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Sammanfattning Den fysiska aktiviteten bland motionärer är allt mer prestationsin-

riktad. Vassle- och kaseinprotein är de mest använda kosttillskot-

ten och används i syfte att öka muskeltillväxt och påskynda åter-

hämtning efter träning. Studiens syfte var att belysa förekomst och 

effekter av proteintillskotten, vassle och kasein ur ett folkhälsoper-

spektiv. En systematisk databassökning gjordes i tre olika databa-

ser, PubMed, SportDiscus och Cinahl. 16 artiklar publicerade i ve-

tenskapliga tidskrifter användes i analysen. Databearbetningen be-

stod av en dataanalys där tre teman framkom; kroppsliga effekter, 

motstridiga effekter i samband med fysisk aktivitet samt att fel-

konsumtion av vassle- och kaseinprotein kan ge hälsorisker. Det 

huvudsakliga resultatet i studien var att proteintillskotten, vassle 

och kasein inte påverkar prestation i samband med fysisk aktivitet 

däremot har vassle- och kaseinprotein effekt på muskelmassa, 

muskelskador och återhämtningsförmåga. Relevanta framtida 



 

 

forskningsprojekt skulle kunna vara att studera proteintillskott un-

der längre perioder för att se långtidseffekter och reella effekter av 

användning av proteintillskotten samt studera det exakta innehållet 

i proteintillskotten då faktisk kunskap saknas. 
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Abstract  Exercisers have taken an increasingly performance-oriented form 

of physical activity and a tendency to increased activity levels can 

be distinguished. Whey and Casein protein is the most widely used 

dietary supplements and is used in order to increase muscle growth 

and speed up recovery after exercise among exercisers. The aim of 

the study was to illustrate the occurrance and effects of Whey and 

Casein protein supplements from a public health perspective. A 

systematic database search was made in three different databases, 

PubMed, SportDiscus and Cinahl. 16 articles published in scien-

tific journals were used in the analysis. The process consisted of a 

data analysis in which three themes emerged; bodily effects of 

Whey and Casein protein, opposing effects of Whey and Casein 

protein in combination with physical activity and that incorrect 

consumption may cause health risks. The main result of the study 

was that Whey and Casein protein supplements have no major im-

pact on performance during physical activity. However, Whey and 

Casein protein has effect on muscle mass, muscle damage and re-

silience. Relevant future research would be to study Whey and Ca-

sein protein supplements for a longer period to look at the long-

term effects and to study the precise content of protein supple-

ments when the actual knowledge is missing. 
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Introduktion 

Inledning 

Motionärer tenderar numera att identifiera sig allt mer med sin fysiska aktivitet och förekomst 

av kosttillskott blir allt mer omfattande. Uppkomsten av kosttillskott kan härledas till metoder 

som användes redan under antiken för att främja den fysiska prestationen (Applegate & Gri-

vetti, 1997). Preparaten har sedan utvecklats då forskning och vetenskaplig förståelse växt 

fram inom området om fysiologiska och kemiska reaktioner i kroppen. Denna utveckling är 

en bidragande orsak till den ökade tillgängligheten av kosttillskott och att målgruppen bred-

dats. Enligt Abrahamsson, Andersson och Becker (2006) har de individer som är fysiskt ak-

tiva anammat en mer prestationsinriktad livsstil och ökat sin aktivitetsnivå. Aguilar, Bengts-

son och Nilsson (2005) antyder också att motionsidrott har intagit en ny riktning, då det från 

början handlade om kroppslig rörelse och välbefinnande medan det idag sätts allt mer fokus 

på prestation och resultat.   

De företag som utvecklar kosttillskott bygger sin marknadsföring av sina produkter på den 

syn och attityd kring fysisk aktivitet som florerar bland motionärer och atleter. Även internet 

har en stor påverkan på möjligheten att kartlägga köpintresset bland fysiskt aktiva och deras 

önskade resultat av träningen, vilket i sin tur företagen som tillverkar produkterna kan utnyttja 

(Dahan & Johansson, 2007).   

Bakgrund 

Folkhälsoperspektiv på kosttillskott 

Folkhälsoarbete styrs av 11 målområden och utgår från människors livsvillkor, produkter, 

miljöer och levnadsvanor. Alla målområdena utgår från ett övergripande mål för folkhälsan 

som definieras enligt följande ”att skapa samhällsenliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen” (Folkhälsomyndigheten, 2014). Kostillskott oavsett inne-

håll omfattas av regler eller föreskrifter där utbudet av främst proteintillskott, genererar ett 

kommersiellt intresse på både gräsrotsnivå och samhällsnivå. Anledningen till att proteintill-

skott diskuteras i förhållande till folkhälsan är att de nationella målen bland annat innefattar 

reglering av livsmedel och dopningsanvändning (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Problemet med det snabbt växande utbudet av kostillskott är att kontrollen av produkterna, 

som exempelvis Läkemedelsverket ansvarar för, riskerar att bli bristfällig och därmed riskerar 
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människor att omedvetet få i sig farliga eller otillåtna medel (Livsmedelsverket, 2011). Sand-

berg, Svensson, Sandgren, Hector och Lundmark (2012) gjorde en granskning över hur kom-

muner hanterar kontrollen av kostillskott och resultatet är ur ett folkhälsoperspektiv nedslå-

ende, då kontrollerna av kostillskott var närmast obefintlig.  

Rent vetenskapligt saknas det uppgifter om huruvida konsumtionen av proteintillskott ökar i 

takt med att fler motionärer, ägnar sig åt mer prestationsinriktad fysisk aktivitet. Enligt Folk-

hälsomyndigheten (2014) påverkas utförandet av fysisk aktivitet av olika bestämningsfaktorer 

som i korthet innefattar biologiska faktorer, levnadsvanor, livsvillkor och socialt nätverk. Det 

nionde nationella folkhälsomålet innebär att samhället ska utformas så att det finns förutsätt-

ningar till ökad fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2014), det kan relateras till den in-

formation Abrahamsson, Andersson och Becker (2006) fann om motionärers mer prestations-

inriktade syn på den fysiska aktiviteten som uppkommit. Som i sin tur kan ha gynnsamma 

effekter för handeln av kosttillskott, då friskvårdsföretagen i Sverige har en omsättning på 3,6 

miljarder kronor/år, varav proteintillskott, i pulverform och bars omsatte 905 miljoner kronor 

år 2013 (Svenskegenvård, 2013).    

Motionärer identifierar sig allt mer med sin fysiska prestation och aktivitet, vilket medför att 

träningen blir allt mer prestationsinriktad. Definitionen av en motionär är en person som utför 

kroppsrörelser för att främja hälsan och välbefinnandet utan tävlingsambitioner (Nationalen-

cyklopedin, 2014).  

Motionsprogram har intagit en allt mer professionell riktning där syftet är att utveckla fysio-

logiska kvaliteter och styrkor, både estetiska och funktionella, det har medfört att kosttillskott 

av olika slag brukas allt mer (Aguilar, Bengtsson & Nilsson, 2005).    

Historik 

Applegate och Grivetti (1997) fann att redan under antiken använde atleter och krigare örter 

och preparat från djur och natur i förberedelser inför strid och fysisk prestation.  Dagens an-

vändning av olika preparat som kosttillskott i olika former härstammar från de förväntningar 

och ritualiska beteenden som användes redan på den tiden (Applegate & Grivetti, 1997). Id-

rottstränare och andra ledare har genom tiderna uppmuntrat sina atleter att äta, dricka och 

testa olika preparat för att maximera sina prestationer och för att bli bättre/bäst (McArdle, 

Katch & Katch, 2010, s. 534). De fysiska förmågor som eftersträvades redan under antiken 
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var snabbhet, agility (rörlighet) och styrka att jämföra med djurens, vilket även idag är skälet 

till att bruka olika kosttillskott (Applegate & Grivetti, 1997). 

Antikens och de äldre användningssätten av kosttillskott ersattes senare då den vetenskapliga 

förståelsen för fysiologiska och kemiska egenskaper kring muskelarbete ökade. Applegate och 

Grivetti (1997) förklarar att början av 20-talet präglades av att ergogeniska hjälpmedel såsom 

alkaliska salter, koffein, kolhydrater och protein användes. Användningen fick stöd från id-

rottsmän och produkterna sågs därmed som om de vore vetenskapligt rättfärdigade. Det ökade 

utbudet av ergogeniska hjälpmedel skapade intresse för området och dietister och motionsfy-

siologer breddade den vetenskapliga förståelsen för metaboliska reaktioner ytterligare (Ap-

plegate & Grivetti, 1997).  De vetenskapliga genombrotten kring metaboliska reaktioner och 

olika preparats påverkan på kroppens utveckling och prestation, skapade en kultur där idrot-

tare började experimentera med dosering, olika former av kosttillskott samt vilka tider på 

dygnet preparaten ska tas i ett sökande efter de optimala tillskotten. Dock har populariteten 

och användningen av ergogeniska hjälpmedel i många fall skapats av påståenden från opålit-

liga källor som föregått vetenskapliga belägg för nyttan (Applegate & Grivetti, 1997). 

Dahan och Johansson (2007) fann att under 1980- talet började kroppsbyggandet intressera 

allt fler människor, och effekten blev fler träningsanläggningar. Träningskulturen under 1990- 

och början av 2000 talet, var mer uppdelad efter kön där proteintillskott användes mer fre-

kvent av männen som ämnade öka muskeltillväxten. Män upplevde en mer tillåtande attityd 

kring att använda proteintillskott och prestationshöjande preparat i jämförelse med kvinnor 

(Dahan & Johansson, 2007). Attityderna har enligt Aguilar, Bengtsson och Nilsson (2005) 

inte enbart med könsaspekterna att göra. De motiv människor har till att träna bestämmer ofta 

inställningen till att använda kosttillskott, i synnerhet proteintillskott som ska öka muskeltill-

växten. Individer som identifierade sig som kroppsbyggare, oavsett nivå, tenderade att an-

vända kosttillskott i en större uträckning i jämförelse med individer som identifierade sig som 

vanliga motionärer. Proteintillskott, inklusive andra kosttillskott, har gått från att enbart an-

vändas av subgrupper som kroppsbyggare eller styrkeatleter, till att accepteras av fler männi-

skor som representerar andra idrotter och även av motionärer på amatörnivå (Aguilar, Bengts-

son & Nilsson, 2005).  
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Muskeltillväxt 

Styrketräning stimulerar muskeln på olika sätt beroende på i vilken fas den aktuella muskeln 

tillåts att arbeta. Enligt Delavier (2012) påverkas muskeltillväxten i huvudsak under den ”ne-

gativa fasen”(excentrisk fas), när musklerna spänns för att hålla emot eller bromsa en rörelse. 

