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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka kreatinets prestationshöjande effekt på styrka efter en 

sex dagars kreatinuppladdning samt undersöka om en korrelation mellan kreatinupptag och 

styrkeförändring förelåg. Frågeställningar var: 

Hur skiljer sig den statiska styrkan i biceps efter en sex dagar lång kreatinuppladdning?  

Hur skiljer sig den dynamiska styrkan i bänkpress efter en sex dagar lång kreatinuppladdning? 

Finns det någon korrelation mellan förändring av styrka och upptag av kreatin?  

 

Metod 
Studien genomfördes på 22 fysiskt aktiva friska svenska män och kvinnor (13 män, 9 

kvinnor) som delades in i antingen en kreatingrupp (n=12) eller en kontrollgrupp (n=10). 

Båda grupperna genomförde tre testtillfällen (T1, T2, T3) där T1 syftades till att mäta upp 

deras 1RM. Vid T2 och T3 mättes deltagarnas statiska styrka i biceps (höger och vänster) 

samt deras dynamiska styrka i bänkpress. Mellan T2 och T3 gavs kreatingruppen 20 gram 

kreatin om dagen uppdelat vid 4 olika tillfällen i 6 dagar. En 24-timmars urininsamling 

genomfördes på samtliga deltagare i kreatingruppen under den andra dagen på 

kreatinuppladdningen för att mäta deras kreatinupptag.  

 

Resultat 
Kreatingruppens medelökning i bicepsövningen motsvarade som lägst 2,08 sekunder och som 

högst 9,33 sekunder där den största ökningen skedde under set 1 för höger arm. I den 

dynamiska bänkpressen visade kreatingruppen en ökning motsvarande 3,41 repetitioner. Inga 

signifikanta höjningar sågs för kontrollgruppen under något av seten. Inga korrelationer 

mellan kreatinupptag och styrkeförändring kunde påvisas i studien.  

 

Slutsats 
Resultaten från föreliggande studie indikerar på att ett oralt kreatinintag på 20 (4 tillfällen á 5 

gram) gram kreatin om dagen i 6 dagar ger en förhöjd isometrisk prestation i biceps under tre 

set med 60 sekunders vila (p<0,05 under fem av sex set). Intaget tycks även resultera i en 

medelökning på 3,41 utförda repetitioner under det första setet i en dynamisk bänkpress (67 

% av 1RM som belastning). Dessa resultat bör emellertid beskådas kritiskt sedan studien inte 

använde sig av något placebopreparat, vilket kan ha inneburit att en placeboeffekt förelåg.  



 3

Förord 
 
Vi vill härmed passa på att tacka de personer som har hjälpt oss under skrivandets gång, och 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

I årtusenden har man använt sig av supplement för att förstärka sin fysiska prestation. Bevis 

för detta har man funnit i bland annat Kina och Egypten, där tillskotten var i form av ginseng, 

koffein, örter och olika elixir. Denna typ av supplement kompletterades då oftast med någon 

form av ritualer, besvärjelser eller böner.1 I det antika Grekland åt ofta idrottsmännen stora 

mängder kött i förberedelsesyfte inför en tävling, utan att riktigt veta varför, idag har man 

funnit att det är en väldigt kreatin- och proteinrik källa.2  

 

Vi valde att göra en träningsstudie om kreatin delvis på grund av att vi båda är väldigt 

intresserade av, och har utövat styrketräning under många år. Vi har under dessa år provat, 

och regelbundet intagit kosttillskott för att underhålla och förbättra vår fysiska form samt för 

att höja vår prestation. Ett av kosttillskotten vi har testat är kreatin. Vi har båda upplevt 

positiva effekter av kreatinet. Efter ett intag har vi känt oss starkare och ansett oss orka lyfta 

en tyngre belastning vid styrketräning än före intaget. Vidare har vi tyckt oss uppleva det 

redan då den initiala uppladdningsdosen har avslutats. Att få chansen att skriva om och 

genomföra en studie om kreatin gav oss möjligheten att fördjupa våra kunskaper inom ämnet. 

Denna studie riktar sig främst mot dem som tränar på gym och ämnar förbättra sina resultat på 

gymmet. Studien är därmed anpassad genom att belastningarna som användes till de 

fysiologiska testerna var utrustning som kan återfinnas på gym.   

 
1.2 Centrala begrepp 
 

1.2.1 1RM 
 

Flertalet gånger i studien användes uttrycket 1RM. Fyss (Fysisk aktivitet i 

Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) har valt att definiera begreppet som att ”1RM 

motsvarar den största belastningen som kan lyftas genom hela rörelsebanan endast en gång3. 

Samma definition var gällande i denna studie.  

                                                 
1 R.L. Barron &  G.J.Vanscoy, “Natural products and the athlete: Facts and folklore” Ann Pharmacother, 
27(1993) s. 607ff. 
2 F. Paulún, Allt om kosttillskott, ( Stockholm: Fitnessförlaget, 2000), s. 12 
3 Statens Folkhälsoinstitut, FYSS: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (Stockholm: 
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2003) s. 226. 
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1.2.2 Kreatinuppladdning 
 

Ett annat vanligt förekommande begrepp i studien är kreatinuppladdning. Med 

kreatinuppladdning avses en period då nivåerna av fritt kreatin samt kreatinfosfat avsevärt 

höjdes i skelettmuskulaturen. Ett kreatinintag motsvarande 20 gram om dagen under fem till 

sju dagar har visat sig öka den totala kreatinnivån i skelettmuskulaturen med 10-30 % och 

kreatinfosfatlagren med 10-40 %.4 Vid varje tillfälle kreatinuppladdning nämndes i denna 

studie syftades det på ett ökat intag av kreatin på 20 gram om dagen i sex dagar utöver det 

vanliga kostintaget om inget annat angavs.  

 

1.2.3 Washout period 
 

Washout period används flertalet gånger i föreliggande studie, KI (Karolinska institutet) 

väljer att definiera begreppet som ”mellan behandlingarna har man en period då förhållandena 

får återgå till normaltillståndet”.5 Definitionen i den här studien blev således, den tid det tar 

för kroppen att återgå till normala nivåer av kreatin i musklerna, efter att en 

kreatinsupplementering har genomförts.    

 

1.2.4 Set 
 

Definitionen av set har tagits från Medical Link, där de definierar antal set som ”antal gånger 

man utför ett antal repetitioner”.6 

 

1.2.5 Placeboeffekt samt placebo 
 

Placeboeffekt definieras av Nationalencyklopedin som en gynnsam medicinsk effekt som 

uppstår, trots att behandlingen genomförs med placebo.7 Placebo definieras i sin tur som en 

benämning på ett preparat som används i behandlingsåtgärd men som inte anses ha någon 

                                                 
4 R.B Kreider, ”Effects of creatine supplementation on performance and training adaptations”, Molecular and 
Cellular Biochemistry, 244 (2003) s. 89 
5 Karolinska Institutet, <kai.stundstrom@ki.se>, 
<http://courses.ki.se/utbildningsprogram/Tandlakare/termin_1/2TL004/filarkiw/fm2003.docsprogram/Tandlakar
e/termin_1/2TL004/filarkiw/fm2003.doc> (Acc. 2007-11-18). s. 24. 
6 Medical Link – En informationstjänst för hälso- och sjukvården, Ansv. utgivare Jan Edlund, 
<http://www.medicallink.se/news/showNews.cfm?newsID=382>. (Acc.2007-11-17) 
7 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=283992&i_history=1>, (Acc.2007-
11-16) 
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reell biologisk effekt på en sjukdomsprocess eller på sjukdomssymptom.8 Beskrivningarna 

redogör för begreppens medicinska betydelser. I denna studie syftade placeboeffekt inte 

beskriva en uppnådd medicinsk behandlingsåtgärd, utan på en styrkehöjning som kan uppnås 

fastän inga prestationshöjande preparat har intagits. Detta innebar i sin tur att med placebo 

menades ett preparat som intas i tron om att det skulle kunna ha en prestationshöjande effekt.   

 

1.3 Bakgrund 
 

1.3.1 Historia 
 

Namnet kreatin kommer från grekiskans kre’as som betyder kött.9 Ämnet upptäcktes först av 

en fransk forskare, Chevreul år 1835, det var däremot en annan forskare vid namn Liebeg som 

något decennium senare var den första att komma med teorin att kreatin på något sätt var 

sammanhängande med muskelprestation. Han fann kreatin i köttet hos däggdjur, men inte i 

organ så som lever, hjärna och njurar. Upptäckterna ledde till att man började anta att 

kreatinet var viktigt i skelettmuskelns metabolism, och att muskelarbete medför en höjning av 

kreatin i muskulaturen.10  

 

Under det tidiga 1900-talet började det undersökas kring kreatin som supplement och dess 

effekter. Först ut att använda kreatin som en prestationshöjare inom idrott var Sovjetstaterna 

och östblocket under 1970-talet.11 Användandet tog ordentligt fart när Roger Harris och hans 

medarbetare publicerade en artikel 1992 om hur oral kreatinsupplementering drastiskt ökar 

kreatinnivåerna i musklerna och att kreatin förbättrar den fysiska prestationen.12 Under 

samma tidpunkt blev det även känt att guldmedaljören på 100 meter från OS i Barcelona, 

Linford Christie, hade förhöjda halter av kreatin i kroppen under guldloppet.13   

 

                                                 
8 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=283991&i_word=placebo> 
(Acc.2007-11-16. 
9 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=231228&i_word=kreatin> (Acc. 
2007-10-05). 
10 G.R Steenge, Factors affecting creatine accumulation in human skeletal muscle, (Diss. Nottingham. A thesis 
submitted to the University of Nottingham for the Degree oc Doctor of Philosophy, December 1999) s. 1 
11 M.G Bemben, Hugh S. Lamont, “Creatine supplementation and exercise performance, recent findings”, Sports 
Med, 35 (2005) s. 108. 
12 R.C Harris, Karin Söderlund, Eric Hultman, “Elevation of creatine in resting and exercised muscle of normal 
subjects by creatine supplementation”, Clinical science, 3, (1992 September; 83) s. 367ff. 
13 R. Skoog, ”Den gamle och kreatinet”, Idrott & Kunskap, (2007:5) s. 39.  
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I strävan efter att öka sin förmåga i tränings- och tävlingssammanhang tror man idag att 

kreatin är det mest använda kosttillskottet världen över. Detta kan antas bero på att kreatin ger 

en märkbar ökning av den fysiska förmågan, oavsett användningsområde, kön och ålder.14 År 

2005 uppskattades användningen till mer än 2,5 miljoner kilo kreatin per år, till ett värde av 

över 200 miljoner us-dollar15, vilket med dagens valuta motsvarar omkring 1,3 miljarder 

svenska kronor.   

