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Sammanfattning 

 
Pre-workout(PWO) är idag ett välkänt fenomen som med ökat användande 

varje år. I denna studie testas preworkout-preparatet Rampage™ som är ett av 

Sveriges mest använda preparat. Det finns för få studier som testar 

preworkout-preparat i samband med muskulär uthållighet och vår hypotes är 

att det är där pre-workout har som störst effekt. Syftet med den här studien är 

att undersöka hur Rampage™ påverkar muskulär uthållighet hos män i åldern 

18 och uppåt. För att undersöka detta har ett experiment med dubbelblind 

crossover-design skapats, där 13 deltagare efter behandling av antingen 

placebo eller Rampage™, blivit utsatta för tre set knäböj, tre set 

armhävningar och tre set sit-ups var. Antalet repetitioner som utfördes 

användes sedan till statistisk analys och resultatet visade ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna(p=0,858). Det finns några orsaker till varför det 

kan vara såhär och det finns anledning att fortsätta forska om det här 

specifikt. Vår hypotes att pre-workout påverkar muskulär uthållighet är 

fortfarande under prövning.  

 

Abstract 
 

Pre-workout supplementation is today a well-known phenomenon ever 

increasing in popularity every year. In this study, we investigate Rampage™; 

a popular product in Sweden. There’s too few studies that investigate the link 

between pre-workout and strength training to failure and we believe that is 

where pre-workout is most effective. The aim of this study is to research 

Rampage’s™ effects on muscular endurance in male participants above the 

age group of 18. To do this a double-blind cross-over design has been applied 

to 13 participants who, unknowingly, either ingest a placebo or the actual 

pre-workout in order to do three sets of squats, three sets of push-ups and 

three sets of sit-ups. When they couldn’t perform one more repetition the set 

was concluded. The number of repetitions was later used for statistical 

analysis and we found no significance between the groups (p=0,858). There 

are some reasons this might be the case, and we believe this could be 

investigated further, although our hypothesis remains unproven.  
 

 

Nyckelord: PWO, pre-workout, muscular failure, muscular endurance, 

supplements, performance.  
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 

 
Enligt Jeukendrup och Gleeson (2010:258) har kosttillskott idag tagit världen 

med storm vilket gör att 40 % av alla idrottare tar något form av kosttillskott. 

Denna starka tilltro för kosttillskott har gjort att de kombineras fritt och även 

i höga doser vilket kan orsaka stor skada (Jeukendrup & Gleeson, 2010:258). 

Inom elitidrotten finns det egentligen endast ett mål och en strävan, vilket är 

att prestera på topp. Detta har då inneburit att vissa individer har passerat 

gränsen för vad som anses vara lagligt eller rättvist mot andra tävlande. 

Därför har regelverk satts upp för vilka tillskott som anses lagliga. Tillskott 

som kan öka en individs prestation kallas enligt Jeukendrup och Gleeson 

(2010:258) för ergogena tillskott. Ergogena tillskott är substanser som vår 

vanliga mat innehåller, fast i en mindre mängd. Detta har träningsmarknaden 

tagit till sig och säljer då preparat som säger sig öka prestationen. Ett av dessa 

preparat är en så kallad pre-workout(PWO). Detta är vanligtvis en dryck som 

intas innan tävling eller träning för att optimera den idrottsliga prestationen. 

Vanliga ingredienser som en PWO brukar innehålla är kreatin, β-alanin och 

koffein. Utöver dessa brukar det även finnas BCAA(grenade aminosyror), 

maltodextrin, mineraler, vitaminer och örter. En PWO brukar vanligen bestå 

av 5-40 olika ingredienser (pwo.nu). 

Den målgrupp som mest frekvent använder sig av PWO är män i åldrarna 18-

30. Detta har fåtts fram genom mailkontakt med återförsäljare där de största 

gym och kosttillskottsföretagen i landet fick svara vilka som konsumerar 

PWO. Detta är något Hoffman et al (2009) styrker, att den vanligaste 

åldersgruppen som använder prestationshöjande preparat (pre-workout), är 

motionärer på 18-35 år. 
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1.2 Tidigare Forskning 

 
Då användandet av kosttillskott och däribland PWO har ökat de senaste åren 

kan det tyckas att brukningen av dessa tillskott bör ha en viss effekt på 

prestationen och resultatet. Smith (2010) menar på att nästan varje individ 

som tränar på gym har en tilltro för de produkter som de själva brukar ska ha 

en verksam effekt. Nedan kommer det att presenteras vad tidigare forskning 

säger om effektiviteten hos några av de PWO som används idag. 

 

Enligt Lowery et al.(2013) fann de i en åtta veckors lång studie att 20 unga 

män som tilldelades att bruka tillskottet Xpand® (innehållande BCAA, 

kreatin monohydrat, ß-alanin, quercetin, B-vitamin, alanyl-glutamin och 

naturliga nitratkällor från pomegranate och beet roots extract) hade en 

signifikant större ökning på styrka i bänkpress jämfört med placebogruppen. 

Den grupp som blev tilldelade att använda sig av Xpand® ökade även 

signifikant i muskelmassa i den undersökta muskeln M. Quadriceps Femoris 

än jämfört med den grupp som blivit tilldelade placebo. Slutsatsen Lowery et 

al. (2013) drog är att användning av Xpand® ger en potentiell större ökning i 

styrka samt muskelmassa vid hård träning. 

 

 

 

Shelmadine et al. (2009) lyckades påvisa i sin studie att 18 män som inte 

utövade styrketräning på regelbunden basis och blev tilldelade att dricka 

PWO:n NO-Shotgun® 30 minuter före tung styrketräning under en 28 dagars 

period fick en mängd olika fysiologiska förbättringar, jämfört med en 

placebogrupp. Den verksamma substansen gav en signifikant större ökning i 

muskelmassa, muskelstyrka, myofibrillt proteininnehåll samt en ökning av 

antalet aktiverade satellitceller. Slutsatsen som Shelmadine et al. (2009) drog 
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är att användandet av NO-Shotgun® vid hård styrketräning ger goda 

fysiologiska resultat utan några påvisade biverkningar.  

 

Ytterligare en studie som använde NO-Shotgun® var Ormsbee et al. (2012). 

De kom fram till att den grupp som blev tilldelade att dricka PWO:n NO-

Shotgun® och post-workoutdrycken NO-Synthesize® under en tre veckors 

period, optimerade sina träningsresultat jämfört med den grupp som blev 

tilldelade att dricka en placebodryck under samma tidsperiod. Gruppen som 

fick den verksamma substansen ökade signifikant sin anaeroba styrka och 

muskelmassan medan placebogruppen inte fick någon ökning. Ormsbee et al 

(2012) drar därför slutsatsen att användande av PWO (NO-Shotgun®) under 

en period när hård styrketräning utförs, ger bättre resultat än om inget tillskott 

tas. 

 

En annan studie som påvisade att ett intag av PWO innan styrketräning ger 

fördel på styrka och prestation är Gonzalez et al (2011). Det resultat som 

presenteras är att individer som tar ett intag av PWO (innehållande koffein, 

taurin, glucuronolactone, kreatin, ß-alanin, leucin, isoleucin, valin, glutamin 

och arginin) 10 minuter innan styrketräning, kommer att få en signifikant 

större uthållighet (fler antal reps) i både knäböj och bänkpress jämfört med 

den grupp som blev tilldelade en placebodryck.  