Muskeln är inte redo att återgå till ett sträckt läge och motståndet genererar skador på cellnivå 

(fibrerna) inuti muskeln. Ett exempel på en sådan situation är under en ”bicepscurl”, då utöva-

ren håller i en vikt som kommer föras från sträckta armar till böjda (koncentrisk fas) och se-

dan tillbaka mot låren igen (excentrisk fas). När vikten förs mot lårbenen igen kommer tyngd-

lagen att vilja få vikten nedåt, men i den negativa fasen aktiveras musklerna och bromsar 

själva rörelsen (Delavier, 2012; Fleck & Kraemer, 2004).  

Fleck och Kraemer (2004) förklarar att under konstant spänning frisätts laktat (mjölksyra), 

vilket resulterar i att muskeln har ”arbetat färdigt” ur ett metaboliskt perspektiv. Därmed når 

musklen ett fenomen som kallas muskelbränning (muscle burn). I detta tillstånd kan muskeln 

fortsätta att arbeta tills en metabolisk bristning uppstår, vilket resulterar i progression, tillväxt 

inuti muskeln (Fleck & Kraemer, 2004). En välkänd faktor inom styrketräning är fenomenet 

muskelpump som resulterar i att muskeln fylls med blod samt näringsämnen som bidrar till att 

omvandla muskeln till att bli större och starkare (Delavier, 2012). Ju mer intensiv muskel-

pump desto mer tvingas muskelfibrerna att pressas ihop, eftersom ådrorna vidgas för att till-

föra mer syre och näring till kroppen, vilket medför en progression av muskelns kapacitet. 

Proteins påverkan på muskeltillväxt 

Muskeltillväxt stimuleras då tillväxthormonet GH (Growth Hormone) frisätts i kroppen (Vel-

loso, 2008). Det görs genom att hypofysen i hjärnan producerar GH som omvandlar fett från 

levern till glukos (energi) för att stimulera fettförbränning i kroppen. GH hjälper kroppen att 

främja muskeltillväxt och reglera blodsockernivån. Nivåerna av GH i kroppen varierar bero-

ende på kön, ålder, fysisk aktivitet, fettmassa och förekomst av sjukdom i kroppen. I puberte-

ten är produktionen av GH som störst och avtar sen med stigande ålder (Velloso, 2008). 

Kroppen fristätter naturligt en viss mängd av GH och genom att tillföra protein och styrketrä-

ning kan kroppens produktion av hormonet främjas och medföra en ökad muskelmassa (Vel-

loso, 2008). GH har tillsammans med ett annat tillväxthormon som kallas för IGF-1 påverkan 

på muskelmassa, kroppsstorlek och reglering av insulin i kroppen, där IGF-1 fungerar som ett 
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skyddshormon som reglerar energiförbrukningen (Sacheck, Othsuka, McLary & Goldberg, 

2004).   

I kroppens celler tillverkas protein som främjar muskeltillväxt. Inom fysiologin kallas detta 

för ”proteinsyntes”. Genom att hormonet IGF-1 stimulerar musklerna under proteinsyntesen 

tillsammans med andelen protein och muskelmassa i kroppen skapas en motverkande effekt 

på muskelnedbrytning (Sacheck, Othsuka, McLary & Goldberg, 2004). Då proteinsyntesen 

överskrider muskelnedbrytning kan muskeltillväxt uppstå, dock är det oklart huruvida hormo-

net IGF-1 påverkar vuxna individers förmåga till muskeltillväxt (Schiaffino, Dyar, Ciciliot , 

Blaauw & Sandri, 2014). Nedbrytning av muskler sker då inte tillräckligt med protein finns 

tillgängligt i kroppen, vilket medför att kroppen går in i ett svältläge. Hur svältläget ter sig 

beror på ålder eller förekomst av sjukdom.  

Protein bör intas i anslutning till fysisk aktivitet och även efter att aktiviteten genomförts. In-

taget av protein motverkar muskelnedbrytning samt skadliga biverkningar i kroppen och 

främjar muskeltillväxt (Wilborn et al., 2013). Oron för att inte få i sig tillräcklig mängd pro-

tein är en bidragande faktor till varför kostillskott baserat på olika proteiner används av fy-

siskt aktiva. Protein påverkar graden av muskeltillväxt och särskilt två typer av protein har 

blivit mer uppmärksammade för egenskapen att främja muskeltillväxt, vilka är vassle- och 

kaseinprotein (Wilborn et al., 2013).  

Rekommenderat Proteinintag 

Enligt Sundin (2009) bör proteinintaget variera mellan 0,65 – 1,4 gram protein per 

kilo/kroppsvikt utifrån hur aktiv individen är. Dock varierar antal gram protein som rekom-

menderas relativt mycket beroende på olika forskningsresultat. Det är oklart på forsknings-

fronten exakt hur mycket protein som kan generera skador på lever eller njurar, men mer än 2 

gram per kilo/kroppsvikt/dag verkar inte gynna hälsan nämnvärt (Bilsborough & Mann, 

2006). Vid nedbrytning av protein bildas kväve samt ammoniak, vilket är helt naturligt men 

ämnena är giftiga i stora doser. Med anledning av nedbrytningsprocessen har påståendet att ett 

”överdrivet” proteinintag är skadligt levt vidare utan att forskning inom området har kunnat 

styrka påståendet (Roslund, 2008). 

Roslund (2008) konstaterade att enkelheten i användandet och det höga proteininnehållet i 

proteintillskott är en bidragande orsak till att motionärer brukar preparaten för att vara säkra 

på att kroppen har tillräckligt med protein i sig. Roslund (2008) menar att det är svårt att klar-
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göra när mängden av proteintillskott riskerar att bli giftig eller skadlig för kroppen. Geyer, 

Parr, Mareck, Schrader och Schänzer (2004) genomförde en internationell studie i Tyskland, 

där 600 lagliga tillskott från olika länder granskades och 15 % av alla de tillskott som blivit 

godkända i studien innehöll otillåtna preparat och substanser. Även brister i innehållsförteck-

ningarna som att alla substanser i produkten inte angavs eller att de var svåra att tyda gör att 

människor riskerar att få i sig skadliga eller otillåtna preparat (Geyer et al., 2004; Livsmedels-

verket, 2011). 

Kosttillskotten, vassle- och kaseinprotein 

Naturlig komjölk innehåller två former av protein varav 20 % består av proteinet vassle och 

resterande 80 % procent av det långsammare proteinet kasein (Wein & Miraglia, 2013). 

Hoffman och Falvo (2004) förklarar att de flesta proteintillskott innehåller vassle eller kasein, 

och den största skillnaden dem emellan är att de absorberas olika fort av kroppen. Vidare för-

klarar Hoffman och Favlo (2004) att vassle tillverkas genom att använda den vätska som 

framkommer och blir över vid osttillverkning. Då proteinerna separeras kan ett koncentrat 

framställas och ur näringssynpunkt innehåller vassle aminosyror, mineraler, vitaminer och 

kroppen har förmågan att absorbera proteinet efter en timme (Hoffman & Falvo, 2004).  

Kasein är till skillnad från vassle ett fullvärdigt protein, som innehåller de essentiella och 

livsnödiga aminosyrorna som kroppen inte kan producera själv (Schaafsma, 2012). Ett full-

värdigt protein har värdet 100 som är maxvärdet på en proteinpoängskala som används för att 

mäta proteinkvalitén i olika livsmedel. Enligt Hoffman och Falvo (2004) har kasein en unik 

förmåga att omvandla koagel som är ett ämne i magen som påverkar att aminosyror frisätts 

långsamt i blodet under flera timmar och resulterar i en effektiv näringstillförsel av mineraler, 

kalcium, fosfor och protein.  

Proteintillskott marknadsförs ofta för proteinernas muskelbyggande egenskaper och täta nä-

ringsinnehåll (Roy, 2008). Ny forskning har undersökt hur olika proteintyper kan inverka på 

fysiskt aktiva och proteinerna som undersöks är främst vassle och kasein (Wilborn et al., 

2013).  

Problemformulering   

Motionärers prestationsinriktade syn och aktivitetsnivå av fysisk aktivitet kan bidra till ett 

upplevt behov av tillskott för att främja den egna fysiska utvecklingen och prestationen. Kost-

tillskott är ett mångfacetterat område som innefattar flera olika preparat och för att avgränsa 
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området koncentrerades studien till att undersöka förekomst och effekt av vassle- och kasein-

protein ur ett folkhälsoperspektiv. De frågeställningar studien ämnade få svar på var hur och 

om kroppen påverkas generellt av proteintillskott men också i relation till fysisk aktivitet och 

motion, samt få en överblick hur förekomsten av vassle- och kaseinproteintillskott ser ut i 

samhället och bland motionärer.    

Syfte 

Syftet med studien var att belysa förekomst och effekt av kosttillskotten, vassle- och kasein-

protein ur ett folkhälsoperspektiv. 

Frågeställning 

- När, var och hur används kosttillskotten vassle- och kaseinprotein, och i vilken ut-

sträckning används de? 

- Hur påverkas kroppen av kosttillskotten vassle- och kaseinprotein? 

- Vilka är de reella effekterna på muskelfunktion vid användandet av vassle- och kase-

inprotein tillsammans med fysisk aktivitet? 
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Metod 

För att besvara syftet, att belysa förekomst och effekter av kosttillskotten vassle- och kasein-

protein ur ett folkhälsoperspektiv, samt besvara de aktuella frågeställningarna genomfördes en 

systematisk litteraturstudie. Systematiska litteraturstudier utgår från relevant och aktuell 

forskning inom det tänkta området (Forsberg & Wengström, 2013, s. 51). I studien avsågs att 

undersöka om och i så fall hur proteintillskott påverkar kroppen både allmänt och i samband 

med fysisk aktivitet samt i vilken utsträckning användandet finns i samhället.  

Urvalskriterier  

Inklusionskriterierna var att enbart artiklar som var etiskt granskade och publicerade i veten-

skapliga tidskrifter användes. Artiklarna skulle presenteras med abstrakt i databaserna, vara 

humanstudier, vara engelskspråkiga och inte äldre än 10 år. För att få en bred syn på området 

som studien ämnade undersöka, dvs. att se på proteintillskott ur ett multidimensionellt folk-

hälsoperspektiv inkluderades alla artiklar som beskriver användningen av proteintillskotten 

vassle och kasein eller miljöer där proteintillskotten är vanligt förekomna. 

