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Sammanfattning 

Bakgrund: Idag finns det en stor marknad som enbart fokuserar sig på kostillskott, 

vars uppgift är att få styrketränande människor att prestera maximalt. Många sätter 

idag sin tro på de preparat som säljs i kostillskottsbutiker, detta medför att 

försäljningen av kosttillskott under de senaste åren har ökat explosionsartat runt om i 

världen, inte minst i Sverige. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka friska, fysiskt aktiva mäns styrka, 

muskulära uthållighet och deras mentala tillstånd vid konsumtion av 

prestationshöjande preparat (PWO) med ingredienserna koffein, beta-alanin, kreatin, 

och L-arginin. 

Metod: Denna studie använde en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad 

studiedesign där 18 fullt friska, fysiskt aktiva män deltog. Testpersonerna utförde 

styrketester, uthållighetstester samt tester gällande deras mentala tillstånd vid intag 

av PWO och placebo (PL). Testresultaten analyserades sedan i SPSS.   

Resultat: Bänkpressen samt uthållighetstestet påvisade ingen signifikant skillnad 

(p=0,362), (p=0,195). Styrketestet i knäböj visade däremot en signifikant skillnad 

mellan PWO och PL (Placebo) där deltagarana presterade bättre efter PWO 

(p=0,007). Den mentala energinivån visade ingen signifikant skillnad mellan PWO 

och PL (P=0,340). PWO visade dock på en signifikant förbättring av trötthetsnivå, 

(P=0,002), vakenhetsnivå (P=0,003) och fokuseringsnivå (P=0,002). 

Diskussion: Om nu PWO till förstone är anpassat och framför allt används av 

personer med en tydlig träningsinriktning i egenskap av att öka styrka. 

Prestationsökningen är något som är viktigt för inte bara personer som tränar utan 

även för dem som antigen rehab-tränar eller för dem som, av olika anledningar, 

ordineras träning av läkare. Frågan är om PWO kan användas på annat sätt än enbart 

för gymintresserade personer? 

Slutsats: PWO har en effekt att den möjliggör en förbättring av träningsresultaten 

på friska styrketränande individer 24 år ± 4 år. 

 

Nyckelord: Pwo, kreatin, koffein, beta-alanin, L-arginin 
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Lista över använda förkortningar  

PWO – Prestationshöjare 

PL- Placebo 

BMI - Body mass index 

FFM - Fettfri massa 

HMB - Hydroxy-beta-metylbutyrat 

FHI - Statens folkhälsoinstitut 

NO - Kväveoxid 

VAS - Visual Analog Scale 

BIODEX -Iisokinetisk dynamometri 

RF - Riksidrottsförbundet  

VR - Vetenskapsrådet 

LNU - Linnéuniversitetet 

LVS - Livsmedelverket 
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1. Bakgrund                                                                                          

1.1 Inledning                                         

Forsberg et al (2002:74–75) påvisar att det idag finns en mycket stor träning 

och gymorienterad marknad där ett särskilt stort fokus ligger på kostillskott 

eller prestationshöjande preparat som marknadsförs med syfte att individen 

ska kunna prestera maximalt. De skriver också att prestationshöjande 

preparat användes till en början av idrottare för att öka deras explosivitet, 

uthållighet och för att påskynda deras återhämtning efter aktivitet. Idag har 

preparaten slagit sig in inom gymbranschen. Forsberg et al (2002:65–67) 

nämner också att många sätter idag sin tilltro på de kosttillskott som säljs i 

butikerna, detta medför att försäljningen av kosttillskott under de senaste åren 

har ökat explosionsartat runt om i världen, inte minst i Sverige. Kosttillskott 

har idag blivit ett grundläggande tillbehör hos personer som tränar på gym. 

Det kan vara svårt att ge en entydig definition av vad kosttillskott som 

begrepp innebär. Livsmedelsverket definierar kosttillskott på följande sätt 

vilket också är denna studies utgångspunk:  

Kosttillskott är livsmedel vars syfte är att komplettera normal kost och som är 

koncentrerade källor för vitaminer, mineraler eller andra ämnen med 

näringsmässig eller fysiologisk verkan. Kosttillskott är avsedda att intas i 

uppmätta små enheter (www.slv.se: kosttillskott). 

En svensk studie ”100 % ren hårdträning” (Östergötlands län 2013) anger att 

de grupper som konsummerade mest kosttillskott var män i åldrarna 18-30 år 

och kvinnor mellan 45-64 år. I studien uppmärksammas det också att 58 % av 

länets gymbesökare använder eller har använt sig av kosttillskott. Av de som 

tagit kosttillskott angav 41 % att de tar eller har tagit prestationshöjande 

medel. Även Hoffman, J. et al (2009) studie har visat indikationer på att 

individer mellan 18-35 är den åldersgrupp som konsumerar mest 

prestationshöjande produkter.       

 En studie av Smith (2010) bekräftar att kostillskottsföretagen lyckas 

övertyga sina konsumenter då många individer som tränar på gym är 
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övertygade om att tillskotten kommer ge en förbättrad fokus, ökad styrka och 

en snabbare reaktionstid vid intag av produkterna. 

 

1.2 Prestationshöjande produkter  

Prestationshöjande produkter (PWO) är en samling ergogena tillskott. 

Bloomer et al (2010) anger att ergogena tillskott är substanser som vår mat 

inte innehåller någon större mängd av. De ergogena tillskotten som finns på 

marknaden marknadsförs ofta av att de har en prestationshöjande effekt. 

