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Abstrakt 
Bakgrund: Användningen av kosttillskott har ökat de senaste åren. Detta leder till att 

det kontinuerligt produceras nya tillskott som inte har någon evidens för effekt. Ett 

kosttillskott som har fått ökat intresse de senaste åren är ß-alanin. För aktiviteter där 

glykolys stimuleras och mjölksyraproduktionen är hög har ß-alanin föreslagits vara ett 

effektivt tillskott. ß-alanins effekter och funktioner i kroppen är inte helt fastställda. 

Syfte: Syftet med denna studie var att analysera ß-alanintillskotts effekter på 

muskelkarnosinkoncentrationen, blodlaktat, muskelstyrka och uthållighet/tid till 

utmattning.  

Metod: Studien är utformad som en systematisk litteraturstudie med meta-analys. 

Pubmed användes som databas för litteratursökningen. Meta-analyser utfördes för 

karnosinkoncentration och blodlaktat.  

Resultat: Dosering med 3.2g/dag av ß-alanin under 4 veckor visar signifikanta effekter 

på karnosinkoncentrationen. Effektstorleken på karnosinkoncetration mellan grupperna 

var 1.255 (p = 0.001) efter 4 veckor av supplementering. Effektstorleken mellan 

grupperna för 10 veckor var 2.054 (p=0.008). Inga signifikanta effekter på blodlaktat, 

effektstorleken mellan grupperna var 0.148 (p=0.278). Signifikant effekt av ß-alanin på 

tid till utmattning (TTE) vid hög-intensitets cykling. ß-alanintillskott visade signifikant 

effekt på en repetition max (1RM) och helkroppsstyrka (WBS). 

Slutsats: ß-alanintillskott med en dosering på minst 3.2g/dag i 4 veckor ger en 

signifikant ökning av muskelkarnosinkoncentrationen. Större dosering än 3.2g visar inte 

på större effekt. ß-alanin har inte någon signifikant effekt på blodlaktat. Signifikant 

effekt visades på TTE för hög-intensitetscykling/sprinter. ß-alanintillskotts effekt på 

muskelstyrka är svår identifierad eftersom det bara var två studier som kunde 

inkluderas.  

 

Abstract 
Background: The use of dietary supplements has increased in recent years. Which 

leads to the continuous production of new supplements that have no evidence of effect. 

A dietary supplement that has gained increased interest in recent years is β-alanine. For 

activities where glycolysis is stimulated and lactic acid production is high, β-alanine has 

been suggested to be an effective supplement. The effects and functions of ß-alanine in 

the body are not fully established. 

Purpose: The purpose of this study was to analyze the effects of ß-alanine 

supplementation on muscle carnosine concentration, blood lactate, muscle strength and 

endurance/time to exhaustion. 

Method: The study is designed as a systematic literature study with meta-analysis. 

Pubmed was used as a database for the literature search. Meta-assays were performed 

for carnosine concentration and blood lactate. 

Result: Dosage at 3.2g / day of β-alanine for 4 weeks shows significant effects on 

carnosine concentration. The size of the effect on carnosine concentration between the 

groups after 4 weeks of supplementation was 1,255 (p = 0.001). The effect size between 

the groups for 8-10 weeks was 2,054 (p = 0.008). No significant effects on blood 

lactate, the effect size between the groups was 0.148 (p = 0.278). Significant effect of β-

alanine on time to fatigue (TTE) in high intensity cycling. β-alanine supplementation 

showed significant effects on a repetition max (1RM) and whole body strength (WBS). 
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Conclusion: β-alanine supplementation with a dosage of at least 3.2g / day for 4 weeks 

gives a significant increase in muscle carnosine concentration. Larger dosages than 3.2g 

does not show greater effect. β-alanine does not have a significant effect on blood 

lactate. Significant effect was shown on TTE for high intensity cycling sprints. The ß-

alanine supplemental effect on muscle strength is difficult to identify because only two 

studies could be included. 
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1 Inledning 
Enligt kosttillskottbranschen har användningen av kosttillskott i Sverige ökat de senaste 

åren (1). Det har lett till att framtagning av nya kosttillskott kontinuerligt ökar och det 

har lett till att det finns ett stort utbud av olika tillskott. Den kraftiga expansionen av 

kosttillskottsmarknaden omsätter stora mängder pengar. Detta leder till att det skapas 

kosttillskott som inte riktigt har någon evidens om någon effekt, företag tjänar pengar 

på människors okunskap (1).  

Genom det ökade intresset från allmänheten har forskningen ökat inom området och 

resultat kommer fram kring eventuella effekter av tillskott. Ett fåtal tillskott har tydlig 

evidens om effekt, vissa underlättar bara för människor att uppnå önskvärd kosthållning 

och vissa har visat sig ge positiva effekter. När det kommer till kosttillskott är kunskap 

avgörande för att kunna sortera vilka tillskott som verkligen ger någon effekt och vilka 

som inte gör det. Kreatin och proteintillskott är exempel på tillskott som har tydlig 

evidens på positiva effekter på fysisk prestation. Ett tillskott som har fått ökat intresse 

de senaste åren är ß-alanin vars effekter och funktioner i kroppen inte är helt fastställda 

(2).  

 

ß-alanin ingår i pre-workout tillskott vars uppgift är att göra personer piggare inför 

träningspasset. ß-alanins effekt i dessa produkter är oklar, stora akuta doser av ß-alanin 

har visats orsaka mild pseudo allergisk hudreaktion, kliande känsla på huden (vilket i 

sig inte har någon positiv effekt). ß-alanin används också som ett eget tillskott och för 

aktiviteter där glykolys stimuleras och mjölksyraproduktionen är hög har ß-alanin 

föreslagits vara ett effektivt tillskott, men effekter och funktioner i kroppen är inte helt 

fastställda (2).  

 

1.1 Karnosin 

ß-alanin är en aminosyra som tillsammans med histidin bildar karnosin. Karnosin finns i 

hjärnan och i skelettmuskulaturen. Karnosinet har ett antal kända funktioner i 

muskulatur samt potential för andra viktiga funktioner som inte är identifierade än. 

Karnosin är för närvarande kopplat till sina antioxidantiska egenskaper. Det står för 

cirka 10 % av muskelns förmåga att buffra vätejoner (H+) vilket produceras av 

glykolysen i stor mängd vid hög-intensitets ansträngning. Karnosin har också en 

funktion att öka effekten av kalciumhantering i muskler för att förbättra effektiviteten av 

kontraktioner i muskler, vilket är känt som karnosin-shattle. Adenosintrifosfat (ATP) är 

den energi som muskler behöver för att myosin och aktin ska kunna kopplas samman 

och skapa en kontraktion. Det finns tre olika sätt att producera ATP för att försörja 

skelettmuskler, fosforylering av ADP med kreatinfosfat, oxidativ fosforylering av ADP 

i mitokondrier och fosforylering av ADP med hjälp av glykolysen. Fosforylering av 

ADP med kreatinfosfat är ett snabbt sätt att bilda ATP. När den kemiska bindningen 

mellan kreatin och fosfat bryts är den frigjorda mängden energi densamma som vid 

brytning av fosfatbindningen i ATP. Den frigjorda mängden energi tillsammans med 

fosfatgruppen kan överföras till ADP för att bilda ATP, reaktionen katalyseras av 

enzymet kreatinkinas. Mängden ATP som kan bildas begränsas av koncentrationen av 

kreatinfosfat i cellen (3). 
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1.2 Glykolys 

Vid ansträngningar med intensitet över 70 % av maximal ATP-nedbrytning är det 

glykolysen som bidrar med den större delen av totalmängden ATP som genereras. 