Artiklar där syfte och resultat fokuserar på andra kosttillskott än vassle- och kaseinprotein 

exkluderades, likaså studier gjorda på djur och artiklar som inte var skrivna på engelska och 

där kvalitén på urval och metoder var bristfällig.     

Datainsamling 

Förarbetet innan den systematiska databassökningen bestod av upprättandet av en planering 

av sökstrategi och sökord. Det gjordes i samband med konsultation med bibliotekarie vid hög-

skolebiblioteket i Halmstad. Sökstrategin var att tre databaser användes, PubMed, Sport-

Discus och Cinahl, med sökorden Casein Protein supplement, Effects, Exercise, Health Pro-

motion, Human Protein supplement och Whey Protein supplement.   

Datainsamlingen gjordes vid två tillfällen, 2014-11-07 och 2014-11-10. Vid det första tillfället 

gjordes sökningar i databaserna PubMed och SportDiscus. PubMed gav flest träffar och bi-

drog med 24 artiklar till första urvalet och SportDiscus med 12. Vid det andra söktillfället 

gjordes en datainsamling i databasen Cinahl, vilket gav två nya artiklar till första urvalet. I 

alla tre databaserna användes samma inklusions- och exklusionskriterier med samma kombi-

nationer och ordning på sökord. Sökningarna började brett med sökordet Human Protein sup-

plement, som gav mest träffar i alla tre databaserna. Därefter smalnades sökningarna av ge-
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nom att övergå till att skilja mellan casein- och wheyproteintillskott och avsluta med en kom-

bination av dem båda ihop med orden Effect, Exercise och Health Promotion. Sökningen av 

Health Promotion kombinerades med Exercise i databasen PubMed vilket gav noll träffar 

medan i databaserna SportDiscus och Cinahl togs Exercise bort vilket gav 31 träffar respek-

tive en träff. Därför gjordes en sökning på enbart ”Health Promotion” i PubMed den 2014-11-

24 som gav en träff, av redan påträffad artikel. Se sökhistoria i bilaga I (Tabell 1).                                                                                                              

Databearbetning  

Den systematiska databassökningen genererade 38 artiklar till urval ett, varav 16 valdes vi-

dare till urval två för att ingå i resultatanalysen i litteraturstudien. Artiklarna i urval ett base-

rades på intressanta, relevanta och välskrivna abstrakt som besvarade studiens syfte samt upp-

nådde inklusions- och exklusionskriterierna. De 38 artiklarna blev sedan granskade utifrån 

Olsson och Sörensen (2011, s. 284-285) bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa 

metoder, där kvalitén på en artikel anges i tre olika grader, hög (1), medel (2) och låg (3). Ab-

strakt, urval, metodval, resultat, diskussion och slutsatser lästes igenom i alla artiklarna från 

urval ett. De artiklar som bedömdes vara av låg kvalité eller hade fokus på andra kosttillskott 

än vassle- och kaseinprotein exkluderades. Urval två resulterade i 16 artiklar av relevans för 

analysen med litteraturstudiens syfte i åtanke. Artiklarna redovisas i tabellform i bilaga II 

(Tabell 2, artikelöversikt).  

Dataanalys  

Dataanalysen av de 16 valda artiklarna började med att i varje artikels resultat togs menings-

bärande enheter ut. Enheterna kodades om till kortare meningar/ord och de som berörde 

samma område sammanfördes och jämfördes. Innehållet kategoriserades i tre olika teman; 

kroppsliga effekter, motstridiga effekter av vassle- och kaseinprotein i samband med fysisk 

aktivitet samt att felkonsumtion kan ge hälsorisker. Inom varje tema redovisades de slutsatser 

från artiklarna som berörde det specifika området.  

Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet har identifierat fem aspekter för att uppmärksamma fusk och ohederlighet 

och för att upprätta en etisk och vetenskaplig god forskningsnorm. De fem aspekterna innefat-

tar oredlighet i samband med hantering av data/källmaterial och vetenskaplig metod, plagie-

ring, oredlighet i samband med publicering samt i intressekonflikter och bristande omdöme 

och ett olämpligt beteende (Olsson & Sörensen, 2011, s.89). För att motverka oredlighet ut-
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gick studiens sökning från ett vetenskapligt objektivt synsätt och att resultat förmedlades på 

ett korrekt sätt utifrån vetenskapsrådets information om hederlighet. Kriterierna för att ingå i 

litteraturstudien för artiklarna var att de var godkända av en etikprövningsnämnd och publice-

rade i vetenskapliga tidskrifter. Andra etiska övervägande var att inkludera all forskning som 

var baserad på kosttillskotten, vassle- och kaseinprotein som uppnådde inklusionskriterierna. 

Det gjordes för att ett objektivt och ej vinklat resultat skulle uppnås och för att få ett bredare 

perspektiv på kosttillskotten, då ämnet idag är något stigmatiserat och används framförallt av 

idrottare och motionärer.               

Resultat  

De tre teman studien resulterade i var; kroppsliga effekter på bland annat muskelmassa, ökad 

styrka, förbättrad benkvalité (Holm et al., 2008; Chalé et al., 2013; Shahar et al., 2013). Andra 

temat indikerade på att resultat angående vassle- och kaseinprotein i samband med fysisk ak-

tivitet är motstridiga. Varav sista temat berörde förekomst och felkonsumtion av vassle- och 

kaseinprotein bland motionärer där en bristande kunskap och överkonsumtion uppmärksam-

mades som skulle kunna leda till hälsorisker (Duellman, Lukaszuk, Prawitz & Brandenburg, 

2008; Sánchez-Oliver, Miranda Léon & Guerra-Hernández, 2011). 

Kroppsliga effekter av vassle- och kaseinprotein 

Enligt Holm et al., (2008) kunde kosttillskotten vassle- och kaseinprotein efter avslutat styrke-

träningspass förbättra muskelmassan, öka styrkan och förbättra benkvalitén hos postmenopau-

sala kvinnor. Resultatet visade att ett akut näringsintag efter träning var fördelaktigt och på-

verkade både muskelmassa och benkvalité (Holm et al., 2008). Chalé et al., (2013) studerade 

under 6 månader en grupp män och kvinnor på ett äldreboende som fick styrketräna regelbun-

det. Alla deltagare ökade muskelmassan i hela kroppen. Den grupp som intog 40 gram vassle-

protein vid två tillfällen dagligen ökade ytterligare i muskelmassa, styrka och fick bättre resul-

tat i trappgång (Chalé et al, 2013).  

Etheridge, Philp och Watt (2008) fann att vid excentrisk träning kvarstår muskelskador i mus-

kelcellerna i 72 timmar. Ett akut intag av 100 gram vassleprotein efter styrketräning kunde 

minska skadeuppkomst, träningsvärk samt ökade återhämtningsförmågan (Etheridge, Philp & 

Watt, 2008). Ett regelbundet användande av vassleprotein rekommenderades för att effekten 

skulle kvarstå (Etheridge, Philp & Watt, 2008). Goto et al., (2010) fann att ett dagligt intag av 

protein- och kolhydratstillskott efter fysisk aktivitet kunde resultera i att plasmavolymen 
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ökade hos unga män. Ökningen av plasmavolym medförde att återhämtningsförmågan förbätt-

rades och intag av protein- och kolhydratstillskott bidrog till att blodet enklare pumpades ut i 

kroppen (Goto et al, 2010).  

Verdijk et al., (2009) fann att långvarig styrketräning bland friska äldre män förbättrade ske-

lettmuskelmassan och muskelstyrkan. I studien fanns det inget signifikant samband mellan 

tidsbestämt intag av proteintillskott och fysiologisk påverkan på kroppen. Resultatet indike-

rade att protein från mat i normalfall räcker tillsammans med styrketräning (Verdijk et al., 

2009). Shahar et al., (2013) uppskattade att proteintillskott baserat på vassle i kombination 

med ett motionsprogram bidrar till ökad muskelmassa, styrka och minskad kroppsvikt bland 

äldre män och kvinnor över 60 år. Intag av vassleprotein tillsammans med motion kunde på-

verka den äldre populationens livskvalité och mobilitet positivt därför att den oxidativa stres-

sen minskade, skelettet stärktes och graden av muskelnedbrytning hämmades (Shahar et al, 

2013).  

Pontes, Fernandes Filho, Trindade och Sobral- Filho (2013) undersökte intaget av vasslepro-

tein hos styrketräningsvana gymbesökare med tidigare dokumenterade hudbesvär under 60 

dagar och resultatet indikerade på ett signifikant samband mellan regelbunden konsumtion av 

vassleprotein och acne.   

Motstridiga effekter i samband med fysisk aktivitet 

Kerksick et al., (2007) fann att proteintillskott baserat på vassle, kasein samt råmjölk tillsam-

mans med regelbunden styrketräning främjade utvecklingen av den fettfria muskelmassan 

samt muskelstyrka. Reidy et al., (2013) fann liknande resultat, att intag av olika proteinformer 

(vassle, kasein och äggprotein) efter styrketräning kunde främja proteinsyntesen och muskel-

massan. Medans Beelen et al., (2008) menar att en kombination av vassle- eller kaseinprotein 

tillsammans med kolhydratskosttillskott under och efter ett motionstillfälle stimulerade mus-

kelmassan hos aktiva män. Coburn et al., (2006) indikerade på att tillskott av vassleprotein 

tillsammans med styrketräning förbättrade styrka i både tränade och otränade muskler hos 

manliga motionärer.   

Vassle- samt kaseinprotein kunde tillsammans med kolhydrater minska risken för muskelska-

dor inklusive främja återhämtningen, vilket medförde att individen fortare kunde styrketräna 

på samma intensitet (Baty et al., 2007). Baty et al., (2007) iakttagelser om vassle- och kasein-

protein tillsammans med kolhydraters effekt på återhämtningen skiljer sig i jämförelse med 



 12  

 

Beelen et al., (2008). Beelen et al., (2008) fann att ett intag av vassle- eller kaseinprotein till-

sammans med kolhydrater under och efter ett motionstillfälle stimulerade muskelmassan hos 

aktiva män men visade ingen effekt på återhämtningsförmågan eller på själva proteinmängden 

i kroppen under natten (dygnet efter). 

