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Sammanfattning 

Syfte: Syftet var att mäta och utvärdera effekten på prestationen efter intag av träningsdryck 

(dryck som ska kunna öka din prestation) under anaerob wingate cykeltest.  

Metod: Sju medeltränade män agerade testpersoner och utförde två stycken wingate cykeltest 

med olika drycker på Gymnastik- och Idrottshögskolan. Vid det ena tillfället var det 

träningsdrycken NOCCO BCAA och vid det andra en placebodryck som innehöll Sprite/Coca 

Cola Zero. Testpersoner fick innan testerna direktiv angående dryck och kost innan utförande. 

Målet var att undersöka om det fanns några skillnader i den upplevda ansträngningen efter 

intag av träningsdrycken jämfört med placebodrycken, men också för att se om det fanns ett 

samband mellan den upplevda ansträngningen och den registrerade pulsen. Den upplevda 

ansträngningen mättes med hjälp utav Borgskalan. Till sist undersöktes det om eventuella 

skillnader på kraftutvecklingen fanns.  

Resultat: Inga signifikanta resultat i varken kraftutveckling eller upplevd ansträngning kunde 

redovisas efter sammanställningen av testerna.  Dock så fanns ett visst samband mellan den 

upplevda ansträngningen och den registrerade pulsen.  

Slutsats: Det finns olika träningsdrycker att dricka för att på bästa sätt förbereda sig inför ett 

maximalt träningspass. Vidare forskning krävs för att kunna fastställa vilken träningsdryck 

som förbättrar prestationen vid just sådan träning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.3 Forskningsläge ................................................................................................................. 3 

1.4 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 8 

2 Metod ...................................................................................................................................... 9 

2.1 Urval ............................................................................................................................... 10 

    2.2 Genomförande ................................................................................................................ 10 

    2.3 Datainsamlingsmetod ..................................................................................................... 11 

    2.4 Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 12 

    2.5 Etiska aspekter ................................................................................................................ 12 

3. Resultat ................................................................................................................................. 13 

3.1 Placebodryck & träningsdryck ....................................................................................... 13 

4. Diskussion ............................................................................................................................ 18 

5. Kritisk värdering av metod ................................................................................................... 21 

6. Slutsats ................................................................................................................................. 22 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 23 

 

Bilaga 1 Käll- och litteratursökning 

Bilaga 2 Infomail till testpersoner 

Bilaga 3 Enkät för försöksperson inför wingate cykeltest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

Överallt ser man reklam för träningsdrycker och dess positiva effekter vid träning, men hur 

bra effekt får man egentligen vid användning av dessa. Dagens reklam vill uppmärksamma 

samhället om hur du ska få optimal effekt av din träning. Mycket handlar just om 

träningsdryckers innehåll och vilken effekt de kan ha på den anaeroba och/eller aeroba 

prestation. Reklam påverkar oss kontinuerligt utan att ens ha ett vetenskapligt stöd för att just 

den drycken ska fungera. Utifrån reklam får vi b.la. reda på att träningsdrycker är 

energigivande och därmed ökar prestationen under själva träningstillfället. Den här studiens 

syfte är att genom tester utvärdera effekten av en träningsdryck, men det finns många olika 

typer av träningsdryck och vi har valt att använda oss utav en nykomling som kallas No Carbs 

Company (NOCCO). Lever reklamen upp till vad de lovar?  

Träningsdrycker generellt ligger väldigt i vår tid och använda av många. I träningsvärlden 

pratas det mycket om prestation och vad som krävs för att uppnå en god sådan. Det finns 

mängder utav olika träningsdrycker på marknaden som innehåller olika substanser som ska 

hjälpa dig med din träning.  

NOCCO menar att deras träningsdryck är passande vid alla träningssammanhang oavsett om 

det är innan, under eller efter träningen. Detta eftersom den innehåller fria aminosyror som 

kan tas upp direkt av kroppen. (NOCCO 2014) Från det att de lanserades har träningsdrycker 

varit ifrågasatta, och det är antagligen därför det finns få livsmedel som har blivit så utredda 

som träningsdryckerna. Träningsdrycker, och olika ingredienser i dessa, har utretts av 

vetenskapliga experter i enskilda länder liksom av EFSAs (den europeiska 

livsmedelssäkerhetsmyndighetens) experter i flera omgångar. Ingen av dessa utvärderingar 

har påvisat att träningsdryckerna är hälsofarliga vid en måttlig konsumtion. Enligt gällande 