Glykolysen producerar vanligtvis bara en liten mängd av ATP från varje glukosmolekyl 

som metaboliseras. När tillräckligt med enzymer och substrat finns tillgängligt ökar 

produktionen av ATP från glykolysen. Det som gör att glykolysen är den dominerande 

processen för ATP bildning vid hög intensitet är att den kan arbeta utan syre, glykolysen 

kan arbeta anaerobt och aerobt. Glykolysen producerar 2 pyruvat, 2 ATP, 2 NADH, 2 

H+ och 2 H2O. Pyruvat är en slutprodukt från glykolysen och kan fortsätta i två 

riktningar. Om syre finns tillgängligt kan pyruvat träda in i krebscykeln och brytas ner 

till koldioxid. Vid anaeroba förhållanden omvandlas även pyruvat till laktat via en 

reaktion där två väteatomer överförs från NADH+ och H+ till varje molekyl av pyruvat 

och därigenom omvandlas till laktat. Denna reaktion sker för att regenerera NAD+. Co-

enzymerna NAD+ och NADH har viktiga oxidations- och reduktions roller i glykolysen 

och citronsyracykeln, utan dem fungerar inte metabolismen. 

Mjölksyra (laktat) ansamlas i muskler vid högintensitetsansträngning och vid höga 

koncentrationer påverkas muskelfunktioner (3). Ansamling av vätejoner (H+) i muskler 

har visat sig störa resyntesen av fosfokreatin samt inhiberar glykolysen (4,5). Via 

karnosins förmåga att buffra H+ kan möjligtvis ß-alanintillskott leda till ökad 

karnosinkoncentration och därigenom påverka dessa negativa effekter (2). 

 

1.3 Muskeltrötthet 

När en skelettmuskelfiber stimuleras upprepade gånger minskar den spänning 

muskelfibern klarar av att utveckla trots att stimuleringen fortsätter. Minskningen i 

muskelspänning som ett resultat av tidigare aktivitet kallas muskeltrötthet. Ytterligare 

egenskaper hos en utmattad muskel är en minskad förkortningshastighet och en längre 

relaxationshastighet. Utvecklingen av utmattning och dess nivå beror på vilken typ av 

muskelfiber som är aktiv, intensiteten och varaktigheten av kontraktionen samt nivån på 

individens fysiska hälsa. Om en muskel får tillräcklig lång vila efter att muskeltrötthet 

har slagit in kommer muskeln återhämta sig. Det gör att muskeln kommer kunna 

utveckla samma kraft vid nästa stimulering. Vid för kort vila kommer muskeltrötthet att 

inträffa tidigare vid efterföljande aktivering. Orsakerna till akut muskeltrötthet efter 

olika variationer av sammandragningar i olika typer av muskelceller har varit ett omtalat 

ämne för mycket forskning, kunskapen kring muskeltrötthet är fortfarande ofullständig 

(3). Metaboliska förändringar som uppstår i aktiva muskelceller inkluderar en 

minskning av ATP-koncentrationen och ökning av koncentrationerna av ADP, P och H+ 

från mjölksyra. Enskilt eller i kombination har dessa metaboliska förändringar visat sig 

sänka hastigheten av Ca2
+ frisättning, återupptag och lagring i sarkoplasmatiska retiklet. 

Det minskar känsligheten hos de tunna filamentproteinerna för aktivering av Ca2
+ och 

direkt hämmar bindningen mellan myosin och aktin. (3) 

 

1.4 Tidigare forskning 

Det finns en relativt stor mängd forskning inom området. Tidigare studier visar på 

tydliga effekter av ß-alanintillskott på muskelkarnosinkoncentrationen och därigenom 

eventuell påverkan på den fysiska prestationen. Problemet med många av de studier 

som har gjorts inom området är att det är relativt få försökspersoner och att variationen 

av studiedesignen är stor, vilket leder till att antalet studier som har studerat samma 
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fysiska prestation blir få. Detta skapar en viss osäkerhet kring vikten av studiernas 

resultat. 

1.4.1 Karnosin  

Idag är huvudstrategin för att öka muskulär karnosinkoncentration ß-alanintillskott (6). 

Effektiviteten av ß-alanintillskott på muskulär karnosinkoncentration är väl etablerad i 

forskningen, dock är det fortfarande oklart vilken dosering som är mest effektiv. En 

dosering på 1,6g/dag under två veckor visar på en ökning på 8 till 11 % (7). Dosering av 

ß-alanin för att uppnå signifikant ökning av muskulär karnosinkoncentration är 6,4g/dag 

i minst 4 veckor (8). Även om denna duration och dosering är effektiv för en signifikant 

ökning av karnosinkoncentration finns det en studie som visar på att genomsnittliga 

durationen för att uppnå maximal intramuskulär karnosinkoncentration är 18 veckor 

med doseringen 6.4g/dag (9).  

ß-alanins effekt på karnosinkoncentrationen har ett exponentiellt tillväxtmönster, 

koncentrationen ökar snabbast det första 4 veckorna därefter blir tillväxtmönstret 

långsammare (9–11). Det saknas evidens för doseringen av ß-alanin på 

karnosinkoncentrationen, vilket ger en osäkerhet i vad den optimala dosen är för bäst 

effekt på muskelkarnosinkoncentrationen. Det finns ett flertal teorier om vilka de 

avgörande faktorerna är för ökningen av karnosinkoncentrationen med ß-alanintillskott. 

En studie tyder på att det skulle kunna vara mängden ß-alanin konsumerad över en viss 

tidsperiod som skulle vara den avgörande faktorn (4). Individuell muskelbiopsi visar (9) 

att inte alla individer uppvisar en linjär ökning av karnosin koncentration efter 24 

veckor med en mycket högre dosering än av ß-alanin (6). 

Dessa resultat antyder (9) att ökningen är mer beroende av den dagliga dosen eftersom 

lägre dagliga doser resulterar i lägre ökning av muskelkarnosin. Dessa två teorier är 

motstridiga och därför behövs det ny forskning för att fastställa de faktorer som ligger 

bakom ökningen. 

 

1.4.2 Mjölksyra, muskeltrötthet 

Intramuskulär acidos utvecklas av anaerob glykolys, vid en hög nedbrytning av 

adenosintrifosfat (ATP) till adenosindifosfat (ADP) + Pi + H+ och detta anses vara den 

främsta perifera orsaken till muskeltrötthet under högintensiva ansträngningar (12). 

Effekten av intramuskulär acidos beror på fysiologiska störningar, såsom störningar i 

kreatinfosfat resyntes, försämring av glykolysen genom hämning av viktiga enzymer, 

försämring av Ca2
+ sensitivitet hos myofibriller och störning av muskelns förmåga till 

kontraktion (4,13–15). Alla dessa fysiologiska störningar har möjlighet att negativt 

påverka muskeln förmåga att utveckla kraft och hastighet. I en studie visades att en 

minskning av intramuskulärt pH från 7,4 till 6,2 i isolerade muskelfibrer kan minska 

spänningen i muskelfiber med 30 % (15). Ytterligare en studie visade på en signifikant 

minskning av styrka 30 – 40 % i isolerade muskelfibrer när pH intramuskulärt minskade 

från 7,0 till 6,2 (16). Det visades att förutom negativ påverkan på kraftutveckling har de 

surare pH-värdet negativa effekter på förkortningshastigheten i typ 1 fibrer 25 % och 

2a- fibrer 32 % (17). Detta visar att effekterna av lågt pH på korsbryggecykeln är 

relevant och viktig när det kommer till fysisk prestation. 