Baty et al., (2007) undersökte om ett intag av vassle- samt kaseinprotein påverkade individens 

prestation och fann att ett intag av proteintillskott före, under och efter enstaka styrketrä-

ningspass inte påverkade prestationen hos otränade motionärer. Vissing et al., (2013) stude-

rade vassle- och kaseinproteins inverkan på prestationsförmågan av att effektivisera signalvä-

garna mellan hjärnan och arbetande muskel och fann ingen effekt av intaget av proteintillskot-

ten på prestationen, utan menar att kontraktionsförmågan reglerar främst signalvägen mellan 

hjärnan och arbetande muskel. Även Weinheimer et al., (2012) konstaterar att vassleprotein 

inte har någon påverkan på att effektivisera prestationsförmågan vid fysisk aktivitet eller att 

förbättra kroppssammansättning och påverka den metaboliska responsen ytterligare bland 

överviktiga medelålders män och kvinnor. 

Felkonsumtion kan ge hälsorisker  

Enligt Duellman, Lukaszuk, Prawitz och Brandenburg (2008) förekom skilda attityder och 

kunskaper mellan gymnasieungdomar som regelbundet konsumerade proteintillskotten vassle 

och kasein och de som aldrig konsumerade proteintillskotten. Gruppen som identifierades 

som regelbundna användare av vassle- och kaseinprotein visade en signifikant skillnad i den 

faktiska kunskapen om näringsinnehåll och näringsfördelar, då de i högre utsträckning miss-

förstod innehållet i preparaten och hade svårare att ange exakt vad olika proteintillskott inne-

höll och i vilka syften de användes till. Sánchez-Oliver, Miranda León och Guerra-Hernández 

(2011) framhåller att män och kvinnor som regelbundet tränar på gym tenderar att i hög ut-

sträckning konsumera proteintillskott, varav män under 30 år som står på någon form av diet 

är största målgruppen. Studiens resultat visade att mellan 25-28 % av gymbesökare (av 415 

individer i Sevilla, Spanien) regelbundet konsumerade vassle- eller kaseinprotein. Överlag 

tenderar män att konsumera proteintillskott i högre utsträckning än kvinnor men båda könen 

hade en benägenhet att överkonsumera proteintillskott i förhållande till dosen som anges på 

proteintillskottens förpackningar. Enligt Sánchez- Oliver, Miranda León och Guerra-

Hernández (2011) kan överkonsumtion av proteintillskott möjligen medföra olika hälsorisker, 

men vilka är svåra att identifiera. Vidare diskuterade Sánchez-Oliver, Miranda León och Gu-
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erra-Hernandez (2011) att konsumtion av proteintillskott oftast är utan specifika riktlinjer och 

möjligen utan behov för konsumenten.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att studera förekomst och effekter av proteintillskotten vassle och ka-

sein ur ett folkhälsoperspektiv. De resultat som studien fann var framförallt proteintillskotts 

påverkan och effekt på kroppen i samband med fysisk aktivitet. Cox (2008) menar att männi-

skors val att vara fysiskt aktiva styrs av biologiska faktorer, levnadsvanor, rådande livsvillkor, 

personliga motiv och omfattningen av socialt nätverk. De faktorerna tillsammans med den 

ökade prestations- och resultatinriktade form motionärer intagit av den fysiska aktiviteten 

(Abrahamsson, Andersson & Becker, 2006; Aguilar, Bengtsson & Nilsson, 2005), skulle 

kunna vara en av orsakerna till att konsumtion av vassle- och kaseinprotein är så omfattande 

bland motionärer och fysiskt aktiva. En tendens i föreliggande studie var att motionärer tende-

rar att identifiera sig med sin fysiska aktivitet, vilket skulle kunna vara en bidragande orsaken 

till den mer prestations- och resultatbaserade formen av motion. För att förbättra och att få 

mer energi till att utveckla de fysiska förmågorna och träna på en ökad aktivitetsnivå kan ett 

ökat energibehov behöva täckas och via det sociala nätverket som uppkommer på platser där 

fysisk aktivitet finns, kan värderingar om proteintillskotten från andra motionärer öppna upp 

för en konsumtion av proteintillskott.     

Övervägande forskning på proteintillskott sker i någon form av fall och kontroll studie där ena 

gruppen får konsumera någon form av isolerat eller kombinerat protein varav kontrollgruppen 

får en placebo i anslutning till (före, under eller/och efter) ett förbestämt styrketräningspro-

gram. De problem som uppstår för pålitliga resultat är att i de flesta fall sker mätningarna av 

de olika kroppsliga effekterna vid enstaka tillfällen eller kortvariga perioder (Verdijk et al., 

2009), det betyder att långsiktiga effekter inte går att uttala sig om. Det är relativt svårt att 

hitta evidensbaserad kunskap om hur användandet av proteintillskott påverkar enskilda indi-

vider ur ett långsiktigt perspektiv eller om de ens ger några effekter (Pontes et al., 2013). Då 

de flesta studier och mätningar görs under kort tid eller vid bara ett tillfälle. Det skulle kunna 

bero på att granska långtidseffekter av regelbunden konsumtion av proteintillskott eller andra 

kosttillskott kommer i konflikt med etiska och ekonomiska synvinklingar. Då de etiska prin-

ciperna att göra gott och att inte skada kan sätta sig emot sådan forskning om det finns okända 
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risker för urvalet (Olsson & Sörensen, 2011). De ekonomiska hindren skulle kunna vara att 

långa interventions- och observationsstudier kostar desto mer och kan vara svåra att få finan-

ser till, då ett pålitligt urval med litet bortfall kan vara svårt att hitta.  

Kosttillskotten, vassle- och kaseinprotein har ett flertal målgrupper (Shahar et al., 2013; 

Weinheimer et al., 2012). Föreliggande studie innefattar ett brett urval av människor, både 

yngre otränade individer, medelålders fysiskt aktiva, äldre och individer med sjukdom. Yngre 

individer verkade enligt Kjellberg och Axelsson (2012) använda vassle- eller kaseinprotein 

främst för att påverka utseendet genom att öka muskelmassan eller gå ned i vikt. Mason och 

Lavalle (2012) fann att den yngre målgruppen provade flertalet olika produkter bland annat 

innehållande vassle- och kaseinprotein. Den närmsta omgivningen påverkade eventuellt de 

yngres attityder samt förhållningssätt till att konsumera vassle- och kaseinprotein (Mason & 

Lavalle, 2012). I föreliggande studie fanns indikation på att ju fler vänner eller bekanta som 

själva använde proteintillskott och hade en positiv erfarenhet av preparaten, desto fler unga 

killar och tjejer tycktes vilja prova. En tanke är att de yngre påverkas av vänner och genom 

olika trender. Om en specifik produkt innehållande vassle- eller kaseinprotein marknadsförs 

utifrån egenskaperna att preparatet stimulerar muskelmassa samt fettförbränning kanske fler 

väljer att köpa just den produkten. Omgivningens påverkan styrks även av Cox (2008) och 

motivet till att konsumera vassle- eller kaseinprotein påverkades av hur det sociala nätverket 

såg ut, rådande ekonomiska förutsättningar och personlig målsättning med själva träningen.  

Resultatet från föreliggande studie indikerade på att konsumtion av vassle- eller kaseinpro-

tein, tillsammans med styrketräning främjar muskeluppbyggnad, återhämtning samt bidrar till 

viktminskning och minskade muskelskador (Kerksick et al., 2007; Reidy et al., 2013; Holm et 

al., 2008). Hos äldre människor kunde ett dagligt intag av vassleprotein främja muskelmassan 

och styrkan, det dagliga intaget verkade även minska muskel- och skelettnedbrytning i krop-

pen (Chalé et al., 2013). Cermak, Res, de Groot, Saris och van Loon (2012) studerade hur 

effekten av vassleprotein påverkade skelettmuskulaturen och fann att regelbunden styrketrä-

ning kunde stärka skelettmuskulaturen, kroppens fettfria massa och muskelstyrkan hos både 

yngre och äldre människor. Vissing et al., (2013) undersökte om vassle- och kaseinprotein 

påverkade interaktionen mellan hjärna och muskler och fann då att vassle- samt kaseinprotein 

inte påverkade förmågan att öka spänningen i muskeln. Frågan är i vilken utsträckning vassle- 

och kaseinprotein egentligen främjar kroppens funktioner då artiklarna i studien i huvudsak 

alltid innefattar fysisk aktivitet.  



 15  

 

Då styrketräning främjar muskeluppbyggnad kan det vara svårt att dra en generell slutsats 

huruvida vassle- och kaseinprotein enskilt resulterar i mer muskelmassa och muskelstyrka 

(Baty et al., 2007; Wilborn et al., 2013).  Weinheimer et al., (2013) fann att vassleprotein inte 

påverkade kroppssammansättningen hos överviktiga medelålders motionärer. Akhavan, Lu-

hovyy, Brown, Cho och Anderson (2010) undersökte hur ett mindre intag av vassleprotein 

innan en måltid påverkade kroppen och fann att vassle minskade blodsockervärdet samt på-

verkade insulinberoende mekanismer och att proteinintaget hjälpte till att sakta ned mattöm-

ningshastigheten. Ett intag av vassleprotein innan en måltid skulle kunna främja viktnedgång 

och användas i diabetesvård (Akhavan et al., 2010). Enligt Bilsborough och Mann (2006) 

saknas det mer forskning om hur vassle- eller kaseinprotein påverkar en diabetiker ur ett 

längre perspektiv och i en del proteintillskott tillsätts sötningsmedel, vilket skulle kunna på-

verka blodsockret. Motivet till en eventuell viktnedgång kan bero på olika faktorer, vilket 

sannolikt kräver en långsiktig planering. Vassleprotein har i enskilda studier påverkat den 

akuta mättnaden, vilket kortsiktigt kanske kan resultera i en viktnedgång (Akhavan et al., 

2010; Etheridge, Philp & Watt, 2008).  

Vassle- och kaseinprotein har funnits relativt länge på marknaden dock verkar den allmänna 

okunskapen vara utbredd (Duellman et al., 2008). Äldre människor som antagligen skulle 

kunna få positiva effekter av vassle- eller kaseinprotein har eventuellt en mer kritiskt syn till 

tillskott och därmed kan flertalet äldre människor kanske gå miste om en rad hälsofördelar 

(Cox, 2008; Chalé et al., 2013). Utifrån föreliggande studies resultat skulle en tanke kunna 

vara att implementera vassle- eller kaseinprotein för personer som har svårt att inta tillräckligt 

med näring vid sjukdom eller funktionsnedsättning. Vassle- och kaseinprotein bör dock ses 

som ett tillskott där ett intag kan komplettera den vanliga kosten. Inom sjukvården har nä-

ringsdrycker används vid behov och proteintillskotten vassle och kasein skulle eventuellt 

kunna bli ytterligare ett komplement då näringsdrycker i regel innehåller både protein och 

kolhydrater.  