 

Spradley et al. (2012) undersökte i sin studie om PWO:n Assault™ 

(innehållande koffein, B-vitamin, aminosyror, kreatin och ß-alanin) och dess 

effekter på individer under ett hårt träningspass. Studiedesignen var en 

randomiserad dubbelblind, placebo kontrollerad crossover design. Resultatet 

som framgick var att den grupp som blev tilldelade att dricka Assault™ innan 

testet presterade bättre än placebogruppen. Det som skilde grupperna åt var 

att den grupp som fick den verksamma drycken (Assault™) hade en snabbare 

reaktionstid, bättre muskulär uthållighet i underkroppen samt den 
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självupplevda energin var signifikant större. Därför förslår Spradley et al. 

(2012) att ett intag av ett kostillskott som denna förmodligen försenar 

utmattning vid ansträngande arbete. 

 
 

1.3 Risker med PWO 

 
De flesta studierna som gjorts på PWO har undersökt träning i någon grad 

och då sett vilka effekter detta ger på prestation eller träningsresultat. Det 

Harper et al. (2014) har gjort är att undersöka precis motsatsen då de 

studerade deltagare i vilande tillstånd efter att blivit tilldelad ett PWO-

preparat. Det man kunde se var att i genomsnitt ökade alla deltagares vilopuls 

med 6 % jämfört med baslinje. Harper et al. (2014) diskuterar vad denna 

pulshöjning kan bero på, en av orsakerna kan ligga i att PWO innehåller 

koffein. Ett intag av koffein kan öka pulsen då den ökar blodplasman. 

 

Tyrosin i Rampage™ är eventuellt ett ämne som skulle kunna påverka 

hälsan, då långvarigt bruk och hög dos kan påfresta nervsystemet 

(Jeukendrup & Gleeson, 2010). Utöver detta anser vi inte att det ska vara en 

hälsorisk att använda denna PWO i den rekommenderade dosavisering som 

anges på burken. Dessutom sägs tillverkningsprocessen vara noga 

kontrollerad (Svenskt kosttillskott, 2015). 

 

1.4 Val av PWO 

 
Det gjordes en grundlig undersökning kring vilka PWO:s som är mest köpta 

och omtyckta. Den produkt som låg i topplistan är den svensktillverkade 

PWO:n Rampage™. Därför ansågs Rampage™ som en lämplig PWO att 

använda i vår studie.  
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1.5 Muskulär uthållighet 

 
Det som ska undersökas är hur PWO påverkar den muskulära uthålligheten. 

Med det menas att antalet repetitioner av en given övning man klarar av till 

total utmattning. I detta examensarbete definieras muskulär uthållighet som 

”en muskels förmåga att behålla en statisk kontraktion eller att upprepa 

dynamiska kontraktioner under så lång tid som möjligt.”  

 

Det är flertal faktorer som leder till att en muskel utmattas enligt Culbertson 

och kollegor (2010).  

 Neuromuskulärt 

 Sänkning av Ca2+ frigörelse 

 ADP/ATP-nivåer 

 Produktion av fria radikaler tack vare oxidativ stress. 

 Ackumulering av metaboliter som vätejoner. 
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2 Verksamma ämnen i Rampage™ 

Nedan kommer 10 verksamma ämnen att presenteras samt en motivering till 

varför dessa ämnen misstänks ha en prestationshöjande effekt.  

 

2.1 Tyrosin  

 
Enligt Jeukendrup och Gleeson (2010) leder en oral dosering av tyrosin till 

ökad cirkulation av hormon (epinephrine, norenpinephrine och dopamin) som 

är involverade när kroppen blir utsatt för fysisk stress och träning. Tyrosin 

öppnar metaboliska gångar vilket leder till en rad olika kemiska reaktioner. 

För att påverka hormondoser krävs dock en större dosering på 5 till 10 gram 

och i Rampage™ är dosen betydligt lägre. Man har även sett i studier att 

tyrosin har effekt på uppmärksamhet och förbättrat reaktionsförmåga. Längre 

bruk av tyrosin kan påverka kroppen negativt eftersom att det påfrestar 

nervsystemet (Jeukendreup & Gleeson, 2010). 

 

2.2 Beta-alanin (ß-alanin)  
 
ß-alanin är en precursor till karnosin och ß-alanin ökar nivåerna av karnosin i 

skelettmuskulatur. ß-alanin är främst förekommande i skelettmuskler och hos 

atleter som förlitar sig mycket på det anaeroba energisystemet. Intag av ß-

alanin kan även orsaka "stickningar" i extremiteter, en medicinsk term kallad 

parasthesia. Karnosin har flera roller som motverkar muskelutmattning. 

Karnosin tar hand om fria radikaler, reglerar enzym och kalciumnivån i det 

sarkoplasmatiska nätverket. Det mest forskade inom dessa effekter är 

karnosinets förmåga att agera som buffert till att motverka vätejoner(H+). Det 

här gör så att atleten får en högre maxkapacitet och en uthålligare 

skelettmuskel. Ett tillskott av karnosin förbättrar både det statiska och 

dynamiska muskelarbetet (Culbertson, 2010). Rekommenderad dos är 
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någonstans mellan 3.2–6.5 gram om dagen och atleten kan succesivt öka sina 

nivåer (Jeukendrup & Gleeson, 2010). I Rampage™ ligger dosen på 4 gram 

vilket är en lagom mängd för att det ska kunna ge någon effekt. Hill et al. 

(2007) påvisade med sin undersökning att individer som blir tilldelade ett 

tillskott av ß-alanin under en längre period kommer att öka sina nivåer av 

karnosin. Detta innebär då att muskeln kan behålla ett normalt PH-värde 

under en längre period vilket i teorin kan leda till fler repetitioner. 

 

2.3 Kreatin 

 
Becque et al. (2000) lyckades påvisa i sin studie att individer som blev 

tilldelade att styrketräna med ett dagligt intag av kreatin ökade i muskulär 

styrka och muskelmassa jämfört med den grupp som fick träna utan tillskott 

av kreatin. Kreatin associeras framför allt med styrkeidrotter och prestationer 

som kräver explosivitet. Enligt Greenhaff et al. (1994) använder kroppen sig 

av ATP för att utvinna energi och med hjälp av supplementering av kreatin 

kan man förhöja sina kreatinfosfatnivåer vilket direkt innebär att man kan 

prestera bättre i situationer som kräver explosivitet och styrka. Dessvärre har 

kreatin inte en akut verkan och måste konsumeras på en regelbunden basis 

för att ge effekt enligt Bloomer et al. (2010). I Rampage™ är 

kreatininnehållet runt 5 gram per rekommenderad dosering.  

 

2.4 Citrullinmalat 

 
Citrullin ingår i kroppens förbränningsprocess som kallas för 

citronsyracykeln. Citronsyracykeln är en del av förloppet där maten vi äter 

övergår till energi i cellerna. Det är i just citronsyracykeln som citrullin 

omvandlas till aminosyran arginin. 
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Tillskott av citrullinmalat under 15 dagar har visat på en förbättrad 

produktion av ATP med 34 % under fysisk aktivitet och bättre återhämtning 

(Helms et al. 2014). 

 

2.5 Pyruvat 

 
Enligt Stanko et al. (1990) kunde en klar signifikant prestationshöjning ses 

hos de individer som fick ett tillskott av pyruvat i uthålligheten jämfört med 

den kontrollgrupp som inte blev tilldelade något verksamt ämne. Mindre 

doser verkar vara effektlösa. 100g/dag är att rekommendera för att påvisa 

effekt (Jeukendrup & Gleeson, 2010). 

 

2.6 Koffein 

 
Enligt ACSM är koffein ett av de vanligaste prestationshöjande tillskotten 

som idag tas i samband med idrottsliga prestationer. Ett intag av koffein (3-9 

mg/ kilogram kroppsvikt) innan en idrottslig prestation ökar förmågan att 

prestera i uthållighetsidrotter men även i prestationer som kräver kort men 

hög intensitet. Det bör nämnas att höga halter koffein är dopingklassat i 

många idrotter men atleter godkänns att tävla med en halt koffein som 

motsvarar en normal dosering kaffe. 