 

I studier utförda med människor under högintensiv ansträngning  påvisas starka bevis 

för att ackumulering av H+ joner kan vara en relevant orsak till utvecklingen av 

muskeltrötthet (18,19). I en studie hittades en stark korrelation mellan minskningen i 

prestation under upprepad sprintövning och förändringen i blodets pH (18). Bishop et. 

al fann ett signifikant samband mellan minskad kraftutveckling och H+ koncentrationen 
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i muskeln efter upprepade sprinter, vilket förstärker den negativa effekten intramuskulär 

acidos har på fysisk prestation (19). Det finns starka bevis för att intramuskulär acidos 

har skadliga och negativa effekter på cellulära processer och därigenom påverkar fysisk 

prestation negativt (3). Därför kan olika strategier som förbättrar buffertkapaciteten och 

motverkar acidos, såsom eventuellt ß-alanintillskott vara attraktivt för personer som 

utövar högintensiva fysiska aktiviteter.   

 

1.5 Hur mäts fysisk prestation? 

Det finns ett flertal faktorer som kan påverka prestationen. Olika aspekter av prestation 

mäts beroende på vilken fysisk egenskap som eftertraktas. Explosivitet, uthållighet och 

styrka är tre vanliga aspekter på fysisk prestation som oftast analyseras för att uppskatta 

en individs fysiska hälsa. Dessa tre aspekter kan påverkas av en mängd olika faktorer 

som kost, sömn, psykisk tillstånd, rörlighet och koordination (20). 

 

1.5.1 Uthållighet/Kondition 

Det finns ett flertal metoder för att beräkna en individs kondition. När det kommer till 

dessa metoder har de ett samband med den respiratoriska och kardiovaskulära responsen 

på träning. En konsekvens av all fysisk ansträngning är att hjärtfrekvensen stiger 

(hjärtslag/min) och respirationsfrekvensen ökar. Intensiteten av en fysisk ansträngning 

har ett tydligt samband med hjärtfrekvens, vilket gör att det är en relativt enkel variabel 

att använda för att beräkna en individs kardiovaskulära ansträngning. Slagvolym (SV) 

är den mängd blod hjärtat pumpar ut vid varje hjärtslag. Maximal hjärtfrekvens (HR 

max) är den maximala hastigheten hjärtat klarar av att slå. SV och HR max ökar i 

relation till intensiteten av ansträngningen. Vid början av en fysisk ansträngning sker 

det en snabb förändring i hjärtfrekvens, slagvolym och hjärtminutvolym. Om 

intensiteten är konstant och under laktattröskeln kommer en steady-state platå i 

hjärtfrekvens, slagvolym och hjärtminutvolym att uppstå inom 3–4 minuter. Det värde 

som oftast används vid beräkning av en individs kondition är VO2max, vilket är ett 

värde på den maximala syreupptagningsförmågan. VO2max påverkas därför av både 

respiration, metabolism och det kardiovaskulära systemet. För de flesta individer så är 

det kardiovaskulära systemet (HR och SV) det som är den begränsande faktorn av 

VO2max, metabolism och respiration är betydligt mindre faktorer. Hos individer som är 

måttligt tränade ökar inte SV efter 40-60% av VO2max, vid ansträngningar över detta 

stabiliseras SV och hjärtfrekvensen står för ökningen efter det (20). 

Det finns två olika modeller för tester/beräkningar av VO2max, submaximala och 

maximala. Maximala test för VO2max är inkrementella, vilket innebär att 

ansträngningsgraden ökar stegvis. Var 2-3 minut ökar intensiteten eller motståndet tills 

försökspersonen når en viss förutbestämd slutpunkt eller när försökspersonen inte 

längre klarar av att hålla rätt intensitet, exempelvis att försökspersonen inte får cykla 

långsammare än 60 RPM. Vid ett submaximalt test används pulsen och specifika 

ekvationer för att uppskatta VO2max. Individen som utför tester börjar med att 

exempelvis cykla på en standardbelastning i 2-6 minuter för att komma upp i arbetspuls 

och därefter ökas belastningen till en individ anpassad belastning som är måttligt 

ansträngande för personen. Skillnaden i puls mellan de två ansträngningsgraderna 

används sedan för att beräkna VO2max.  

Tester för att mäta uthållighet/kondition sker vanligtvis på ett löpband eller en cykel 

ergometer (20). 
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1.5.2 Muskelstyrka 

Muskelstyrka är definierat som den maximala kraften en muskel eller muskelgrupp kan 

producera. Vid mätning av maximal muskelstyrka, mäts beroende på vilket test som 

utförs antingen i kg/lb, newton (N) eller newtonmeter (Nm). Ett vanligt test för mätning 

av maximal muskelstyrka är en repetition maximum (1RM). För att enkelt kunna 

bestämma en individs 1RM används ofta vikt (kg) som motstånd, antingen i form utav 

fria vikter (skivstång, hantlar mm.) eller så utförs rörelsen i en maskin. 

Försökspersonernas frihet varierar stort mellan tester med fria vikter och maskiner. I test 

av exempelvis knäextensioner spänns försökspersonen fast och rörelsemönstret är 

förutbestämt av maskinen. Tester med fria vikter på exempelvis knäböj möjliggör för 

försökspersonen att utföra rörelsen med en större frihetsgrad, exempelvis placera 

fötterna efter sina egna rekommendationer. Vid tester där fria vikter används börjar 

individerna med att berätta vilken vikt dom själva anser att de bara klarar en repetition 

på. Efter en korrekt uppvärmning gör individen så många repetitioner hen klarar av på 

den angivna vikten. Klarar individen av fler än 1 repetition ökas vikten och testet börjar 

om på en högre vikt. Detta fortsätter tills att individen bara klarar av 1 repetition och 

därmed skapas personens 1RM. Detta test kan utföras i stor variation på övningar, 

vanliga övningar för 1RM är knäböj, marklyft och bänkpress. Muskelstyrka kan också 

mätas i laboratoriet genom användning av maskiner och specialutrustning som 

möjliggör fastställning av statisk styrka och dynamisk styrka vid olika hastigheter och 

vid olika vinklar i de aktiva lederna. Maximal muskelkraft (PPO) är det värdet som 

används för beräkning av muskelkraft och det definieras som hastigheten arbetet utförs i 

(20).  

 

2 Syfte och frågeställning 
Detta arbete kommer att analysera tidigare forskning och genom sammanställning av 

resultat försöka reda ut ß-alanins effekter på karnosinkoncentrationen, blodlaktat, 

muskelstyrka och uthållighet/tid till utmattning. 

Frågeställningar 

- Vilken dosering av ß-alanintillskott är effektivast för karnosin ökning? 

- Leder konsumering av ß-alanintillskott till en ökad muskelstyrka? 

- Leder konsumering av ß-alanintillskott till en förbättrad blodlaktattolerans? 

- Leder konsumering av ß-alanintillskott till en förbättrad uthållighet? 

3 Metod 
Studien är en systematisk litteraturstudie med meta-analys. Litteratursökningen gjordes 

på databasen PubMed med hjälp av Mesh termer. För framställning av frågeställningen 

användes specifika exklusionskriterier samt en population, intervention, kontroll och 

utfalls modell (PICO). Populationen avgränsades till friska vuxna individer i åldern 19 – 

44år (Adult), interventionen var konsumering/användning av ß-alanintillskott. 

Kontrollgruppen skulle vara placebo. Det intressanta resultatet var effekten på fysisk  
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prestation/idrottsprestation. Litteratursökningen delades in i åtta delar där ålder, ß-alanin 

och fysisk prestation/träning kombinerades. Se Figur 1 för detaljerad sökning. 