EU-regler ska drycker som innehåller mer än 150 mg koffein/liter (utom de som är baserade 

på te eller kaffe) märkas med texten ”högt koffein innehåll” och den totala mängden koffein 

från alla källor ska anges. (Livsmedelsverket 2014, Energidrycker – Fördjupning)  

1.2 Bakgrund 

 Träningsdrycken som har valts är NOCCO BCAA. Huvudingredienserna i denna dryck 

fokuserar på koffeinet och de grenade aminosyrorna (Leucin, Valin och Isoleucin) som är 

essentiella aminosyror. Nio av de totalt 20 olika aminosyrorna som är byggstenar i ett protein 

är essentiella. Dessa nio aminosyror kan inte produceras i kroppen vilket innebär att de blir 
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livsnödvändiga och måste tillföras via kosten. De icke essentiella aminosyrorna är de 

resterande 11 och kan utifrån intag av essentiella aminosyror produceras i kroppen på egen 

hand. Vid bristande intag av de essentiella aminosyrorna blir de icke essentiella också 

essentiella, då de essentiella alltså krävs för att skapa de icke essentiella.(Abrahamsson, 

Andersson & Nilsson 2013) För att förstå denna undersökning beskriver vi nedan vad koffein 

och de grenade aminosyrorna har för fysiologiska effekter i kroppen.  

Koffein 

Koffein som kommer från en orientalisk växt hittas vanligtvis i kaffe och te. Koffein har en 

central stimulerande effekt och är även väldigt ofta en huvudingrediens i träningsdrycker. Det 

centrala nervsystemet påverkas av koffeinet då det fungerar som en 

adenosinreceptorantagonist, det vill säga att koffeinet tränger igenom blod- hjärnbarriären och 

tränger undan adenosinet som ökar din trötthet och minskar din prestation. Koffeinet har alltså 

motsatt effekt på adenosinet och minskar din trötthet samt ökar din fysiska och psykiska 

prestation. (Abrahamsson, Andersson & Nilsson 2013) 

Doser på så lite som 2-3 mg per kg kroppsvikt och dag har visats kunna ge positiv effekt på 

prestationen. Det skulle motsvara mellan 140-210 mg koffein per dag för en 70 kg:s man. Ett 

högre intag av koffein innebär inte nödvändigtvis att prestationen ökar ytterligare. (Desbrow, 

Biddulph, Devlin, Grant, Anoopkumar-Dukie & Leveritt 2011) Om intaget av koffein är för 

högt kan det ge en rad biverkningar såsom skakningar, huvudvärk och sömnsvårigheter. 

Dessa bieffekter kan i sin tur påverka idrottsprestationer negativt. Fram till 2004 så var 

koffein dopingklassat och då förbjudet vid tävlingssammanhang men är numera lagligt enligt 

WADA, World Anti- Doping Agency. (Abrahamsson, Andersson & Nilsson 2013) 

 

De grenade aminosyrorna 

De grenade aminosyrorna även kallat BCAA (branched chain amino acids) har en väldigt 

viktig roll för den centrala tröttheten under träning, framförallt under uthållighetsträning. Den 

centrala tröttheten kan beskrivas som mental trötthet, vilket innebär trötthet i hjärnan. BCAA 

omsätts i muskulaturen och sjunker under en längre tid av fysisk aktivitet. Under långvarig 

fysisk aktivitet så sker det en förändring i aminosyrorna. Det som händer är att mängden 

tryptofan ökar, som också är en aminosyra, i hjärnan samtidigt som BCAA minskar. Detta gör 

att kvoten tryptofan/BCAA ökar och när tryptofanmängden ökar leder detta till en ökad 

frisättning av serotonin och det är just dessa signalsubstanser som ökar den centrala tröttheten.  
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Vid intag av BCAA minskar transporten av tryptofan till hjärnan och då minskar 5-HT 

(serotonin)-syntesen. Detta ger då en fördröjd tid till trötthet. När mänskliga försök har gjorts 

med en BCAA- blandning, under ihållande träning, så minskade den upplevda ansträngningen 

och mental tröttheten hos försökspersonerna (Blomstrand 2006).  