Sánchez- Oliver, Miranda León och Guerra-Hernández (2011) fann att generella attityder kan 

påverka människors attityder eller tankar kring vassle- och kaseinprotein. Problemet som 

skulle kunna uppstå då människor utgår ifrån generella attityder är att bristande kunskap om 

proteintillskotten fortsätter att vara ett aktuellt problem (Cox, 2008). Troligtvis kommer kun-

skapsluckorna att kräva ett gediget och långsiktigt arbete på nationell basis (Cox, 2008; Sán-

chez-Oliver, Miranda León & Guerra-Hernández, 2011). Strikta föreskrifter samt riktlinjer 

styr användandet av kostillskott och Folkhälsomyndigheten (2014) har verkställt reglering av 
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livsmedel och dopningsanvändning. Representanter från Sveriges Olympiska Kommitté 

(2009) underrättade att flödet av proteintillskott var av sådan karaktär att läkemedelverket inte 

kunde granska alla produkter som cirkulerade hos grossisterna, vilket eventuellt orsakade att 

kontrollerna av produkterna var undermåliga (Sveriges Olympiska Kommitté, 2009;Sandberg 

et al., 2012).  

Enligt Kjellberg och Axelsson (2012) verkade kunskaperna om vassle- och kaseinprotein inte 

skilja sig nämnvärt åt mellan individer som regelbundet använde proteintillskotten och de som 

uppgav att de aldrig använde något. Resultatet är tvärt emot vad Sánchez-Oliver, Miranda 

León och Guerra-Hernández (2011) fann och de menade istället att proteinanvändare i regel 

saknade relevant kunskap om vad vassle- och kaseinprotein innehöll. Utifrån föreliggande 

studie verkade motionärernas förvirring angående vassle- och kaseinprotein vara svår att åt-

gärda då indikationer på att produkternas (vassle och kasein) innehåll inte stämde överens 

med Folkhälsomyndighetens riktlinjer eller nationella mål (Folkhälsomyndigheten, 2014; 

Livsmedelsverket, 2011). Bristande information om produkternas innehåll kunde ge en indi-

kation på varför flertalet motionärer saknade grundläggande kunskaper om vassle- samt kase-

inprotein och den dåliga informationen kanske till viss del kan förklara tendensen att överkon-

sumera vassle- och kaseinprotein (Livsmedelsverket, 2011; Duellman et al., 2008). Mason 

och Lavallee (2012) delar uppfattningen om att konsumenter inte fått information om enskilda 

produkter och produkternas innehållsförteckning stämde i enskilda kontroller inte överens 

med det faktiska innehållet. 

Motsättningar uppmärksammades ett flertal gånger mellan olika forskningsresultat, vilket kan 

resultera i att motionärer inte vet vilket forskningsresultat som allmänheten bör förhålla sig till 

(Cermak et al., 2012; Weinheimer et al., 2012). Proteinmängden skilde sig åt i artiklarna, allti-

från 1,5 gram protein per kilo kroppsvikt till 16,5 gram användes (Weinheimer et al., 2012; 

Verdijk et al., 2009; Shahar et al., 2013). Skillnaden leder till svårigheter med att tolka vilken 

proteinmängd olika människor behöver. Föreliggande studie visade att kunskapsbristen är 

relativt omfattande, likaså saknades dokumenterade effekter under en längre tid, dock förkla-

rar inte bristen på kunskap varför motionärer fortsatte att bruka vassle- och kaseinprotein.  

Metoddiskussion 

Studiens val av metod var en systematisk databassökning utformad efter de kriterier som ingår 

i en systematisk review (litteraturstudie) (Forsberg & Wengström, 2013). En review baseras 

på ett systematiskt och planerat letande i databaser efter forskning och avhandlingar som sen 
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ska dokumenteras och redovisas exakt, i syfte att samma sökning ska kunna upprepas med 

samma resultat. I föreliggande studie gjordes datainsamlingen i databaserna PubMed, Sport-

Discus och Cinahl vid två tillfällen. Databaserna valdes då de är riktade mot omvårdnad, me-

dicin, hälso- och idrottsvetenskap som är relevanta områden för att få svar på studiens syfte. 

PubMed var den databasen som bidrog med flest artiklar (11 stycken) i jämförelse med de 

andra två databaserna. Databaserna SportDiscus och Cinahl gav liknande träffar och ett flertal 

artiklar påträffades i båda. Det medförde att det ser ut som att sökningen i Cinahl bara bidrog 

med en artikel till dataanalysen, då den egentligen bidrog med fyra. Det kan tyda på att 

sökstrategin av valda sökord och kombinationer var relevant i förhållande till studiens syfte.  

Datainsamlingen behövde inte kompletteras med manuella sökningar vilket tyder på att 

sökstrategin var välplanerad och gav tillräckligt med resultat. Samtidigt kan studiens kriterier 

och valda begränsningar ha bidragit till att relevanta artiklar har fallit bort. Därmed kan even-

tuellt värdefulla resultat ha gått föreliggande studie förbi. I vetenskapliga studier sker alltid 

någon form av urval för att hitta lämpliga kandidater till studien (Olsson & Sörensen, 2011). 

Även om urvalet är korrekt ur ett vetenskapligt perspektiv kommer val av sökord och databa-

ser medföra en exklusion av artiklar som uppfyller kraven för att ingå i den tänkta studien. I 

en litteraturstudie kan en sådan exklusion ske vid datainsamlingen men även vid tolkning och 

kategorisering av det valda materialet. Då författarna till litteraturstudien kan omedvetet eller 

medvetet ha påverkat vilka resultat från de valda artiklarna som studien presenterar. Det kan 

betyda att annan information om proteintillskotten, vassle och kasein av intresse kan ha gått 

studien förbi. För att säkerställa den vetenskapliga kvalitén har kvalitetsbegreppen; trovärdig-

het, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet tagits hänsyn till. För att trovärdigheten i 

en studie ska vara hög betyder att studien mätt det den ämnade mäta och i föreliggande studie 

exkluderades artiklar som innefattade andra kosttillskott än vassle- och kaseinprotein och ar-

tiklar gjorda på djur, vilket innebar att resultatet enbart berörde det studien ämnade undersöka. 

Föreliggande studies överförbarhet går att diskutera då resultatet inte är helt applicerbart utan 

tyder på att mer forskning behövs för att säkrare uttalande om kosttillskottens verkliga effek-

ter ska kunna ges. En hög pålitlighet i en studie innebär att studien ska gå att göra om med 

samma resultat, då föreliggande studie redovisar exakt tillvägagångssätt av sökstrategi och 

datainsamling är pålitligheten hög. Egna intressen av att vinkla resultatet förekommer inte då 

författarna endast gör studien för eget syfte utan påverkan från andra håll. Däremot kan bias 

från författarna förekomma då det är deras första vetenskapliga arbete vilket påverkar studiens 

bekräftelsebarhet.    
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För att motverka sökstrategins brister genomfördes noggranna sökningar i varje databas med 

sju olika sökkombinationer i PubMed respektive sex i SportDiscus och Cinahl. Urvalet av de 

16 artiklarna baserades på Olssons och Sörensens (2011) bedömningsmallar tillsammans med 

de valda inklusions- och exklusionskriterier studien satt upp. Det kan ha medfört att relevanta 

artiklar exkluderades då de blivit bedömda att vara av låg vetenskaplig kvalité eller att fel-

tolkningar av artiklarna kan ha påverkat resultatet då språkliga missförstånd kan ha uppstått 

då alla artiklar var skrivna på engelska. Dock är det viktigt att påpeka att två av artiklarna i 

urvalet var av lägre vetenskaplig kvalité men ingick i analysen då de bidrog med andra resul-

tat gällande proteintillskott.  

Konklusion 

Föreliggande studies syfte var att belysa förekomst och effekter av proteintillskotten, vassle 

och kasein ur ett folkhälsoperspektiv bland motionärer. Det huvudsakliga resultatet beskrev 

proteintillskotten vassle och kaseins effekter i samband med fysisk aktivitet bland speciellt 

yngre män med ett användande vid kortare perioder eller enstaka tillfällen. Resultatet studien 

fann var att vassle- och kaseinprotein inte har någon större effekt på prestationen vid fysisk 

aktivitet men minskar muskelskador som uppstår vid styrketräning som bidrar till en snabbare 

återhämtning. Proteintillskotten, vassle och kasein har en påverkan på muskelmassan som går 

att relatera till ökad muskelstyrka, men det är framförallt styrketräning som är den viktigaste 

faktorn till att öka i muskelstyrka. Konsumtionen av vassle- och kaseinprotein i syfte att öka i 

muskelmassa och muskelstyrka kan ha en god inverkan på hälsan bland personer som har risk 

för muskelatrofi som innebär att musklernas vävnad minskar eller förtvinar helt. Bland de 

som använde proteintillskotten, vassle och kasein fann studien en bristande kunskap om prote-

inernas innehåll och verkan samt att konsumenterna tenderade att överdosera utan specifika 

riktlinjer.   

Implikation  

Mer kunskap behövs om vassle- och kaseinproteins verkliga effekter på kroppen, för att se 

eventuella hälsofrämjade effekter av proteintillskotten. Detta kan i sin tur öppna upp för myn-

digheter att tillsammans ta fram nationella riktlinjer gällande användandet av proteintillskott. 

Flera frågetecken finns idag gällande proteintillskott, vilka är; vilken mängd som ska intas, 

när och i vilka syften konsumtionen är hälsofrämjande och för vilka målgrupper användandet 

av proteintillskott är lämpligt.  
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Framtida forskningsområden kan vara att studera proteintillskott men även andra kosttillskott 

under längre perioder för att se långtidseffekter och de reella effekterna, både bland motion-

ärer men även i olika sjukdomsgrupper och bland äldre. För den allmänna folkhälsan hos 

äldre kan proteintillskott ha betydelse för fortsatt rörelseförmåga genom att förebygga mus-

kelnedbrytning som sker vid exempelvis vid åldrande och sjukdomen Sakropenia. Mer omfat-

tande studier behövs för att bekräfta det.  