 

1.3.2 Kroppens energiomsättning 
 

Kraften som en muskel utför är beroende av energi. Energin kommer från de näringsämnen vi 

får i oss, via kemiska reaktioner som sker i kroppens vävnad. Denna energi lagras i kroppens 

depåer. Energin från proteiner lagras i musklerna, energin från fett i fettcellerna och energin 

från kolhydrater i muskler och lever. All energi i kroppen lagras som adenosin-trifosfat, ATP. 

Lagren av ATP i kroppen är begränsade, kroppen har möjlighet att lagra omkring 40 gram. 

Dessa lager är relativt små om man jämför med att kroppen förbrukar cirka 100-200 kilo ATP 

per dygn.16  

 
Då kroppens lager av ATP är så pass små innebär det att ATP kontinuerligt måste återbildas 

för att det ska finnas ATP nog. Om inte denna återbildning sker skulle det resultera i en 

muskulär utmattning redan inom ett par sekunder efter att en maximal muskelkontraktion har 

påbörjats.  

 

Muskeln har tre mekanismer som kan generera ATP. Beroende på hur intensivt ett arbete är 

bildas ATP från olika energikällor och genom olika mekanismer. Under de första sekunderna 

under ett högintensivt arbete blir kroppen beroende av nedbrytning av kreatinfosfat. Som 

exempel är kreatinfosfatet ansvarigt för 67 % av ATP produktionen under de första 5 

sekunderna av en 30 sekunders maximal isometrisk kontraktion av en muskel.17  

  

 
 
 
 
                                                 
14 Bemben, s. 107 
15 Ibid., s. 108 
16 Paulún, s. 112. 
17 Steenge, s .6 
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1.3.3 Kreatin 
 
Kreatin (Cr) är ett kroppseget ämne som hjälper till att omvandla lagrad energi till 

rörelseenergi.18 95 % av kroppens kreatin lagras i skelettmuskler och resterande finns i hjärta, 

hjärna, njure och testiklar.19 20 Det finns två former av kreatin lagrat i kroppen där omkring 40 

% av det lagras som fritt kreatin, och de resterande 60 % som kreatinfosfat (eller fosfokreatin, 

det finns flera nomenklaturer här) i musklerna. Kreatinfosfatets koncentration i 

muskelfibrerna varierar, och det har visat sig att de snabba fibrerna, typ II muskelfibrerna, 

innehåller en betydligt större mängd kreatinfosfat än typ I.21  

 

Kreatinlagret i en muskel är ungefär tre gånger så stort som samma muskels ATP lager.22 

Totalt finns det cirka 120 gram kreatin lagrat i kroppen hos en 70 kilos, frisk man.23 24 

Kreatinet tas dels upp från kosten vi äter, men produceras även i kroppen. Produktionen sker 

primärt i levern25, och till viss del även i bukspottkörteln.26 Kreatinrika källor i kosten är fisk 

och kött. Ett kilo rått kött beräknas innehålla cirka fem gram kreatin.27 Kreatinet i kroppen 

syntetiseras genom en tvåstegsprocess som involverar tre aminosyror, arginin, glycin och 

metionin. Sedan produktionen primärt sker i levern måste kreatinet transporteras via blodet 

för att tas in och lagras i muskelcellen.28  

 

1.3.4 Kreatinsupplementering  
 

Huruvida kreatin skall vara dopingklassat eller inte har diskuterats, och i dagens läge är det 

inte med på WADA’s dopinglista.29   
                                                 
18 Livsmedelsverket,< http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=11619&epslanguage=SV> (Acc. 2007-
10-05). 
19 Steenge, s. 2 
20 Demant, s. 51 
21K. Sahlin, K. Söderlund, M Tonkonogi, K. Hirakoba, “Phosphocreatine content in single fibers of human 
muscle after sustained submaximal exercise”, The American journal of physiology, 273  (1997 July) s. 177.  
22 Steenge, s. 6 
23 Ibid., s. 2 
24 ML. Guerrero-Ontiveros, T. Wallimann, “Creatine supplementation in health and disease. Effects of chronic 
creatine ingestion in vivo: down-regulation of the expression of creatine transporter isoforms in skeletal muscle”, 
Molecular and cellular biochemistry, 1-2 (1998:184 July ) s. 427. 
25 Demant, s. 49 
26 Steenge, s. 4 
27 Ron J. Maughan, Dough S. King, Trevor Lea, “Dietary supplements”, Food, Nutrition and Sports performance 
II: The international Olympic committee consensus on sports nutrition, red. R.J. Maughan, L.M. Burke & E.F. 
Coyle ( Cornwall: MPG Books Ltd) s. 164 
28 Demant, s. 51. 
29 Riksidrottsförbundet, http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_48/scope_128/ImageVaultHandler.aspx> (Acc. 

2007-12-16) 



 12

Det finns omfattande forskning på hur supplementeringen av kreatin skall ske för att få största 

möjliga prestationsförbättring. Det vanligaste är att man börjar kreatinintaget med en 

uppladdningsfas. Syftet med supplementeringen är att höja skelettmuskulaturens depåer av 

kreatin. Demant och Rhodes drar slutsatsen, i en reviewartikel från 1999, att ett kretinintag på 

20-30 gram per dagen i tre eller fler dagar förbättrar träningsprestationen.30 Vidare har det 

blivit väl säkerställt att en uppladdning som varar i fem till sju dagar med ett intag på 20 gram 

per dag ökar de lagrade kreatindepåerna med 15-20 %. 31 32 33 Dessa fem till sju dagar ter sig 

vara den vanligaste dosen för att höja nivåerna i muskulaturen, även om långt ifrån alla 

studier använder sig av denna. Till exempel visar Hultman med flera i en studie att ett intag 

motsvarande tre gram om dagen i 28 dagar resulterade i en lika stor ökning av lagrat kreatin 

som ett intag på 20 gram om dagen i sex dagar.34 Då uppladdningsintaget är över menar 

Bemben och Lamont i deras studie, att ett fortsatt intag på 3-5 gram kreatin om dagen krävs 

för att upprätthålla dessa kreatinnivåer.35 36 De fynden kan jämföras med att Hultman med 

flera i sin studie kom fram till att endast två gram om dagen behövdes.37  

 

Gotshalk med flera nämner i sin studie att washoutperioden för kreatin är omkring fyra 

veckor38, detta kan jämföras med att Hultman med flera skriver att densamma är 35 dagar.39  

Noterbart är att Gotshalk med flera menar att relativt lite forskning kring området är gjord.  

 

1.3.5 Kreatinupptag   

 

Green et al. visade i deras studie att ett intag av kolhydrater 30 minuter efter kreatinintaget 

resulterade i en höjning av kreatinupptaget motsvarande 60 %.40 Anledningen beskrivs vara 

                                                 
30 Demant, s. 59 
31 Harris, s. 367ff. 
32 E Hultman, K Söderlund , J.A Timmons, G Cederblad, P.L Greenhaff, “Muscle creatine loading in men”, 
Journal of applied physiology, 81 (1996 July; 1 ) s. 232. 
33 T.M Robinson, D.A Sewell, E Hultman, PL Greenhaff, “Role of submaximal exercise in promoting creatine 
and glycogen accumulation in human skeletal muscle”, Journal of applied physiology 87 (1999 August; 2) s. 
600. 
34 Hultman, s. 232. 
35 Bemben, s. 59.  
36 E.S Rawson, B. Gunn, P.M Clarkson , “The effects of creatine supplementation on exercise-induced muscle 
damage”, Journal of strength and conditioning research/National strength & conditioning Association, 2 
(2001;15 May), s. 178ff. 
37 Hultman, s. 232ff. 
38 L.A Gotshalk, J.S. Volek, R.S Staron, C.R. Denegar, F.C. Hagerman, W.J Kraemer, “Creatine 
supplementation improves muscular performance in older men”, Medicine and science in sports and exercise, 34 
(2002:3, Mars), s. 538. 
39 Hultman, s. 234.  
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att kolhydraterna bidrar till att stimulera frisättningen av insulin, och insulinet i sin tur hjälper 

till att öka upptaget av kreatin till muskeln. 41 42 Även träning i samband med intaget har visat 

sig vara en bidragande faktor till att öka upptaget.43 En annan studie har undersökt 

korrelationen mellan tidigare träningserfarenhet (mätt i år) och kreatinupptaget och har 

påvisat att desto längre tidigare erfarenhet av träning resulterar i ett lägre kreatinupptag i 

muskeln.44 Även koffein inverkar på kreatinupptaget där Vandenberghe et al. i deras studie 

påvisade att det hämmade kreatinupptaget i muskeln.45  

 
1.3.6 Biverkningar 
 

Flertalet studier har gjorts på eventuella biverkningar som ett förhöjt kreatinintag skulle kunna 

orsaka, då främst på lever och njurar. Ingen av de studier som författarna har tagit del har 

kunnat konstatera några biverkningar på lever eller njurar.46 47 48 49 Den enda säkerställda 

biverkningen som påvisats är en eventuell ökning av kroppsvikten.50 Viktökningen grundar 

sig i att den totala vattenmängden i kroppen ökar, sedan en intracellulär ökning av vatten 

sker.51 52  

 