Blomstrand (2009) nämner att vid intag av grenade aminosyror minskar den av mentala 

tröttheten under långvarigt cykelarbete på laboratoriet. Sju försökspersoner fick i en 

randomiserad ordning en vattenlösning med grenade aminosyror eller smaksatt vatten. De 

första 60 minuterna arbetade de på en given belastning. Efter följde ett arbete med maximal 

belastning under 20 minuter. För att skatta tröttheten användes Borgs CR-10 skala. 

Testpersonerna skattade minskad upplevd mental trötthet vid intag av de grenade 

aminosyrorna. I artikeln nämns det osmotiska trycket, vilket innebär hur snabbt vätskan 

lämnar magsäcken. Ett lägre osmotiskt tryck gör att drycken lämnar magsäcken snabbare.  

I övrigt så har BCAA en gynnsam effekt på proteinomsättningen då det motverkar 

proteinnedbrytningen och stimulerar proteinsyntesen vilket ger en positiv 

muskelproteinbalans i samband med styrketräning. BCAA går ut i musklerna snabbt efter 

intag då de inte behöver passera levern innan upptag. (Abrahamsson, Andersson & Nilsson 

2013). När muskelproteinbalansen är positiv så ökar muskelmassan (Moberg, Aprò & 

Blomstrand 2013).  

1.3 Forskningsläge 

Nedan följer ett antal sammanfattningar på forskningsstudier som anses vara relevanta för att 

få en bra grund om forskningsområdet.  

Smith, Fukuda, Kendall och Stout gjorde en studie 2010 där de ville ta reda på vilken effekt 

pre-workout produkter innehållande koffein, kreatin och aminosyror hade under tre veckors 

tid. Här användes en grupp som var slumpmässigt vald och även här var den 

placebokontrollerad. Mätningarna gjordes utifrån en hög intensitets intervallträning, både med 

anaerob och aerob utgångspunkt, %. Med aerobt arbete menas att musklerna har tillgång till 

syre under träning och anaerobt innebär att musklerna arbetar utan tillgång till syre. 24 

medeltränade kvinnor och män mellan 20-23 år gamla deltog i studien. Försökspersonerna 

delades in i två grupper. 13 försökspersoner fick supplement och de resterande 11 fick 

placebo, detta blev då alltså placebogruppen. 30 minuter innan varje test utfördes fick 

försökspersonerna sina supplement som de blivit tilldelade. Försökspersonerna deltog i ett tre 
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veckor långt program med en hög intensitets intervallträning där det gjordes tester tre gånger i 

veckan. Testerna gjordes då både före och efter träningen för att se hur deras energi 

påverkades. Personerna fick springa på ett löpband tills utmattning nåddes, sedan gjorde de 

detta fyra gånger. Mätningarna av VO2max (maximal syreupptagning) visade att båda 

grupperna uppnådde en markant ökning (10.3% och 2.9%). I resterande resultat visade 

supplementgruppen ökningar i maximal hastighet i löpning under längst tid med enbart aeroba 

energiförråd. I testet som mätte samma sak men det anaeroba energiförrådet ökade 

placebogruppen med 22.9% och supplementgruppen med 10.6. Slutligen så var 

träningsvolymen 11.6% högre för supplementgruppen jämfört med placebogruppen. (Smith, 

Fukuda, Kendall & Stout, 2010)  

Denna studie togs med för att dem mätte anaerob effekt hos medeltränade personer omkring 

20års åldern som vi också planerade att göra, de delas också upp i två grupper där den ena 

mäter placebo. Dock använde de sig även utav kreatin och studien sträckte sig under en längre 

period.  

Gonzales, Walsh, Ratamess, Kang och Hoffman (2011) gjorde en studie på män mellan 20-25 

år. Meningen med studien var att se effekten av pre-workout produkter under en multijoint 

(mer muskler under kortare tid) träning. Studien involverade åtta män i åldrarna 20-25. 

Försökspersonerna delades in i två grupper, antingen placebo, som fick benämningen (P) eller 

supplement som fick benämningen (S). (S)gruppen fick preparat som innehöll koffein, 

glukuronolakton, taurin (som är en aminosyra), kreatin, beta alanin samt aminosyrorna leucin, 

isoleucin, valin, arginin och glutamin. (P)gruppen fick klara sig utan preparaten för att få ett 

placebo resultat och fick istället dricka 500 ml vatten med 3 g sukralos, som är ett konstgjort 

sötningsmedel. Personerna skulle då utföra 4 set med 10 repetitioner av antingen knäböj eller 

bänkpress. Detta på ca 80 % av deras tidigare uppmätta 1RM (så tungt att bara en repetition 

orkas) med en vila på 90 sekunder mellan varje set. Till en början utförde båda grupperna 

testerna utan preparat. Ett dygn senare kom de tillbaka och alla hade då gått på samma 

bestämda diet under tiden för att kunna förtydliga att de endast handlade om preparaten. 