Mer forskning behövs kring proteintillskotts innehåll då det idag saknas faktisk kunskap om 

vad proteintillskotten, vassle och kasein verkligen innehåller och i vilka syften och situationer 

de bör användas. Sådana studier behövs för att motverka och förebygga att produkterna inne-

håller otillåtna och skadliga substanser. 
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Tabell 1 Sökhistoria                                                                 Bilaga I 

(Siffror inom parantes visar tidigare påträffade artiklar.) 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Genomlästa 

abstrakt 

Urval 

1 

Urval 

2 

PubMed 2014-11-07 Human protein supplement 2450 39 21 10 

PubMed 2014-11-07 Whey protein supplement 28 (7) 1 0 0 

PubMed 2014-11-07 Casein protein supplement 15 (1) 2 1 0 

PubMed 2014-11-07 Casein protein supplement 

OR whey protein supplement 

AND effects 

23 (7) 1 1 1 

PubMed 2014-11-07 Casein protein supplement 

OR whey protein supplement 

AND exercise 

10 (6) 1 1 0 

PubMed 2014-11-07 Casein protein supplement 

OR whey protein supplement 

AND exercise AND health 

promotion 

0 0 0 0 

SportDiscus 2014-11-07 Human protein supplement 627 15 10 4 

SportDiscus 2014-11-07 Whey protein supplement 3 (2) 0 0 

SportDiscus 2014-11-07 Casein protein supplement 31 (2) 1 1 0 

SportDiscus 2014-11-07 Casein protein supplement 

OR whey protein supplement 

AND effects 

2 (2) 0 0 

SportDiscus 2014-11-07 Casein protein supplement 

OR whey protein supplement 

AND exercise 

2 (2) 0 0 

SportDiscus 2014-11-07 Casein protein supplement 

OR whey protein supplement 

AND health promotion 

31 (3) 1 1 0 

Cinahl 2014-11-10 Human protein supplement 558 (3) 8 2 1 

Cinahl 2014-11-10 Whey protein supplement 2 (2) 0 0 

Cinahl 2014-11-10 Casein protein supplement 1 (1) 0 0 



   

 

Cinahl 2014-11-10 Casein protein supplement 

OR whey protein supplement 

AND effects 

2 (2) 0 0 

Cinahl 2014-11-10 Casein protein supplement 

OR whey protein supplement 

AND exercise 

2 (2) 0 0 

Cinahl 2014-11-10 Casein protein supplement 

OR whey protein supplement 

AND health promotion 

1 (1) 0 0 

PubMed 2014-11-24 Casein protein supplement 

OR whey protein supplement 

AND health promotion 

1 (1) 0 0 

           Summa:  38       16 



   

 

Tabell 2 Resultatartiklar    Bilaga II 

Publi-

kations

år 

Land 

Förfat-

tare 

Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2007 

USA 
 
 

Baty, 

J.J., 

Hwang, 

H., 

Ding, 

Z., Ber-

nard, 

J.R., 

Wang, 

B., 

Kwon, 

B., & 

Ivy, J.L. 

The effect 

of a car-

bohydrate 

and pro-

tein sup-

plement 

on re-

sistance 

exercise 

perfor-

mance, 

hormonal 

response, 

and mus-

cle dam-

age 

Undersöka 

om kon-

sumtion av 

kolhydrat- 

och prote-

indrycker 

påverkar 

prestation-

en vid 

styrketrä-

ning och på 

de muskel-

skador som 

uppstår 

efter ett 

styrketrä-

ningspass. 

Metod: 

double-

blinded, 

fall/kontroll 

studie. Mat-

chades ihop 

efter mus-

kelmassa, 

sen slump-

mässigt 

fördelade i 

CHO-PRO 

(kolhyd-

rat+protein) 

grupp eller 

placebo. 

 

Urval: 34 

otränade 

män från 

lokala sam-

hället. Kli-

nisk scre-

ening. Be-

gränsades 

till bara 

män för att 

minska va-

riationer i 

hormonell 

respons till 

styrketrä-

ning.  

Kolhydrat- och 

proteintillskott 

före, under och 

efter ett enstaka 

styrketränings-

pass ger inga ef-

fekter på prestat-

ionen, men visade 

sig signifikant 

minska muskel-

skador.  

Genom att minska 

muskelskador kan 

återhämtningsti-

den förkortas och 

tillåter då indivi-

den att träna på 

samma intensitet 

fortare. Lika vik-

tigt för motion-

ärer som för elit-

tränade. 

Grad 1: 

Hög kva-

lité. 

 

  



   

 

Publi-

kation

sår 

Land 

Förfat-

tare 

Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2008 

Hol-

land 

Beelen, 

M., 

Tie-

land, 

M., 

Gijsen, 

A.P., 

Vande-

reyt, 

H., 

Kies, 

A.K., 

Kui-

pers, 

H., 

Saris, 

W.H.M

., 

Koop-

man, 

R., & 

van 

Loon, 

L.J.C. 

Coinges-

tion of 

carbohy-

drate and 

protein 

hydroly-

sate 

stimu-

lates 

muscle 

protein 

synthesis 

during 

exercise 

in young 

men, 

with no 

further 

increase 

during 

sub-

suquent 

over-

night 

recovery 

Bedöma 

effekten av 

intag av 

kolhydrat- 

och protein-

hydrolysat 

under och 

efter hel-

kroppsmot-

ion och 

mäta mus-

kelprotein-

syntes vär-

den. 

Metod: expe-

rimentell, 

klinisk 

fall/kontroll 

studie. 

 

Urval: 20 

friska frivil-

ligt sökta 

män. Aktiva 

men inte på 

en regelbun-

den basis. 

Slumpmäss-

igt fördelade 

i exponerad 

grupp eller 

kontroll 

grupp. Två 

screening 

tillfällen där 

kroppssam-

mansättning, 

kroppsfett, 

benvolym, 

maximal sy-

reupptag-

ningsförmåga 

och rep. max 

mättes.  

En kombination 

av kolhydrat- och 

proteintillskott 

intag under och 

direkt efter ett 

motionstillfälle 

stimulerar mus-

kelproteinsynte-

sen under trä-

ningsförhållandet 

men ger inga yt-

terligare ökningar 

av muskelprotein 

tillskott under 

efterföljande natt-

sömns återhämt-

ning. 

Grad 2: 

Medel 

kvalité. 

 

  



   

 

Publi-

kations

år 

Land 

Förfat-

tare 

Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2013 

USA 

Chalé, 

A., 

Cloutier, 

G.J., 

Hau, C., 

Phillips, 

E.M., 

Dallal, 

G.E., & 

Fielding, 

R.A. 

Efficacy 

of whey 

protein 

supple-

ment on 

re-

sistance 

exercise- 

induced 

changes 

in lean 

mass, 

muscle 

strenght, 

and 

physical 

funktion 

in mobil-

ity-

limited 

older 

adults. 

Under-

söka de 

kroniska 

effekter-

na av 

whey 

protein-

tillskott 

och styr-

keträning 

bland 

rörelse-

hindrade 

äldre 

vuxna 

om för-

ändring-

ar av 

hela 

kroppens 

muskel-

massa, 

lårmus-

kelns 

CSA, 

muskel-

styrka 

och fy-

siska 

för-

mågor. 

Metod: 

Slumpmäss-

ig, double-

blinded 

fall/kontrollst

udie. 

6 månader 

med styrke-

träning och 

intag 2 

ggr/dag av 

whey eller 

placebo iso-

lat. 

 

Urval: 80 

äldre vuxna 

boende på 

äldreboende. 

Whey prote-

ingrupp 

(n=42) och 

kontrollgrupp 

(n=38).  

Största upptäck-

ten av studien var 

att muskelmassan 

för hela kroppen 

ökar genom ett 6 

månaders pro-

gressivt styrketrä-

ningsprogram. 

Studien tydde på 

att gruppen som 

fick whey pro-

teintillskott ökade 

mer i muskel-

styrka, peak po-

wer, lårmuskelns 

CSA, trappgång 

och tiden för att 

resa på sig men 

var inte statistiskt 

signifikant. 

Grad 1: 

Hög kvalité 

 

  



   

 

Publi-

kations

år 

Land 

Förfat-

tare 

Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2006 

USA 

Coburn, 

J.W., 

Housh, 

D.J., 

Housh, 

T.J., 

Malek, 

M.H., 

Beck, 

T.W., 

Cramer, 

J.T., 

Johnson, 

G.O., & 

Donlin, 

P.E. 

Effects of 

leucine and 

whey protein 

supplemen-

tation during 

eight weeks 

of unilateral 

resistance 

training 

Under-

söka ef-

fekterna 

av styrke-

träning i 

kombinat-

ion med 

ett leucin 

och whey 

tillskott 

jämfört 

med en 

placebo 

av kol-

hydrat. 

Effekterna 

som un-

dersöktes 

var styrka 

och area 

på mus-

kelns 

tvärsnitt-

syta.  

Metod: 

slumpmässig, 

double-

blinded, expe-

rimentell 

fall/kontrollstu

die.  

 

Urval: 33 fri-

villigt an-

mälda män. 

Slumpmässigt 

fördelade i tre 

grupper 

(Whey/leucin, 

kolhydrat och 

kontroll) 

Studien in-

dikerar att 

leucin och 

whey pro-

teintillskott 

förbättrar 

förvärvad 

styrka i både 

den tränade 

och otränade 

muskeln 

samt att till-

sammans 

med ett 

styrketrä-

ningspro-

gram resul-

terar i ökad 

muskelyta 

även i de 

otränade 

lemmarna.  

Grad 2: 

medel kva-

lité. 

 

  



   

 

Publi-

kations

år 

Land 

Förfat-

tare 

Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2008 

USA 

Duellman, 

M.C., Lu-

kaszuk, 

J.M., 

Prawitz, 

A.D., & 

Branden-

burg, J.P. 

Protein 

supplement 

users 

among 

high school 

athletes 

have mis-

conception 

about ef-

fectiveness 

Undersöka i 

vilket syfte 

gymnasiee-

lever an-

vänder pro-

teintillskott 

och vilka 

kunskaper 

eleverna har 

om protein-

tillskott. 

Metod: Enkät-

undersökning 

där 61 enkäter 

samlades in. 

Studien separe-

rade enkätre-

sultaten för att 

jämföra om 

attityderna 

skiljer sig åt 

mellan de som 

konsumerar 

proteintillskott 

och de som 

inte konsume-

rar. 

 

Urval: Ett 

slumpmässigt 

urval användes 

och 39 stycken 

använde pro-

teintillskott 

och 22 an-

vände inte pro-

teintillskott. 

 

En signifi-

kant skill-

nad fanns 

mellan 

grupperna. 

Proteinan-

vändare 

missför-

stod i 

högre grad 

proteintill-

skottens 

faktiska 

näringsför-

delar och 

innehåll. 

De som 

inte kon-

sumerade 

proteintill-

skott hade 

en högre 

grad av 

faktiskt 

kunskap 

om vad 

tillskotten 

innehöll. 