 

Tanken var att en meta-analys skulle göras inom varje område. Att utföra en meta-

analys för Tid till utmattning (TTE) och muskelstyrka var tyvärr inte möjligt. Antalet 

studier som analyserade muskelstyrka var endast två, vilket inte är tillräckligt med data 

för att utföra en meta-analys (21,22). För TTE var det också problematiskt att utföra en 

meta-analys p.g.a. variationen på intensitet på test och vilken fysisk prestation som 

studierna undersökte (9,11,23–26). 

Inklusionskriterier för studier var att abstraktet kunde kopplas till någon av 

frågeställningarna i detta arbete. Att tillskottet enbart var ß-alanin, att försökspersonerna 

var friska, ålder 19 – 44 år och att studien studerade någon form av fysisk prestation 

med mätbara värden. Presentationen av pre och post data för karnosinkoncentration, 

blodlaktat, tid till utmattning (TTE) eller muskelstyrka var tydligt presenterade, ß-alanin 

och kontrollgruppens aktivitetsgrad skulle vara den samma. Exklusionskriterier för 

studier var om försökspersonerna endast var kvinnor, om doseringen av ß-alanin var 

akut, inte tillgång till fri text, om fysiska prestationen analyserades vid specifika 

omständigheter. 

3.1 Meta-analys 

För att genomföra metaanalyserna användes programmet Open-Meta[Analyst] som är 

framtaget av Browns University. Open-Meta[Analyst] är en öppen källkodsprogramvara 

för att utföra meta-analyser av binär, kontinuerlig eller diagnostisk data, med hjälp av 

olika fasta och slumpmässiga former, inklusive Bayesian och maximal 

sannolikhetsanalys (27).  

 

Den ”Random Effects”-modellen som användes var Hedges g. Hedges g passar bra för 

att beräkna effektstorlekar för medelvärden. För att räkna ut Hedges g behöver 

medelvärdet för interventionsgruppen beräknas minus medelvärdet hos kontrollgruppen, 

därefter divideras värdet med den viktade standardavvikelsen för populationen. Vid 

användning av Cohens d används så kallad poolad standardavvikelse, d.v.s. (sdk + sdb). 

Detta kommer ge en felaktig uppskattning av spridningen i populationen, i synnerhet i 

mindre studier med få deltagare. Hedges & Olkin korrigerade variation av Hedges g är 

anpassad för studier med ett lågt deltagarantal genom att använda sig av den viktade 

uppskattningen för standardavvikelsen (28).  

 

Viktning av studier görs för att beräkna tyngden av enstaka studiers resultat vid meta-

analyser. En studie med en viktning på 20% påverkar analysen dubbelt så mycket som 

en studie med en viktning på 10% (29).  

("Adult"[Mesh:NoExp] AND "beta-Alanine"[Majr:NoExp] AND 

"Exercise"[Mesh]) OR (Exercises, Physical activity, Activities physical, 

Activity physical, Physical activities, Exercise physical, Physical exercise, 

Physical exercises, Acute exercise, Acute exercises, Exercise isometric, 

Exercises isometric, Exercise aerobic, Aerobic exercises, Exercise training, 

Exercise trainings, training exercise, Trainings exercise ) + Clinical trial filter. 
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”Continuous random effects”-modell som analysmetod används när det finns 

rimligheter för att varje studie har sin egen effektstorlek. Det bygger på att data kommer 

från olika studier med varierat studieupplägg. När ”Random effect”-modell används är 

utgångspunkten att varje studieresultat baseras på slumpmässiga urval från ett flertal 

populationer av resultatet med en egen ”sann” effekt för varje studie. Detta betyder att 

små avvikande studier kommer väga tyngre med random än med fixed effects model. 

Att inkludera heterogenitet i en meta-analys är ett sätt att hantera bristande enighet 

mellan studier. Varje enskilt resultat baseras på studier som möjligtvis är olika varandra 

avseende på populationer, kontrollvilkor, interventioner, effektmått samt studiedesign 

(29).  

 

När ett flertal studier används i en meta-analys antas det att studierna har nog med 

gemensamhet och att det är meningsfullt att framställa resultaten. Dock är det ingen 

orsak att utgå från att studierna är helt lika och att effektstorleken är den samma över 

alla inkluderade studier. Effektstorleken påverkas av exempelvis population, 

kontrollvilkor, ålder, studiedesign och den allmänna hälsan hos deltagarna. Dessa 

påverkar och ger heterogenitet av effektstorleken mellan studierna. Det är av betydelse 

vid en meta-analys att mäta spridningen för studierna. Det värdet heter heterogenitet, det 

finns ett flertal sätt att beräkna det på (28). 

 

Vid beräkning av heterogenitet i detta arbete användes värdet I2. I2 fungerar som 

andelen av den totala spridningen som påverkas av heterogenitet. Skillnaden mellan I2 

och andra mått på heterogenitet är att I2 inte är något direkt värde utan ger en proportion 

i procent av att det finns påtagliga skillnader i effektstorlek studierna emellan. Vid 

beräkning av medelvärden och andelar utifrån stickprov så görs det bara skattningar av 

populationens värden. Dessa värden skiljer sig såklart från varje ”prov” och chansen att 

det träffar populationens absoluta värde är mycket osannolik. För att bearbeta och 

hantera denna instabilitet som uppstår kan konfidensintervall (CI) produceras. Detta 

intervall täcker med en delvis säkerhet populationens sanna värden. Den säkerheten 

kallas konfidensgrad och tenderar att vara 99, 95 eller 90 %. I2 visar på hur stor andel av 

den totala spridningen som förklaras av variansen mellan de enskilda resultaten. För I2 

värden på 0.25= låg heterogenitet, 0.50 = måttlig heterogenitet, 0.75= hög heterogenitet. 

Graden på heterogenitet visar på andel av spridningen som inte kan hänföras till 

slumpmässiga fel utan istället beror på absolut heterogenitet mellan studierna. Ett I2 

värde runt 100 % visar på att spridningen mellan studierna beror på absolut 

heterogenitet. Ett värde nära 0 % visar på att spridningen mellan studierna beror på 

slumpmässiga fel och inte absolut heterogenitet (29). 

 

3.2 Meta-regression 

Meta-regressions analys används för att utvärdera kontinuerliga moderatorer. Bortsett 

från en justering av standardfelet för lutningskoefficienten som en konsekvens av 

viktningen av effektstorlekar, detta skapar en analys med vanlig regression. För att 

utföra ett meta-regression behövs en kontinuerlig moderatorvariabel (dos av ß-alanin), 

vilket ger en enkel regressionsmodell, ES = B0 + B1 (dos ß-alanin) + e, där B1 beskriver 

det linjära förhållandet mellan moderatorn dos ß-alanin och styrkan i effektstorleken 

och B0 (interceptet) är effektstorleken då moderatorn antar ett värde av 0 (28). Se Figur 

4. 
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Figur 1: Flödesschema för artiklar från Pubmed 

4 Resultat 

4.1 Flödesschema för artikelsökning 

Den första sökningen på PubMed var Mesh termen ”Adult” och det gav 462.070 

stycken träffar. Därefter lades ”Beta-alanine” Mesh termen till och antalet studier blev 

betydligt färre, 117 stycken studier. Efter det lades ”Exercise” Mesh termen till och 

Clinical trial filter, begränsades till 24 studier. 24 rubriker och abstrakt läses och 6 

studier exkluderas. Resterande 18 artiklar läses fulltext och 4 artiklar exkluderades och 

14 inkluderades. Ytterligare 3 studier inkluderades från specifika forskare som gjort ett 

flertal studier inom området (11,22,30).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adult Mesh (462.070 studier)
+Beta-alanine Mesh (117 studier)

+ Exercise Mesh och clinical trail 
filter (24 studier)

24 lästa rubriker och abstrakt

6 exklderade artiklar 18 Fulltext läses

4 artiklar exkluderade14 artiklar inkluderades

+3 studier från specifika forskare. totalt 17 
studier inkluderas.
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4.2 Sammanfattning av studier 

De studier som inkluderades i meta-analysen för karnosinkoncentration visas i Tabell 1. 