Resultatet visade att om supplementet togs 10 minuter innan testet så visades en signifikant 

ökning av prestation då mätt i antal repetitioner. (S)gruppen (26.3 ± 9.2) jämfört med 

(P)gruppens (23.5 ± 9.4). Ingen skillnad mellan grupperna fanns när det gällde känsla av 

fokus eller subjektiva känslor. Resultatet ger indikationer på att intaget av energisupplementet 

10 minuter innan denna sortens träning kan ge ökad prestation gällande volym och Power.  
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Här testades alltså en produkt som ska intas före träning för ökad effekt, testpersonerna var 

män i 20-25 års ålder och även här delades de in i två grupper för att jämföra placebo kontra 

supplement. Produkten som användes innehöll bl.a. koffein och aminosyror vilket 

träningsdrycken vi använder oss av också gör.  

Serratosa och Williams (2006) visade i en studie att en kombination av långsamma och 

snabba kolhydrater ger en ökad fysisk kapacitet under en fotbollsmatch, än om det endast 

”laddas” med långsamma kolhydrater. En grupp på sex fotbollsspelare som ligger på samma 

fysiska nivå från la liga (bästa divisionen i Spanien), deltog i ett löptest. Syftet med testet var 

att undersöka deras fysiska prestation. Spelarna hade ”laddat” med en stor mängd långsamma 

kolhydrater tre timmar innan start. De hade även druckit en energidryck som innehöll snabba 

kolhydrater precis innan och under testet. Under ett annat tillfälle testades samma grupp, men 

denna gång utan någon förtäring av snabba kolhydrater. De fick istället en placebodryck d.v.s. 

en dryck utan samma innehåll som föregående energidryck. Denna ska inte ha gett någon 

effekt, men spelarna som fick drycken informerades inte om detta, utan de trodde att det var 

en lika bra energidryck som de fick under första tillfället. Testet visade att alla sex spelare 

kunde springa under en längre tid vid användning av energidrycken (158min) jämfört med när 

de utfört testet vid användning av placebodrycken (131min). Däremot var det inte någon 

skillnad i mängden glykogen i musklerna efter 90 minuter, detta var resultatet efter analys av 

muskelbiopsier. Detta visar att energidrycken ger en fördel om matchen fortsätter efter 90 

min.  

Här har samma grupp jämförts under två testtillfällen med placebo på ena och energidryck på 

den andra. Dock innehöll drycken snabba kolhydrater vilket inte NOCCOs dryck gör.  

I studien som Carvalho, Oliveira, Barros, Padrào, Moreira och Teixeira gjorde 2011 deltog 12 

basketspelare, där samtliga var pojkar i åldrarna 14-15 och tillhörde det portugisiska 

landslaget på juniornivå. Personerna delades in i tre olika grupper där varje grupp genomförde 

en högintensiv träning. Träningen var utformad på samma sätt för alla tre grupper. Syftet var 

att undersöka spelarnas basketprestanda, ansträngningsgrad och uttorkningsnivå och därefter 

jämföra resultatet för de tre grupperna emellan.  Samtliga spelare var på ett träningsläger när 

studien genomfördes och hade därför samma rutiner vad gäller kost, sömn etc. Grupperna, 

som bestod av fyra spelare vardera, hade däremot olika villkor under träningen. Samtliga 

spelare i den första gruppen fick dricka vatten vid behov. Andra gruppen fick inte förtära 

någon vätska alls under hela träningen och den tredje gruppen hade tillgång till sportdryck. 

Alla tre grupper genomförde träningen som pågick i 90 minuter utan några problem och under 
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denna period testades personernas basketskott ett antal gånger (tvåpoängare och trepoängare), 

och tester där deras uthållighet och defensiva förmåga visades genom olika basketövningar. 

Efter träningen fick basketspelarna från alla tre grupper betygsätta sin upplevda ansträngning. 