Vanligtvis innehåller produkterna en blandning av flera olika substanser, de 

som ofta förekommer är; koffein, l-arginin, kreatin, taurin, aminosyror, 

antioxidanter, beta-alanin, och vitaminer. Riksidrottsförbundet (RF) (2009) 

anger i sin rapport att det i många fall inte finns några bevis på de erogena 

tillskotten påstådda effekter. Goldstein et al (2010) betonar dock i sin studie 

att det finns undersökningar som visar att koffein och kreatin har en 

prestationshöjande effekt. Därför är dessa två substanser de vanligaste 

ämnena som ingår i en PWO. 

 

1.3 Tidigare studier av PWO  

Universitetet i Baylor USA utförde en undersökning på hur PWO-produkten 

”NO-Shotgun” påverkade effekten på styrketräning. Produkten innehöll bland 

annat koffein, kreatin och hydroxy-beta-metylbutyrat (HMB). Resultaten 

visade att båda grupperna ökade i kroppsmassa medan den fettfria massan 

(FFM) var signifikant större i PWO-gruppen än i PL-gruppen. Resultatet 

visade också att ökningen i styrka var större för de som tog PWO än för de 

som inte tog den, Shelmadine et al (2009).  

 Ytterligare en studie har undersökt NO-Shotgun. Studiens resultat 

visade att NO-Shotgun-gruppen hade en signifikant ökning av FFM och 

anaerobisk uthållighet jämfört med PL-gruppen. Man kunde dock inte hitta 

någon signifikant skillnad i styrka mellan grupperna Ormsbee et al (2012).  
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 I en annan placeboundersökning testade man PWO:n ”Assault” som 

innehåller, B-vitaminer, aminosyror, beta-alanin, koffein samt kreatin. 

Resultatet visade en signifikant ökning av muskuluthålligheten och 

reaktionstiden på de individer som konsumerade PWO:n Spradley et al 

(2012).             

 I Schmitz et al (2010) undersökning jämförde man istället Pwo:n “Size 

On Maximum Performance” med en liknande produkt innehållande kreatin, 

kolhydrater och vassleprotein. Studiens resultat visade att båda grupperna 

ökade i styrka men PWO-gruppen hade en signifikant större ökning än PL-

gruppen. PWO-gruppen visade sig också fått en ökad FFM samt fått en 

minskad fetmassa (FM). 

2. De fyra vanligaste preparaten i en PWO                                  

2.1. Koffein                                                                    

Koffein verkar som ett svagt vätskedrivande preparat hos individer som 

tidigare inte intagit koffein, denna effekt avtar dock vid regelbundet 

användande. Wilmore et al (2008:361-362) anger att koffein funkar som en 

stimulator till vårt centrala nervsystem där det tillfälligt verkar mot trötthet 

och istället ökar pigghet. Koffein stimulerar vårt centrala nervsystem där det 

ökar utsöndringen av b-endorfiner samt hormoner vilket ökar vår 

smärttröskel när vi är fysiskt aktiva. Detta ligger till grund på varför koffeinet 

idag är en av de vanligaste ingredienserna i prestationshöjande produkter. 

Goldstein et al (2010) betonar i sin studie att koffeinet också har en positiv 

påverkan på uthållighet samt styrka vid fysisk aktivitet. 

2.2 Kreatin                                                           

Kreatin är ett ämne som har sitt ursprung från aminosyror som vi själva kan 

producera i vår kropp med hjälp av våra njurar och vår lever. Kreatin är alltså 

ett kroppseget ämne som utgör en del av kroppens energiomsättning.   

 Wilmore et al (2008:377) betonar att kreatin förbättrar individens 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4tskedrivande_medel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Centrala_nervsystemet
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prestationsförmåga vid högintensiv samt kortvarigt arbete. De anger också att 

muskelstyrkan och muskelvolymen ökar vid intag av preparatet.  Detta har 

gjort att kreatin idag också är en av de vanligaste ingredienserna i 

prestationshöjande produkter. Effekten av kreatin varierar dock kraftigt från 

person till person då individens egna kreatinbuffert spelar en betydelsefull 

roll på effekten säger Wilmore et al (2008:377–378)     

2.3 L-arginin                                             

Arginin är en essentiell aminosyra som förekommer i proteinrik mat. Arginin 

finns i de flesta PWO-produkter men också i koncentrerad form. Vuletic 

(2013) anger att när preparatet nämns i koncentrerad form så har det 

benämningen L-arginin, bokstaven (L) beskriver att aminosyran är i fri form. 

Vieira et al (2014) anger i sin studie att L-Arginin är en snabbupptaglig 

aminosyra som direkt efter intaget ökar koncentrationen av kväveoxid (NO) i 

blodet. Den ökade kvävekoncentrationen får blodkärlen att vidgas, vilket 

leder till att kroppens blodcirkulation förbättras. Den ökade blodcirkulationen 

medför att den arbetande muskeln lättare förses med syre och viktiga 

näringsämnen vid träning. När blodkärlen är utvidgade och 

kväveoxidproduktionen är hög så framkallas den eftertraktade 

”muskelpumpeffekten” som många, framför allt kroppsbyggare, strävar efter. 

 Conte et al (2012) visade att intag av l-arginin ger högre blodvolym i 

de aktiva musklerna. Det visade sig också att de deltagare som intog l-arginin 

fick en liten förbättring av prestationsförmågan. 