Ett miss-

förstånds-

index an-

vändes 

som mät-

markör. 

Grad 2: 

Medel 

kvalité 

 

  



   

 

Publi-

kations

år 

Land 

Förfat-

tare 

Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2008 

UK 

Ether-

idge, T., 

Philp, 

A., & 

Watt, 

P.W. 

A sin-

gle 

protein 

meal 

in-

creases 

recov-

ery of 

muscle 

func-

tion 

follow-

ing an 

acute 

eccen-

tric 

exer-

cise 

bout  

Undersöka 

effekterna av 

ett akut pro-

teinintags 

påverkan på 

återhämtning 

av muskel-

funktioner 

och på mus-

kelskador 

som upp-

kommer i 

upp till 72 

timmar efter 

excentrisk 

träning 

(DOMS).    

Metod: labora-

torisk, experi-

mentell kohort-

studie.  

 

Urval: nio ak-

tiva män (21 +- 

1 år). Under 

studiens gång 

behöll sin van-

liga diet, av-

stod från alko-

hol, antiin-

flammatoriska 

mediciner, vi-

tamintillskott 

och andra me-

diciner.  

Intag av en-

staka dos av 

100 g protein 

innehållande 

40 g EAA 

direkt efter ett 

excentrisktträ-

ningspass ökar 

återhämt-

ningsför-

mågan av 

isometrisk 

kraft och det 

dynamiska 

energiinnehål-

let under peri-

oden av 

DOMS. På-

verkar inte 

smärtrespon-

sen av DOMS. 

Föreslår att ett 

kroniskt an-

vändande av 

proteintillskott 

under träning 

minskar trä-

ningsvärk och 

skadeupp-

komst. 

Grad 2/3: 

Låg/medel 

kvalité 

(värdet låg 

på gränsen) 

 

  



   

 

Publi-

kations

år 

Land 

Förfat-

tare 

Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2010 

Japan 

Goto, 

M., 

Oka-

zaki, K., 

Kamijo, 

Y-I., 

Ike-

gawa, 

S., Ma-

suki, S., 

Miy-

agawa, 

K., & 

Nose, 

H. 

Protein and 

carbohydrate 

supplementa-

tion during 

5-day aerobic 

training en-

hanced plas-

ma volume 

expansion 

and ther-

moregulatory 

adaption in 

young men. 

Syftet var att 

hypotespröva 

om en 

blandning av 

protein- och 

kolhydrattill-

skott bland 

unga män 

under 5 da-

gars aero-

biskträning 

främjar en 

ökad 

plasmavolym 

och Albcont. 

Metod: tripp-

le-blinded 

fall/kontrollst

udie. 

 

Urval: 18 

friska frivil-

liga män från 

universitetet 

där studien 

gjordes. Ak-

tiva i liknande 

fysiska aktivi-

teter som i 

studien, icke 

rökare. Scre-

ening av me-

dicinsk histo-

ria, fysisk 

karaktär, vilo-

puls, peak 

VO2. 

Ökningar 

av plasma-

volym och 

Albcont 

främjades 

när ett pro-

tein- och 

kolhydrat-

tillskott 

intogs di-

rekt efter 

daglig mot-

ion bland 

unga män. 

Det bidrog 

till ett 

minskat 

värmemot-

stånd och 

en ökad 

känslighet 

av värme-

regleringen 

som gav 

följd till ett 

dämpat 

kardiovas-

kulärt mot-

stånd.  

Grad 2/3: 

Låg/mede

l kvalité 

(värdet 

låg på 

gränsen) 

 

  



   

 

Publi-

kations

år 

Land 

Förfat-

tare 

Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2008 

USA 

Holm, 

L., Ole-

sen, J.L., 

Mat-

sumoto, 

K., Doi, 

T., Mi-

zuno, 

M., 

Alsted, 

T.J., 

Mackey, 

A.L., 

Schwarz, 

P., & 

Kjaer, 

M. 

Protein- 

containing 

nutrient 

supplemen-

tation fol-

lowing 

strenght 

training 

enhances 

the effect on 

muscle 

mass, 

strenght, 

and bone 

formation in 

postmeno-

pausal 

women. 

Syftet var att 

hypotes-

pröva om 

konsumtion 

av protein 

och micro-

nutrienter 

direkt efter 

enstaka 

styrkepass 

bland tidigt 

postmeno-

pausala 

kvinnor 

skulle ge 

förbättring i 

muskel-

massa, 

styrka och 

skeletthälsa. 

Metod: inter-

ventionsstudie 

(kohortstu-

die). 24 veck-

or styrketrä-

ning 

(3ggr/vecka i 

period 1 och 

2, 2 ggr/vecka 

period 3). 

Slumpmässigt 

fördelade i två 

grupper, skill-

naderna mel-

lan grupperna 

intag av kost-

tillskott eller 

placebo efter 

varje tränings-

tillfälle  

 

Urval: scre-

ening bland 

60 svarande 

på annons. 38 

utvalda att 

delta. Double-

blinded 

slumpmässigt 

fördelade i 

tillskott eller 

pla-

cebo(kontroll) 

grupp. 

Intag av 

kosttillskott 

mer marke-

rad förbätt-

ring i mus-

kelmassa, 

ökad styrka 

och förbätt-

rad benkva-

lité. Skillna-

derna mellan 

de observe-

rade grup-

perna kan 

förklaras att 

efter styrke-

träningspas-

sen intog 

kosttillskott 

gruppen pro-

tein och 

micronutri-

enter kontra 

kontroll-

gruppen som 

inte fick i sig 

något direkt 

efter passen.  

Grad 2: 

Medel 

kvalité. 

 

  



   

 

Publi-

kations

år 

Land 

Förfat-

tare 

Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2007 

USA 

Kerksick, 

C.M., 

Rasmus-

sen, C., 

Lancas-

ter, S., 

Starks, 

M., 

Smith, 

P., Mel-

ton, C., 

Gre-

enwood, 

M., Al-

mada, 

A., & 

Kreider, 

R. 

Impact 

of dif-

fering 

protein 

sources 

and a 

creatine 

contain-

ing nu-

tritional 

formula 

after 12 

weeks 

of re-

sistance 

training 

Bestämma 

de olika pro-

teintillskot-

ten, whey, 

casein och 

råmjölk med 

och utan 

kreatin, in-

verkan på 

kropps-

massa, 

kroppsväts-

kor, kropps-

sammansätt-

ning, mus-

kelstyrka, 

muskeluthål-

lighet och 

anaerobisk 

kapacitet.  

Metod: double-

blinded 

fall/kontrollstudi

e.  

 

Urval: 49 friska 

män (36) och 

kvinnor (13) i 

åldrarna 18-45 

år, slumpmässigt 

utvalda. Kliniskt 

prövat urval, 

matchade i ålder 

och FFM och 

stratifierat. 

Slumpmässigt, 

double-blinded 

fördelade i fyra 

grupper. 

Proteintill-

skott från 

whey, casein 

och råmjölk 

tillsammans 

med styrke-

träning  främ-

jar ökad 

kroppsmassa 

och FFM i 

syfte att öka i 

styrka. När 

kreatin läggs 

till, främjas 

ökningarna i 

ännu högre 

grad. Den 

information-

en kan an-

vändas bland 

kliniska po-

pulationer, 

dietister, atle-

ter eller mot-

ionsledare 

som använder 

protein i syfte 

att skapa 

energi och 

för att opti-

mera trä-

ningsadapt-

ioner, mot-

verka mus-

kelförlust och 

förhindra 

muskelatrofi.   

Grad 2: 

Medel 

kvalité. 

 

  



   

 

Publi-

kations

år 

Land 

Förfat-

tare 

Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2011 

Spanien 

Sánchez 

Oliver, 

A., Mi-

randa 

León, 

M.T., & 

Guerra-

Hernán-

dez, E. 

Preva-

lence of 

protein 

supple-

ment use 

at gym 

Undersöka kon-

sumtionen av 

proteinpulvertill-

skott bland 415 

individer från 

Sevillas fitness 

centers. 

Metod: Tvär-

snittsstudie, 

enkätundersök-

ning. Ett mini-

mum på 385 

svarande var 

bestämt innan 

insamlingen. 

Slumpmässigt 

urval, där var 

tredje person 

som kom in och 

var representa-

tiv som regel-

bunden mot-

ionsutövare 

blev tillfrågad 

att delta.  

 

Urval: 415 (260 

män och 155 

kvinnor) som 

regelbundet 

besökte nå-

got/några av de 

fyra gymmen i 

Sevilla besva-

rade enkäten. 

De blev utvär-

derade genom 

antropmetriska 

mätningar (stor-

lek och vikt).  

Avsevärt 

många 

som re-

gelbundet 

tränar på 

gym kon-

sumerar 

protein-

tillskott. 

Oftast 

utan spe-

ciali-

serade 

riktlinjer 

och möj-

ligen utan 

behov av 

dem. Män 

tenderar 

att bruka 

tillskotten 

i högre 

utsträck-

ning än 

kvinnor 

och män 

under 30 

på diet 

verkar 

vara den 

största 

målgrup-

pen. De 

flesta som 

använde 

protein-

tillskott 

överdose-

rade, vil-

ket kan 

associeras 

med häl-

sorisker. 

Grad 2: 

Medel 

Kvalité. 

Publi-

kationsår 

Land 

Författare Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 



   

 

2013 Bra-

silien 

 

Pontes, 

T.C., Fer-

nandes 

Filho, 

G.M.C., 

Trindade, 

A.S.P., & 

Sobral-

Filho, J.F. 

Incidence 

of acne 

vulgaris in 

young 

adult users 

of protein- 

calorie 

supple-

ments in 

the city of 

Joâo Pes-

soa 

Bedöma 

relationen 

mellan 

användan-

det av pro-

teintillskott 

och an-

grepp eller 

förvär-

rande av 

akne vul-

garis bland 

unga 

vuxna i 

Joâo Pes-

soa. 

Metod: 

Deskriptiv, 

prospektiv 

observat-

ionsstudie 

(kohort) i 

gym och 

hudklini-

ker. Alla 

deltagare 

bedömdes 

för akne 

vid tre 

tillfällen 

och följdes 

i 60 dagar. 

 

Urval: per-

soner fre-

kventa i 

gym och 

patienter 

på hudkli-

niker. Alla 

unga 

vuxna som 

uppnådde 

kriterierna 

inkludera-

des (n=30). 