Det visade sig att samtliga spelare i den andra gruppen (som genomförde träningen utan något 

intag av vätska) ansträngde sig mer än spelarna i de andra två grupperna. Spelarna i den tredje 

gruppen som hade tillgång till sportdryck, ansträngde sig minst. Dock var skillnaden i 

ansträngning mellan spelarna i den första och tredje gruppen liten.  

I den här studien får testpersonerna utföra samma tester men med olika förutsättningar inför 

testet. Passet varade i 90 minuter men det delades upp i olika högintensiva moment med 

varierade anaeroba och aeroba övningar (basketskottsövning, uthållighetsövning och 

defensiva basketövningar). I vår studie testar vi en BCAA dryck i anaerobt syfte, det kan då 

vara intressant att jämföra BCAA med kolhydrater/saltdryck vid anaerobt syfte. 

Testpersonerna som drack sportdryck här upplevde minst ansträngning under testerna och då 

är det av intresse för oss att se ifall likheter finns med NOCCOs dryck.  

Rodríguez, Ormeño, Lobos, Aranda och Montero undersökte år 2014 om beta alanin gav en 

önskad effekt vid tre wingate cykeltester, medel Power, maximum Power och laktatnivån i 

blodet på kvinnliga fotbollsspelare. 10 spelare genomförde testerna med 5 minuters vila 

mellan testerna. Försökspersonerna konsumerade 2.4 g beta alanin per dag i 30 dagar. 

Kontrollgruppen utförde samma tester men utan supplement. Resultatet visade att gruppen 

som tog supplement fick en signifikant ökning i medel Power jämfört med kontrollgruppen. 

Men maximum Power förbättrades endast i första testet.  

Coppin, Heath, Bressel och Wagner (2012), i den här studien ville testledarna skapa ett 

referensvärde för ett anaerobt wingate- test och då för Peak Power (PP), mean Power (MP) 

och fatigue index (FI). Dessa tester utfördes på 77 elitatleter i omkring 20 års ålder som spelar 

amerikansk fotboll eller utför löpning. De utförde testet under 30 sekunder med en belastning 

på 0,085 kp/kg kroppsvikt. Resultatet visade ett medelvärde för (PP) på 1 084,2 ± 137,0 W 

och för (MP) 777,1 ± 80.9 W. Referensvärdena i denna studie kan användas för olika sorters 

atletisk träning och ett bra sätt att följa resultat efter olika tillfällen.  

Vi ska också utföra tester på män i 20års åldern samt att vi kommer att titta på Peak Power 

och mean/average Power värdena. Denna studie ger ökad styrka för testmetoden, att det går 

att skapa referensvärden för en viss målgrupp visar att programmet är pålitligt.  
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Peltier, Vincent, Millet, Sirvent, Morin, Guerraz, Geyssant, Lescuyer, Feasson och 

Messonnier (2011) visste att kolhydrater, BCAA och koffein är tidigare känt för att förbättra 

prestationen under löpning, men detta var för sig. I den här studien undersöktes effekten av 

kombinationen hos dessa ingredienser på prestation och neuromuskulär funktion under 

löpning. 13 vuxna män som tränar minst 2-4 gånger i veckan och som har varit involverade i 

uthållighetsträning/tävling i minst tre månader, slutförde två protokoll där varje inkluderade 

både placebo och träningsdryck (kolhydrater 68g, BCAA 4000mg och koffein 75mg). Alla 

deltagare var dagliga kaffedrickare, 1-2 koppar per dag. Deltagarna fick endast dricka vatten 

två timmar innan testerna och försöka äta likadant inför varje testtillfälle. Innan och efter 

testet togs ett blodprov på deltagarna för att mäta blodglukoshalten. Deltagarna drack sin 

vätska 15 minuter innan testet, sedan var 15:e minut under testets gång i båda protokollen, 

250 ml åt gången.  

Protokoll 1 bestod utav två timmars löpning på ett löpband där den totala distansen och den 

aktuella blodglukoshalten mättes. I protokoll 2 så sprang deltagarna på 95 % av den lägsta 

medelhastigheten under protokoll 1. Blodglukoshalten och laktatkoncentrationen samt den 

neuromuskulära funktionen uppmättes direkt innan och efter testet. Under arbetet 

registrerades hjärtfrekvens, syreförbrukning och graden av upplevd ansträngning 

(Borgskalan). Mängden vätska alla deltagare förtärde var två liter.  