2.4 Beta-Alanin                                                              

Derave et al (2010) anger att i människans blod finns det ett enzym som heter 

karnosinas. Karnosinasets uppgift är att bryta ner karnosin till bland annat 

beta-alanin. Muskeln tar sedan upp aminosyran för att återskapa karnosinet i 

muskeln. Sale (2010) betonar att om man har höga karnosinnivåer i 

musklerna så kan den fysiska uthålligheten förbättras. Den ökade mängden 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Vuletic%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24320907


 
 

13 

 

karnosin i muskeln är dock inte lika betydelsefull för aktiviteter som inte 

varar längre än 30 sekunder eller för de aktiviteter som enbart kräver låg till 

medelintensiv aktivitet.  
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3. Syfte                                          

Syftet med denna studie är att undersöka friska, fysiskt aktiva mäns styrka, 

muskulära uthållighet och deras mentala tillstånd vid konsumtion av en pre-

workout (PWO) med ingredienserna kreatin, koffein, beta-alanin samt L-

arginin.  

3.1 Hypotes  

Preparaten påverkar individers styrka, uthållighet samt fokusering positivt. 

3.2 Frågeställning 

- Fungerar PWO som ett prestationshöjande preparat?  

- Är denna eventuella effekt ett resultat av preparaten eller är det placebo?  
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4. Metod                                                                      

4.1 Studiedesign                                                   

Denna studie använde en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad 

studiedesign. Försökspersonerna instruerades i att avstå från någon 

ansträngande aktivitet i 24 timmar före testmoment ett och två. Eftersom 

undersökningarna utfördes samma tid vid båda tillfällena så ombads 

testpersonerna att dokumentara den kost de konsumerat under dagen då det 

första testet gjordes så att liknade kost kunde konsumeras testdag två. Detta 

gjordes för att säkerställa att livsmedelsprodukter inte skulle påverka 

prestanda eller förneka de potentiella effekterna av tillskottet (PWO) eller 

placebo (PL). Försökspersonerna ombads också att vara fri från kosttillskott 

eller ergogena hjälpmedel sex veckor före studien. De ombads desutom att 

avstå från att inta ytterligare tillskott under studiens genomförande. Vid 

samtliga testillfällen ombads testpersonerna att inte äta på 3 timmar före 

testet då samtliga preparat skall tas på tom mage för att få bästa effekt. Varje 

test utfördes med en veckas mellanrum (7±2dagar). Försökspersonerna fick 

slumpmässigt antingen PWO eller PL vid första testet. Studiens 

dubbelblindhet låg till grund i att en medhjälpare i studien blandade 

respektive dryck så att testledaren samt testpersonen var helt omedvetna om 

vilken flaska som innehöll vad. Medhjälparen antecknade sedan 

testpersonens val av dryck så att testledaren kunde veta vid vilket tillfälle 

testpersonen fick respektive dryck. Detta gjordes för att minska testledarens 

påverkan på testpersonen.          

 När det gäller det andra besöket i labbet försågs testpersonen med den 

motsatta drycken. Placebo-drycken i studien bestod av enbart starkt 

koncentrerad saft då det inte finns någon forskning som tyder på att saft ska 

innehålla något som ska kunna öka prestationsförmågan. Det är väldigt 

viktigt att smak, färg och konsistens är exakt samma i både placebo-testet och 

i PWO-testet. Den starkt koncentrerade saften var därför grunden i de båda 
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dryckerna.          

 Samtliga testpersoner fick även tre blanketter. I blankett ett skulle varje 

testperson ge ett samtycke till deras deltagande i studien efter att ha läst 

studiens syfte och tillvägagångsätt De fick även fylla i en 

hälsodeklarationsblankett (se bilaga 1), där de fick ange om de tog någon 

medicin, om de var allergisk mot något eller om de hade någon skada sedan 

tidigare. Detta var testlabbets kriterier för att få delta i testerna. Om 

testpersonen angav något av ovan alternativ som skulle kunna försvåra 

deltagarnas prestation eller om det rentav skulle vara en hälsofara för dem att 

deltaga så exkluderades de från studien. Den sista blanketten handlade om 

testpersonens fysiska status vilket sedan skulle bestämma personens 

ansträngningsgrad vid testerna.       

 De muskler som ingick i underökningen var bröst (M. Pectoralis major) 

och biceps (M. Becips brachii) samt stora lårmusklerna (M. Quadriceps 

femoris). När det gäller styrketesterna så stod knäböj samt bänkpress för 

styrkan i M. Quadtriceps femoris och M. Pectoralis major. Bicepscurls stod 

för uthålligheten i M.biceps brachii. 

4.1.1 Urval                                   

I studien deltog 18 fullt friska, fysiskt aktiva män (ålder 24 år ± 4 år, längd 

180 cm ± 10 cm, kroppsmassa 82 kg ±16 kg, BMI 24 ± 5 kg/m2 ). Alla 

deltagare klarade de krav som ingick i den obligatoriska 

hälsoundersökningen. Samtliga deltagare skall också ha utfört alla 

övningarna vid tidigare tillfälle och ha god kunskap om hur de skulle utföras. 

Detta gjordes för att minska en testpersons eventuella fördel andra gången de 

utförde övningarna. Det vill säga att testpersonen inte skulle ha någon fördel 

gällande inlärningsförmågan. Varför studien enbart använder sig av män är 

för att deltagandet av kvinnor inte var tillräcklig.  
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4.1.2 Bortfall                        

Det finns inget bortfall gällande testpersoner som inte klarade hälsokraven. 