                                                                                                                                                         
40 A.L Green, A.J Simpson, J.J Littlewood, I.A Macdonald, P.L Greenhaff, “Carbohydrate ingestion augments 
creatine retention during creatine feeding in humans”, Acta physiologica Scandinavica, 2 (1996 October; 158) s. 
195-202. 
41 RL. Terjung, P. Clarkson, ER. Eichner, PL. Greenhaff, PJ. Hespel, RG. Israel, WJ. Kraemer, RA. Meyer, LL. 
Spriet, MA. Tarnopolsky, AJ. Wagenmakers, MH. Williams, “American College of Sports Medicine roundtable. 
The physiological and health effects of oral creatine supplementation”, Medicine and science in sports and 
exercise, 3 (2000 March; 32) s. 706ff. 
42Green, s. 195ff. 
43 Robinson, s. 600. 
44 LP. Kilduff, P. Vidakovic, G. Cooney, R. Twycross-Lewis, P. Amuna, M. Parker, L. Paul, YP. Pitsiladis, 
“Effects of creatine on isometric bench-press performance in resistance trained humans”, Medicine & Science in 
sports & Exercise, (2002 February) s. 1180.  
45 K. Vandenberghe, N. Gillis, M. Van Leemputte, P. Van Hecke, F. Vanstapel, P. Hespel, “Caffeine counteracts 
the ergogenic action of muscle creatine loading”, Journal of applied physiology, 2 (1996 February; 80) s. 457. 
46 DL. Mayhew, JL. Mayhew, “Effects of long-term creatine supplementation on liver and kidney functions in 
American college football players”, International journal of sport nutrition and exercise metabolism, (2002;12) 
s. 453ff. 
47 Farquhar & Zambraski, ”Effects of creatine use on the athlete's kidney”, Current sports medicine reports 
(2002 April; 1) s. 103ff. 
48 JR Poortmans, M. Francaux, “Long-term oral creatine supplementation does not impair renal function in 
healthy athletes”, Medicine and science in sports and exercise (1999 August;31) s. 1108ff. 
49 E. Bizzarini, L. De Angelis, “Is the use of oral creatine supplementation safe?”, The journal of sports 
medicine and physical fitness, (2004 December;44) s. 411ff. 
50 Ibid., s. 411ff.  
51 Steenge, s. 21. 
52 Mesa, s. 932. 
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Det har rapporterats vissa i fall där individer upplevt muskelkramper efter att ha mottagit 

kreatin. Denna biverkning har däremot aldrig bevisats bero på kreatinet i sig, utan tros snarare 

bero på den högre intensiteten i träningen som kan uppnås i och med kreatinintaget.53  

 

1.4 Forskningsläge 
 

Det har bedrivits, och bedrivs fortfarande en stor mängd forskning om kreatin. 2003 hade det 

genomförts mer än 500 studier som bedömde effekten av kreatinsupplementering inom 

muskelfysiologi och/eller träningskapacitet på friska, tränade och olika sjukliga 

populationer.54 Utav dessa hade omkring 300 stycken undersökt huruvida kreatin kan höja 

olika former av prestation, där runt 70 % av studierna har visat på en statistisk signifikant 

ökning efter ett förhöjt kreatinintag.55  

 
1.4.1 Kreatin och uthållighetsarbeten 
 

Emellertid har inte kreatin en prestationshöjande effekt inom alla områden. Det finns få bevis 

på att kreatinanvändande skulle ha en prestationshöjande effekt på arbeten vars duration är 

längre än tre minuter.56 Till exempel har Izquierdo och hans medarbetare visat att tränade 

handbollsspelare inte förbättrar sin uthållighet efter att ha intagit 20 gram kreatin om dagen i 

fem dagar.57 De medverkande i den studien utförde ett maximalt ej sammanhängande ökande 

löptest runt en handbollsplan. Liknande resultat visar Stoud med flera i sin studie58, där inga 

mätbara förhöjningar rapporterades på det respiratoriska gasutbytet under ett ökande 

långvarigt konditionstest på löpband efter ett kreatinintag på 20 gram om dagen under fem 

dagar. Vidare har en annan studie visat att ett intag på 20 gram om dagen under 6 dagar till 

och med sänkte prestationen på ett sex kilometers löptest.59 Den nedsatta prestationens tros 

bero på viktökningen som skedde hos försökspersonerna i studien.60 

 
                                                 
53 Ibid., s. 932 
54 RB. Kreider, “Effects of creatine supplementation on performance and training adaptions”, Molecular and 
cellular biochemistry, 244 (2003), s. 89. 
55 Ibid.  
56 Bemben, s.119f. 
57M. Izquieredo, J. Ibañes, JJ. Gonzalez-Badillo, EM. Gorostiaga, ”Effects of creatine supplementation on 
muscle power, endurance, and sprint performance, Medicine & Science in sports & Exercise, (2001 May) s. 337.  
58 MA. Stoud, D. Holliman, D. Bell, ”Effects of oral creatine supplementation on respiratory gas exchange and 
blood lactate  accumulation during steady-state incremental exercise and recovery in man”,  Clinical science 
(1994 December;84), s. 707ff.  
59 PD. Balsom  SDR. Harridge, K. Söderlund, ” Creatine supplementation per se does not enhance endurance 
exercise performance”, Acta physologica Scandinavia, (1993;149)s. 521ff. 
60 Demant, s. 56. 
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1.4.2 Kreatin och kortvariga arbeten 
 

Deutekom med flera undersökte i en studie bland annat hur ett kreatinintag på 20 gram om 

dagen under 6 dagar påverkar prestationen för vältränade roddare på 30 sekunders maximala 

sprintförsök på cykel. Försökspersonerna i studien genomförde två försök var och gavs en vila 

på fyra minuter försöken emellan. Studien påvisade inga signifikanta ökningar för 

kreatingruppen.61 Dessa fynd kan jämföras med de 15 meters sprintförsök som Izquierdo med 

flera genomförde i sin studie. Izquierdo genomförde sprintförsöken med 19 stycken 

handbollsspelare som gavs 60 sekunders vila seten emellan.62 Resultaten i studien visar att 

kreatingruppen inte förändrade medeltiden på sprintförsöken. Däremot visade det sig att 

kreatingruppen signifikant sänkte sin löptid under de fem första metrarna av sträckan.63  

 

Även Gotshalk och hans medarbetare utförde liknande tester i deras studie, där studiens 

försökspersoner genomförde fem stycken tio sekunders sprintförsök med dels vanlig cykling, 

men även med armcykling. Studien visade på signifikanta höjningar för kreatingruppen i 

sprinttestet för benen gällande både medelkraften och toppkraften.64 Intressant var att 

försökspersonerna inte påvisade någon signifikant höjning under armcyklingen.65   

 
1.4.3 Kreatin och styrkeförändringar 
 

De vanligast förekommande testerna för att mäta förändringar inom maxstyrka bland 

kreatinstudierna är bänkpress och benpress.66 Forskning har visat att intag av kreatin har 

genererat i en ökning i styrka hos vana styrketränande i bänkpress.67 Izquierdo med flera visar 

i deras studie däremot inga ökningar för 1RM i bänkpress efter att försökspersonerna intagit 

20 gram kreatin under 5 dagar.68 Däremot visades vidare i studien att samma försökspersoner 

fick en signifikant höjning i 1RM i halva knäböj.69 I februari 2001 genomfördes en studie som 

                                                 
61 M. Deutekom, JGM. Beltman, CJ. de Ruiter, JJ. de Koning , A. de Haan, “No acute effects of short-term 
creatine supplementation on muscle properties and sprint performance”, European journal of applied physiology, 
(2000;82), s.  226. 
62 Izquierdo, s. 334. 
63 Ibid., s. 337. 
64 Gotshalk, s. 540.  
65 Ibid. 
66 Bemben, s. 109. 
67 CP. Earnest, PG. Snell, R. Rodriguez, AL. Almada, TL. Mitchell, “The effect of creatine monohydrate 
ingestion on anaerobic power indices, muscular strength and body composition”, Acta Physiologica 
Scandinavica, 153 (1995 February; 2) s. 207ff. 
68 Izquierdo, s. 335. 
69 Ibid., s. 335. 
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undersökte effekten av en kreatinuppladdning på äldre män. Studien visar på signifikanta 

höjningar i maxstyrka (1RM) för både bänkpress och benpress för studiens 

interventionsgrupp.70 I Volek med fleras studie fick försökspersonerna genomföra så många 

repetitioner i bänkpress de kunde på deras beräknade 10RM samt hopp med skivstång med  

30 % av deras 1RM som belastning. Efter ett kreatinintag på 25 gram om dagen under 6 dagar 

blev det fastställt att en signifikant höjning av den maximala kraften under hoppen med 

skivstång förelåg.71 Vidare visades i studien att en signifikant höjning av antalet repetitioner i 

bänkpressens alla fem set förelåg.72    

 

Det har visat sig att den isometriska prestationen i tidigare studier har höjts med 10-15 %.73 

Till exempel har Gotshalk med flera i deras studie visat att försökspersonerna fick en 

signifikant höjning i deras maximala isometriska styrka i både knäflektorerna och 

knäextensorerna.74 Kilduff och hans medarbetare visade på en statistisk signifikant 

prestationshöjning gällande den maximala isometriska styrkan i bänkpress.75 

Försökspersonerna i studien fick alla genomföra fem försök var med två minuters vila 

försöken emellan. Den totala kraften var signifikant högre under fyra av fem set och 

toppkraften var högre under två av fem set för kreatingruppen. Ingen signifikant höjning 

kunde påvisas för varken den totala eller maximala kraften för kontrollgruppen i studien.76   