Träningsdrycken gav ökad prestation och bibehöll blodglukoshalten. Resultatet visade också 

en signifikant sänkning i Borgskalan och den centrala tröttheten. VO2 och hjärtfrekvens under 

testerna skiljde sig inte mellan placebo och träningsdryck likaså för den neuromuskulära 

funktionen. Slutsatsen visar här att vid intag av kombinationen så ökade prestationen med ca 2 

% under två timmars löpning.  

Forbes, Candow, Little, Magnus och Chilibeck (2007) undersökte vilken effekt Red Bull 

energidryck hade på ett wingate cykeltest och muskeluthållighet under bänkpress. 15 unga, 

friska personer (11män och 4 kvinnor) mellan 21± 5 år gamla deltog I studien. De blev 

randomiserat uppdelade i antingen supplementgrupp eller en placebo- grupp. Red Bull 

drycken innehöll 2 mg koffein/kg kroppsvikt och placebo- drycken innehöll inget koffein. 

Efter sju dagar bytte testpersonerna supplement och utförde testerna igen. 

Muskeluthålligheten mättes i bänkpress och då med maximum repetitioner under tre set, med 

en minuts vila mellan seten, 70 % utav 1RM. Red Bull gav här en signifikant ökning av 

repetitioner 34 ± 9 jämfört med placebo = 32 ± 8, P < 0.05. Deltagarna intog supplement 60 
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minuter innan testerna utfördes. Denna tid krävdes för att kunna få ut den maximala effekten 

av koffeinet. Ingen förbättring visades vid wingate cykeltest vad gäller Peak och Average 

Power.  

Här användes också ett wingate cykeltest samt en energidryck. Drycken marknadsförs dock 

inte som en specifik träningsdryck men den ska ändå ge energi. De som testades var unga och 

friska personer samt att koffeinmängden i Red Bull drycken liknar mängden koffein i den 

tänkta träningsdrycken som används i denna studie. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att mäta och utvärdera effekten av prestationen av träningsdryck (dryck som ska 

kunna öka din prestation) under anaerob wingate cykeltest.  

• Hur påverkas (ökar eller minskar) den upplevda ansträngningen under anaerob 

wingate cykeltest vid intag av träningsdryck jämfört med intag av endast 

placebodryck?  

• Finns ett samband mellan puls och upplevd ansträngning, vid intag av träningsdryck 

jämfört med placebodryck? 

• Finns skillnader på kraftutvecklingen och prestationsförmågan, vid intag av 

träningsdryck jämfört med placebodryck? 

 

Hypotesen för denna studie är att drycken innehållande BCAA och koffein inte kommer ge 

någon signifikant effekt på prestationen eller upplevda ansträngning i ett anaerobt syfte. Detta 

eftersom det finns ett flertal studier som stödjer drycken i aerobt syfte.  
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2. Metod 

Studien är enkelblind, vilket innebär att testledaren känner till produkten som ska förtäras, 

men försökspersonen gör inte det. Detta för att kunna utesluta placebo effekten som skulle 

kunna påverka resultatet. 

Testerna utfördes i form av Wingate cykeltest i Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap 

(LTIV). Där även puls och upplevd ansträngning (borgskalan) kunde mätas. Borgskalan är en 

skala med sifferspannet 6-20, där en skattning på 6 hänvisar till att personen i fråga inte 

känner någon ansträngning alls och en skattning på 20 menas att personen är helt utmattad. 

De tester som utfördes med försökspersonen var två stycken. Vid ena testet dracks endast en 

placebodryck och vid andra testet som utfördes likadant så var intaget en träningsdryck. Det 

bestämdes att varannan testperson skulle börja med träningsdryck och att varannan testperson 

skulle börja med placebodryck under första testtillfället. På så sätt kunde det avgöras om 

träningsdrycken hade någon effekt jämfört med placebodrycken samt att om varannan 

testperson började sina tester med träningsdryck så kunde resultatet bli mer rättvisande. Så 

ifall alla testpersoner hade börjat med samma dryck vid första testtillfället så skulle de kunnat 

få bättre resultat under andra tillfället för att de då har ”lärt” sig testet. Då är det svårt att 

avgöra om det är dryckens förtjänst eller själva kunskapen om testet. Försökspersonerna fick 

informationen om att de skulle testa två olika träningsdrycker, men att den ena var 

placebodrycken utan kilokalorier (ger ingen energigivande effekt) informerades de inte om. 