Det enda bortfallet som finns med i studien är två kvinnor. De utförde 

samtliga tester men deras resultat togs inte med i resultatdelen. Båda 

testpersonerna kontaktades där de fick reda på att de tyvärr inte kunde delta i 

studiens resultat. De fick reda på sina resultat ifall de var intresserade. 

4.2 Mätmetoder                                                                

4.2.1 MuscleLab                                              

Styrkemätningar genomförs på flera olika sätt där man kan mäta olika 

styrkekvalitéer som t ex explosivitet och maxstyrka. MuscleLab 4000e 

använder sig av isokinetisk dynamometri (Biodex) för att mäta bland annat 

koncentrisk och excentrisk muskelstyrka. MuscleLab mäter effekten av 

muskelarbete under funktionella rörelser. För att öka accelerationen krävs det 

att en större kraft produceras, och tack vare att accelerationen slutligen leder 

till någon form av hastighet kommer högre kraft att producera högre 

hastighet. Desto högre hastighet testpersonerna fick desto högre var 

kraftproduktion i deras rörelse. Vidare är produktionen av effekt också 

beroende av produktionen av kraft och kopplad till maximala styrkenivåer. 

Det är precis vad detta mätinstrument bygger på Bellardini et al (2009:85). 

4.2.1.1 Styrketesterna                                      

Samtliga styrketester utfördes med hjälp av musclelaben där testpersonerna 

utförde fem set som bestod av tre repetitioner på 50 %, 55 %, 60 %, 65 % och 

70 % av deras maximala kapacitet. För att knäböjen med skivstång skulle bli 

godkänd skulle den utföras med en fotställning som är något bredare än 

axelbrett och med en relativt långsam och kontrollerad rörelsehastighet under 

den excentriska (neråtgående) fasen där testpersonernas lår ska gå parallellt 

med golvet (ca 110° knävinkel). När testpersonen var nere på rätt knävinkel 

godkänndes rörelsen och då påbörjar testpersonen den koncentriska 

http://riggberger.dinstudio.se/text1_33.html
http://riggberger.dinstudio.se/text1_33.html
http://riggberger.dinstudio.se/text1_33.html
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(uppåtgående) fasen upp på raka ben igen Thomeé et al (2008:206). För att 

en bänkpressrepetition skulle bli godkänd krävdes det att testersonerna i 

startläget hade raka armar och höll händerna axelbrett för att med en 

excentrisk rörelse gå ner med stången och vidröra bröstet för att sedan med 

hjälp av en koncentrisk rörelse pressa upp stången så att armarna var raka 

igen Thomeé et al (2008:207). Övningarna utfördes i två olika tempon, sakta 

ner till bröstet och sedan så snabbt som möjligt upp på raka armar. Varje 

testperson vilade 5 minuter mellan varje set. För att på bästa sätt kunna 

generalisera studiens resultat var standardiseringen mycket prioriterad. Det 

vill säga att vid samtliga testtillfällen användes samma uppvärmningsmetod, 

maskin, bänk, stång, luftfuktighet, rumstemperatur och utförande av övningar 

Bellardini et al (2009:28) 

4.2.2 Uthållighetsmätningen                                           

Här skulle testpersonen utföra så många bicepscurls som möjligt för att se om 

preparaten hade en effekt på muskeluthålligheten. Övningen startade med 

armarna hängande rakt ned. Fötternas position skulle vara max en fot ut ifrån 

vägg/stolpe. Benens position skulle vara helt raka, både rumpa och 

bakhuvudet skulle ha kontakt med väggen under den koncentriska fasen. På 

testledarens signal påbörjades den första bicepscurlen. Repetitionerna skulle 

utföras i ett lugnt och jämnt tempo, utan gung på kroppen, vare sig i 

ländryggen eller i knäleden. Armarna skulle mellan varje repetition vara fullt 

utsträckta och skivstången vidröra hakans spets i toppläget. Rörelsen skall 

vara en enda rörelse, testpersonerna inte använda låren som avlastning i 

början av den koncentriska fasen. Tempot skulle vara lugnt med tydligt 

markerat stopp i bottenpositionen.  Här var testpersonernas motståndsvikt 20 

kg för samtliga vid de båda tillfällena.  
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4.2.3 Testpersonens mentala tillstånd                           

För att fastställa testpersonernas mentala tillstånd gavs alla en blankett med 

en 8-gradig visuell analog skala (VAS) där de skulle beskriva deras känslor 

av energi, trötthet, vakenhet och fokusering innan testen påbörjades. 

Testpersonerna ombads att betygsätta deras energinivå, trötthetsnivå, känslor 

av vakenhet och känslor av fokus med följande nummer: 1-8 där 1 = mycket 

låg och 8=mycket hög. (Se bilaga 2).        

 I Guillemins et al (1999) studie där man granskar visuella analoga 

skalor framgår det att skalorna ofta används i epidemiologisk och klinisk 

forskning för att mäta intensiteten eller frekvensen av smärta eller 

uppskattningsskala i olika slag. Enkäten administrerades precis före första 

testövningen vid båda tillfällena. 

4.3 Dryckerna                                        

4.3.1 Smaktestet                                                           

Ett smaktest gjordes för att styrka studiens validitet angående PL effekten. 

Om testpersonerna skulle kunna smaka sig till vilken dryck som innehöll vad 

skulle hela PL effekten falla vilket egentligen bara skulle betyda att man 

enbart mätte preparatens effekt på den fysiska ansträngningen.   

