjordes före och efter maratonloppet utgjordes som ovan nämnt av 

countermovement jump samt handgreppsstyrka. Dessa tester visade på stor minskning i 

prestation mellan testresultaten före och efter maratonloppet i båda grupperna, med 

liknande omfattning: Hopphöjd hos countermovement jump, i jämförelse med test gjort 

före maratonloppet, minskade med 23,0 ± 16,1 % i BCAA-gruppen (p < 0,05) och med 

17,3 ± 13,8 % (p < 0,05) i placebokontroll-gruppen. Ingen skillnad mellan grupperna 

fanns i hopphöjd-skillnad vid jämförelse av testresultaten före och efter maratonloppet 

(P = 0,13). Resterande undersökta parametrar i countermovement jump (leg muscle 

power, force och velocity) påvisade även de reducerad prestation efter maratonloppet (P 

< 0,05), utan signifikant skillnad mellan grupperna (P > 0,05) (18).  

 

Handgreppstyrke-testets resultat hos båda grupperna var reducerat efter maratonloppet i 

både dominanta och icke-dominanta händerna (P < 0,05 hos både dominanta och icke-

dominanta händer hos BCAA-gruppen, P = 0,33 hos dominanta händer och P < 0,05 

hos icke-dominanta händer hos placebokontroll-gruppen) (18). 
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5.6 Ispoglou, King, Polman & Zanker (2011) - Daily L-leucine 
supplementation in novice trainees during a 12-week weight training 
program 
5.6.1 Metod 

Studien hade en dubbelblindad och placebokontrollerad studiedesign. 40 manliga 

deltagare rekryterades till studien vid start. Deltagare vilka inte lyckades följa 

träningsprogrammet eller ej levde upp till studiens inklusionskriterier (frågeformulär 

angående hälsa och livsstil) uteslöts. Studien innefattade slutligen 26 deltagare, varav 

alla män, med en medelålder på 28,3 år. Folkgrupp/befolkning specificerades ej. 

Deltagarna i studien hade ingen tidigare erfarenhet av strukturerade träningsprogram 

kopplat till styrketräning eller andra sorters träningsprogram. Deltagarna gick med på att 

uteslutande delta i sagda träningsprogram, samt att upprätthålla samma livsstil och nivå 

av fysisk aktivitet som innan studien började (30).  

 

Leucin-tillskottet i studien utgjordes av 4 gram per dag. Båda gruppernas (leucin och 

placebokontroll) supplementering varade under hela studiens 12 veckor långa 

tidsperiod. Supplementeringen innefattade tre likadana doser utspridda under dagen 

under träningsfria dagar. Under träningsdagar skedde supplementering med hela dagliga 

dosen direkt efter träning (30). 

 

De standardmaskiner som användes för testerna var: benpress (leg press), bänkpress 

(bench press), bröstöverkorsning (chest cross), överdrag (pullover), överhuvud-press 

(overhead press), koncentrationscurls (preacher curls) tricepspress (triceps press) samt 

sluttande bencurl (prone leg curl). Deltagarna tränade två gånger i veckan med 2-3 

dagars vila mellan gångerna. Studiens längd på 12 veckor bestämdes då muskeltillväxt i 

större grad blir märkbart efter 6-7 veckor av styrketräning. Testerna innefattande 5-

repetionsmaximum (5-RM) ägde rum vid studiens start samt vid studiens vecka 4, 8 och 

12. Utöver att mäta 5-RM-styrka i alla 8 övningar, bestämdes totalt 5-RM genom 

summering av 5-RM-styrka på varje enskild övning (30).  