Man har också lyckats påvisa att koffein kan agera som smärtstillande, 

troligtvis genom att blockera adenosin-receptorer.  

Enligt Spradley (2012) ökar transmissionen mellan nerv och muskel när man 

intar koffein. Koffeinet har sin så kallade ”peak” efter 60 minuter och en 

halveringstid på 2-10 timmar. Man har till och med sett att koffein påverkar 

muskulär uthållighet i små doser. Detta beror på ökad rekrytering av 

muskelfibrer och förbättrad kognitiv förmåga. Koffein leder till ökad 

fettförbränning och sänkt nedbrytning av muskel-glykogen som då kan vara 

till fördel inom uthållighetsidrotter (Jeukendrup & Gleeson, 2010). 
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2.7 Magnesium 

 
Magnesium är viktigt för normal muskelkontraktion, elektrolytbalans och 

proteinsyntes. Magnesium är en essentiell ”cofactor” till över 300 enzymer 

som är inblandade i biosyntetiska processer. Magnesium är nödvändigt för 

underhållet av elektrisk potential i musklerna och är viktig för neuromuskulär 

koordination. Rekommenderat dagligt intag (RDA) av magnesium är 420 mg 

för män och något mindre för kvinnor (Jeukendrup & Gleeson, 2010). När 

det gäller magnesium och prestation påstår Newhouse & Finstad (2000) att 

redan tränande individer inte påverkas nämnvärt. Däremot dras slutsatsen att 

personer som inte tränade, kan påverkas mer fördelaktigt av supplementering 

av magnesium och kan då öka i muskulär uthållighet och styrka.  

 

2.8 Zink  

 
Zink är en mineral som har en viktig funktion på kroppens immunförsvar, 

delaktig i transkription av DNA samt nödvändig för att kroppen ska kunna 

upprätthålla en god proteinsyntes (Jeukendrup & Gleeson, 2010).   

Prasad et al. (1996) kom fram i sin studie att zink har ett starkt samband med 

det manliga könshormonet testosteron. I vissa fall kan man se en dubblering 

av detta hormon ifall zink ges till individer som inte får i sig tillräckligt av 

detta genom kosten. Slutsatsen som dras är att zink spelar en otroligt viktig 

roll i tillverkningen av testosteron. Rampage™ innehåller zink (25 milligram 

per dos), vilket då i längden skulle innebära att detta hormon kan öka till 

normala nivåer hos individer som då har låga nivåer. Högt intag av zink är 

inte heller att rekommendera eftersom att det kan påverka immunförsvaret 

negativt (Jeukendrup & Gleeson, 2010). 
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2.9 Taurin 

 
Taurin är en aminosyra som är förekommande i kroppens alla muskler men 

störst koncentration av denna aminosyra finner man i hjärta och hjärna. 

(Jeukendrup & Gleeson, 2010). Det spekuleras en hel del hur denna 

aminosyra kan spela en viktig roll i prestationen hos idrottare. I dagsläget är 

detta ämne relativt dåligt utforskat därför kan inga vetenskapliga slutsatser 

dras att taurin skulle påverka prestationen positivt. Det som man vet är att 

taurin är en antioxidant som då kan skydda muskelcellerna när de utsätts för 

hårt arbete (Wrigth et al., 1986: Dawson et al., 2002). Man har även kunnat 

se att taurin spelar en roll i den osmotiska aktiviteten, det vill säga cellens 

förmåga att reglera det inre trycket (Lehmann, 1989). Om detta skulle 

stämma skulle det innebära att taurin har en betydande roll på prestationen 

särskilt över tid, men som tidigare nämnt behövs det mer forskning kring 

taurin och dess påverkan på kroppen och inte minst prestationen.    

 

2.10 Trimethylglycin (TMG/ Betain) 

 
Betain är ett ämne som bland annat finns naturligt i sockerbetan, på senare tid 

har man upptäckt att detta ämne kan som tillskott öka prestationen hos 

idrottare, både i uthållighet och också styrkeidrotter. Lee et al. (2010) såg i 

sin undersökning att ett tillskott av betain under 14 dagar ökade signifikant 

kraftutvecklingen i bänkpress, både i dynamisk och isometrisk kraft. 
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Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka muskulär uthållighet hos män i 

åldern 18 och uppåt under påverkan av preworkout-produkten Rampage ™.  

 

Hypotes 

 

Att Rampage™ påverkar muskulär uthållighet positivt (deltagarna kommer 

att kunna utföra fler repetitioner knäböj, armhävningar och sit-ups efter ett 

intag av PWO kontra placebo).  

 

Frågeställning 
  

Hur påverkar preworkout-produkten Rampage™ antalet repetitioner i 

övningarna knäböj, armhävningar och sit-ups hos män i åldern 18 och uppåt? 
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4. Metod 

4.1 Studiedesign 

 
Eftersom att vi var två stycken som genomförde experimentet kunde en av 

oss agera testledare och en instruktör. Att vara testledare innebar att man 

slumpmässigt blandade antingen PWO eller PL till deltagarna, sedan agerade 

passivt under experimentet och förde protokoll för tid och antalet repetitioner 

som utfördes av deltagarna. Den andre personen fick agera instruktör och 

vägledde deltagarna genom experimentet, korrigerade teknik, coachade samt 

förklarade vad som förväntades av deltagaren.  

 

Experimentet skedde vid två tillfällen och hade en dubbelblind studiedesign, 

vilket innebär att både instruktören och deltagaren var helt omedvetna om 

vilken behandling deltagaren fått (PWO/PL). Ett lämpligt upplägg för oss 

eftersom att vi inte ville att yttre faktorer skulle påverka vårt resultat, det var 

inte önskvärt att deltagaren eller instruktören skulle veta vilken behandling 

som getts eftersom att de subjektiva förväntanseffekter som då kan uppstå 

kan vara tillräckligt för att påverka deltagarens prestation.  

 

Vid det andra tillfället skedde en så kallad cross-over, deltagarna som tidigare 

fått en PWO-behandling fick istället en PL och vice versa. 

 

4.2 Vad mättes? 

 
Vi ville undersöka muskulär uthållighet i tre olika styrkeövningar. Det som 

mättes är antalet repetitioner. Knäböj med viktstång(20kg), armhävningar och 

kontrollerade sit-ups med fötterna upphöjda på en pall. Dessa övningar finns 

mer utförligt beskrivna i 4.7. Det favoriserades övningar med egen 

kroppsvikt, för att minimera skaderisken och för att använda oss av övningar 
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våra deltagare kunde hantera. Övningar med egen kroppsvikt har även lägre 

skaderisk och kräver mindre utrustning för instruktör/testledare. Övningen 

knäböj valdes att göra med skivstång för det är troligt att repetitionsantalet 

annars skulle bli så högt att det är svårt att dra slutsatser kring muskulär 

uthållighet, snarare då att utmattning skulle vara en produkt av det aeroba 

energisystemet och inte hjälpa oss i det vi vill mäta. Att köra med skivstång 

gav deltagaren större möjlighet att jobba med mer muskler och snabbare 

utmattning.  

 

4.3 Material 

 
Centrum för idrott och hälsa med medhavande utrustning som skivstång, 

hjälpmedel för korrigering av teknik, hälsa och standardiseringsprotokoll, 

kroppsvåg Vetek TI-1200, måttband, löpband Rodby 2500E, träningscykel, 

dator, Word 2010, Excel 2010 och IMB SPSS version 21, Eleiko skivstång 

20kg och handräknare från Clas Ohlson.  