 Själva testet utfördes på följande sätt: två helt ogenomskinliga flaskor 

placerades framför testpersonen där den ena flaskan innehöll PL och den 

andra PWO. Testpersonen ombads dricka ur de båda flaskorna och försöka 

ange vilken flaska som innehöll vad. Endast testledaren kunde identifiera 

vilken flaska som innehöll PWO.  

4.3.2 PWO                           

Tillskottet gavs enligt tillverkarnas serveringsrekommendation, koffein 

300mg, L-arginin 3,4g, kreatin 5g beta-alanin 5g blandas i 500 ml vatten. 

Testepersonerna ombads att sitta ner i 30 min för att PWO:n skulle få någon 

effekt. 
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4.3.3 Placeboprodukten                                       

Wilmore et al (2008: 356-358) anger att vetenskapliga studier använder sig 

av en PL funktion för att avgöra hur effektivit ett läkemedel är. Patienterna 

delas vanligtvis upp i två grupper. En grupp som får själva läkemedlet och en 

kontrollgrupp som får PL produkten. Precis på samma sätt är denna studie 

strukturerad, PL effekt (förväntanseffekt) är den del av ett tillskott som inte 

beror på de faktiskt verkande beståndsdelarna. Den kan istället hänföras till 

testpersonens egna förväntningar på att tillskottet skulle öka deras 

prestationsförmåga. Denna studies PL produkt bestod enbart av vatten och en 

starkt koncentrerad sockerfri saft.  

4.3.4 Val av preparat                                             

Den tidigare forskningen inom ämnet har enbart undersökt kompletta PWO-

produkter som innehåller allt från 15-50 olika preparat vilket gör det väldigt 

svårt att egentligen veta vilka preparat som verkligen fungerar. Denna 

undersökning bygger istället på att ta det preparat som oftast förekommer i 

gymgrossistens topp 10 PWO:s. Givetvis tog jag med koffein och kreatin i 

min PWO då det finns tidigare forskning som bekräftar dess positiva effekter. 

Jag använder koffein för fokusering, kreatin för styrkan och beta-alanin för 

muskeluthålligheten. Det finns olika former av kreatin som sägs skilja sig åt i 

absorptionshastighet. I denna studie används enbart Kreatin-monohydrat som 

består av 100% rent mikroniserat kreatin som är den mest omfattande och 

mest studerade formen av kreatin.       Jag har 

också valt att använda mig av l-arginin för att den har en ökad blodtillförsel 

till de aktiva musklerna.  

4.3.5 Studiens avgränsning                                                           

Resultaten som presenteras i denna studie visar enbart hur 300mg koffein, 

3.4g L-arginin, 5 g kreatin och 2,5g beta-alanin påverkar de 18 

testpersonernas prestationsförmåga. Det är väldigt svårt att generalisera då 
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varje individ svarar olika på tillskotten. Dessa preparat är också en väldigt 

liten del av de kosttillskott som erbjuds på marknaden. Om man tar en 

komplett PWO-produkt så kan den innehålla ett ämne som är tillsatt för att 

förändra effekten av ett annat, dels genom att påverka dess upptag, 

nedbrytning och utsöndring i kroppen.      

 Då beta-alanin ger en stickande känsla i huden som bieffekt halverades 

den rekommenderade dosen för att undvika den stickande effekt som skulle 

avslöja vid vilket av tillfällena testpersonerna fick (PWO). Kostillskotten är 

inte heller individuellt anpassade utan varje dos är ett mått som varje 

tillverkare rekommenderar själv. 

4.4 Databearbetning                        

Först utfördes ett Shapiro-Wilks ”Tests of Normality” för att ta reda på om 

datan var normalfördelat. Då knäböj-, bänkpress- och bicepscurlsdatan 

(kvotdata) var normalfördelad utfördes ett så kallat ”Paired samples t-test”. 

Detta gör man för att kunna bekräfta att det finns en signifikant skillnad 

mellan PWO:n och PL. Fokuseringsblankettens data (kvotdata) visade sig 

vara icke-normalfördelad, då användes istället ”Wilcoxon signed-rank test” 

som är ett icke-parametriskt statistikstest som man använder när man ska 

jämföra olika mätningar för att bedöma om de skiljer åt. En “repeated 

measure anova” gjordes för att analysera interaktionen mellan vikt och PWO 

på kraftutveckligen i knäböjstestet.       

 Då smaktestets data (nominaldata)var ickeparametrisk så gjordes även 

ett chi-2-test för att analysera om testpersonerna kunde känna någon 

smakskillnad mellan PWO och PL. Samtliga analyserna utfördes i 

programmet IBM SPSS statistics 20.19   
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5. Etiskt övervägande                                                

Ur en etisk synvinkel sattes åldersgränsen till 18 år då samtliga tillverkare 

anger att man skall vara 18 år för att inta tillskotten. För att uppfylla övriga 

etiska krav som Vetenskapsrådet (VR) samt Linneuniversitetet (LNU) har 

utvecklat, så informerades varje testperson med ett förhandsinformationsblad 

där studiens syfte stod klart och tydligt utskrivet samt hur själva 

undersökningen kommer gå till i detalj; allt ifrån hur varje övning skulle 

utföras till vad varje enskild dryck innehöll. Det framgick också klart och 

tydligt att deltagandet var helt frivilligt och att samtliga uppgifter som 

samlades in inte kom att användas för något annat än enbart studiens 

undersökning. De testpersoner som medverkade i undersökningen hade under 

hela förloppet rätt att självständigt bestämma om de ville delta, hur länge de 

ville delta samt på vilka villkor de ville delta i undersökningen. De fick också 

möjlighet under hela testet att avbryta sin medverkan i undersökningen utan 

att ange anledning.          