 
5.6.2 Resultat 

Procentuell ökning, mätt i 5-RM-styrka, från studiens start till slut varierade mellan 19 

% och 60 % för båda grupperna, med en ökning på uppskattningsvis 30-40 % i 

majoriteten av övningarna. I genomsnitt var ökningen i 5-RM-styrka för leucin-gruppen 

uppskattningsvis 10 % högre än hos placebokontroll-gruppen. Leucin-gruppens resultat 

påvisade i genomsnitt signifikant procentuell större ökning i styrka än det hos 

placebokontrollgruppen; detta i 5 av de 8 övningar som genomfördes, samt även total 

uppmätt styrka (P < 0,05). Det gick att se signifikant skillnad mellan grupperna i 

resultat för benpress (P = 0,010), bänkpress (P = 0,02), överdrag (P = 0,03), 

koncentrationscurls (P = 0,004), tricepspress (P = 0,002) samt total styrka (P < 0,001) 

(30). För procentskillnad, se tabell 2.  

 

Tabell 2: Signifikanta resultatskillnader mellan grupper för procentuell mean gain (30) 
Övning Placebokontroll-grupp, 

% Mean Gain 

Leucin-grupp,  

% Mean Gain 

Benpress 27,0 ± 7,8 37,4 ± 11,0 

Bänkpress 31,9 ± 8,7 41,5 ± 10,9 

Överdrag 26,3 ± 7,7 35,4 ± 11,9 

Koncentrationscurls 29,0 ± 9,0 39,0 ± 6,9 

Tricepspress 36,9 ± 7,2 51,7 ± 13,6 

Total styrka 31,0 ± 4,6 40,8 ± 7,4 
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Ingen signifikant skillnad fanns däremot vad beträffar bencurls (P = 0,19), 

bröstöverkorsning (P = 0,08) eller överhuvud-press (P = 0,35) (30). 

 

5.7 Spillane, Emerson & Willoughby (2013) - The effects of 8 weeks 
of heavy resistance training and branched-chain amino acid 
supplementation on body composition and muscle performance 
5.7.1 Metod 

Studien hade en dubbelblindad och placebokontrollerad studiedesign. Studien 

innefattade 19 deltagare, alla män, med ålder varierande mellan 18 till 35 år. Inskrivning 

var öppen för män av alla etniciteter, men folkgrupp/befolkning ej specificerades. 

Deltagarna i studien klassificerades som otränade, då de inte upprätthållit någon form av 

regelbunden konsekvent styrketräning under minst ett år innan studiens start. Studiens 

tidsperiod sträckte sig över 8 veckor (24).  

 

BCAA-tillskottet i studien utgjordes av 9 gram BCAA (4,5 gram leucin, 2,25 gram 

isoleucin samt 2,25 gram valin) doserat per dag, 4 gånger i veckan under dagar då 

träning ägde rum. Hälften av den dagliga dosen intogs cirka 30 minuter innan träning, 

och den andra hälften inom 30 minuter efter träning (24). 

 

Muskelstyrka och uthållighet bedömdes genom två sorters tester, involverande 

bänkpress och vinklad benpress. Detta utfördes före studiens första tillfälle för 

supplementering och vid början av styrketräningsprogrammet, för att slutligen 

genomföras en sista gång efter den 8 veckor långa försöksperioden. Muskelstyrka 

bedömdes genom metoden en-repetition maximum (one-repetition maximum = 1-RM). 

Deltagarna utförde 10 repetitioner med 50 % av uppskattat 1-RM. Därefter följde vila i 

1 minut, varefter deltagarna genomförde 3-5 repetitioner med 70 % av uppskattat 1-RM. 

Efter det ökades vikten stegvist, i samband med att deltagarna försökte genomföra en 

repetition. Om deltagarna lyckades med lyftet, följde 2 minuters vila innan försök på 

nästa vikttillägg. Denna procedur fortsatte tills deltagarna misslyckades med lyftet. 

Resultatet för 1-RM var maximala vikten som deltagaren lyckades lyfta under en 

repetition. Efter en 5 minuters vila, gjordes vidare bedömning genom användandet av 

bänkpressen och den vinklade benpressen, varvid deltagarna genomförde så många 

repetitioner de kunde på 75 % av deras 1-RM (24). 