Tabell 1: Sammanfattande tabell över inkluderade studier för karnosinkoncentrationen. 

BA: ß-alanin PLA: Placebo. Inget utskrivet kön = både män och kvinnor. 
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De studier som inkluderades i meta-analysen för blodlaktat visas i Tabell 2. 

Tabell 2: Sammanfattande tabell över inkluderade studier för blodlaktat, BA: ß-alanin, 

PLA: Placebo. Inget utskrivet kön = både män och kvinnor. 
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De studier som inkluderades för analys av uthållighet/tid till utmattning (TTE) visas i 

Tabell 3. 

Tabell 3: Sammanfattande tabell över inkluderade studier för uthållighet/tid till 

utmattning (TTE), BA: ß-alanin, PLA: Placebo. Inget utskrivet kön = både män och 

kvinnor. 
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De studier som inkluderades för analys av muskelstyrka visas i Tabell 4. 

Tabell 4: Sammanfattande tabell över inkluderade studier för muskelstyrka. Inget 

utskrivet kön = både män och kvinnor. 

 

 
 

4.2.1 Studier som berör karnosinkoncentration 

Cochran et al. analyserade ß-alanins effekter på sprintintervallträning via Wingate 

tester. Studien fann signifikanta skillnader i muskelkarnosinkoncentration mellan ß-

alanin- och placebo vid vecka 4 och 10 (p=0.001). Sit programmet ökade genomsnittlig 

kraftproduktion (p=0.001), studien fann inte någon signifikant skillnad mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp (p=0.70) (10). 

 

Derave et al. analyserade ß-alanintillskotts effekter på muskelkarnosinkoncentration i 

vadmusklerna och 400m prestationsförmåga. Studien fann signifikanta skillnader i 

muskelkarnosinkoncentrationen mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp i både 

gastrocnemus och soleus (p=0.0001). Signifikant trevägs interaktion för isometrisk 

knäextension (p= 0.05). I placebogruppen påträffades en signifikant Pre/Post · omgång 

interaktion. I ß-alanin gruppen påträffades en signifikant Pre/Post huvudeffekt, vilket 

visar på att genomsnittligt vridmoment (average torgue) var högre i alla omgångar Post 

vs Pre. Förbättrade tiden på 400m sprint var signifikant men lika mellan grupperna 

(p=0.02) och ingen Pre/post x grupp interaktion (p =0.98) (30). 

 

Gross et al. analyserade effekten av ß-alanin på hård träningsprestation via ett 

inkrementellt cyklings test och ett 90 sek cyklingtest på 110 % av maximal 

kraftproduktion (FPT). Studien fann signifikanta ökningar av muskel karnosin i alla fyra 

musklerna hos ß-alanin gruppen (p < 0.05), för placebo var det inga förändringar över 

tid. Grupptidsinteraktionen var signifikant (p < 0.01). Liten men signifikant ökning av 

cohort som en helhet för PPO (p = 0.05) och PPO vid VT2 (p=0.04) (31) 

 

Kendrick et al. (2009) analyserade effekten av ß-alanintillskott på 

muskelkarnosinkoncentrationen vid intensiv enbens isokinetisk träning. Studien fann 

signifikant ökning av karnosinkoncentration (p =0.05) i båda benen för 

interventionsgruppen. Ingen signifikant skillnad mellan det tränade och otränade benet. 

Kontrollgruppen hade ingen signifikant skillnad under tidsperioden (32). 

 

Kendrick et al. (2008) studerade effekten av ett 10 veckors styrketräningsprogram på 

muskelkarnosinkoncentrationen samt undersökte om en ökning av muskel karnosin 
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genom ß-alanintillskott har en positiv inverkan på träningsresponser vilket leder till 

ökad fysisk prestation. Helkroppsstyrka bedömdes på prestationen av tre olika lyft: 

knäböj, marklyft och bänkpress. En Signifikant ökning av karnosinkoncentrationen sågs 

hos interventionsgruppen efter 10 veckor (p=0.001). Ingen signifikant skillnad hos 

kontrollgruppen (p=0.005). Signifikant ökning av helkroppsstyrka (WBS) hos både 

intervention och kontrollgrupp. (22) 

 

Hill et al. analyserade ß-alanintillskotts effekt på muskelkarnosinkoncentrationen efter 

10 veckor och analyserade dess effekt på hög-intensitetscyklings kapacitet. Fann 

signifikant ökning av karnosinkoncentrationen hos interventionsgruppen efter 4 veckor 

(p<0.005) och 10 veckor (p<0.01). Ingen motsvarande skillnad hos kontrollgruppen. 

Signifikant ökning av totala mängden utfört arbete (TWD) vid 4 och 10 veckor hos 

interventionsgruppen. Ingen skillnad sågs hos kontrollgruppen (11). 

 

Saunders et al. analyserade effekten av ß-alanintillskott under 24 veckor på 

muskelkarnosinkoncentrationen och hög-intensitets kapacitet (CCT110%). Studien fann 

signifikant ökning av karnosinkoncentrationen vid varje tidpunkt hos 

interventionsgruppen (p<0.0001), ingen skillnad över tid för placebo (p<0.05). TTE 

ökade från vecka 0 vid varje tidsperiod hos interventionsgruppen men inte hos 

kontrollgruppen (9). 

 

Baguet et al analyserade ß-alanins effekt på 2000m rodd prestation. Fann en signifikant 

interaktions effekt (p<0.001) som visar att karnosinkoncentrationen i vadmuskeln soleus 

signifikant ökade. Fann en liknande signifikant interaktionseffekt (p = 0.013) hos 

gastocnemius (33). 

 

4.2.2 Analys av karnosinkoncentration 

Signifikanta skillnader (p <0.001) visades mellan grupperna i Figur 2 (Bilaga 1). 

Effektstorleken för ß-alanin var 1.255, CI 95%: 0.890-1.621 (Figur 2). Totalt var det sju 

studier med 136 deltagare som inkluderades i meta-analysen. I2 värdet på 14.55 % visar 

på låg heterogenitet mellan studierna.  

 

 

Tabell 5: Viktning av inkluderade studier för Karnosin 4-5 veckor 
Författare Viktning % 

Derave et al. G 10.326  

Derave et al. S 8.912 

Hill et al 10.110 

Kendrick et al. (2009) 9.670 

Baguet et al. 11.544 

Gross et al. G 10.548 

Gross et al. V 11.296 

Cochran et al 14.420 

Saunders et al 13.175 
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Figur 2. Analys av karnosinkoncentration för studier 4-5 veckor. S= Soleus, G= 

Gastrocnemius, V= Vastus lateralis. Positiva värden= fördel interventionsgruppen. 

 

Signifikanta skillnader (p < 0.008) mellan grupperna i Figur 3 (Bilaga 2). 

Effektstorleken av ß-alanin var 2.054, CI 95%: 0.543-3.565 (Figur 3). Totalt var det tre  

studier med 76 deltagare som inkluderades i meta-analysen. I2 värdet på 85.37% visar på 

stor heterogenitet mellan studierna. 

 

Tabell 6: Viktning av inkluderade studier för karnosin 8-10 veckor. 