 All data som samlades in lagrades så att alla testpetsoner är helt 

anonyma och inte gick att identifiera. Om det fanns frågor från testpersonerna 

så medfördes också kontaktuppgifter till testledaren. 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 

 

6. Resultat                                       

6.1Testresultat                                                      

6.1.1  Knäböj                                                       

Resultaten på knäböjstestet visade en positiv höjning (p=0,007) av 

testpersonernas styrka vid intag av PWO med ett medelvärde på nio kilos 

ökning per person. Nästintill samtliga försökspersoner, 15 av 18, ökade i 

styrka under intag av PWO.  De återstående tre testpersonerna minskade sin 

styrka vid intaget. Nedan visas styrkeutvecklingen vid båda tillfällena.  

 

 

6.1.2 Bänkpress                            

Resultaten på bänkpresstestet visade en positiv ökning av testpersonernas 

styrka vid intag av PWO. Medelvärdet för de 18 testpersonerna när de intog 

PWO var +16kg. I detta test framgick det att 11 av 18 testpersoner ökade sin 

styrka. Däremot så minskade 4 av 18 testpersoner sin styrka vid intag av 

PWO. Hos de återstående tre testpersonerna skilde sig inte styrkenivån på 

något av testerna. Resultaten under styrketestet i bänkpress påvisade dock 

Figur 1: Illustrerar PWO-resultaten samt PL-resultatens medelvärde samt 

standardavvikelse på knäböjsresultaten. 
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ingen signifikant skillnad mellan PWO och PL vid intag av PWO:n då den 

visade ett p-värde på (p=0,362). 

 

 

 

 

6.1.3  Bicepscurl                                                            

I detta test framgick det att 10 testpersoner ökade sin uthållighet. Dock hade 

2 av 18 testpersoner samma resultat medan de återstående 6 av 18 minskade 

sin uthållighet vid intag av PWO. Resultaten under uthållighetstestet påvisade 

ingen signifikant skillnad mellan PWO och PL då signifikansvärdet vid intag 

av PWO:n visade ett p-värde på (p=0,195). 

 

Figur 2: Illustrerar PWO resultaten samt PL resultatens medelvärde samt 

standardavvikelse vid bänkpressresultaten. 
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6.1.4 Testpersonens mentala tillstånd                    

Blanketten resulterade i att det inte fanns någon signifikant ökning mellan 

PWO och PL på individernas energinivå då den hade ett p-värde på 

(P=0,340).  Resultatet visade dock att det fanns en signifikant skillnad mellan 

trötthetsnivån (P=0,002), vakenhetsnivån (P=0,003) och fokuseringsnivån 

(P=0,002), då testpersonernas trötthetsnivå minskade samt att testpersonernas 

vakenhet och fokusering ökade vid intaget av PWO. Varje individs svar finns 

i bilaga 3. 

6.1.5 Interaktionseffekt av kroppsvikt                         

Ett Repeated measure Anova test utfördes också på det signifikanta 

benböjsresultaten med vikt som kovariat för att se om vikten hade någon 

korrelation till preparatens effekt. Testet visade att det inte fanns någon 

signifikant skillnad (p=0,996). 

Kg 

Figur 3: Illustrerar PWO resultaten samt PL resultatens medelvärde 

samt standardavvikelse vid bicepscurlsresultaten. 
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6.1.6 Smaktestet                   

Ett Chi-2-test utfördes på smaktestet, testet visade (p=0,549), vilket betyder 

att testpersonerna inte kunde känna någon skillnad på dryckerna 
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7. Diskussion                                   

Syftet med denna studie är att undersöka friska, fysiskt aktiva mäns styrka, 

muskulära uthållighet och deras mentala tillstånd vid konsumtion av en pre-

workout (PWO) med ingredienserna kreatin, koffein, beta-alanin samt L-

arginin. Med hjälp av studiens hypotes kan man nu fastställa att de utvalda 

preparaten påverkar individers benstyrka samt deras mentala tillstånd positivt 

men att den inte hade någon påverkan på styrka i brösten eller 

muskeluthålligheten i biceps. Men vad har man då för nytta av denna 

styrkeökning? Är PWO:n enbart till för personer som tränar på gym för att 

öka i styrka och på så sätt bygga muskler, eller kan alla använda sig av PWO 

ifall lite extra energi och benstyrka krävs?       

 I studien framgår det att testpersonerna som utförde tester med PWO 

ökade sin benstyrka med ett medelvärde på nio kilos ökning per person, 

vilket resulterade i ett signifikant resultat. Det framgår även att 

testpersonernas uppskattning vid Pwokonsumtionen av trötthets- vakenhet- 

och fokuseringsnivå visade sig vara signifikanta. Resterande tester visade 

ingen signifikant skillnad mellan PWO och PL produkten när det gäller 

muskeluthålligheten i biceps samt styrka i bröst. Man kan dock konstatera att 

samtliga testpersoner ökade sin styrka i brösten med +16kg tillsammans vid 

intag av PWO. Det framgår också att testpersonerna ökade 

muskeluthålligheten i biceps med 15 reps tillsammans. Därmed finns det en 

del indikationer som tyder på att PWO faktiskt kan påverka vår prestation vid 

fysisk ansträngning. Man kan också konstatera att trötthets-, vakenhet- och 

fokuseringsnivån har spelat in i den signifikanta ökningen av benstyrkan. 