 

Andra saker vi själva införskaffat är produkten Rampage™ samt en 

ogenomskinlig flaska där vi blandade vår PWO/PL. Fun Light Wild Berries 

och Coop Lime/Kiwi och stevioglykosider(ICA Sötströ) användes för 

placebodrycken. Lika stor mängd sötströ användes i både dryckerna.   

  

4.4 Urval 

 
Enligt Thomas et al. (2011) är det viktigt att populationen som ska bli 

undersökt har ett så kallat karaktärsdrag, vilket innebar att deltagarna i 

undersökningen var män som redan tränar på friskvårdsanläggningar samt 

hade en uppfylld ålder på minst 18 år. Den bestämda åldersgränsen grundar 

sig på de rekommendationer som finns uppsatta när det gäller brukande av 

kosttillskott och därför tilläts inga yngre deltagare vara med. I denna studie 
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påträffades aldrig några deltagare som hade hälsoproblem (hjärt-

kärlsjukdom) och därför behövdes inga deltagare exkluderas eller nekas för 

att delta.  

 

4.5 Testtillfället 

 
Experimentet delades upp vid två tillfällen, där kravet var minst 48 timmars  

mellanrum så att musklerna får tid att återhämta sig tillräckligt. 2 deltagare 

väntade som längst upp till en vecka för att träningsvärken skulle få tid att 

försvinna. Deltagarna kontaktades först med en deltagarinbjudan med all 

väsentlig information för vår studie (se bilaga 1). Utifrån detta kunde ett test 

bokas hos oss. 8 av deltagarna kom tillsammans i par, fast när väl testet 

genomfördes fick den andra vänta i ett separat rum för att inte påverka den 

andra deltagaren. När väl deltagarna hade genomfört ett test bokades nästa 

test omedelbart in några dagar senare samma tid på dygnet för att då ge 

deltagaren identiska förutsättningar som tillfället innan.  

 

Innan deltagarna kom till testplatsen förberedde vi alla övningar och såg till 

att allting fanns på plats. Det bestämdes även vem som skulle vara testledare 

och instruktör. Testledaren fick blanda drycken efter att ha slumpat fram om 

behandlingen ska vara PWO eller placebo. Direkt när deltagaren kom fick 

han konsumera produkten i en svart flaska utan att kommentera smak eller 

konsistens, så att instruktören inte kan lista ut vilken behandling deltagaren 

fick. I väntan på att produkten skulle bli verksam i kroppen fylldes ett hälsa 

och standardiseringsprotokoll i tillsammans med deltagaren (se bilaga 2). 

Efter intag och skrivning av protokollet gavs en genomgång av övningarna 

och vad som förväntas under testet. Detta gjordes vid båda testtillfällena för 

att undvika eventuella missförstånd som annars lätt kan uppkomma. 
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50 minuter efter intag av behandling fick deltagarna välja en 

uppvärmningsövning de kände sig bekväma med, cykling (arbete 50watt i 10 

minuter, 60 Rpm) eller löpband (10 minuter promenad i 5-6km/h). 

Väntetiden grundar sig på den rekommenderade tiden tillverkarna av 

Rampage™ anger på burken. Hastigheterna valdes noggrant ut efter att 

belastningen skulle på borgskalan ligga mellan 10-12 (lätt belastning). 

Motivering till varför en uppvärmning var ett moment i testet är på grund av 

för att minska skaderisk och öka prestationsförmågan. Uppvärmning har 

betydande effekter på hur väl man presterar då man värmer upp leder och 

muskler, aktiverar nervsystemet och blir mentalt redo för uppgiften 

(Annerstedt & Gjerset, 1997). 

 

Första övningen var knäböj, där fick deltagarna köra med en skivstång(20kg) 

på axlarna. Deltagarna med lite sämre teknik fick hjälp av ett redskap i from 

av en kil som höjer hälarna vilket underlättar att behålla en upprätt hållning 

under övningen. Instruktören hjälpte alltid deltagarna av med stången.  

Andra övningen var armhävningar. Där fick deltagarna göra övningen tills 

nedre delen av bröstmuskulaturen nuddade en viktplatta. En minuts vila 

mellan seten. Vid sit-ups fick instruktören hjälpa deltagaren att ”hålla fötterna 

på plats”. Testomgång två skedde identiskt vid samma tid på dagen under 

liknande förutsättningar, tidsspannet som deltagarna testades var mellan 

klockan 08:00-17:00.  En deltagare hade alltid samma testledare och 

instruktör.  

Skillnaden på tillfälle ett och två var då att det skedde en cross-over, där om 

deltagarna vid första tillfället fick placebo istället fick en pre-workout och 

vice versa.  

 

4.6 Standardisering 
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Vi har jobbat med standardisering genom att försöka efterlikna testtillfälle ett 

med testtillfälle två. Under första tillfället frågade vi deltagaren om gårdagens 

fysiska aktivitet, sömn och intag av kost och kosttillskott (se bilaga 2). Detta 

protokoll var för vår egen skulle då vi kunde ha god koll på hur deltagarna 

levt det senaste dygnet. Med den informationen kunde vi be deltagaren att 

simulera ungefär liknande förutsättningar till nästa tillfälle. Mängden vätska 

och PWO skulle också vara identisk vid första och andra tillfället. För att en 

studie ska kunna generaliseras är dessa komponenter viktiga enligt Bellardini 

et al. (2009:28). Instruktören hade även ansvar under testtillfällena att teknik, 

uppvärmning, intensitet och hastighet i vilket övningarna utförs är liknande 

föregående testtillfälle. Deltagarna ombads även att undvika koffein, 

ansträngande fysisk aktivitet, mat och nikotin tre timmar före testet.  

Utöver testernas gång justerades även temperaturen till 18.8 grader Celsius. 

Det var temperaturen vid vår första testsituation och det fick bli baslinje för 

all andra. Luftfuktigheten var på 26±3% under alla tester. Detta för att 

minimera klimatets effekt på den fysiska prestationsförmågan och få 

identiska testsituationer.  

 

4.7 Uthållighetstesterna 

 

Knäböj med skivstång 

  
Denna övning är vald för att kunna mäta testpersonernas uthållighet i framför 

allt M. Quadriceps Femoris, M. Biceps Femoris, M. Semitendinosus, M. 

Semimembranosus, M. Gluteus Maximus- Medius och Minimus och M. 

Sartorius (Framsida och baksida lår samt sätesmuskulaturen).  

Utgångspositionen ser ut på följande sätt att testpersonen börjar med att ha 

fötterna i en axelbred stans, möjligen aningen bredare om denne så önskar. 

Innan personen börjar med att sänka sin kropp mot golvet placeras händerna 

på stången. Testpersonen börjar sedan böja i knäleden samtidigt som denne 
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sänker sin sätesmuskulatur mot golvet (som att denne skulle sätta sig på en 

stol). Viktfördelningen ska ligga på hela foten och skulle det föreligga en 

svårighet med att utföra övningen på ett korrekt sätt kan därför en liten 

förhöjning placeras under hälen, för att kunna bevara den goda hållningen. 

För att en repetition ska bli godkänd så ska lårbenet vara parallellt med golvet 

och instruktören kontrollerar detta genom att ställa fram en pall/ bänk alldeles 

intill testpersonen för att kunna godkänna repetitionen. När instruktören 

godkänner djupen på utförandet (ca 115° i knäleden) säger denna omedelbart 

till och testpersonen kan trycka ifrån med vikten på hälarna. Det tempo som 

kommer att följas strikt är 20X0 vilket innebär att det ska ta 2 sekunder att 

sänka kroppen från toppläget till bottenläget, sedan vänder testpersonen 

direkt i bottenläget för att sedan explosivt trycka ifrån för att återgå till 

startpositionen. Detta räknas som en godkänd repetition.   