 

1.4.4 Kreatinupptagets korrelation till styrkeändring 
 

Tidigare studier har undersökt om det existerar skillnader i kreatinupptag för olika dagar 

under kreatinuppladdningen. Harris och hans medarbetare visar i deras studie att 

kreatinutsöndringen i urinet är som lägst dag 1 på uppladdningsdosen då 40 % av det intagna 

kreatinet återfinns i urinet, medan samma siffra dag 2 var 61 % och slutligen 68 % dag 3.77 

Även Kilduff med flera mäter i deras studie kreatinutsöndringen i urinet. I deras studie 

användes en 5 dagar lång uppladdning innehållandes 20 gram kreatin om dagen, totalt 100 

                                                 
70 Gotshalk, s. 540. 
71 JS. Volek, WJ. Kraemer, JA Bush, M. Boetes, T. Incledon, KL. Clark, JM Lynch, “Creatine supplementation 
enhances muscular performance during high-intensity resistance exercise”, Journal of the American Dietetic 
Association, 4 (1997 July:97), s. 768.  
72 Ibid., s. 768. 
73 Mesa, s. 922.  
74 Gotshalk, s. 540.  
75 Kilduff, s. 1180. 
76 Ibid. 
77 Harris, s. 367ff. 
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gram78. Under kreatinuppladdningens första dag tog försökspersonerna i snitt upp 75 (33-100) 

% av kreatinet, medan de sista dagen tog upp 34 (-18-77) %.79 Det totala upptaget under hela 

uppladdningsdosen motsvarade 45 ± 18 gram.80 Samma studie genomförde likaså en 

undersökning om hur kreatinupptaget var korrelerat till den totala kraftförändringen under de 

fem seten. I studien framkom det att en statistisk säkerställd positiv korrelation förelåg 

variablerna emellan.81  

 

1.4.5 Sammanfattning av forskningsläget 
 

De senaste 15 åren har det bedrivits en betydande mängd forskning kring kreatinet och dess 

prestationshöjande effekt. Sammanfattningsvis kan konstateras att desto mer intensiv, kortare 

och mer explosiv träning som genomförs desto större effekt har kreatin som prestationshöjare. 

Ett förhöjt kreatinintag tycks inte ge nämnvärt positiva effekter på uthållighetsarbeten. Då det 

undersökts effekten på kortare arbeten, som till exempel sprintlopp, tycks resultaten gå isär. 

Några studier har visat på höjda prestationseffekter efter kreatinintag medan andra studier har 

undersökt liknande arbeten utan att få signifikanta förbättringar. Både den isometriska som 

den dynamiska styrkan tycks öka efter en kreatinuppladdning, även om några studier visar på 

motsatta resultat. Under kreatinuppladdningen är upptaget till muskeln som störst under dag 

ett och minskar sedan för varje dag. Det tycks föreligga en positiv korrelation mellan 

upptagen mängd och styrkeförändring. Överhuvudtaget har det varit svårt att påträffa studier 

om en kreatinuppladdnings effekter på biceps. Med detta i beaktning ansågs av författarna 

intressant att undersöka hur en kreatinuppladdning förändrar den isometriska styrkan för 

biceps.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka kreatinets prestationshöjande effekt på styrka efter en sex 

dagars kreatinuppladdning samt undersöka om samband mellan kreatinupptag och 

styrkeförändring föreligger. Syftet skall uppnås med följande frågeställningar: 

 

                                                 
78 Kilduff, s. 1179.  
79 Ibid. 
80 Ibid.  
81 Kilduff, s. 1180.  
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1. Hur skiljer sig den isometriska styrkan i biceps efter en sex dagar lång 

kreatinuppladdning?  

2. Hur skiljer sig den dynamiska styrkan i bänkpress efter en sex dagar lång 

kreatinuppladdning? 

3. Finns det någon korrelation mellan förändring av styrka och upptag av kreatin?  
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2 Metod 
 

2.1 Käll- och litteratursökning 
 

Käll- och litteratursökningen gjordes i PubMed och i Gymnastik- och idrottshögskolans 

bibliotekskatalog.82 

 

2.2 Urval 
 

Försökspersoner söktes per e-post. Brevet nådde alla som hade ett registrerat e-postkonto på 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Inklusionskriteriet till att få deltaga i studien 

var att individerna intygade om att de inte hade intagit kreatin inom de senaste 35 dagarna. 

Denna gräns sattes för att säkerställa att deras kreatinnivåer i skelettmuskulaturen befann sig 

på basala nivåer.83 Studien genomfördes på totalt 22 friska fysiskt aktiva personer.  

   

2.3 Experimentell design  
 

Testpersonerna delades upp i en kreatingrupp och en kontrollgrupp. Deltagarna i både 

kontrollgruppen och kreatingruppen visste vilken grupp de tillhörde under studiens 

fortlöpande och inget placebopreparat användes. Kreatingruppen bestod av tolv medverkande 

(nio män och tre kvinnor). Studiens kontrollgrupp bestod av tio personer (fyra män och sex 

kvinnor). De fysiologiska testerna delades upp till tre olika testtillfällen, T1, T2, och T3.  
Tabell 1: Kreatingruppen 
Kreatingrupp 
män n=9 Ålder Vikt 

Kreatingrupp 
kvinnor n=3 Ålder Vikt 

Min. Värde 18,0 70,5 Min. Värde 23,0 58,5
Medelvärde 26,0 81,8 Medelvärde 27,7 64,8
Hög. Värde 35,0 99,5 Hög. Värde 31,0 73,5
 
Tabell 2: Kontrollgruppen 
Kontrollgrupp 
män n=4 Ålder Vikt 

Kontrollgrupp 
kvinnor n=6  Ålder Vikt  

Min. Värde 23,0 77,5 Min. Värde 22,0 57,5
Medelvärde 24,3 79,0 Medelvärde 24,3 62,3
Hög. Värde 26,0 80,5 Hög. Värde 28,0 74,0
 

 

                                                 
82 Se bilaga 1 
83 Hultman, s. 232. 



 20

Vid T1 fick deltagarna prova på och lära sig övningarna som de vid T2 och T3 sedan skulle 

utföra tester i. T1 innebar även att de medverkande fick sitt 1RM uppmätt på respektive 

övning. För att mäta upp deltagarnas 1RM användes samma metod som Gotshalk med flera 

använde i sin studie där de mätte upp 1RM på äldre män på bänkpress i en smithmaskin.84  

Uppvärmningen innefattade åtta repetitioner på ett av testpersonerna eget uppskattat 50 % av 

1RM, fem repetitioner på 70 % av 1RM och två repetitioner på 85 % av 1RM. Det första 

maxförsöket var 95-100 % av deras eget uppskattade 1RM. Därefter lades 2,5-5 kg på eller 

av, beroende på hur det tidigare försöket gick. Tre minuters vila gavs mellan alla maxförsök. 

Samma metod användes för att mäta upp deltagarnas 1RM i den statiska bicepsflexionen. En 

korrekt utförd repetition var när deltagaren förmådde lyfta hanteln från en rak arm till 90 

graders vinkel i armbågsleden och hålla kvar hanteln i den positionen under en till två 

sekunder.  

 

T2 Skedde tre dagar efter T1. Vid T2 utförde testpersonerna sitt förtest, det vill säga, mätte 

sitt testvärde innan kreatinintaget. T2 började alltid med att deltagaren vägdes utan skor på en 

balansvåg (Lindells, Sweden). Då testillfälle 2 var över gavs en muntlig genomgång av vad de 

medverkande skulle genomföra tills testtillfälle 3 ägde rum. För att förtydliga och undvika 

missförstånd skickades den givna informationen likaså ut per e-post till samtliga deltagare 

under dagen.85 Efter T2 startade deltagarna i kreatingruppen sin kreatinuppladdning. 

Kreatinuppladdningen pågick under sex dagar.  

 

Dagen efter uppladdningen var klar genomförde samtliga testpersoner sitt tredje testtillfälle, 

T3. T3 genomfördes precis likadant som T2.    

 

2.4 Procedur 
 

2.4.1 Inför testerna 
 

Samtliga deltagare blev inför fysiologiska testerna informerade om hur de skulle förbereda sig 

inför deras fystester genom att en lista skickades ut till deltagarna innehållande information 

                                                 
84Gotshalk, s. 539   
85 Se bilaga 2 
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om hur de skulle klä sig, äta samt vilka substanser de skulle undvika att inta tiden före 

testerna.86 

 

Innan försökspersonerna startade sina fystester genomförde varje individ en uppvärmning 

bestående av tio minuter på en ergometercykel (Monark ergomedic 828e) med 25 watt som 

belastning och med en kadens på 50 varv i minuten.  

 

2.4.2 Statisk Bicepsflektion 
 

Under testerna användes en arm i taget och testpersonerna stod med ryggen och den arbetande 

armens armbåge dikt an mot en vägg. Testledaren informerade försökspersonen att varken 

ryggen eller armbågen fick lämna väggen under seten. Som uppvärmning av muskeln 

genomförde deltagarna tre set med bicepscurls innehållande vardera fem repetitioner. Under 

det första setet användes en hantel motsvarande 40 % av deltagarens tidigare uppmätta 1RM. 