 

Studiens träningsprogram var upplagt i två över- och två underkroppsträningspass per 

vecka, och resulterande i sammanlagt 4 träningsdagar per vecka. Programmet fortgick i 

8 veckor. Överkroppsprogrammet genomfördes 2 gånger per vecka och bestod av 9 

övningar: bänkpress (bench press), latsdrag (lat pull), axelpress (shoulder press), 

sittande rodd (seated row), axelryck (shoulder shrug), bröstflyes (chest fly), bicepscurl 

(biceps curl), nedåtriktad tricepspress (triceps press down) samt magcurl (abdominal 

curl). Underkroppsprogrammet genomfördes även det 2 gånger i veckan och bestod av 7 

övningar: benpress (leg press), ryggutsträckning (back extension), uppåtkliv (step up), 

bencurl (legcurl), benutsträckning (leg extension), tåhävningar (heel raise) samt magcurl 

(abdominal curl). Deltagarna genomförde 3 set, 10 repetitioner per set, med så mycket 

vikt de kunde lyfta per set (ungefärligt 70-80 % av 1-RM). Deltagarna dokumenterade 

sin träningsprocess i dagliga anteckningar som samlades in veckovis för kontroll (24).  
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5.7.2 Resultat 

Totalt 22 deltagare påbörjade studien. 3 avhopp skedde av anledningar orelaterade till 

studien, vilket resulterade i 19 deltagare som fullt ut genomförde studien (24).  

 

Resultatet för överkroppsstyrka visade ingen signifikant förändring i grupp x tid (p = 

0,262). Det gick dock att se signifikant main effekt (ökad muskelprestation) i tid (p = 

0,047). För underkroppsstyrka fanns inte heller någon signifikant förändring i grupp x 

tid (p = 0,955). Det gick dock även där att se signifikant main effect i tid (p = 0,044) 

(24).  

 

För överkroppsuthållighet fanns i resultatet ingen signifikant förändring i grupp x tid (p 

= 0,525). Det gick dock att se signifikant main effect i tid (p = 0,001). För 

underkroppsuthållighet fanns ingen signifikant förändring i grupp x tid (p = 0,774). Det 

gick dock även där att se signifikant main effect i tid (p = 0,013) (24).  

 

Det gick sammanfattningsvis att se en ökning i både muskelstyrka och 

muskeluthållighet hos deltagarna, vad beträffar både överkropp och underkropp. Det 

gick dock inte att se skillnad i ökningen i sig mellan BCAA-gruppen och 

placebokontroll-gruppen (24). 

 

Tabell 3: Kort sammanfattning av de inkluderade studiernas syften, design, urval, 

mängd BCAA supplementerat samt tidsperiod för supplementering 
Studie; 

Författare  

Syfte med studien Studiens design Urval; Antal 

deltagare, ålder, 

erfarenhet av 

aktivitet 

Mängd BCAA 

supplementerat, 

tidsperiod 

Kephart et 

al. (2016) 

Undersöka huruvida 

tillskott av BCAA 

påverkar tränade 

cyklisters 

kroppssammansättning, 

prestation och/eller 

immunologiska 

variabler 

Dubbelblindad, 

placebokontrollerad 

18 (män) 

18-55 år med en 

medelålder på 

32,1 

Erfarna 

12 g per dag 

under 10 veckor 

Greer et al. 