Associat-

ionen mel-

lan whey 

proteintill-

skott och 

akne har 

blivit be-

kräftad, 

men större 

studier 

behövs där 

andra risk-

faktorer 

också ana-

lyseras för 

att elimi-

nera möj-

liga 

confoun-

ders. 

Grad 1: 

Hög kva-

lité 

 

  



   

 

Publi-

kations

år 

Land 

Förfat-

tare 

Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2013 

USA 

 

 

Reidy, 

P.T., 

Walker, 

D.K., 

Dickin-

son, J.M., 

Gunder-

mann, 

D.M., 

Drum-

mond, 

M.J., 

Timmer-

man, 

K.L., Fry, 

C.S., Bo-

rack, 

M.S., 

Cope, 

M.B., 

Mukher-

jea, R., 

Jennings, 

K., Volpi, 

E., & 

Rasmus-

sen, B.B. 

Protein 

blend 

inges-

tion 

follow-

ing 

resis-

sis-

tance 

exer-

cise 

pro-

motes 

human 

muscle 

protein 

synthe-

sis 

Undersöka om 

en blandning 

av soja och 

proteintillskott 

kan frigöra 

unika proport-

ioner av alla de 

individuella 

proteiner som 

finns och opti-

mera fördel-

ningen av ami-

nosyror för att 

skapa muskel-

proteinsyntes 

efter styrketrä-

ning.  

Metod: Expe-

rimentell, 

laboratorisk 

fall/kontrollst

udie med 

slumpmässig 

fördelning av 

urvalet i två 

grupper (pro-

teinbland-

nings grupp 

eller whey 

protein 

grupp). 

 

Urval: Scre-

ening genom 

lokala posters, 

tidningar och 

från mun till 

mun. 19 friska 

i åldern 18-30 

år efter två 

dagars scre-

ening på Insti-

tute for Trans-

lational Sci-

ences- Cli-

nical Rese-

arch Center.   

Studiens resul-

tat tillsam-

mans med stöd 

från tidigare 

forskning 

stödjer an-

vändningen av 

proteinbland-

ningar efter 

styrketräning. 

Då ett blandat 

proteintillskott 

i jämförelse 

med ett isole-

rat preparat 

innehåller till-

räckligt med 

EAA, flera 

matsmält-

ningsämnen, 

långvariga 

aminosyror 

som uppenbart 

främjar mus-

kelproteinsyn-

tesen efter 

träning. Fram-

tida använd-

ningsområden 

för protein-

blandningar 

för att främja 

muskelmassa 

kan inkluderas 

i studier för 

äldre och i 

kliniska popu-

lationer där 

muskelförtvi-

ning kan upp-

stå.  

Grad 2: 

Medel 

kvalité. 

Publi-

kationsår 

Land 

Författare Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2013 Ma-

laysia 

Shahar, S., 

Kama-

Effective-

ness of 

Be-

stämma 

Metod: Ex-

perimentell, 

Motions-

program 

Grad 1: 

Hög kva-



   

 

 ruddin, 

N.S., Bad-

rasawi, M., 

Sakian, 

N.I.M., 

Manaf, 

Z.A., Yas-

sin, Z., & 

Joseph, L. 

exercise 

and protein 

supple-

mentation 

interven-

tion on 

body com-

position, 

functional 

fitness, and 

oxidative 

stress 

among 

elderly 

Malays 

with 

sacropenia 

effektivi-

teten av 

ett mot-

ionsin-

tervent-

ionspro-

gram 

med eller 

utan pro-

teintill-

skott 

under 12 

veckor. 

Se effek-

ter på 

kropps-

funkt-

ioner, 

funkt-

ionella 

förmågor 

och ox-

idativ 

stressre-

spons 

bland 

äldre 

med 

sakro-

penia i 

Malay-

sia. I 

syfte att 

öka häl-

san 

bland 

populat-

ionen. 

samhällsba-

serad inter-

ventionsstu-

die. Mellan 

Februari 

2010 till Maj 

2010. 

 

Urval: Scre-

ening bland 

388 män och 

kvinnor över 

60 år med 

sakropenia 

boende i 

billigare lä-

genheter och 

hus i Kuala 

Lumpur och 

Cheras.  

18 kvinnor 

och 47 män 

utvalda dela-

des in i fyra 

olika grupper 

(kontroll-

grupp, mot-

ionsgrupp, 

proteintill-

skott grupp 

eller kombi-

nationsgrupp 

med både 

motion och 

proteintill-

skott).    

ger ökad 

muskel-

styrka och 

förbättrad 

kropps-

samman-

sättning. 

Proteintill-

skott ger 

minskad 

kroppsvikt, 

ökad 

styrka i 

överkropp. 

Tillsam-

mans kan 

de ge för-

delar för 

den äldre 

populat-

ionen ge-

nom mins-

kad 

kroppsvikt 

och ökad 

FFM som 

kan bidra 

till ökad 

mobility 

och livs-

kvalité.  

lité. 

 

  



   

 

Publi-

kation

sår 

Land 

Förfat-

tare 

Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2009 

USA 

Verdijk, 

L.B., 

Jonkers, 

R., Gle-

eson, 

B.G., 

Beelen, 

M., 

Meijer, 

K., 

Svavel-

berg, H., 

Wodzig, 

W., 

Den-

dale, P., 

& van 

Loon, L. 

Protein 

supplemen-

tation be-

fore and 

after exer-

cise does 

not further 

augment 

skeletal 

muscle hy-

pertrophy 

efter re-

sistance 

training in 

elderly men 

Undersöka 

eventuella för-

delar med tids-

bestämt intag av 

proteintillskott 

på ökad mus-

kelmassa och 

styrka vid lång-

varigt styrketrä-

ningsprogram 

bland äldre 

friska män som 

vanligtvis kon-

sumerar redan 

tillräcklig 

mängd protein.  

Metod: Ex-

perimentell 

fall/kontrollst

udie. 

Slumpmäss-

igt fördelade 

i två grupper 

proteingrupp 

(10 g protein 

uppvärmning 

och 10 g pro-

tein nedvarv-

ning) eller 

placebogrupp 

(vatten). 

Styrketräning 

tre ggr/vecka 

i 12 veckor. 

 

Urval: friska 

äldre män i 

åldern 72 +- 

2år, frivilligt 

anmälda. 

(n=26)  

Långvarig 

styrketrä-

ning bland 

friska äldre 

män förbätt-

rar skelett-

muskelmas-

san och 

styrkan. Det 

går inte att 

påstå att 

tidsbestämd, 

före och 

efter intag 

av protein-

tillskott 

skulle ha 

någon på-

verkan på 

det för äldre 

män som får 

i sig van-

ligtvis till-

räcklig 

mängd pro-

tein via mat. 

Grad 2: 

Medel 

kvalité. 

 

  



   

 

Publi-

kationså

r Land 

Förfat-

tare 

Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2013 

Dan-

mark 

(Austra-

lien) 

Vissing, 

K., 

Rahbek, 

S.K., 

Lamon, 

S., 

Farup, 

J., 

Stefanet

ti, R.J., 

Wal-

lace, 

M.A., 

Ven-

delbo, 

M.H., 

& Russ-

sel, A. 

Effect of 

resistance 

exercise 

contraction 

mode and 

protein sup-

plementa-

tion on 

members of 

the STARS 

signalling 

pathway. 

Studiens 

syfte var att 

jämföra om 

och hur 

effekterna 

av koncent-

risk vs. 

excentrisk 

styrketrä-

ning till-

sammans 

med intag 

av protein-

tillskotts 

påverkar 

signalvä-

gen mellan 

hjärna och 

muskler 

(STARS).  

Metod: Experi-

mentell, double-

blinded 

fall/kontrollstudi

e. Urvalet 

slumpmässigt 

fördelat i två 

grupper där ena 

gruppen fick 

whey proteintill-

skott medans den 

andra inte, 

samma styrke-

träningsprogram.  

 

Urval: 24 friska 

otränade män, 

frivilligt an-

mälda. Urvalet 

hade inte deltagit 

tidigare i regel-

bunden styrke-

träning eller 

högintensivträ-

ning på sex må-

nader, inga tidi-

gare skador i 

skelettmuskula-

tur på under-

kroppen, inte 

vegansk diet, 

kosttillskott eller 

preparat som kan 

påverka muskel-

storlek.  

Reglering 

av signal-

vägar mel-

lan hjärna 

och muskler 

(STARS) 

vid styrke-

träning är 

beroende av 

typ av kon-

traktion 

men inte av 

proteintill-

skott. Den 

exakta rol-

len för 

STARS i 

skelettmus-

kulaturen är 

inte känd 

än, men 

studiens 

resultat fö-

reslår att 

STARS 

signalvägar 

är viktig i 

adaptions-

processer 

relaterat till 

muskeltill-

växt och 

omfördel-

ning av 

tillfälliga 

händelser. 

Gard 2: 

Medel 

kvalité. 

 

  



   

 

Publi-

kation

sår 

Land 

Förfat-

tare 

Titel  Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

Kvalitet 

2012 

USA 

Wein-

heimer, 

E.M., 

Conley, 

T.B., 

Kobza, 

V.M., 

Sands, 

L.P., 

Lim, E., 

Janle, 

E.M., & 

Camp-

bell, 

W.W. 

Whey pro-

tein sup-

plementa-

tion does 

not affect 

exercise 

training- 

induced 

changes in 

body com-

position 

and indices 

of metabol-

ic syn-

drome in 

middle- 

aged over-

weight and 

obese 

adults 

Syftet var att 

undersöka ef-

fektivitet en på 

kroppssamman-

sättning och 

metaboliska 

responser av ett 

ökat intag av 

protein, genom 

whey protein-

tillskott till-

sammans med 

styrketräning 

och aerobisk-

träning bland 

överviktiga och 

personer med 

fetma i medel-

åldern. 

Metod: Expe-

rimentell, 

samhällsba-

serad double-

blinded inter-

ventionsstu-

die. Urvalet 

slumpmässigt 

fördelade i 

fyra grupper 

där alla ut-

förde styrke-

träning två 

ggr/vecka 

och aerobisk-

träning en 

ggr/vecka 

med olika 

mäng whey 

proteintill-

skott. 

 

Urval: Män 

och kvinnor i 

medelåldern 

(35-65 år) 

med övervikt 

eller fetma 

rekryterades 

från området 

West Lafay-

ette, IN.   

Ökat intag 

av protein 

genom whey 

proteintill-

skott var inte 

effektivt för 

att förbättra 

motionsträ-

ning, 

kroppssam-

mansättning 

eller i meta-

boliska re-

sponser. 

Grad 1: 

Hög 

kvalité. 
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