 

Armhävningar 

 
Denna övning är vald för att mäta uthålligheten i framför allt M. Pectoralis 

Major, M. Deltoideus och M. Triceps Brachii (Bröst, axlar och baksidan av 

överarmen). 

Övningen startar med att testpersonen intar en position där fötterna och 

händerna är i kontakt med golvet. Händernas placering är viktig och ska 

därför vara lite bredare än axelbrett. Testpersonen höjer nu upp kroppen så att 

den från sidan är rak som en planka, detta görs genom att spänna mag-, rygg 

och sätesmuskulaturen. Ifall deltagaren hade svårt med detta korrigerade 

instruktören detta omedelbart. Armarna är nu raka och detta utgör då 

startläget för en korrekt armhävning. Därefter sänker testpersonen kroppen 

kontrollerat genom att samtidigt böja i arm och axelled ända till bröstet 

nuddar vid golvet, då trycker testpersonen ifrån med en explosiv rörelse för 

att komma tillbaka till utgångsläget. Detta räknas då som en repetition. För 

att alla repetitioner ska bli godkända kommer instruktören att vara närvarande 
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vid genomförandet och räkna de godkända repetitionerna. Likaså här gäller 

samma tempo som vid knäböjen, 20X0, vilket innebär 2 sekunder ner och så 

snabbt tempo som möjligt på uppvägen utan paus i toppläget. 

 

Sit-ups med upphöjda ben 

 
Denna övning är för att mäta uthålligheten hos testpersonernas 

magmuskulatur (framför allt i M. Rectus abdominis) 

Övningen går till på följande sätt att testpersonen lägger sig ner på ryggen, 

lyfter upp sina fötter på en pall/ bänk. Instruktören tar här tag i personens 

skenben så att testet blir identiskt för alla och inget fusk kan uppstå där det 

annars är lätt att personen gungar. Nu är det testpersonens magstyrka som 

testas då denne ska resa på överkroppen för att försöka nå sina lår med 

armbågarna. Här är det även instruktören som säger till om repetitionen är 

godkänd eller inte. Tempot är här samma som vid tidigare övningar, 20X0. 

Explosivt när denne ska försöka nå sina fötter, och kontrollerad rörelse på 2 

sekunder ner till startpositionen.   

 

4.8 PWO 

 
Efter en marknadsundersökning där vi skickade ut mail till 

svensktkosttillskott.se visade det sig att det är produkten Rampage™ som 

säljer bäst och är mest omtyckt. Produkten är även listad som Sveriges mest 

sålda på www.pwo.nu. Eftersom att den var och är mest populär valdes denna 

att användas i studien. Den innehåller de vanligaste de ämnen som man 

vanligtvis ser i en PWO.  

 

4.9 Placeboprodukten 

 
Placebon bestod av 1 dl Fun Light Wildberries och 1,2 dl Coop Lime/Kiwi-

saft. För att ge drycken grusigare konstistens adderades 2 msk sötströ. Allting 
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blandades i en stor svart vattenflaska med cirka 2,5 dl vatten. Rampage™ har 

en distinkt syrlig kemisk smak som ger en annorlunda konsistens än vanligt 

vatten, så för att deltagarna inte skulle lista ut att det var Rampage™ 

blandade vi även ut PWO med 1 dl Wildberries och 1,2 dl Coop Lime/Kiwi, 

denna dryck blandades ut med 3 dl vatten. Senare i studien använde vi 

mindre vatten (2 dl).   

 

För att ytterligare säkerställa att inte våra deltagare listar ut vilken som är 

PL/PWO så tror våra deltagare att de ska testa två olika sorters PWO. Detta 

för att deltagarna inte ska kritiskt granska smaken på drycken och själva 

resonera kring vilken av dryckerna som är PWO/PL. 

 

4.10 Databearbetning 
 

All data samlades in skriftligt under testtillfället. De värden som skrevs ner 

var antalet repetitioner på varje set och övning. För att undvika eventuella fel 

i räkningen som annars lätt uppstår av den mäskliga faktorn, var testledaren 

alltid utrustad med en så kallad handräknare. Denna systematik ansågs som 

det smidigaste och säkraste hjälpmedlet för att eliminera felräkning som 

annars förr eller senare uppkommer. När alla tester var genomförda 

sammanställdes allt i Microsoft Excel 2010. Detta gjordes genom att allt som 

var antecknat från testet transkripterades till siffror i en tabell. Genom denna 

tabell gavs en god överblick hur deltagarna hade presterat och det 

underlättade uppfattning hur testet hade gått. Under inmatningen hade vi 

alltid en observatör bredvid den som skrev in all data i Excelfilen. Ytterligare 

en åtgärd som ansågs vara av betydande del är ifall fel siffror skulle skrivas 

in på fel ställe. Detta undveks för att låta en utomstående person dubbelkolla 

allt som matats in i Exceldokumentet från ursprungspapperna för att 

säkerhetsställa att inmatningen hade skett på ett korrekt sätt. När väl alla 
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siffror var inmatade och kontrollerade summerades alla de tre seten för 

respektive övning och deltagare. I Excel räknades alla medelvärden ut samt 

standardavikelser med hjälp av dess inbyggda formler.  

 

För vidare uträkningar har vi använt oss av IBM SPSS Statistics 21 där det 

första vi gjorde var att ta reda på om vår data var normalfördelad eller inte. 

Det vi kom fram till var att den inte var normalfördelad, vilket ledde till att vi 

var tvungna att utföra ett icke-parametriskt test (Mann-Whitney U-Test). 

Detta gjordes genom att från överst på menyn välja ”Analyze”  ”Non-

parametric Tests” ”Legacy Dialogs” ”2 Independent Samples”. Nu var 

det möjligt för oss att göra ett ”Two Independent Samples Tests”. Nästa steg 

var att lägga in ”Reps” som testvariabel, därefter lades ”Behandling” in som 

gruppvariabel. Då fick vi definiera de två grupperna som vi ville jämföra 

(PWO och PL), alltså behandling 1 (PWO) som 1 och behandling 2 (PL) som 

2, sedan på knappen ”Continue” Därefter klickades rutan ”Mann-Whitney U” 

i för att sist trycka på ”OK”. När vi kommit såhär långt tolkades resultatet 

som kommit upp, därefter skrevs de värden som var av intresse av, alltså 

”Asymp. Sig. (2-tailed)” vilket förklarade för oss vilket p-värde vi fått fram. 

Härifrån gjordes allt om, fast istället för att ha PWO och PL som behandling 

ville nu vi jämföra testtillfälle ett och två med varandra och slutligen hade vi 

fått fram pålitliga p-värden som kan avläsas i Tabell ett och två i 

resultatdelen. Tabellerna har gjorts i Microsoft Word 2010 då vi redan var väl 

bekanta med denna funktion så var det därför lämpligt att utnyttja denna 

befintliga kunskap. 

 

4.11 Etiska överväganden  

 
Under arbetets gång har vi tagit hänsyn till de fyra grundläggande 

forskningsprinciperna som finns inom etiken. Detta är enligt vetenskapsrådet 

(n.d) en mycket viktig aspekt för att forskningen ska vara etisk hållbar. Dessa 
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fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

  

Alla våra deltagare fick både vid introduktionsbrevet och vid första 

testtillfället information om vilka rättigheter de har när de deltar i 

experimentet. De fick när som helst avbryta utan att ange någon anledning 

och all information kring deras identitet behandlas helt anonymt. De fick 

även reda att två olika PWO kommer att brukas och vilka övningar som 

kommer göras. Det kanske går att diskutera kring om det är etiskt försvarbart 

att ”lura” våra deltagare med PWO/PL. Men våra deltagare visste att de 

någon gång kommer att bruka PWO under experimentet så vi anser ändå att 

det är etiskt försvarbart eftersom att deltagarna fick ta del av studiens syfte 

innan de påbörjade sitt deltagande.  