Det andra setet genomfördes med en hantel vägandes 50 % av 1RM och det tredje setet med 

en som vägde 60 % av 1RM. Uppvärmingen är snarlik den Izquierdo med flera beskriver i sin 

studie där deras deltagare gavs ett set uppvärmning med belastningar motsvarande 40-60 % 

av 1RM inför deras test i bänkpress och halva knäböj.87  

 

Då uppvärmningen var genomförd startade de tre test-seten. Studien använde sig av 

belastningar motsvarande 80 % av försökpersonernas tidigare uppmätta 1RM. Innan 

tidtagningen startade uppmanades testpersonen att hålla ut sin arm med en 90 graders böjning 

i armbågsleden. Då testpersonen ansåg sig vara redo gavs en hantel till densamma och 

tidtagningen startade. Tid mättes för hur länge de medverkandena förmådde hålla hanteln 

stilla utan att ändra vinkeln i armbågsleden eller släppa armbågen från väggen. Under hela 

försöket stod testledaren vid sidan av deltagaren för att kontrollera att tidigare nämnda 

kriterier efterföljdes. Ifall deltagaren ändrade den givna positionen gavs en muntlig 

tillrättagivelse från testledaren. Då testpersonen inte längre var i stånd att hålla positionen var 

setet över och en vila på 60 sekunder gavs. Under vilan uppmanades de stå kvar mot väggen 

med armarna vilandes längs med sidorna. Ingen töjning eller skakning av musklerna tilläts 

under vilan. Då 30 och tio sekunder av vilan återstod informerades detta och inför varje nytt 

set fick testpersonerna en tre sekunders nedräkning. När de utfört tre set med höger arm 

                                                 
86 Se bilaga 3 
87 Izquierdo, s. 334.  
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upprepades samma procedur med vänster arm. Testpersonerna utsattes inte av någon yttre 

påverkan i form av hejarop eller tidsangivelser under något av seten. 

  
Figur 1: Statisk bicepsflektion 
 
2.4.3 Dynamisk bänkpress 
 

Den dynamiska bänkpressen genomfördes i en Smithmaskin producerad av Cybex. 

Försökspersonerna uppmanades under T1 att inta en bekväm position för utförandet på 

bänken med huvudet i höjd med bänkens kant. Då detta var gjort togs mått på var bänken låg i 

förhållande till Smithmaskinen och hur bred fattning på stången de höll. Dessa mått användes 

sedan vid varje testtillfälle och set. Under testet låg deltagarna på rygg på en träningsbänk 

med fötterna i marken, stussen dikt an mot bänken och huvudet mot bänken. För att 

standardisera hastigheten på övningsutförandet användes en digital metronom (SEIKO) som 

deltagarna utförde lyften efter. Metronomens hastighet sattes till 30 slag per minut och 

deltagarna uppmanades befinna sig i övningens topp- och bottenläge vid vartannat slag. En 

repetition räknades för varje gång deltagarna förmådde sänka stången tills den vidrörde 

bröstet och pressa upp den igen till raka armar i takt med metronomens slag.  

 

Deltagarnas belastning var 67 % av 1 RM. Likt föregående övning utfördes bänkpressen i tre 

set med samma belastning i samtliga set och med 60 sekunders vila seten emellan. Inför varje 

set fick försökspersonerna en tre sekunders nedräkning. Under vilan låg testpersonerna stilla 

kvar på bänken med händerna vilandes på kroppen. När 30 och tio sekunder av vilan återstod 

informerades testpersonerna om detta och då tio sekunder återstod uppmanades även 

testpersonerna att greppa stången på nytt och göra sig redo. Likt den statiska bicepsflexionen 

utfördes inga hejarop. Emellertid räknade testledaren högt varje korrekt utförd repetition.  
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Figur 2: Dynamisk Bänkpress 
 
2.4.4 Kreatinsupplementeringen 
 

Inför kreatinuppladdningen uppmanades deltagarna att under dessa sex dagar träna på som 

vanligt men att föra träningsdagbok88 och kostdagbok89 under intaget. Träningsdagboken 

genomfördes för att ge en bild av hur testpersonerna i kreatin- respektive kontrollgruppens 

träningsvanor såg ut. För att få information om hur mycket kreatin deltagarna intog under sin 

normala kost utöver kreatinintaget de fick under studien fördes kostdagboken. Vidare ombads 

testpersonerna att helt avstå från något intag av koffein i samband med supplementeringen då 

koffein hämmar upptaget av kreatinet till muskeln.90 91 

 

I samband med testillfälle 2 erhöll samtliga försökspersoner i kreatingruppen en dunk för att 

samla sin urin i. Två olika sorters dunkar användes, dels 2,5-liters före detta saftdunkar, dels 

2-litersdunkar. Vidare gavs ett provrör92 till samtliga deltagare i kreatingruppen. Provröret 

användes till att samla ett 1-milliliters urinsampel i. Kreatinet som användes var av märket 

Twinlab (Twin Laboratories, INC. Ronkonkoma, New York 11779 USA) och World nutrition 

technologies. Efter analys av kreatinet från de olika fabrikörerna visade det sig att kreatinet 

från Twinlab innehöll 84 % rent kreatin, medan det från World nutrition technologies innehöll 

89 %.  

 

Vilket kreatinmärke som deltagarna använde avgjordes genom ett slumpmässigt val. 

De medverkande mottog 120 gram monohydratkreatin, dessa 120 gram var uppdelade i sex 

stycken 1-litersfryspåsar med vardera 20 gram kreatin per påse. Doseringen mättes upp av 

testledaren med hjälp av ett teskedsmått. Ett teskedsmått motsvarade fem gram kreatin. För att 
                                                 
88 Se Bilaga 4  
89 Se Bilaga 5 
90 Vandenberghe, s. 457. 
91 P. Hespel, B. Op't Eijnde, M. Van Leemputte. “Opposite actions of caffeine and creatine on muscle relaxation 
time in humans”, Journal of applied physiology, 2 (2002, February; 92) s. 513ff. 
92 Ellermanrör 
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optimera kreatinupptaget uppmanades de medverkandena att inta kreatinet oralt tillsammans 

med kolhydrater.93 94 Kreatinet anmodades intas fyra gånger per dag och fem gram per 

intagstillfälle, vilket innebar ett totalt intag av 20 gram kreatin per dag. De fyra doserna skulle 

fördelas under dygnets vakna timmar efter bästa möjliga förmåga. Om deltagarna utförde 

några träningspass under dessa sex dagar uppmanades de inta en av de fyra kreatindoserna 

innan träningspasset, samt en efter träningspasset. Efter den sex dagar långa 

kreatinuppladdningen hade således samtliga deltagare intagit 120 gram kreatin var. I studien 

användes kreatin från två olika leverantörer.  Detta var orsakat av att kreatinet som först 

erhölls till studien tog slut och det var inte möjligt att införskaffa mer kreatin av samma 

märke. Detta medförde att vi blev tvungna att använda oss av två olika märken av kreatin i 

monohydratform. Anteckningar fördes på vilka testpersoner som använde vilket kreatin. 

 

Under dag två på kreatinuppladdningen genomförde samtliga testpersoner i kreatingruppen en 

24 timmars urininsamling. Denna innebar att de samlade allt sitt urin under 24 timmar i sin 

erhållna dunk. Då uppsamlingen var slut mättes den totala mängden urin och antecknades ner 

av deltagarna. Testpersonerna uppmanades att röra om urinen noga och tappa upp en milliliter 

i provröret. Urinsamplet frystes ner till -20 grader Celsius för att senare analyseras. 

Resterande uppsamlat urin hälldes ut. Två slumpvis utvalda deltagare blev anmodade att 

genomföra en precis likadan 24 timmars urinsamling en dag innan deras kreatinuppladdning 

startade för att få ett indicium av vilka kreatinnivåer som förelåg innan 

kreatinsupplementeringen. Dessa två ansågs vara generella för hela gruppen.  

 

När den sex dagar långa uppladdningen var färdig samlades samtliga provrör in för analys. 

Analysen av urinen utfördes på Åstrandslaboratoriet och skedde med enzymatisk metodik på 

en spektrofotometer.95  

 

 

 

 

 

                                                 
93 Terjung, s. 706ff. 
94 Green, s. 195ff. 
95 RC. Harris, E. Hultman, L-O. Nordesjö. “Glycogen, glycolytic intermediates and high-energy phosphates 
determined in biopsy samples of muscuius quadriceps femoris of man at rest. Methods and variance of values” 
Scand. J. Clin. Lab. Invest. (1974: 33), s. 109ff.  



 25

 

2.5 Validitet och reliabilitet 
 

2.5.1 Validitet 
 

Samtliga deltagare upplystes innan studien startade att deras testresultat och namn skulle 

behandlas anonymt. Under studiens gång påpekades det vid flertalet tillfällen att deltagarna 

när de ville var välkomna att höra av sig till testledarna med frågor. Inför de fysiologiska 

testerna genomfördes en pilotstudie för att upptäcka eventuella brister i testerna. På 

urinanalysen utfördes ingen pilotanalys sedan denna metod redan är beprövad och fungerar.96 

Dagen före testtillfälle 2 utfördes ett 24 timmars urinprov på två av deltagarna, detta stickprov 

utfördes för att kontrollera deltagarnas startnivå av kreatinutsöndringen, för att få ett 

nollvärde. De två deltagarna som användes valdes slumpmässigt ut till stickprovet.  

 

2.5.2 Reliabilitet 
 

För att öka reliabiliteten i studien erhöll samtliga deltagare en lista97 där essensen av att 

förbereda sig likadant inför testerna gällande kost, sömn och träning trycktes på. Denna 

uppmaning påpekades även muntligt vid testillfälle 1. Tillika skickades som tidigare nämnt ett 

förtydligande om rutinerna kring kreatinuppladdningens sex dagar ut till kreatingruppens 

deltagare.  

 

Inför varje vägning av deltagarna nollställdes vågen av testledaren. Även ergometercyklarna 

som användes till uppvärmningen nollställdes inför varje tillfälle för att standardisera 

uppvärmningen gångerna emellan. Vidare eftersträvades att testpersonerna utförde sina 

testtillfällen på så lika tid på dygnet som möjligt. 