(2011) 

Undersöka huruvida 

tillskott av BCAA 

påverkar aerobisk 

prestation, uppskattad 

upplevd utmattning 

eller substratutnyttjande 

Dubbelblindad, 

placebokontrollerad, 

randomiserad 

9 (män) 

Medelålder på 

21,6 år 

Otränade 

24,3 g vid två 

test-tillfällen 

Crowe, 

Weatherson 

& Bowden 

(2006) 

Undersöka effekterna 

hos tillskott av leucin 

på tränings-prestation 

hos utriggar-kanotister 

Dubbelblindad, 

placebokontrollerad, 

randomiserad 

13 (10 kvinnor, 3 

män) 

Medelålder på 

31,6 år  

Erfarna 

(Leucin) 

45 mg per kg-1 

per dag-1 under 6 

veckor 

Areces et 

al. (2014) 

Undersöka om tillskott 

av BCAA kunde 

förhindra muskelskada 

under ett maraton 

Dubbelblindad, 

placebokontrollerad, 

randomiserad  

50 (7 kvinnor, 43 

män) 

Medelålder på 

41,4 år 

Erfarna 

5 g per dag 

under 7 dagar 

Ispoglou, 

King, 

Polman & 

Zanker 

(2011) 

Undersöka effekter hos 

tillskott av leucin på 

styrka och 

kroppssammansättning 

Dubbelblindad, 

placebokontrollerad 

26 (män) 

Medelålder på 

28,3 år 

Otränade/måttligt 

erfarna 

(Leucin) 

4 g per dag 

under 12 veckor 
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Spillane, 

Emerson & 

Willoughby 

(2013) 

Undersöka effekter av 8 

veckors tung 

styrketräning 

kombinerat med 

tillskott av BCAA på 

kroppssammansättning 

och muskelprestation 

Dubbelblindad, 

placebokontrollerad 

19 (män) 

18-35 år 

Otränade/måttligt 

erfarna 

9 g per dag, 4 

gånger i veckan, 

under 8 veckor 

 

Tabell 4: Kort sammanfattning av de inkluderade studiernas undersökta 

prestationsinriktning, effektmått, eventuell ökad fysisk prestation samt eventuell 

påvisad koppling mellan resultat och tillskott av BCAA 
Studie; Författare - Titel Typ av fysisk prestation 

undersökt; effektmått 

Ökad fysisk 

prestation? 

Resultat med signifikant 

påvisad koppling till 

tillskott av BCAA? 

Kephart et al. (2016) - Ten 

weeks of branched-chain amino 

acid supplementation improves 

select performance and 

immunological variables in 

trained cyclists. 

Anaerob prestation 

(Wingate) respektive aerob 

prestation (time trial); 

Peak Power, Relative Peak 

Power respektive Time 

(Min), Power (Watts), 

Relative Power (Watts per 

kg) 

Ja (anaerob 

prestation), 

nej (time trial) 

Nej 

Greer et al. (2011) - Branched-

chain amino acid 

supplementation lowers 

perceived exertion but does not 

affect performance in untrained 

males. 

Aerob prestation (time 

trial); 

Spirometri, Distans 

(cyklad), RER (Respiratory 

Exchange Ratio) 

Nej Nej 

Crowe, Weatherson & Bowden 

(2006) - Effects on dietary 

leucine supplementation on 

exercise performance. 

Muskelprestation 

(överkroppsstyrka, 

armvevstest); 

Peak Power (W x kg-1), 

Total Work (J x kg-1) 

Ja Ja 

Areces et al. (2014) - A 7-day 

oral supplementation with 

branched-chain amino acids was 

ineffective to prevent muscle 

damage during a marathon. 

Muskelprestation 

(countermovement jump, 

handgrip maximal force); 

Jump height (Cm), Leg 

muscle power (W per kg-1), 

Leg muscle force (N), Leg 

muscle velocity (M per s-1), 

Handgrip force (N) 

Nej Nej 

Ispoglou, King, Polman & 

Zanker (2011) - Daily L-leucine 

supplementation in novice 

trainees during a 12-week weight 

training program. 

Muskelprestation i form av 

muskelstyrka; 

5-RM 

Ja (5 av 8 

övningar) 

Ja 

Spillane, Emerson & Willoughby 

(2013) - The effects of 8 weeks 

of heavy resistance training and 

branched-chain amino acid 

supplementation on body 

composition and muscle 

performance. 