 
För att säkerställa att deltagarna var i god form fick de skriva en 

hälsodeklaration som var kombinerad med ett standardiseringsprotokoll vi 

designat själva(se bilaga 2) där de fick skriva på ett godkännande till studien 

och dess premisser.  

 

Flaskan som drycken dracks ur diskades och desinfekterades mellan varje 

deltagare för att upprätthålla god hygien.  

 

4.12 Bortfall  

 
Holme & Solvang (2012) säger att det i en undersökning är viktigt att göra 

bortfallet så litet om möjligt, i denna studie blev det inget bortfall på 13 

deltagare. 

 

4.13 Källkritik 
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De databaser vi har tagit studier ifrån PubMed, Google Scholar och 

OneSearch. Anledningen till varför äldre studier har inkluderats i vårt arbete 

beror på den enkla anledningen att vi har behövt komplettera med forskning. 

Vi ansåg ändå att det var lämpligt att backa upp med någon forskning än 

ingen alls. Vi har i första hand förlitat oss på primärkällor och studerat 

referenslistor i studier som inte är primärkällor. Vi har bara använt 

vetenskaplig facklitteratur och endast Internetkällor vid något specifikt 

behov. 

 

 

 

5. Resultat 

Tabell 1: Tabellen beskriver medelvärde och standardavvikelse för antal 

gjorda repetitioner i alla övningar, knäböj, armhävning, respektive sit-ups 

beroende på behandling. 

 Rampage™ 

(PWO) 

Placebo 

(PL) 

Antal (n) P-värde  

Alla övningar 

 

303±178 319±143 n=13 p=0,858  

Knäböj 

 

175±75 182±65 n=13 p=0,644  

Armhävning 

 

70±30 76±30 n=13 p=0,590  

Sit-ups 57±19 60±19 n=13 p=0,590  

      

 

Som det går att avläsa i tabellen ovan finns det ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna PWO och PL i någon av de enskilda övningarna 

eller sett över det totala (p>0,05).  

 

Alla övningar är summan av alla repetitioner som utfördes under ett tillfälle. 

Här kan det avläsas att p-värdet (p=0,858) är nära 1 vilket tyder på att det inte 
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är någon signifikant skillnad mellan variablerna Rampage™ (PWO) och 

placebo (PL).  

 

I övningen knäböj klarade deltagarna att utföra tre set med 175 repetitioner 

när de intagit PWO medan de gjorde tre set med 182 repetitioner när de blivit 

tilldelade PL vilket inte var visade någon signifikant skillnad (p=0,644).  

 

Övningen armhävning visar även här att det inte finns en signifikant skillnad 

i antal repetitioner när deltagarna blev tilldelade de två olika dryckerna (PWO 

och PL). Antal repetitioner som deltagarna klarade av att utföra efter PWO är 

70 stycken i tre set respektive 76 repetitioner vid PL. 

 

Vid övningen Sit-ups lyckades deltagarna att utföra 57 repetitioner efter ett 

intag av PWO respektive 60 repetitioner efter intag av PL. Likaså här finns 

ingen signifikant skillnad (p=0,590) men det kan ändå tolkas som en liten 

svag trend. 

 

Tabell 2: Tabellen beskriver medelvärde och standardavvikelse för antal 

gjorda repetitioner i alla övningar, knäböj, armhävningar, respektive sit-ups 

vid de två olika testtillfällena (TF).  

 Testtillfälle  

1 

Testtillfälle 

2 

Antal (n) P-värde  

Alla övningar 

 

302±153 319±186 n=13 p=0,626  

Knäböj 

 

173±165 184±199 n=13 p=0,959  

Armhävning 

 

70±30 76±30 n=13 p=0,572  

Sit-ups 58±18 60±20 n=13 p=0,590  

      

 

 

I tabellen ovan är det klart och tydligt att det inte föreligger någon statistisk 

signifikant skillnad mellan TF 1 och TF 2 i något av de undersökta fallen 

(alla övningar eller för de tre specifika övningarna) (p>0,05). Intressant att 
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notera att 10 av 13 deltagare fick PL-behandling slumpmässigt vid andra 

tillfället.  

 

I alla övningar kan man se ett högre antal repetitioner vid TF 2 kontra TF 1, 

men det är inte tillräckligt många för att det ska bli en signifikant skillnad. 

Däremot kan man uppfatta en tendens eller trend till att deltagarna presterade 

bättre under TF 2 jämfört med TF 1. 

 

Övningen knäböj fanns ingen signifikant skillnad mellan TF1 och TF2 i antal 

repetitioner (p= 0,959).  

 

Däremot på de två sista övningarna (armhävningar och sit-ups) kan det tolkas 

som att det ligger en trend i att det blev fler genomförda och godkända 

repetitioner under TF 2 jämfört med TF 1 (p=0,572 för armhävningar) och 

(p=0,590 för sit-ups).  

  

 

  

 

6. Diskussion 

Studerar man vad Rampage™ innehåller kan man se att många av de tillskott 

som finns i produkten inte har någon akut verkan på brukaren de första eller 

första träningspassen. Utan de förväntade effekterna på muskulär uthållighet 

kommer först efter en så kallad uppladdningsfas, där man kontinuerligt under 

en tid brukar produkten. Att ha kunskap om detta kan vara relevant om man 

planerar att ta produkten under tävling eller under enstaka tillfällen för att 

tillfälligt öka sin prestationsförmåga. Men kan man förklara vad det beror på? 

Utgår man från ovanstående kan det förklara varför vi inte såg signifikant 

skillnad mellan PWO/PL. Man kan i tidigare forskning se att många av de 
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ingredienserna Rampage™ innehåller sägs vara mer effektiva över tid med 

kontinuerligt bruk. Detta gäller specifikt då ß-alanin, kreatin och 

citrullinmalat. Alla dessa är väsentliga för att öka prestationen och är nyckel-

ingredienser i en PWO. (Hill et al. 2007: Helms et al. 2014: Bloomer et al. 

2010).  

 

Det finns andra ämnen i Rampage™ som borde ha en mer akut verkan men 

eftersom att det saknades signifikant skillnad mellan grupperna kan det ses 

som att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan PWO och 

placebo. Ett av dessa ämnen är koffein, som har en verkan på centrala 

systemet och är i sin” peak” efter bara en timme. Detta borde ha påverkat 

prestationen men man kunde se i standardiseringsprotokollet att sju av tretton 

deltagare redan druckit kaffe samma dag. Dessa deltagare antogs därmed inte 

ha påverkats lika starkt av preparatet som de hade kunnat göra om de var helt 

nollställda (Jeukendrup, 2010).  

 

 

Vissa ingredienser borde visat effekt men det kan finnas förklaringar till 

varför de inte gjorde det. Tyrosin, till exempel, som har effekt på 

uppmärksamhet och reaktionsförmåga (Jeukendrup, 2010). Denna effekt 

märktes hos deltagarna då de gärna beskrev hur ”peppa”, pigga och 

motiverade de kände sig. Detta kan också såklart bero på förväntanseffekter 

och det är inte helt orimligt att tänka sig det eftersom att vi märkte liknande 

symptom i placebo-gruppen. Där en speciellt, men flera stycken i mindre 

bemärkelse, hade svårt att sitta still och var övertygade om att de fått en 

PWO-behandling när de i själva verket bara fått saft och sötströ. De upplevde 

även parasthesia (stickningar i kroppen, en biverkning av ß-alaninet) och ville 

bara sätta igång med testet. Den här motivationen var dock inte tillräcklig till 

att höja prestationen ifall den inte påverkade båda grupper liknande, men det 

skulle betyda att förväntanseffekterna är större än själva behandlingen. Det är 
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också troligt att utefter detta anta att en ökning av repetitioner skedde för 

båda grupperna jämfört med om de inte fått någon behandling alls. Hade 

deltagarna vetat exakt vilken behandling de fick, i till exempel en 

undersökning med bara en baslinje-mätning och en med PWO-behandling är 

det kanske ett rimligt antagande att PWO-gruppen skulle göra fler 

repetitioner. Kanske är det tack vare dessa förväntanseffekter PWO har blivit 

så populärt, eftersom att alla pratar om det som om att det vore otroligt och i 

själva verket är förväntan av produkten starkare än självaste produkten.  