Utifrån ovanstående resultat så kan man fastslå att PWO-preparaten kreatin, 

koffein, beta-alanin samt L-arginin faktiskt påverkar din fysiska 

ansträngning. Det är väldigt viktigt att lägga märke till att de flesta 

testpersonerna också kände sig mindre trötta, mer vakna och mer fokuserade 

på vad de skulle göra när de gjorde testerna med PWO än vad de gjorde när 
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de intog PL drycken. Frågan är om det enbart är koffeinet (som ska vara det 

energigivande preparatet) som står för den ökade styrkan eller är det kreatin 

(som står för ökad styrka) som står för ökningen, eller skulle det kunna vara 

några av de andra preparaten som har påverkat, eller kanske en kombination 

av alla fyra?           

 När det gäller frågeställningen i arbetet så bör det anmärkas att PL kan 

ha påverkat testpersonerna på ett sådant sätt att den jämnade ut testresultaten 

så att de andra testerna inte blev signifikanta. Vad jag menar är att det inte 

går att utesluta att PL faktisk kan ha haft en påverkan på testresultatet. Det är 

teoretiskt tänkbart att om testpersonerna varit medvetna om vilken dryck som 

innehöll vad så skulle kanske resultaten se olika ut. Vi vet egentligen inte 

vilken effekt PL har haft på testpersonerna om man räknar in både det 

mentala tillståndet och den faktiska prestationen.     

 När jag korrelerar denna studies undersökning med de tidigare 

undersökningar som är utförda inom ämnet så har även Shelmadine et al 

(2009) samt Schmitz et al (2010) fått en signifikant ökning i styrka vid 

konsumtion av PWO medan Ormsbees et al (2012) samt Spradleys et al 

(2012) undersökningar inte visade någon ökning i styrka men båda har sett en 

signifikant ökning av muskeluthålligheten. Det som är mest intressant här är 

att Shelmadine et al (2009) och Ormsbees et al (2012) undersökte samma 

PWO, men de fick helt olika resultat. Så vad är det då som kan ha skapat 

denna skillnad i resultaten bland de tidigare studierna och denna? En viktig 

sak att poängtera här är att studierna inte använde sig av samma studiedesign 

som denna studie. Detta skulle kunna innebära att mätmetoderna kan avgöra 

studiernas resultat.              

 Man kanske kan tro att de personer som vägde minst i studien borde ha 

fått en skarpare dos utifrån deras kroppsbyggnad, men så var inte fallet. Då 

denna studie bekräftar också att vikten inte spelar någon roll vid 

konsumtionen av PWO. Detta betyder att produkternas dosering måste vara 
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en grov överdosering.         

 Vi kan nu konstatera att PWO har en sådan effekt att den möjliggör en 

förbättring gällande träningens resultat så bör nya frågor ställas. Även om 

PWO till förstone är anpassat och framför allt används av personer med en 

tydlig träningsinriktning i egenskap av att öka styrka så ökar även personens 

muskelmassa. Ökning av styrka samt muskelmassa är något som är viktigt för 

inte bara personer som tränar utan även för dem som antigen rehab-tränar 

eller personer som, av olika anledningar, ordineras träning av läkare. Frågan 

är om PWO kan användas på annat sätt än enbart för gymintresserade? 

Eftersom denna studie visar att PWO:n har en positiv effekt kanske den också 

bör ordineras till personer som behöver annan träning. På detta krävs det 

givetvis mer forskning men frågan måste diskuteras. Vi vet alla att en del 

personer ser träningen som en pina och helst inte går till gymmet. Vi vet 

också att många personer som av olika anledningar blivit skadade och är i 

behov av rehabiliteringsträning inte alltid finner motivering att träna under så 

långa träningspass som det ofta krävs. Om PWO nu bevisligen har effekt för 

de testpersoner som ingått i denna studie är det också tänkbart att andra 

personer kan få sin prestation förhöjd och på så sätt snabbare nå resultat i 

form av ökad styrka samt muskelmassa och därmed få mer effekt av sin 

träning.            

 Denna studie anger att en kombination av preparaten ger en 

prestationshöjande effekt, det är därför relevant att ställa sig frågan. Vad är 

det då som skiljer prerataren från doping? Dopingjouren, i sammarbete med 

Karolinska Universitetssjukhusets (2014) anger att doping är när man 

missbrukar hormonpreparat eller andra preparat med ändamålet att öka i 

volym och styrka. De anger också att idrottsutövare använder doping för att 

förbättra sin prestationsförmåga med hjälp av otillåtna substanser eller 

metoder. Varför är då inte PWO olagligt då dess huvudsaliga syfte är att öka 

individers prestationsförmåga? Detta är en fråga som faller utanför denna 
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studies rammar, men är ändock ett intressant ämnesområde för framtida 

forskning.            

7.1 Metoddiskussion                                   

När det gäller studiens mätinstrument så finns det ingen validering av 

musclelaben. Kenneth Riggberger på Riggberger Sport, utför tester på 

svenska landslag och använder då sig av musclelaben i sin verksamhet. Han 

säger att musclelaben är ett väldigt praktiskt instrument som ger korrekt och 

tillförlitligt resultat.  Oavsett vad maskinen mäter så mäter den samma sak 

nästa gång. Jag är också medveten om att man kan tävla mot sig själv i 

bicepscurlstestet genom att själv räkna sina reps och försöka slå det nästa 

gång. Men detta är ett hinder som ständigt framstår när man räknar eller 

mäter något i antal eller hastighetsnivåer. Ett vanligt förekommande problem 

i undersökningen var att testpersonerna efter själva testet ställde frågan; hur 

många repetitioner gjorde jag? Blev nämligen för trött för att räkna efter en 

stund.            