Muskelprestation 

(muskelstyrka och 

muskeluthållighet); 

1-RM och max rep med 75 

% av 1-RM 

Ja Nej 

 

6 Diskussion 

6.1 Syfte, inriktning och jämförande av resultat 
De inkluderade studierna hade alla olika syften. Variation fanns att se i vilken sorts 

fysisk aktivitet och därmed prestation som berördes. Studierna involverade löpning, i 
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detta fall långdistanslöpning i form av maraton (18), utriggar-kanotpaddling (28), 

cykling alternativt cykelergometer (29, 31) samt styrketräning (24, 30). Skillnaden i 

undersökta former av fysisk aktivitet försvårar jämförelse av studierna. En ökning i 

prestation är visserligen en ökning oavsett typ av prestation. Varierande faktorer finns i 

de aktuella fysiska aktiviteterna. Nödvändigt fokus flyttas därför till jämförelsen av 

prestation i sig, i den mån det går, i samband med tillskott av BCAA. 

 
6.1.1 Resultatjämförelse 

Intressanta resultat i relation till varandra gick att urskilja. Studien gjord av Kephart et 

al. (2016) påvisade hur tillskott av BCAA tycktes förbättra fysisk prestation i form av 

anaerob prestation (Wingate-test), även om ingen förbättring i aerob prestation kunde 

påvisas (time trial) (31). I denna studie nämns studien gjord av Crowe, Weatherson och 

Bowden (2006), och jämför studiernas resultat. Dessa verkar vara överens om hur 

tillskott av BCAA, i studien av Crowe et al. utgjort av leucin, verkar förbättra kortsiktig 

power output och därmed prestation hos erfarna idrottare (31).  

 

Likheter fanns att se hos studien gjord av Ispoglou, King, Polman och Zanker (2011) 

och studien gjord av Spillane, Emerson och Willoughby (2013). Dessa båda studier 

undersökte samma form av fysisk prestation, i form av muskelprestation involverande 

styrketräning. Bedömningar skedde i form av uppmätt repetitionsmaximum, med enda 

skillnad i hur den ena studien mätte 5-RM (30) och den andra 1-RM samt max rep med 

75 % av 1-RM, för att involvera även muskeluthållighet (24). Båda dessa studier 

påvisade ökad muskelprestation mellan tidpunkterna för supplementering (före kontra 

efter). Dock kunde enbart studien gjord av Ispoglou et al. (2011) påvisa signifikant 

koppling till tillskottet av BCAA, i detta fall leucin (30).  

 

6.2 Studiedesign 
Den äldsta studien var från 2006 (28) och den senaste var från 2016 (31). Resterande 

studier var från 2011 (29, 30), 2013 (24) och 2014 (18). Det är inte en självklarhet att en 

studie är av dålig kvalité enbart baserat på det faktum att den är 12 år gammal (28). 

Däremot, med tanke på att även den senast gjorda studien är relativt gammal (18), går 

det att diskutera huruvida det nu 4 år senare skulle gå att se skillnad på resultat. 

Studiernas årtal återspeglar inte nödvändigtvis föråldrade metoder, även om tekniska 

framsteg öppnar upp för nya möjligheter i form av eventuellt bättre mätmetoder. Det 

vore absolut, med tanke på bristen på signifikanta bevis för positiv effekt av BCAA-

supplementation och baserat på denna litteraturstudies resultat, ett relevant förslag att 

göra nya studier i ämnet. 

 

Studiedesignen hos de olika inkluderade studierna hade många likheter. Alla studier 

hade placebokontrollerad samt dubbelblindad studiedesign. Enbart 3 av studierna var 

uttalat randomiserade (18, 28, 29). Resterande studier beskrev dock i sina metoder hur 

fördelning av tillskott respektive placebo distribuerades antingen slumpmässigt, vilket 

gör dem indirekt randomiserade, eller successivt i takt med att deltagare anslöt sig till 

studien.  