 

Vid den dynamiska bänkpressen användes en digital metronom för att standardisera 

hastigheten på deltagarnas övningsutförande. Metronomens hastighet kontrollerades med 

hjälp av manuell tidtagning inför testerna. Sedan testledaren själv kontrollerade att deltagarna 

utförde repetitionerna i takt med metronomens slag kan det ha resulterat i att hastigheten på 

utförandet testtillfällena emellan differentierat något. Inför varje set mätte testledaren ut 

testpersonens grepp på stången för att säkerställa att samtliga set genomfördes med ett lika 
                                                 
96 Harris, s. 109-120 
97 Se Bilaga 6 
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stort avstånd händerna emellan. Tillika standardiserades vilan mellan testseten för att öka 

reliabiliteten.  

 

2.6 Databearbetning och Statistisk metod 
 

Testpersonernas kost analyserades i Dietist version 1.3 (© Kost och Näringsdata AB). 

Samtliga resultat från de tre testtillfällena lades in i excel och fördes sedan över till SPSS98 

där databearbetningen genomfördes. Då skillnader inom grupperna studerades (kreatin- och 

kontrollgrupp) användes parade t-test. För att jämföra skillnaderna i förändring mellan 

grupperna användes oparade t-test. Slutligen användes Pearson’s produktmomentkorrelation 

för att studera sambandet mellan förändring i styrka och upptag av kreatin. Ett positivt 

korrelationsvärde innebar att ett ökat upptag av kreatin var korrelerat till en ökning av 

prestation medan ett negativt korrelationsvärde visade att ett ökat kreatinupptag gav en 

prestationsminskning. Vid samtliga tester sattes den accepterade felmarginalen för att 

testvärdet skulle anses signifikant till 5 %, således p< 0,05. Då, 0,05≤p≤0,10 ansågs testvärdet 

ha en tendens.   

 

2.7 Bortfallsanalys 
 

Utav de 32 personer som från början anmälde intresse till deltagande i studien var det 26 

stycken som var med när studien väl startade. Detta innebar ett externt bortfall på sex 

individer innan studien startade. Utav dessa sex uppgav tre av dem inte varför de valde att 

hoppa av, två kunde inte inta kreatin på grund av tävling och den sista hade varit sjuk under 

en längre tid och vågade då inte delta. Då T2 genomfördes fick studien fyra interna bortfall. 

De fyra testpersonerna var tvungna att avbryta sitt deltagande efter att ha drabbats av 

sjukdom. Utav dessa fyra individer tillhörde tre stycken kreatingruppen och en person 

studiens kontrollgrupp.  

 

Under testtillfälle två ströks en deltagares testresultat under dennes set 2 och 3 på den statiska 

bicepsflektionen på höger arm. Deltagaren avbröt på grund av smärta i handleden. Samma 

deltagare genomförde heller inte set 2 och 3 på höger arm under testtillfälle 3. Totalt erfor 

studien tio bortfall, varav sex stycken externa och fyra stycken interna.  

 

                                                 
98 Statistical package for the social sciences 13.0 
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Procentuellt sett hade studien ett stort bortfall. Detta bortfall torde dock inte ha inneburit 

betydande konsekvenser för studiens resultat. Sedan majoriteten av bortfallen var kvinnor 

innebar det att fördelningen mellan män och kvinnor i kreatingruppen inte blev så jämn som 

hade varit önskvärt.  
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3 Resultat 
 

Under hela resultatdelen kommer kreatingruppen att benämnas som grupp 1, samt 

kontrollgruppen som grupp 2. 

 

3.1 Statisk bicepsflektion 
 

Tabell 3 beskriver medelvärdet av förändringen i sekunder inom samt mellan grupperna för 

den statiska bicepsflektionen på höger biceps. Vid jämförelse mellan förändringarna i grupp 1 

och grupp 2 i den statiska bicepsflektionen visade det sig att grupp 1 gjort en statistiskt 

signifikant förändring efter kreatinsupplementering. Medelvärdet för grupp 1 ökade i alla tre 

seten, där ökningen var som störst under set 1. Tabellen visar att ingen statistiskt signifikant 

höjning förelåg i något av seten för grupp 2. Det oparade t-testet visade att grupp 1 i snitt höll 

15,23 sekunder längre på första setet än grupp 2, vilket var en statistisk signifikant skillnad. 

 
Tabell 3: Medelförändringen i sekunder inom och mellan grupperna för höger biceps. 
 

Övning 

Medel 
förändring 

Gr 1 
Konf. Intervall 

Gr 1 

Medel 
förändring 

Gr 2 
Konf. Intervall 

Gr 2 

Skillnad i medel  
förändring 
grupperna emellan.  Konf. Intervall

Biceps Hö 
Set 1 9,33*   3,29  - 15,37 -5,90  -16,73 - 4,93 15,23*  4,18  -  26,28 
Biceps Hö 
Set 2       3,58**  -0,11  -  7,28    -1,66 -7,90 - 4,56    5,25 -1,09  - 11,59 
Biceps Hö 
Set 3 4,66*   0,43  -   8,90    -1,55 -5,69 - 2,58  6,22*  0,53  - 11,90 

* Signifikant. 
** Tendens. 
 

I tabell 4 presenteras medelvärdet av förändringen i sekunder både inom och mellan 

grupperna för den statiska bicepsflektionen på vänster biceps. Här påvisas en statistiskt 

signifikant ökning för grupp 1 i alla tre set efter kreatinsupplementeringen. Inte heller på 

vänster biceps har någon statistiskt signifikant ökning skett i grupp 2 under något av de tre 

seten.  
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Tabell 4: Medelförändringen i sekunder inom och mellan grupperna för vänster biceps. 

 

Övning 

Medel 
förändring 

Gr 1 
Konf. Intervall 

Gr 1 

Medel 
förändring 

Gr 2 
Konf. Intervall 

Gr 2 

Skillnad i medel 
förändring 
grupperna emellan  Konf. Intervall

Biceps Vä 
Set 1 6,75* 3,80 - 9,69    1,00 -17,57 - 19,57 5,75 -10,10  - 21,60 
Biceps Vä 
Set 2 4,08* 2,12 - 6,04    0,20 -3,38 -  3,78 3,88* 0,25  -  7,51 
Biceps Vä 
Set 3 2,08* 0,21 - 3,95    4,60 -0,73 - 9,93 -2,51 -7,38  -   2,35 

* Signifikant. 
 
3.2 Dynamisk bänkpress 
 

I den dynamiska bänkpressen skedde den största ökningen under set 1. Tabell 5 visar att 

medelökningen i grupp 1 var 3,41 repetitioner, vilket är en signifikant ökning, jämfört med set 

2 och 3 där ingen signifikans förelåg. Även skillnaden i medelförändring grupperna emellan 

är statistiskt signifikant gällande första setet, då grupp 1 efter kreatinuppladdningen i snitt 

utförde 2,81 repetitioner fler än grupp 2. 

 
Tabell 5: Medelförändringen i repetitioner inom och mellan grupperna i dynamisk bänkpress. 
 

Övning 

Medel 
f örändring 

Gr 1 
Konf. Intervall 

Gr 1 

Medel 
förändring 

Gr 2 
Konf. Intervall 

Gr 2 

Skillnad i medel 
förändring 
grupperna emellan  Konf. Intervall

Bänk  
Set 1   3,41*   1,63 - 5,20     0,60 -0,47 - 1,67      2,81* 0,74  -   4,88 
Bänk  
Set 2 0,50   -0,49 - 1,49     0,00 -1,16 - 1,16 0,50 -0,92  -  1,92 
Bänk 
Set 3 0,75    -0,26 - 1,76    -0,30 -1,19 - 0,59    1,05 -0,24  -  2,34 

* Signifikant. 
 

3.3 Korrelation mellan förändring av styrka och upptag av kreatin 
 

Försökspersonerna i grupp 1 har, efter kreatinsupplementeringen, i snitt ökat 1,41 kg i 

kroppsvikt.  

 

Tabell 6 beskriver korrelationen mellan försökspersonernas kreatinupptag, under deras andra 

uppladdningsdag, och styrkeökningen på respektive övning. Då korrelationskoefficienten var 

positiv innebar det att de individer som tog upp mer kreatin även gjorde en större ökning av 

antalet sekunder eller repetitioner. I de fall korrelationskoefficienten var negativ visade det sig 
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att försökspersonerna som hade ett större upptag gjorde en mindre ökning av antalet set och 

repetitioner.  

 

Endast två korrelationer blev statistiskt signifikanta, vikt och dynamisk bänkpress i set 1. 

Tabellen nedan visar att det finns en korrelation mellan kreatinupptag och viktökning.  
Tabell 6: Korrelation mellan styrkeökning och kreatinupptag. 

Övning 
Korrelation 
(Pearson) 

Biceps Hö Set 1  -0,154 
Biceps Hö Set 2 -0,209 
Biceps Hö Set 3   0,263 
Biceps Vä Set 1 -0,282 
Biceps Vä Set 2 -0,396 
Biceps Vä Set 3   0,223 
Bänk Set 1       -0,690* 
Bänk Set 2 -0,432 
Bänk Set 3 -0,262 
Vikt        0,627* 

*Signifikant förändring 
 
I första setet av bänkpress syns en statistisk säkerställd korrelation mellan ökat kreatinupptag 

och en minskning av styrka. Resultatet grundar sig i att en av försökspersonerna gjorde en 

väldigt stor ökning från T2 till T3 under det första setet på bänkpressen. Denna försöksperson 

hade även det lägsta kreatinupptaget i grupp 1.  

 

Analys av kostdagböckerna visade att ingen av deltagarna hade ett kreatinintag som översteg 

2 gram under någon av dagarna under kreatinuppladdningen. Vidare resultat kring detta 

kommer därmed inte redovisas sedan de ansågs irrelevanta och inte nämnvärt påverkade 

resultaten för studien.
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4 Diskussion  

 

Syftet med studien är att undersöka kreatinets prestationshöjande effekt på styrka efter en sex 

dagars kreatinuppladdning samt undersöka om samband mellan kreatinupptag och 

styrkeförändring föreligger.  