 

Men åter till ingredienserna. Annat mindre relevant innehåll verkade också 

verkningslösa på den direkta och akuta effekten av produkten. Pyruvat till 

exempel kräver enligt Stanko et al.(1990) en uppladdningsfas för att visa 

förbättringar i muskulär uthållighet och kräver dessutom betydligt större 

doser än vad som finns i varje dos för att visa någon betydande effekt enligt 

Jeukendrup (2010). Rampage™ innehåller även mineralerna zink och 

magnesium som har en viktig roll i muskulär funktion rent allmänt. 

Magnesium har troligtvist inte någon effekt på muskulär uthållighet om 

kvoten för RDI redan är uppfylld, samma sak gäller zink som inte riktigt blir 

relevant förens träningsvolym blir mycket högre och kroppen får större behov 

för mineralen(Jeukendrup, 2010). Ingrediensen taurin är svår att dra slutsatser 

kring eftersom dess effekter fortfarande inte är dokumenterade och inte är 

bevisade i någon klinisk studie. Man kan därmed anta att taurin är helt 

verkningslöst på muskulär uthållighet tills motsatsen är bevisad. 

 

Som man kan se i resultatsektionen gjordes statistiska analyser på testtillfälle 

1 och 2. Detta för att vi inte såg någon signifikant skillnad mellan PWO och 

PL och vi ville undersöka vad det kan bero på. Det vi såg var en ”pytteliten” 

trend åt det andra hållet, att deltagarna presterade bättre under placebo-

behandlingen. Detta kan såklart förklaras av slumpen men vi noterade i 

protokollet att 10 av 13 deltagare fick placebo vid andra testtillfället. Det kan 
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förklara varför antalet repetitioner under PL var högre än vid PWO. Kanske 

kände sig deltagarna under andra tillfället mer bekväma i situationen och de 

kanske till och med utvecklat en strategi till hur dem ska göra mer 

repetitioner under andra omgången. Kanske har de tänkt på att de ska slå sitt 

gamla rekord, de fick aldrig veta sina resultat men det stoppade inte dem från 

att räkna själva. Det är lätt att bara undersöka data och säga att de som fick 

placebo hade bättre resultat men detta kanske egentligen beror på att 

deltagarna förbättrats till andra testtillfället. Men det kan också vara så att 

effekterna av placebo är så starka att de jämnar ut resultaten med PWO 

(Lindheimer et al. 2015).  

 

Med allt det sagt finns det ett par studier som dokumenterat förbättringar av 

träningsresultaten över tid med hjälp av olika pre-workout produkter med 

liknande innehåll som Rampage™. Man har som sagt sett ökningar i styrka, 

muskelmassa, större aktivering av muskelfibrer, ökat antal satellitceller och 

allmänt förbättrade träningsresultat. (Lowery et al. 2013: Shelmadine et al. 

2009: Ormsbee et al. (2012). Detta är ingenting vi kan styrka eller motbevisa 

med hjälp av denna studies resultat, vad man kan säga dock är att man inte 

bör förvänta sig resultat av pre-workout första dagen av intag på övningarna 

knäböj, armhävningar och sit-ups. Vår hypotes att Rampage™ har effekt på 

muskulär uthållighet i antalet repetitioner under styrketräning är fortfarande 

under prövning.  

 

7 Metoddiskussion 

Om våra resultat är realistiska kan bero på några faktorer. Det är rimligt att 

ponera att ”Hawthorne effekten” har påverkat deltagarna(Nelson et al. 

2011). Alltså, att forskarnas närvaro gjorde så att deltagarna presterade 

annorlunda. Det var önskvärt att deltagarna skulle prestera maximalt och all 
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ökning betraktades därmed som något positivt för studiens resultat. 

Deltagarna skulle jobba tills det absolut inte gick att utföra mer arbete och om 

forskarens påverkan hjälpte med det är det bara positivt för att stärka 

hypotesen. Med det sagt kan ju situationen också haft negativ inverkan på 

deltagarna, att dem förväntades prestera i sitt absolut maximala i en kanske 

obekväm och främmande miljö. Standardisering under sådana här experiment 

blir därmed extremt viktigt och nästan väsentligt för att skapa trovärdiga 

resultat. Man bör därmed ta med sig att antal repetitioner och prestationen 

under testtillfället inte är lika intressanta som att undersöka om det finns 

skillnader mellan grupperna.   

 

Det känns också relevant att diskutera kring om våra resultat är 

generaliserbara för den större delen av befolkningen. För att göra det måste 

man utgå från vilka människor man undersökt. Majoriteten av våra deltagare 

tränar styrketräning, det var önskvärt eftersom att det är dessa som i regel 

brukar PWO enligt vår marknadsundersökning och eftersom att de behärskar 

tekniken som krävs för att göra testerna på ett korrekt sätt. Men det betyder ju 

också att våra resultat egentligen bara är generaliserbara för den typen av 

individ, alltså någon som styrketränar och behärskar teknik och som vet hur 

man tränar till muskulär utmattning. Det betyder såklart inte att PWO inte har 

någon effekt på andra individer, de fysiologiska förändringar som sker vid 

behandling finns ändå där. Det kanske är så att de som redan tränar 

styrketräning svarar bättre eller sämre för dessa effekter (Nelson et al. 2011). 

 

Det finns många variabler som kan påverka mätandet av styrketräning. I vårt 

fall kan tekniken på hur deltagarna gjorde övningarna vara en felkälla. 

Antalet repetitioner i knäböj bland annat, påverkas direkt av hur djupt 

deltagarna kunde gå. Kortare djup och längre mikro-vila mellan 

repetitionerna minskade ”time under tension”, muskulär utmattning och gav 

mycket fler repetitioner. Använde deltagaren denna teknik ökade antalet 
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repetitioner i princip trefaldigt och det blir svårt att bedöma om utmattningen 

berodde på något annat som exempelvis kondition eller uttråkning. Vi ville 

heller inte korrigera tekniken för sent in i övningen eftersom att den 

omgången då inte skulle vara jämförbar med nästa testtillfälle.  

 

Även under armhävningar kunde tekniken fallera när deltagarna tröttades ut, 

vi kunde där inte heller korrigera tekniken mer än genom verbal coachning. 

Vi resonerade att ser situationen liknande ut nästa gång för samma deltagare 

borde man kunna göra bedömning utifrån prestation, även om tekniken inte 

var perfekt. 

 

Övningen sit-ups var lättast att göra korrekt eftersom att övningen isolerar 

magmuskulaturen så bra. Repetitionen var inte godkänd förens armbågar fick 

kontakt med översida lår och övningen går i princip inte att fuska på. Trots 

detta gav inte övningen statistisk skillnad mellan grupperna (p=0,590).  

 

Enligt Murray(2013) kan vätskebalansen i kroppen påverka prestationen 

avsevärt. Det fanns ett sätt för oss att testa vätskenivån på våra deltagare, 

detta var genom vägning innan och efter testet, men detta förslaget kom efter 

att alla test var klara. Det frågades däremot om kosten har varit normalt 

senaste tiden och svaren var att det inte skett några större avvikelser, man kan 

därmed göra ett antagande åt båda hållen, om kosten har skötts borde vätskan 

också vara välskött men samtidigt har vi ingen detaljerad information och kan 

inte göra något slutgiltigt påstående om hur det har påverkat vår studie.  