 

Användandet av placebokontroll förekom som nämnt i alla studier. Däremot går det att 

problematisera denna kontrollmetod. Olika smaker användes i vissa av de inkluderade 

studierna för att deltagarna ej skulle kunna urskilja den något beska smak som tillskottet 

har. Detta nämns dock inte i alla de inkluderade studierna, och det går då att ifrågasätta 

huruvida smak i större eller mindre utsträckning kunnat påverka resultaten. 
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6.2.1 Distributionsmängd och supplementeringsperiod 

Distribueringen av tillskott har varierat mellan de inkluderade studierna, både i 

avseende till mängd och hur frekvent tillskottet intagits. I studien gjord av Crowe et al. 

(2006) skedde supplementering i mg per kg kroppsvikt. Detta skilde denna studie från 

de andra, vilka distribuerat tillskott i bestämda mängder för alla deltagare. Crowe et al. 

(2006) påvisade resultat i form av prestationsökning med signifikant stärkt koppling till 

tillskottet (28). Detta kan tänkas stärka argumentet för supplementering baserat på en 

individs kroppsvikt, med överseende för skillnaden i undersökt form av prestation. 

Frågan kan ställas om isoleucin och valin hade inkluderats i supplementeringen för 

studien gjord av Crowe et al. (2006), hade resultatet blivit annorlunda, och i så fall på 

vilket sätt? Andra intressanta frågor som framtida studier skulle kunna ställa är huruvida 

tillskott av BCAA i olika mängd påverkar fysisk prestation. Går det att supplementera 

för mycket? I så fall, hur mycket är för mycket? Skulle det ge sidoeffekter och vilka 

vore dessa? Ingen av de inkluderade studierna påvisade eventuella sidoeffekter, ej heller 

nämndes eventuellt skadliga mängder av tillskott. Dessa faktorer var inget som 

undersöktes i nämnda studier, även om det kan tyckas vara relevant. 

 

Både studien gjord av Ispoglou et al. (2011), respektive Crowe et al. (2006), undersökte 

tillskott av enbart leucin under en relativt lång tidsperiod. Båda studierna fann ökad 

muskelprestation med en statistisk signifikant koppling till tillskottet av leucin (30). De 

längre tidsperioderna hos dessa studier bestod av 6 (28) respektive 12 veckor (30). De 

två studiernas resultat talar för hur en längre period av supplementering kan tänkas vara 

gynnsamt för muskelprestation. 

 

En intressant synpunkt gäller de två inkluderade studiernas tidsperioder vars 

supplementeringsperiod pågått under mindre än 2 veckor (18, 29). Båda påvisat sämre 

prestationsökning än resterande studier. Att en längre tidsperiod av någon form av 

träning ger någon slags effekt är näst intill intetsägande. I relation till tillskott av BCAA 

är det dock värt att nämna hur en längre, i jämförelse med en kortare, 

supplementeringsperiod verkar ge större ökning i prestation (alternativt någon form av 

ökning överhuvudtaget). Det återkommande och ofrånkomliga motargumentet återstår 

dock, i form av olikheterna i undersökta former av fysisk prestation och tester för att 

mäta dessa. 

 

Relaterat till distributionsmängd är diet och intag av framför allt protein. De inkluderade 

studierna redovisade i olika omfattning, om redovisat över huvud taget, deltagarnas 

dieter i samband med supplementeringsperioden. Dessa oklarheter har därför ej tagits 

upp i denna litteraturstudie. Intressant vore för framtida studier att redogöra för totalt 

BCAA-intag i relation till proteinintag, samt övergripande koppling till diet hos 

deltagare. 