 

Sammantaget visar resultaten från denna studie att ett förhöjt kreatinintag på totalt 20 gram 

om dagen under 6 dagar gav signifikanta prestationshöjningar i sex av nio möjliga set. I fyra 

av dessa nio set visade det oparade t-testet signifikanta skillnader grupperna emellan. Då 

korrelationen mellan deltagarnas kreatinupptag och styrkeförändring beräknades visade det 

inga signifikanta korrelationer på något av seten bortsett från det första setet i bänkpress där 

en negativ korrelation förelåg.  

 

4.1 Metoddiskussion 
 

En klar majoritet av de studier som har nämnts och refererats till i studien har varit blindade 

eller dubbelblindade i sin studiedesign. En svaghet med den här studien är att inga 

placebosubstanser har använts och att den därmed är oblindad. Detta innebär att studiens 

resultat skulle kunna vara påverkade av en placeboeffekt.  

 

Uppvärmningen med vikter som användes i studien liknade på många sätt den som Izquierdo 

med flera använde i sin studie då de mätte styrkan i bänkpress och den totala kraften under 

upprepade set av upphopp med skivstång. Då pilotstudien till studien genomfördes framkom 

det att uppvärmning med endast ett set inte kändes tillräcklig och att fler set önskades. Detta 

medförde att vi genomförde uppvärmningen med tre set på 40-60 % av 1RM som belastning 

istället för det enda set som Izquierdo med flera använde sig av i deras studie. Vår uppfattning 

är att detta inte torde spela en betydande roll för testresultaten.    

 

Metoden som användes i denna studie för den statiska bicepsflektionen är inte så vanligt 

förekommande bland andra redan gjorda studier.  

 

Reliabiliteten kring utförandet av övningen har en del svagheter som bör tas i beaktning. Ett 

problem i den här studien var att hantlar som vägde mer än 10 kilo inte fanns i alla 

belastningar som önskades. Hantlarna från tio kilo och uppåt ökade med 2,5 kilo per steg 
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vilket innebar att vissa belastningar inte gick att få tag på. Detta medförde att exakta 

belastningar inte kunde användas och att avrundningar därmed gjordes på vissa belastningar i 

övningen. Detta i sin tur innebar att inte alla fick en exakt lika stor procentuell belastning av 

sitt 1RM. En annan möjlig felkälla var att inga exakta vinklar mättes upp i armbågsleden 

under utförandet utan kontrollerades manuellt med ögat av testledarna vilket kan ha inneburit 

en liten skillnad i övningsutförandet.   

  

4.2 Resultatdiskussion 
 

Till att börja med anser vi det viktigt att nämna att studiedeltagarna intog kreatin från två 

olika fabrikatörer där kreatinet från VNC efter analys visade sig innehålla en högre kreatinhalt 

(89 % jämfört med 84 %). De tre deltagare som intog kreatin från VNC hade tillsammans ett 

medelupptag på 75,3 % jämfört med de nio andra där motsvarande siffra var 68,7 %. Då vi 

beräknar samma medelupptag rättade efter kreatinets renhet finner vi identiska siffror. Inga 

vidare uträkningar kring dessa fynd utfördes och det vi kan konstatera är att kreatinet från 

VNC hade en högre innehållande kreatinhalt än det från Twinlab och att det procentuella 

upptaget för varje individ blir detsamma oavsett om det rättas efter de olika 

kreatinfabrikatörernas renhet.   

 

Våra resultat från den statiska bicepsflektionen visade att fysiskt aktiva män och kvinnor visar 

en signifikant isometrisk styrkehöjning i samtliga tre set på vänster arm samt på två av tre set 

för höger arm efter en kreatinuppladdning. Det resterande setet visade en tydlig tendens till att 

kreatinuppladdningen skulle innebära en statistisk signifikant höjning det med. Den största 

höjningen av antalet sekunder fanns, på både höger som vänster arm, i set 1.  

 

Samma mönster återses i den dynamiska bänkpressen där endast set 1 gav en signifikant 

höjning av antalet repetitioner för studiens kreatingrupp. I studien då Gotshalk et al. 

kontrollerar deltagarnas 1RM före och efter en kreatinuppladdning visar det sig att studiens 

kreatingrupp visade en signifikant prestationsökning. Det bör noteras att deltagarna i den 

studien var äldre män (59 - 72 år). Volek med flera visar emellertid i sin studie att ett intag 25 

gram om dagen under 5 dagar ökade deras studies interventionsgrupp. Gruppen visade bland 

annat en signifikant ökning av antalet repetitioner i en bänkpress under samtliga fem set som 

övningen utfördes i. Skillnaden gentemot denna studie var att försökspersonerna gavs en vila 

på 120 sekunder jämfört med de 60 sekunder våra försökspersoner fick. Vi fann en signifikant 
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ökning av antalet repetitioner under det första setet men inte under de två nästföljande seten. 

Detta kan tala för att vilan mellan seten kan påverka kreatinets effekt och kan därför ha täckt 

en eventuell effekt under set 2 samt 3 i denna studie. 

 

4.2.1 Kreatinupptaget och korrelation till styrkeförändring 
 

Ett för oss intressant område är vilken mängd kreatin som försökspersoner i studier skall inta 

under en kreatinuppladdning. Demant och Rhodes drog i sin reviewartikel slutsatsen att ett 

kreatinintag ekvivalent till 20-30 gram per dag i 3 eller fler dagar förbättrar prestationen på en 

rad områden. Flertalet andra studier, däribland Gotshalk et al., använder sig av en 

uppladdning motsvarande 0,3 gram kreatin per kilo kroppsvikt. Då resultaten i studierna med 

de olika kreatinuppladdningarna tycks vara samstämmiga studierna emellan oavsett vilken av 

kreatindoseringarna som användes, valdes till denna studie att genomföra 

kreatinuppladdningen med 20 gram om dagen under 6 dagar. Valet grundade sig i att det var 

betydligt lättare att med exakthet mäta upp 20 gram till samtliga deltagare än att mäta upp 

olika doseringar till försökspersonerna. Då försökspersonerna i denna studie befann sig inom 

ett relativt stort viktspann (58,5 – 99,5 kg) hade det resulterat i att kreatinuppladdningen att 

sträckt sig mellan 17,55 – 29,85 gram per dag om vi hade valt att använda oss av 

kreatinuppladdningen som är rättad efter kroppsvikten.  

 

Efter urinanalysen kan konstateras att kreatinupptaget inte tycks vara korrelerat med 

kroppsvikt. Innehållet i tabell 7 nedan skulle kunna visa att personer med en högre kroppsvikt 

inte behöver ett större kreatinintag än de som har en lägre kroppsvikt då det inte råder någon 

klar tendens till att personerna med högst kroppsvikt även har det högsta kreatinupptaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

Tabell 7: Kreatingruppens deltagare avseende kroppsvikt och kreatinupptag 
 
FP Vikt (kg) kreatin i urinen (gram) kreatinupptag (gram) Upptag % 
M1 75,5 1,6 18,4 92,0 % 
M2 99,5 2,3 17,7 88,5 % 
M3 76,5 3,0 17,0 85,0 % 
M4 79,5 3,2 16,8 84,0 % 
M5 74 3,9 16,1 80,5 % 
M6 72,5 4,6 15,4 77,0 % 
M7 70,5 5,8 14,2 71,0 % 
M8 88,5 6,9 13,1 65,5 % 
M9 90,5 6,9 13,1 65,5 % 
K1 62,5 7,4 12,6 63,0 % 
K2 58,5 11,8 8,2 41,0 % 
K3 73,5 13,9 6,1 30,5 % 
Medeltal 76,8 5,9 14,1 70,3 % 
 

Vi har valt att inte dra allt för stora konklusioner kring tabellens information utan kan 

konstatera att ytterligare forskning behövs inom området.  

 

Resultaten från Harris et al. studie visade att kreatinintaget under kreatinuppladdningens 

andra dag motsvarade 39 % av det oralt tillförda kreatinet. Då fynden jämförs med denna 

studie märks att försökspersonernas upptag i denna i genomsnitt var 70,3 %. Viktigt att 

påpeka i detta fall är att försökspersonerna i Harris et al. studie intog 30 gram kreatin per dag 

jämfört med de 20 gram våra försökspersoner intog. Ett upptag på 39 % motsvarade således 

knappt 12 gram kreatin vilket kan jämföras med att försökspersonerna i vår grupp i 

genomsnitt tog upp drygt 14 gram. Resultaten skulle kunna innebära att det finns en tröskel 

gällande absolut mängd kreatin som kan upptas under en dag. Vi anar att om 

försökspersonerna i den här studien hade genomfört 24-timmars urinsamlingar under 

kreatinuppladdningens alla sex dagar, hade möjligtvis resultaten kunnat ge mer svar kring 

ovan nämnda resonemang.  

 

Våra resultat från studien visade på att en negativ korrelation mellan kreatinupptag och 

styrkeförändring rådde under det första setet i den dynamiska bänkpressen. Figur 3 visar en 

översikt av alla deltagares ökning under första setet av bänkpressen jämfört med deras 

kreatinupptag under den andra dagen på deras kreatinuppladdning. I figuren syns att det är en 

försöksperson som avviker kraftigt från de andra. Om den avvikande försökspersonen hade 

exkluderats från beräkningarna skulle inte längre någon signifikant negativ korrelation 
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föreligga under setet. Vi är därav ytterst tveksamma till att en egentlig signifikant negativ 

korrelation förelåg.  
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Figur 3: Varje FP kreatinupptag jämfört med ökning i antalet repetitioner under set 1 i dynamisk bänkpress. 
 