 En annan sak som bör diskuteras är att knäböjstestet är en svår övning 

att validera då det är testledarens bedömning på djup vid varje repetition som 

avgör om den är godkänd eller inte. Som hjälpmedel så hade testledaren en 

bänk som var 90° som var placerad sidan om testpersonen för att lättare 

kunna fastställa djupet.        

 Eftersom doseringen av beta-alanin minskades på grund av 

stickningarna i huden så kan det ha spelat in i att det inte blev någon ökning i 

bicepsuthållighet. Detta var ett måste eftersom om testpersonernas skulle 

kunna avgöra vilken dryck som var vilken så skulle det förstöra själva PL-

undersökningen i studien. När det gäller kreatindoseringen så är jag medveten 

om att tillverkarna rekommenderar att man bör ha en uppbyggnadsfas i ca 5 

dagar. Eftersom det inte står på någon PWO överhuvudtaget att man bör ha 

en uppbyggnadsfas så ville jag testa om enbart en dos hade någon effekt på 

kroppens prestation. En annan sak som är viktigt att diskutera är 
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interaktionen mellan preparaten. L-arginin får blodkärlen att vidgas, detta 

leder till att kroppens blodcirkulation förbättras. Detta i sin tur förbättrar 

transporten av syre, näringsämnen, kreatinet, beta-alaninet samt koffeinet ut i 

kroppen, vilket kan ha haft en möjlig påverkan på studiens resultat. 

7.2 Slutsats                                

I studien framgår det att testpersonerna ökade sin benstyrka med PWO. Det 

visade sig också att testpersonernas mentala känslouppskattningar var högre 

vid PWO-konsumtion. 

7.3 Källkritik                                         

De artiklarna som används i studien är samtliga publicerade under 2000-talet 

vilket jag anser är aktuell information. Där är också enbart ett fåtal som är 

publicerade innan 2010.       

 Samtliga böcker i undersökningen är framtagna som obligatorisk 

kurslitteratur av universitetslärarna på Linnéuniversitetet i Kalmar.  

 När det gäller elektroniska källor så innehåller studien tre sådana.  Jag 

anser att källorna inte på något vis påverkar studiens trovärdighet då det är 

trovärdiga källor. 

 

 

 

 

 

8. Framtida Forskning                       

Då studien enbart påvisade en signifikant skillnad i styrka i knäböj och på det 
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mentala tillståndet så skulle det vara av intresse och se om man gjorde en 

liknande studie fast med en uppbyggnadsperiod av preparaten istället. Det 

behövs även mer forskning kring de olika kombinationerna av alla 

ingredienser som finns i olika PWO:er då det inte finns mycket kunskaper 

kring detta ämne. Jag anser själv att det är ett väldigt viktigt ämne att skaffa 

mer kunskap om. Särskilt eftersom marknaden för prestationshöjande 

preparat växer explosionsartat och där med genererar i fler användare. Ett 

annat intressant forskningsområde är distinktionen mellan doping och 

prestationshöjande preparat. Vad är egentligen skillnaden?    
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Forskningsblanketten 

Datum______________ 

Testersonens namn: ____________________________________________ 

Placebo: ○  Pwo:  ○  (Denna fyller testledaren i efter testet) 

Var vänlig och ringa in den siffra som du anser beskriver ditt mentala 

tillstånd bäst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

Hög 

Hög Hög 

Låg 

Låg 

Låg 

Lägg märke till att ett (1) är en lågnivå medan åtta (8) är en högnivå. 

När det gäller trötthetsnivån så är ett (1) att man inte alls är trött medan åtta 

(8) betyder att man är väldigt trött. 

 

Låg Hög 

Din Energinivå 

Din Trötthetsnivå 

 

Dina känslor av vakenhet 

 

Dina känslor av fokus 
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Testperson  Energinivån Trötthetsnivån Vakenhetsnivån Focusnivån 

T1 Pwo 6 3 7 7 

 Placebo 6 5 5 5 

T2 Pwo 7 1 8 8 

 Placebo 6 3 5 6 

T3 Pwo 5 2 8 7 

 Placebo 8 3 7 7 

T4 Pwo 7 2 7 8 

 Placebo 6 5 7 7 

T5 Pwo 7 3 6 7 

 Placebo 6 5 5 5 

T6 Pwo 6 5 7 7 

 Placebo 5 5 5 4 

T7 Pwo 5 3 6 6 

 Placebo 5 3 7 5 

T8 Pwo 6 2 6 6 

 Placebo 6 3 6 5 

T9 Pwo 4 4 6 6 

 Placebo 4 4 6 5 

T10 Pwo 7 2 8 6 

 Placebo 7 3 8 7 

T11 Pwo 6 3 7 6 
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 Placebo 6 4 5 5 

T12 Pwo 5 3 6 7 

 Placebo 4 4 4 4 

T13 Pwo 7 2 8 8 

 Placebo 6 3 6 5 

T14 Pwo 7 5 5 7 

 Placebo 5 4 4 5 

T15 Pwo 6 3 4 6 

 Placebo 5 4 4 7 

T16 Pwo 4 3 5 8 

 Placebo 4 4 5 6 

T17 Pwo 5 2 5 4 

 Placebo 5 3 4 4 

T18 Pwo 5 3 7 8 

 Placebo 7 3 5 5 

  

 

 

 