 

6.3 Urval  

Urvalet hos de inkluderade studierna var av viss variation. Antalet deltagare varierade 

från det högsta antalet 50 (18), till det lägsta på 9 (29). Fördelningen av män och 

kvinnor skildes åt men präglades av ett mansdominerat mönster; bara två av studierna 

hade kvinnliga deltagare (18, 28). Studien gjord av Areces et al. (2014) var den enda 

med fler kvinnliga deltagare än manliga, 10 kvinnor respektive 3 män (18). Intressant 

vore att göra om inkluderade studier, men att då istället undersöka lika antal män och 

kvinnor. Ytterligare förslag vore att göra om de inkluderade studier, vars deltagare 

enbart utgjorts av män, på enbart kvinnor, alternativt jämföra resultat mellan könen. 
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6.3.1 Antal deltagare i studierna och deras ålder 

Att få ett representativt resultat är problematiskt då studier görs med låga deltagarantal. 

Bristande deltagarantal kunde ses i denna litteraturstudies inkluderade artiklar. Detta då 

studien med det högsta antalet på 50 deltagare (18) hade ett till synes relativt lågt antal i 

undersökningssammanhang. Samtidigt finns svårigheter att genomföra mer omfattande 

studier på större antal deltagare, hur väl en studie än må vara organiserad och upplagd, 

då kontroll av supplementering kan vara problematisk. Detta nämns av Spillane et al. 

(2013), vilka påpekar att då tillskott gavs ut och därefter kontrollerades via ifyllnad av 

dokumenterande protokoll, så fanns ingen direkt övervakning av själva 

supplementeringen (24). Samtidigt nämns även i samma studie hur ett större antal 

deltagare hade varit att föredra, för att få mer signifikanta resultat (24). Ett större antal 

deltagare kan dock tyckas verka problematiskt i ett fall likt detta, med tanke på det 

samtidiga problemet i hur kontroll av supplementering hanteras. 

 

Deltagarnas ålder i de olika studierna varierade i medelålder från högst 41,4 år (18) till 

lägst 21,6 år (29). Studien gjord av Spillane et al. (2013) stack dock ut, då deltagarnas 

ålder ej angavs mer än mellan 18 till 35 år (24). En fråga som väcks är huruvida skillnad 

i resultat kan relateras till deltagarnas ålder. Deschenes (2004) har förklarat hur 

människokroppen och dess fysiska prestationsförmåga påverkas i regel negativt av 

ålder, med det inräknat samtliga muskelfunktioner (32). Är det möjligt att tillskott av 

BCAA skulle ha signifikant effekt på deltagare med relativt hög medelålder, i en studie 

likt den gjord av Areces et al. (2014), i samband med ett träningsprogram med fokus på 

styrketräning? Detta i likhet med studierna gjorda av Spillane et al. och Ispoglou et al. 

(2011), med en medelålder på 26 respektive 28 år? Möjligheten kan tyckas tänkvärd, 

speciellt i samband med påvisandet av hur förluster av muskelkraft/explosivitet först 

blir påtagligt vid 40-års ålder (32). 

 
6.3.2 Erfarenhet 

Erfarenhet hos studiernas deltagare varierade. I tre av studierna inkluderades erfarna 

deltagare (18, 28, 31). Beteckningen ”erfarna” innebar i detta fall att deltagarna tidigare, 

på olika nivå och i olika omfattning, utövat den fysiska aktiviteten som var aktuell för 

studien, vilket gjorde dem bekanta med aktiviteten i fråga. De resterande tre studierna 

inkluderade deltagare med måttlig eller total avsaknad av erfarenhet i studiernas 

aktuella fysiska aktivitet (24, 29, 30). Det lämnas osagt huruvida den motsatta mängden 

erfarenhet än den inkluderade mängden hade kunnat tänkas påverka resultatet i de 

inkluderade studierna. Antalet undersökningar är för få för att en eventuell korrelation 

mellan effekt av BCAA och graden av tidigare träning ska kunna ses. 