 

De första experimenten skedde tätt inpå varandra med bara 48 timmars 

mellanrum så några av deltagarna hade fortfarande träningsvärk vid andra 

testtillfället. Dessa tester kan ha blivit påverkade av träningsvärken. Att köra 

till muskulär uthållighet på det här viset var inget våra deltagare var vana vid 

och träningsvärken var kraftigare än vad vi som forskare hade förväntat oss. 
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Vi bestämde därmed tidigt i studien att utöka vilotiden ett par dagar för att 

undvika att det påverkar vårt test i större utsträckning.  

 

Andra variabler som också kan ha påverkat vårt experiment är att testledaren 

har ”klickat” fel antal repetitioner. Det var även så att deltagarna upplevde 

lätt illamående under våra första tester. Detta berodde antagligen på att de 

fick mycket vatten i sin behandling och vi bestämdes att halvera mängden 

vätska som gavs efter ett par tester. Ingen deltagare beskrev liknande 

illamående efter detta. 

 

Efter studiens gång klargjordes det även att vilan mellan övningarna (tre 

minuter) var för lång. Grundresonemanget för att ha så lång vila var att 

deltagarna skulle hinna återhämta sig mellan knäböj, armhävningar och sit-

ups så att inte synergimuskler skulle utmattas innan huvudmuskeln. 

Eventuellt skulle för kort vila leda till sämre stabilitet och sämre teknik. Men 

hade vilan varit kortare hade testerna kanske haft bättre flyt och man hade 

kunnat undersöka återhämtning tack vare PWO lite närmare. Även deltagarna 

upplevde att vilan var lite för lång, två minuter hade räckt. Våra deltagare 

hade även sporadiskt tränat styrketräning dagen innan och det såg olika ut vid 

de olika tillfällena, samt intag av kosttillskott (oftast kaffe, kreatin, BCAA 

och andra sorter PWO) hade skett dagen innan och ibland hade deltagarna 

inte tagit något alls. Det blir därmed svårt att dra konkreta slutsatser kring hur 

andra faktorer har påverkat prestationen.  

 

Till framtida studier med liknande upplägg rekommenderas mycket fokus på 

standardisering. Har man resurser nog att låta deltagarna göra övningar som 

ser i princip identiska ut från ett tillfälle till ett annat som inte kräver så 

mycket teknik, är det sannolikt att man som forskare får mer signifikanta 

resultat. Kanske om man jobbar med maskiner som finns på olika 

friskvårdsanläggningar (exempelvis benspark) där rörelsemönstret och 
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motståndet är kontrollerat hela vägen kan man utesluta bristande teknik. 

Likaså att deltagarna är helt fria från träningsvärk, gör alla tester vid samma 

tid på dygnet och är rena från kosttillskott vid båda tillfällena borde man mer 

noggrant kunna undersöka skillnader i repetitionsantal. Även att man kanske 

med hjälp av ljud kan kontrollera tempot i övningen och med rätt 

inställningar kunna göra så att deltagaren undviker att vila mellan varje 

repetition. Kanske om tekniken är korrekt och att instruktör/testledare låter 

deltagaren köra helt på egen hand, utan att intervenera med verbal coachning 

för att se om skillnaden skulle bli större då.  

 

Vi hade kunnat göra våra statistiska test annorlunda eftersom att våra grupper 

inte är oberoende variabler. Vi jämför våra deltagare med varandra och dem 

är sin egna kontrollgrupp, då hade ett parat T-test varit ett mer effektivt för att 

räkna ut om det finns något statistiskt samband. Om man gör en liknande 

cross-over studie i framtiden bör man därför istället använda sig av till 

exempel Wilcoxon signed rank test för icke-parametrisk statistisk hypotetisk 

analys. Då jämför man istället två relaterade eller matchande grupper. Skulle 

man räkna statistisk power utifrån den datan vi har och utgå från att det är ett 

parat T-test skulle man behöva 40 deltagare som minsta möjliga prov för att 

ha rimlig chans att se en effekt. Då med en mean difference baserad på ”Alla 

övningar” och skillnaden i ”Mean difference”.  
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8. Slutsats 

Det man bör ta med sig och vad man måste fråga sig är vad har egentligen 

bevisats med den här studien? Jo att det är troligtvist ett rimligt antagande att 

inte förvänta sig några snabbverkande effekter av preworkout-produkten 

Rampage™ om man gör övningarna knäböj, armhävningar och sit-ups med 

fokus på högt repetitionsantal. Det finns däremot evidens från andra studier 

att de effekter som produkten erbjuder kommer över tid och kräver en 

uppladdningsfas. Vissa produkter i Rampage™ såsom kreatin, koffein och β-

alanin har väldokumenterade effekter på prestation inom styrketräning men 

frågan är om resten av ingredienserna är så effektfulla? Det kan också vara så 

att de höga förväntningarna man har på produkten egentligen är högre än vad 

som faktiskt händer i kroppen rent fysiologiskt och om fallet är så, är 

produkten verkligen nödvändig? Vill man prestera bättre under tävling eller 

vid enstaka träningstillfällen är produkten, enligt våra resultat, effektlösa. 

Men våra bevis är inte starka nog för att göra ett slutgiltigt påstående. Vår 

hypotes om att Rampage™ och egentligen andra liknande preworkout-

preparat har effekt på muskulär uthållighet är fortfarande under prövning.  

 

Med hjälp av den här studiens genomförande finns det goda förutsättningar 

att utveckla en studiemetod som är mer standardiserad och exakt för att 

fortsätta undersöka preworkout-preparatens påstådda effekter och eftersom 

att användningen ökar, ökar även behovet av kunskap kring hur dessa ämnen 

påverkar vår kropp. 
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Hej! 

Vi är två studenter som studerar Idrottsvetenskapliga programmet på 

Linnéuniversitetet. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete. 

I vårt arbete avser vi att undersöka den eventuella och akuta effekten av 

prestationshöjande medel (PWO, Pre-workout) som idag används mycket 

flitigt hos tränande individer. 

Experimentet kommer att gå till på följande sätt att två olika sorters PWO 

kommer att testas för att sedan jämföras statistiskt mot varandra. Det är alltså 

två olika tester som kommer att behöva genomföras. Dryckerna kommer att 

behöva intas 1 h före den fysiska prestationen som kommer vara uppdelad i 

tre olika uthållighetstester (knäböj, armhävningar och kontrollerade sit-ups 

kroppsvikten är det som kommer utgöra motståndet). 

Dryckerna kommer att delas ut på plats och efter 50 minuter efter intag får 

valfri uppvärmning utföras (löpning på band eller motionscykel). Därefter 

kommer testet sättas igång med översikt av en testledare som under hela 

testets gång kommer vara närvarande. 

Tiden som behöver avsättas är ungefär 90 minuter vid totalt 2 olika tillfällen 

(några dagars mellanrum).  

Resultat och namn kommer självklart att behandlas konfidentiellt och ifall 

avbryt av test önskas får deltagare när som helst hoppa av utan förklaring av 

orsak.  

Testerna genomförs i Tornet CIH (Stagneliusgatan 31). 

 

Finns det intresse? 

 

Om du vill delta eller har frågor kontakt oss gärna!  

Mvh Victor von Hamm & Robin Strelitz  

Telefon: (Victor) 070-0910829 & (Robin) 076-3398218 E-post: 

victorvonhamm@live.se rs222fy@student.lnu.se  
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