Författare Viktning % 

Kendrick et al. (2008) 35.153 

Hill et al. 30.692 

Saunders et al. 34.155 

 

  
Figur 3. Analys av karnosinkoncentration för studier 8-10 veckor. Positiva värden= 

fördel intervensionsgrupp 
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Figur 4: Meta-regressions analys av dos-respons för inkluderade studier. Dos visar 

mängden ß-alanin g/dag. 

 

Figur 2 visar att effektstorleken mellan grupperna är 1.255, p-värdet för analysen är 

0.001 (Bilaga 1). Vilket visar att ß-alanintillskott ökar karnosinkoncentrationen efter 4 

veckor vid doseringar från 3.2g/dag. Figur 3 visar att effektstorleken mellan grupperna 

är 2.054, p-värdet för analysen var 0.008 (Bilaga 2). Vilket visar på att en dosering från 

4g/dag av ß-alanintillskott under 8-10 veckor ger en karnosinkoncentrationsökning.  

 

4.2.3 Studier som berör laktat.  

Ducker et al analyserade ß-alanins tillskottseffekt på 800m löpning. Ingen signifikant (p 

=0.17 – 0.83) skillnad eller effektstorlekar inom eller mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen (34).  

 

Ducker et al analyserade ß-alanintillskotts effekt på 2000m rodd. Ingen signifikant 

skillnad i blodlaktat inom eller mellan grupperna vid pre och postsupplementerings 

testerna. Inga signifikanta skillnader hittades mellan grupperna och medelvärdet av 

blodlaktat var inte korrelerat till förändringen i prestationstid hos ß-alanin (35).  

 

Chung et al analyserade ß-alanintillskotts effekt för elitsimmare på träning och 

tävlingsprestation. Deltagarna var indelade efter sin specialitet i sprint (50 – 100m) 

medeldistans (100 – 200m) och distans (200 -400m). Ingen effekt på lopptid pre – post 

hos varken ß-alanin eller placebo. Kunde påvisas en liten effekt av ß-alanin 

supplementering på post-träning blodlaktat efter 4 veckor (36). 

 

Baguet et al analyserade ß-alanins effekt på 2000m rodd prestation. Studien fann ingen 

förändring av blodlaktat efter 7 veckor med placebo eller ß-alanin utan skillnad mellan 

grupperna (33). Studien användes inte i meta-analysen pga bristande data presentation. 

 

Baguet et al analyserade om ß-alanin supplementering kan dämpa tränings-inducerad 

acidos under ett 6 minuters cyklingstest på en intensitet på 50% av skillnaden mellan 

ventilations tröskel (VT) och VO2max. Post supplementering var den tränings-

inducerade acidosen 19 % mindre i ß-alanin gruppen jämfört med placebo (37).  
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Saunders et al. fann en signifikant effekt av tid på alla blodmätningar (p>0.001) 

blodlaktat var ökad efter träning jämfört med pre-träning. Det var ingen effekt av ß-

alanintillskott eller vecka på blodlaktat (p>0.05) (9). 

 

Bellinger et al. analyserade enskilt effekten av ß-alanintillskott och i kombination med 

sprintintervallträning (SIT) på träningsintensitet, energiförsörjning och prestation under 

uttömmande supramaximal intensitets cykling (TTE) och vid ett 4 och 10 km tidsprov. 

Studien fann att blodlaktat koncentrationen var signifikant högre efter sprint 3 och 4 

(p=0.05) i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (23). 

 

4.2.4 Analys av laktat 

Inga signifikanta skillnader (p=0.245) visades mellan grupperna i Figur 5 (Bilaga 3). 

Figur 5 visar att Effektstorleken mellan grupperna var 0.153 och CI 95 %: -0.105-0.410. 

Totalt var det 6 studier med totalt 135 deltagare som inkluderades i meta-analysen. I2 

värdet på 0 % visar på ingen heterogenitet mellan studierna. 

Tabell 7: Viktning av alla inkluderade studier. 

Författare Viktning % 

Baguet et al 6.033 

Bellinger et al rep 1 6.035 

Bellinger et al rep 2 6.018 

Bellinger et al rep 3 5.943 

Bellinger et al rep 4 5.998 

Chung et al. 20.715 

Ducker et al 6.035 

Ducker et al.  6.750 

Saunders et al 4w 9.253 

Saunders et al 8w 8.960 

Saunders et al 12w 9.223 

Saunders et al. 16w 9.036 
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Figur 5. Analys av laktat för samtliga inkluderade studier. 

 

Figur 5 visar att effektstorleken mellan grupperna är 0.153 och p-värdet för analysen är 

0.245 (Bilaga 3). Detta indikerar på att det inte finns någon signifikant skillnad i 

blodlaktat mellan ß-alanin och placebo. 

 

4.2.5 Studier som berör Uthållighet/Tid till utmattning (TTE). 

Bellinger et al. analyserade enskilt effekten av ß-alanintillskott och i kombination med 

sprintintervallträning (SIT) på träningsintensitet, energiförsörjning och prestation under 

ett uttömmande supramaximalt cyklingtest (TTE), 4 x 1km sprint och vid ett 4 och 10 

km tidsprov. Studien fann att vid post supplementering en signifikant ökning hos ß-

alanin på TTE (+8.9 ± 8.4 %, p =0.017) med en motsvarande signifikant ökning av 

anaerob kapacitet (+4.0 ± 3.0%, p < 0.018) vid det supramaximala cykel testet (23). 

 

Smith et al. Undersökte effekterna av ß-alanintillskott på hög-intensitets löpning, kritisk 

hastighet och anaerob löpningskapacitet. Analys genomfördes vid tre olika hastigheter 

på 90, 100, 110% av individens topphastighet på ett löpband. Fann ingen tvåvägs 

interaktion mellan tid x behandling samt ingen huvudeffekt av behandling (ß-alanin) 

under någon av intensiteterna. Vid 110% var det en signifikant ökning för män från pre 

– post för både ß-alanin och placebo (24). 

 

Jagim et al. analyserade effekten av ß-alanin på sprint uthållighet vid två olika 

supramaximala intensiteter, 115% och 140% av VO2max. Fann ingen signifikant 

interaktion för TTE för grupperna · intensitet p = 0.60), grupp · tid (p=0.72) eller grupp 

· intensitet · tid (p=0.74) (25). 

 

Hill et al. analyserade ß-alanintillskotts effekt på muskelkarnosinkoncentrationen efter 

10 veckor och analyserade dess dess effekt på hög-intensitetscykling kapacitet 

(CCT110%). Studien fann signifikant ökning av karnosinkoncentrationen hos 

interventionsgruppen efter 4 veckor (p<0.005) och 10 veckor (p<0.01). Skillnaderna i 
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träningstid (TTE) från initial medelvärdet var + 11.8% ± 3.2% vecka 4 och +15.9 ± 

5.1% vecka 10 för BA och för PLA -0.2 ± 1.5% vecka 4 och 0.6 ± 1.3% vecka 10 (11). 

 

Zoeller et al. analyserade effekten av ß-alanin på index för uthållighetsprestation genom 

ett kontinuerligt graderande träningstest (GXT) på en cykel ergometer.  

Fann ingen signifikant ökning av TTE hos ß-alanin gruppen (p < 0.05). Endast en 

förbättring av kraftproduktion vid laktattröskeln. Signifikant ökning av TTE hos 

placebo gruppen pre-post (p > 0.05). Placebo visade en signifikant minskning i procent 

av Vo2peak och kraftproduktion vid laktat tröskeln  (26). 