 
6.3.3 Predisposition 

Det är ingen omöjlighet att påvisad förbättrad fysisk prestationsförmåga i samband med 

BCAA kan vara grundad främst i gener hos en individ. Olikheter i gener eller 

distribution av muskelfiber kan vara en avgörande faktor när det kommer till prestation 

och dess möjlighet till förbättring (30). Detta diskuteras av Ispoglou et al. (2011), vilka 

också nämner att eftersom genotyp påverkar magnituden av ökning i styrka och även 

muskelsammansättning, så skulle enäggstvillingar kunna vara aktuellt för framtida 

studier av liknande sort (30).  

 

6.4 Fördelar och nackdelar med denna litteraturstudie 

Denna litteraturstudie involverar artiklar med vitt skilda fokus vad gäller prestation samt 

sätt att på lämpliga sätt mäta dessa. Det är då inte konstigt att vitt skilda resultat då går 

att ses. Möjlighet till tolkning av dessa resultat blir begränsad, delvis även påverkad av 
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bristande deltagarantal hos samtliga studier. En nackdel med detta arbete är att en 

jämförelse av god kvalité och relevans mellan artiklarna i fråga blir svår att genomföra. 

Klassificering av olika former av fysisk prestation var ett nödvändigt, om än inte 

vetenskapligt optimalt, tillvägagångssätt för att genomföra denna studie. Omfattningen 

av flertalet olika sorters prestation kan visserligen ses som sammanfattande för ämnet 

gällande BCAA som tillskott; dock skulle mer forskning på ämnet behöva göras för att 

ha fler studier att inkludera och därefter jämföra med varandra. 

 

Urvalet av artiklar utgör även en begränsning, då flertalet artiklar som ej kunde erhållas 

via Linnéuniversitetet exkluderades. Framtida studier skulle göra väl i att undersöka 

tillskott av BCAA och dess påverkan på prestation via ett större urval av artiklar. 

 

7 Slutsats 
Två av studierna, gjorda av Ispoglou et al. och Spillane et al., påvisade positiv effekt på 

muskelprestation i form av muskelstyrka samt muskeluthållighet, efter långsiktig 

supplementering av leucin eller BCAA. Av dessa två hade bara studien gjord av 

Ispoglou et al. signifikant koppling till tillskottet. En studie, gjord av Areces et al., 

misslyckades med att påvisa positiv effekt på muskelprestation, i form av 

underkroppsstyrka efter en veckas supplementering av BCAA. En studie, gjord av 

Crowe et al., visade positiv effekt på muskelprestation i form av överkroppsstyrka, efter 

sex veckors supplementering av leucin, och påvisade signifikant koppling till tillskottet. 

Två av studierna, gjorda av Kephart et al. respektive Greer et al., misslyckades att 

påvisa positiv effekt på aerob prestation, oavsett längd på supplementeringsperiod (10 

veckors supplementering respektive supplementering vid två enstaka testtillfällen). Den 

ena av de två sistnämnda studierna, gjord av Kephart et al., visade dock positiv effekt 

på anaerob prestation, men ej med signifikant koppling till tillskottet. 

 

Längre tidsperioder verkar ge positiv effekt på fysisk prestation i samband med tillskott 

av BCAA. Då det påvisats hur längre tidsperiod för träning ger markant ökning i fysisk 

prestation överlag, kan det argumenteras för att mer forskning behövs för att tydligt 

säkerställa tillskottets inverkan på dessa resultat. 

 

Olikheter i studiedesign och undersökt form av fysisk aktivitet gör att denna 

litteraturstudie ej kan påvisa tydliga svar på den aktuella frågeställningen. Alla 

inkluderade studier visade ökning, om än i olika grad, i respektive undersökt form av 

fysisk prestation. Att tillskott av BCAA skulle vara orsak till denna ökade prestation är 

dock oklart, och mer forskning kring ämnet behövs. 
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