Våra uteblivna resultat stämmer inte överens med de resultat som Kilduff et al. visade i sin 

studie. Deras studie påvisade en signifikant positiv korrelation mellan totalt sammanlagd kraft 

under fem set av maximala isometriska bänkpress-set och kreatinupptag. 

Kreatinuppladdningen studierna emellan är näst intill lika, men då metoden i övrigt märkbart 

skiljer sig från varandra bör inga paralleller studierna emellan dras. En stor skillnad är att 

deltagarna i Kilduff et al. studie gavs 120 sekunder vila seten emellan, jämfört med de 60 

sekunder som gavs i den här studien.99 Vi ser det möjligt att skillnaderna kunde bero på vilan 

seten emellan. 

 

Slutligen visade det sig i denna studie att kreatingruppen signifikant ökade sin kroppsvikt med 

1,41 kilo. Viktökningen kan jämföras med att de resultat som Demant och Rhodes presenterar 

i sin review-artikel. I den fastställdes att kreatinuppladdningar motsvarande 20 till 30 gram i 

upp till 7 dagar rapporterar en ökning av medelkroppsvikt på 0,9 till 1,8 kilo.   

 

 
 
                                                 
99 PL. Greenhaff, K. Bodin, K. Söderlund, E. Hultman. ”Effect of oral creatine supplementation on skeletal 
muscle phosphocreatine resynthesis”, the american journal of applied physiology,266 (1994: May), s. 725ff. 
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4.3 Slutsats 
 

Resultaten från denna studie indikerar på att ett kreatinintag på 20 (4 tillfällen á 5 gram) gram 

kreatin om dagen i 6 dagar ger en förhöjd isometrisk prestation i biceps under tre set med 60 

sekunders vila (p<0,05 i fem av sex set). Intaget tycks även ha resulterat i en ökning 

motsvarande 3,41 utförda repetitioner under det första setet i en dynamisk bänkpress (67 % av 

1RM som belastning). Ovanstående resultat bör emellertid beskådas kritiskt sedan studien inte 

använde sig av något placebopreparat för kontrollgruppen, vilket kan ha inneburit att en 

placeboeffekt förelåg.  

 

4.4 Vidare forskning 
 

Efter resonemanget kring tabell 7 skulle vi se det intressant och relevant att genomföra 

undersökningar som behandlade vilka individer som tar upp störst andel av det intagna 

kreatinet och varför de gör det.  
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Bilaga 1, Käll- och litteratursökning 
Frågeställningar: 
 

1. Hur skiljer sig den dynamiska styrkan i bänkpress efter en sex dagar lång 

kreatinuppladdning? 

2. Hur skiljer sig den statiska styrkan i biceps efter en sex dagar lång 

kreatinuppladdning?  

3. Finns det någon korrelation mellan förändring av styrka och upptag av kreatin?  

VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Creatine, strength, power, disease, 
supplementation. 
 

 
 

 

VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Eftersom vår uppsats handlar om kreatin kopplat till kraftutveckling har vi valt dessa ord. 
Supplement använde vi för att begränsa antalet sökresultat. Den större delen av forskning 
som skett inom detta ämne har varit på engelska, och vi har sökt på PubMed därav engelska 
sökord.  
Vi valde att ha med ”NOT disease” eftersom vi fick upp massa studier om kreatin kopplat till 
rehabilitering av sjukdomar som vi inte tycker har med vårt område att göra.  
 

HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal träffar Antal relevanta träffar
 
Pubmed 
 
 
 
 
 
 

 
Creatine short term supplementation 
+strength 
Creatine short term supplementation 
+muscle 
 

 
16   (6 review) 
 
60 (13 review) 
 
 
 

 
3 
 
4 

 
KOMMENTARER:  
Det finns väldigt mycket forskning inom kreatin, utmaningen ligger i att hitta de relevanta 
artiklarna. Vi har i första hand fokuserat på review artiklar, men vi har även fått ett antal 
källor genom att gå igenom referenser i reviewartiklarna, samt böcker som vi läst, och gått 
tillbaka till dem i PubMed. 
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Bilaga 2, Inför kreatinuppladdningen 
 

Kreatinuppladdningen 
 
 
Kreatinkuren varar i 6 dagar, intaget ska vara 20 gram/dag, uppdelat på 4 gånger á 5 gram. Ett 
teskedsmått (sådant som används vid bakning) motsvarar 5 gram. Du har fått 6 påsar kreatin 
av oss, de innehåller 20 gram kreatin, och sedan doserar Du själv ut det på 4 gånger under 
dagen. 
 
Kreatinet skall intas tillsammans med kolhydrater, antingen i samband med måltid, eller 
genom att blanda ut den i juice, saft el dyl, detta är för att kolhydrater förbättrar kroppens 
upptag av kreatinet. 
 
Alla former av koffein bör undvikas under de dagarna du tar kreatin, då koffeinet betydligt 
minskar kreatinets prestationshöjande effekt. 
 
Under dag två i kreatinkuren skall Du genomföra urininsamlingen, vilket betyder att allt urin 
under 24 timmar skall samlas i dunken Du fått av oss. Helst ska urinet stå i kylskåp under 
dagens gång, men det är inte alltid man har möjlighet till det, vilket vi har förståelse för. Efter 
dessa 24 timmar uppskattar Du vilken totalmängd det har, skriver ned det, skakar om i dunken 
och tappar upp ett sampel i provröret som Du fått av oss. Provröret ska inte fyllas upp till 
kanten utan bara till markeringen. Provröret skall sedan frysas ner till -20 grader C. 
 
Är det så att Du missar att kissa i dunken vid ett tillfälle, notera det och uppskatta ungefär hur 
mycket det var, ex. 1,5dl. Meddela oss det sedan när Du överlämnar provröret och då vill vi 
även veta hur stor dygnsmängden urin var. 
 
Under kreatinkuren ska Du även föra kost- och träningsdagbok, dessa har vi skickat per mail. 
Det är inga konstigheter med dem, vi behöver inte utförligt veta vad ni tränar, utan ex. Dag 1, 
Gym – bröst och rygg, 45 minunter. 
Matdagboken är på samma sätt, inga konstigheter, men vi behöver veta allt Du äter under 
kuren, och uppskatta matmängden. Ex. fyra potatisar, en kycklingfile och ett glas mjölk. 
Optimalt för oss är om ni har möjlighet att väga maten som ni äter.  
 
 
Undvik att träna gym, överkropp två dagar innan Ditt sista testtillfälle (testtillfälle 3). 
 
Har ni några frågor är ni givetvis välkomna att höra av er!  
 
// 
Thomas ihs1481@stud.ihs.se 070-xxxxxxx 
Annelie ihs1580@stud.ihs.se 073-xxxxxxx 
  
 
 

 

mailto:ihs1481@stud.ihs.se�
mailto:ihs1580@stud.ihs.se�
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Bilaga 3 Inför fystester 
 

Testet kommer att ske på GIH, Lidingövägen 1. Tunnelbanans röda linje, gå av hållplats 
stadion. Följ skyltarna mot Idrottshögskolan. Skolan är belägen på höjden vid stadions ena 
kortsida, vid klocktornet. Väljer ni att ta bil finns det parkering (3 timmar fri) vid 
tennisstadion, Fiskartorpsvägen 20. Vi möter upp er 10 minuter före starttiden vid 
huvudentrén.  
 
 Testillfälle 1 innebär att ni kommer lära er övningarna som skall testas samt mäta ut erat 
1RM (repetitionsmaximum) på dem.  

• Ni kommer att starta med att utföra en uppvärmning, 10 minuter på en motionscykel 
• Första övningen kommer vara en statisk biceps flexion med hantel.  
• Andra övningen är dynamisk bänkpress i en smithmaskin.  
• Efter detta är testerna slut och ni kommer få material och instruktioner till resterande 

del av studien.  
 
Vi har avsatt 60 minuter per testtillfälle men räknar med och tror att det kommer gå snabbare.  
 
Att tänka på inför testtillfällena: 

• Försök att få en ordentlig nattsömn natten till testtillfället.  
• Intag inga större måltider 2-3 timmar innan testet, (givetvis ska ni ha ätit, men 

inga stora måltider för nära inpå). 
• Intag ingen mat alls 1 timme innan testet.  
• Koffein, tobak och alkohol får inte intas 3 timmar innan testet. 
• Undvik att inta större mängder alkohol kvällen före testet.  
• Bär lätta idrottskläder under testet.  

 
 
 
 
Det finns möjligheter till dusch och omklädning här på GIH före och efter testet.  
 
Välkommen! 
 
//Annelie       &    Thomas 
073-xxxxxxx        070-xxxxxxx 
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Bilaga 4 Träningsdagbok 
 

 Tid Typ av Aktivitet 
Dag 1   
Dag 2   
Dag 3   
Dag 4   
Dag 5   
Dag 6   
 
 
Exempel träningsdagbok 

 Tid 
Typ av 
Aktivitet  

Dag 1 
15.00 - 
16.00 Löpning, distans 35 minuter 

Dag 2 
17.00 - 
19.00 Fotbollsträning  

Dag 3 
10.00 - 
10.45  Gym, Biceps/Bröst  

Dag 3 
18.00 - 
20.00 Innebandymatcher  

Dag 4 
19.30 - 
20.30 Intervall-löpning  

Dag 5  Vila  
Dag 6  Vila  
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Bilaga 5 Kostdagbok 

Kostdagbok 
Kostdagbok ska föras under hela perioden som Du tar kreatin. Det ultimata är 
om Du har en matvåg hemma och kan väga måltiderna, annars får Du göra en 
uppskattning. 
Ex. 
Lunch:  Tre potatisar, två köttbitar (ca 200gr) ett glas mjölk och ett äpple. 
Mellanmål: en proteindryck (20gr protein) och en banan. 
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