 

Saunders et al. analyserade ß-alanintillskotts effekt på muskelkarnosin, blodlaktat och 

hög-intensitetscyklingkapacitet via CCT110 % test. Tid till utmattning för ß-

alaningruppen var ökad vid varje vecka jämfört med placebo. Procentuell ökning:  

Vecka 4 BA: +5.7 ± 8.7 PLA: +1.8 ± 14.4, vecka 8 BA: +2.4 ± 12.6 PLA: +1.2 ± 11.9, 

vecka 12 BA: +4.8 ± 13.8 PLA: -1.3 ± 18.3, vecka 16 BA: +8.8 ± 12.0, PLA: +0.1 ± 

15.6, vecka 20 BA: 12.3 ± 10.4, PLA -7.1 ± 9.9, vecka 24 BA: +9.7 ± 13.5, PLA +0.3 ± 

17.5 (9). 

 

4.2.6 Studier som berör muskelstyrka. 

 

Maté-Moñoz et al. analyserade ß-alanintillskotts effekter på ett 5 veckors styrketränings 

program genom ett inkrementellt knäböj (BS) test. Vid kg lyfta vid en repetition max 

(1RM) visades en Signifikant effekt (p=0,001) för tid och tid · grupp. Pre: PLA: 123.92 

± 18.02, BA: 124.57 ± 20.42. Post: PLA: 139.33 ± 15.13, BA: 148.50 ± 17.73 (21).    

 

Kendrick et al. studerade effekten av ett 10 veckors styrketräningsprogram på 

muskelkarnosinkoncentrationen samt undersökte om en ökning av muskelkarnosin 

genom ß-alanintillskott har en positiv inverkan på Hellkroppsstyrka (WBS), isokinetisk 

kraftproduktion (IFP) och muskeltrötthet i överarmens flexormuskler (CT). WBS visade 

signifikant effekt för båda grupperna. Pre-post: Ba: 261.92 ± 34.43 – 312.50 ± 35.41 kg 

PLA: 265.00 ± 29.88 – 311.35 ± 40.40 kg). Dock ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. IFP visade ingen skillnad mellan grupperna. Överarmstestet visade på 

signifikant ökning pre-post hos båda grupperna BA: +35.65 ± 23.60%, PLA: 

+30.59 ± 24.24%, dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna (22). 

 

5 Diskussion 

5.1 Litteratursökning  

Eftersom det inkluderas tre studier som inte var med i sökningen, blir inte denna studie 

systematisk. Anledningen till att dessa 3 studier inkluderades var att innehållet i dem 

var relevant för denna studies frågeställningar. Varför studierna inte kom upp under 

sökningen visar på att sökningen inte var tillräckligt tydligt definierad för att få med alla 

relevanta studier. Artikelsökningen skulle behöva specificerats mer för att försäkra att 

alla artiklar inom området kommer med. Detta sökresultat visar på att sökningen som 

användes i denna studie inte var komplett för studiens frågeställningar. 
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5.2 Muskelkarnosin 

En av denna studies frågeställningar var om ß-alanintillskott påverkar 

muskelkarnosinkoncentrationen. Totalt var det åtta studier som analyserade ß-

alanintillskotts effekt på muskelkarnosin. Analys av samtliga studiers resultat visar 

tydligt att konsumering av ß-alanintillskott har en effekt på 

muskelkarnosinkoncentrationen. Trots att enskilda studier tycks ge intrycket av att det 

finns ett dos-responsförhållande vad gäller karnosinkoncetration så sågs inget sådant 

förhållande i denna studien. Tvärtom tycks en låg dos (3,2g) ge samma effekt som en 

dubbelt så stor dos (Figur 4). Det är endast tre studier som inkluderades i meta-analysen 

för karnosinkoncentrationen för 8-10 veckor vilket är en liten mängd data, dock visar 

alla studier på en effekt av ß-alanintillskott på karnosinkoncentrationen. 

Vid analys av de olika fysiska prestationer som undersöktes i de inkluderade studierna 

påvisas det att effekten av ökad karnosinkoncentration på fysisk prestation fortfarande 

är svår att identifiera. Samtliga studier visade på signifikanta ökningar på 

karnosinkoncentrationen (Figur 2 & 3). Cockran et al. visar inga skillnader i fysisk 

prestation mellan grupperna (10). Derave et al. visade på förbättrad prestation för 

duration av knä extension och en ökning av toppvridmoment vid 30 maximala 

knäextension, 400m prestationen var liknaden mellan grupperna (30). Gross et al. 

visade att det inte fanns någon interaktions effekt och ingen effekt av supplementering 

inom någon grupp (31). Saunders et al visade på signifikant effekt på tid till 

utmattning(TTE) under CCT110% test vid varje tidsperiod för ß-alanin, utan effekt för 

placebogruppen (9). Kendrick et al visade signifikant ökning av Helkroppsstyrka 

(WBS), Isokinetisk kraftproduktion (IFP) hos både ß-alanin och placebo gruppen, dock 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna och slutligen Hill et al. visade en ökning av 

den totala mängden utfört arbete (TWD) vid CCT110% test hos ß-alanin i jämförelse 

med placebo. Visade också skillnad mellan träningstid mellan grupperna . Jämförelse av 

muskel karnosin och TWD indikerade att förändringen av TWD relaterades till 

ökningen av muskel karnosin (11,22).  

Dessa resultat visar en effekt vid CCT110% test på tid till utmattning (TTE) och totala 

mängden utfört arbete (TWD), vilket tyder på att effekten av ß-alanintillskott på 

karnosinkoncentrationen verkar ge en effekt på hög-intensitets cyklings kapacitet. 

Resterande studier undersöker varierande fysiska prestationer för att kunna dra några 

slutsatser. 

 

5.3 Laktat (Mjölksyra) 

En ytterligare frågeställning för det här arbetet var om ß-alanintillskott har någon effekt 

på blodlaktat. Totalt var det 7 studier som analyserade ß-alanintillskotts effekt på 

blodlaktat. Figur 5 visar att effektstorleken mellan grupperna är 0.153 och p-värdet för 

analysen är 0.245 (Bilaga 3). Detta indikerar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan ß-alanin och placebo. De studier som inkluderades i meta-analysen analyserade 

olika sorters fysisk prestation, vilket leder till att studiedesignen mellan studierna 

varierar, vilket absolut kan påverka resultaten och analysen.  

Ducker et al. fann ingen signifikant skillnad eller effektstorlekar inom eller mellan ß-

alanin eller placebogruppen för blodlaktat, 800m sprint prestations förbättring hos ß-

alaningruppen var betydligt större än hos placebogruppen (34). 

Ducker et al fann ingen signifikant skillnad i blodlaktat inom eller mellan grupperna vid 

pre och postsupplementerings testerna vid 2000m rodd. Inga signifikanta skillnader 

hittades mellan grupperna och medelvärdet av blodlaktat var inte korrelerat till 

förändringen i prestationstid hos ß-alanin(35). 
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Chung et al. fann en liten effekt av ß-alanin supplementering på post-träning blodlaktat 

efter 4 veckor och 10 veckor, dock var det inga effekter på lopptid för någon av 

grupperna (34,36). Baguet et al. fann ingen förändring av blodlaktat efter 7 veckor med 

ß-alanin vid 2000 meter rodd, dock sågs en prestationsökning hos ß-alanin gruppen och 

inte hos placebogruppen (37). Baguet et al. fann en liten ökning av blodlaktat från 13.41 

± 2.21 till 13.82 ± 2.13 direkt efter träning samt en lite högre koncentration efter 4 

minuters vila, träningsinducerad acidos var 19% mindre i ß-alaningruppen än hos 

placebogruppen (37). Saunders et al visade på en signifikant effekt av tid på blodlaktat 

vid varje tidsperiod, detta kan möjligtvis vara en faktor för de positiva resultaten för tid 

till utmattning(TTE) (9). Bellinger et al fann att blodlaktatkoncentrationen var 

signifikant högre efter sprint 3 och 4 vid 4 x 1km sprinttest i ß-alanin gruppen jämfört 

med kontrollgruppen (23). 

Efter analys av de inkluderade studierna är fortfarande ß-alanintillskotts effekt på 

blodlaktat koncentrationen relativt oklar. De studier som visar på signifikant effekt är 

Saunders et al och Bellinger et al (9,23). Resterande studier visar på inga eller små 

effekter (33–37). vilket gör att resultaten för att ß-alanintillskott har en effekt på 

blodlaktat koncentrationen är färre än de studier som visar att ß-alanintillskott inte har 

någon effekt. Något som är viktigt att tänka på vid analysen av resultatet är att den 

studien som visar på ett tydligt negativt värde i meta-analysen (Figur 5) har en viktning 

på 20.715 % (36), vilket är mer än dubbelt så stort som för resterande studier. 

Anledningen till detta är att antalet deltagare i studien är betydligt fler än de andra 

studierna (Tabell 3). Vid diskussion kring viktningen hos studierna i meta-analysen 

uppkommer det att om Chung et al. inte hade inkluderats, hade resultatet från analysen 

tolkats annorlunda (36). Anledningen till att Chung et al. fick så stor viktning är för att 

det är en större studie med fler antal försökspersoner (Tabell 2). Resterande studier i 

analysen indikerar på att det finns en effekt av ß-alanin på blodlaktat. Antalet 

försökspersoner i dessa studier är relativt få, det leder till att styrkan av resultaten inte 

får lika stor viktning, därför valdes Chung et al. att inkluderas i meta-analysen.   

 

5.4 Uthållighet, tid till utmattning 

En ytterligare frågeställning för det här arbetet var om användning av ß-alanintillskott 

leder till en förbättrad kondition. Totalt var det sex studier som analyserade detta genom 

analys av tid till utmattning (TTE) med totalt 162 försökspersoner. Efter analys av 

samtliga studier visar tre stycken studier på en signifikant effekt av ß-alanintillskott på 

TTE (9,11,23). Det som utskiljer dessa tre studier från resterande studier är att de 

analyserade ß-alanins effekt på hög-intensiv cykling. De andra studierna analyserade 

antingen aerob kapacitet vid cykling eller anaerob kapacitet vid löpning (24–26). 

Bellinger et al fann signifikanta effekter av ß-alanin vid intensiteter på 120% av 

VO2max (23). Detta tyder på att ß-alanintillskott har en effekt på TTE vid hög-

intensitets cykling. Saunders et al och Hill et al fann signifikanta effekter på intensitet 

på 110 % av max kraft vid hög-intensitets cykling(9,11). Dock visar resultaten från 

Smith et al. inte några effekter av ß-alanin på TTE trots test på intensitet på 110 % av 

individernas topphastighet, varför detta resultat inte visar någon effekt kan vara för att 

Smith et al studerade löpning och hastighet istället för procent av kraft max eller 

VO2max. Resultaten från dessa studier indikerar på att ß-alanin har en effekt på 

uthållighet vid hög-intensiv cykling (9,11,23). 
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5.5 Muskelstyrka 

Den sista frågeställningen för det här arbetet var om ß-alanintillskott har någon effekt på 

muskelstyrka. De inkluderade studierna är totalt 2 med 56 deltagare. Maté-Moñoz et 

analyserade ß-alanintillskotts effekter på ett 5 veckors styrketräningsprogram genom ett 

inkrementellt knäböjs test, vilket visade tydligt större pre-post träningsförbättring vid kg 

lyfta vid kraftmax (Pmax) för ß-alaningruppen (Tabell 4). Vid kg lyfta vid en repetition 

max (1RM) visades en signifikant effekt för tid och tid · grupp (Tabell 4). Analys av 

kovarians bekräftade dessa signifikanta skillnader mellan grupperna (Tabell 4) (21). 

Kendrick et al. studerade effekten av ett 10 veckors styrketräningsprogram på 

muskelkarnosinkoncentrationen samt undersökta om en ökning av muskelkarnosin 

genom ß-alanintillskott har en positiv inverkan på Helkroppsstyrka (WBS), isokinetisk 

kraftproduktion (IFP) och muskeltrötthet i biceps vid ett överarmstest (CT). För 

helkroppsstyrka visades en signifikant effekt för båda grupperna (Tabell 4). Dock ingen 

skillnad mellan grupperna. Isokinetisk kraftproduktion visadeen signifikant ökning hos 

båda grupperna utan skillnad mellan grupperna. Överarmstestet visade också på en 

signifikant ökning (Tabell 4). Dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna (22). 

Två studier räcker inte som underlag för att påstå några effekter av ß-alanintillskott på 

muskelstyrka. 

 

5.6 Fördelar med meta-analys 

Intresset och behovet av metaanalyser har aldrig varit så stort som det är i världen idag 

(28). Det finns en mängd olika orsaker till detta. Mängden forskning som produceras 

idag inom de flesta forskningsområden är väldigt omfattande. Denna stora mängd 

information behöver brytas ner för att vara hanterbar och användbar kunskap. Genom 

att utgå från en forskningsfråga, identifiera relevanta studier, kritiskt granska och sedan 

integrera fynd från alla dessa studier kan den systematiska översikten med metaanalys 

skilja på oväsentliga och icke trovärda fynd från betydelsefulla resultat. Idag använder 

sig forskare av systematiska översikter för att fatta viktiga beslut angående hur framtida 

studier ska läggas upp och vilket forskningsområde som är mest relevant och bör 

prioriteras (28). De använder också systematiska översikter för att bestämma och 

försvara hypoteser och undvika att begå tidigare fel som har gjorts inom området samt 

för att identifiera specifika variabler som är kopplade med negativa eller positiva utfall. 

En systematisk översikt gör det möjligt att generalisera resultat i bredare utsträckning än 

en enskild studie kan göra. Anledningen till detta är att olika studier kan ha olika 

kriterier för exempelvis inklusion av deltagare och olika typer av studiedesign. Detta 

leder till att en enskild studies resultat blir relativt begränsat när det kommer till att 

generalisera resultat. Genom att använda systematiska översikter och meta-analyser kan 

resultaten generaliseras bortom en specifik deltagare och specifik mätmetod. Syftet med 

att göra systematiska översikter med meta-analyser är att urskilja trender mellan studier 

dvs. undersöka om flera studier inom forskningsområdet åstadkommer resultat som är 

inkonsekventa eller konsekventa. Det finns vissa underlag för att granskare som ger sig 

på att dra slutsatser utifrån att kvalitativt ha sammanställt resultat från oberoende studier 

verkar ha en viss tendens att se mer inkonsekventa resultat och gör en mer felaktig 

bedömning än de som använder sig av metaanalytiska metoder (28). 
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6 Slutsats  
Konsumering av ß-alanintillskott med doseringar på minst 3.2g/dag ger en signifikant 

ökning av muskelkarnosinkoncentrationen. Doseringar över 3.2g/dag visar på små 

skillnader från 3.2g/dag. ß-alanintillskott ger inte någon signifikant effekt på blodlaktat, 

ß-alanintillskott visar på signifikant effekt på Tid till utmattning (TTE) för hög-

intensitetscykling sprinter. ß-alanintillskotts effekt på muskelstyrka går inte att dra 

några slutsatser kring eftersom det inte finns tillräckligt med underlag. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1: Värden från meta-analys av karnosinkoncentrationen 4 - 5 veckor 

 
 

Bilaga 2: Värden från meta-analys av karnosinkoncentrationen 8 – 10 veckor 

 
 

Bilaga 3: Värden från meta-analys av blodlaktat. 

 
 

 

 