Testet genomfördes på en ergonometercykel av typen Peak Bike. Testpersonen accelererade 

till maximal trampfrekvens. En belastning på motsvarande 7.5 % av testpersonens kroppsvikt 

lades till på hjulet, belastningen valdes då detta är originaltestets belastning, som användes när 

testet togs fram. Testpersonens uppgift var att, efter uppvärmning, under 30 sekunder utveckla 

maximal trampfrekvens. Då var det också möjligt att se kraftutvecklingen, som skapades på 

datorskärmen med hjälp av programmet Monark Anaerobic Test Software. 

 

Dryckernas innehåll 

Träningsdrycken NOCCO BCAA innehöll per portion 330 ml vätska där koffeinet utgör 180 

mg och de grenade aminosyrorna 2500 mg (2000 mg leucin, 250 mg isoleucin och 250 mg 

valin). Produkten var även sockerfri vilket innebär att ingen energi kom ifrån det. 
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Placebodrycken var en blandning mellan Coca Cola Zero och Sprite Zero, Zero versionen 

valdes då den inte innehåller något socker eller koffein, samma mängd, 330 ml vätska 

användes (310 ml Sprite Zero och 20 ml Coca Cola Zero). 

2.1 Urval 

Åtta män i åldrarna 20-25 vars fysiska nivå under vardagen är på måttlig till hög utförde 

testerna. Åtta personer valdes dels ur en ekonomisk synvinkel, då ingen sponsring fanns så 

köptes träningsdrycken och placebodrycken av testledarna på egen hand. Sedan kunde detta 

antal snabbt bokas in och ansågs som en lämplig mängd testpersoner sett efter tidsschemat, då 

två tester per person skulle utföras. Vi valde att vara flexibla med att boka testtiderna så att 

det skulle kännas bra för samtliga som ville hjälpa oss att utföra tester. Cykelvana var inget 

krav för att delta. Testpersonerna skulle vara friska inför testtillfället och försöka till så stor 

mån som möjligt följa instruktionerna om träning och måltider innan utförande av testet (Se 

bilaga 2). Ett bortfall kom till då en person var förkyld inför sitt andra test, eftersom det var 

ett maxtest som utfördes så valde vi att testpersonen skulle avstå på grund av hälsorisken. 

2.2 Genomförande 

Testerna utfördes i klimatrummet på LTIV. Detta för att förutsättningarna skulle se lika ut för 

alla och att samma temperatur hölls under alla tester samt att ingen eller inget utifrån skulle 

bli ett störmoment under testets gång. Cykeln som testpersonerna cyklade på var en 

Ergomedic wingate Peak bike som då var kopplat till ett program på en dator som heter 

Monark Anaerobic Test Software.  

Testpersonerna fick börja med att dricka den dryck som de tilldelades 20 minuter innan 

samtidigt som de började värma upp lite lätt på cykeln medan testledarna förklarade lite mer 

vad testet går ut på och hur det går till. Utan belastning så fick testpersonen cykla utan 

belastning så snabbt som möjligt för att få ut maximal rpm (rotations per minute). Denna rpm 

skulle sedan uppnås, med avdrag på 10 rpm, under själva testet innan belastningen skulle 

släppas. Avdraget räknas in då för att testpersonens trampfrekvens ska vara stigande när 

belastningen läggs på. Alltså att om testpersonen kom upp till 200 rpm under uppmätningen 

utan belastning så släpptes belastningen då testpersonen nådde 190 rpm. Efter att testpersonen 

har värmt upp och kände sig redo samt att ett maximalt rpm uppmätts så avbröts 

uppvärmningen och trampningen upphörde. Från 0 rpm fick testpersonen påbörja 



11 
 

trampningen utan belastning med mål att nå 200 rpm. Varvtalet kunde ses på både cykeln men 

också på datorn. När ett rpm på 190 nåtts så tryckte ena testledaren på en knapp på cykelns 

styre som då lossade ner belastningen på 7.5% kg/kroppsvikt på det främre hjulet. Detta då i 

form av små viktplattor som läggs i en viktkorg som väger 1kg. Så om testpersonen väger 80 

kg så faller en belastning på 6 kg ner mot framhjulet vid start av test. En automatisk klocka 

startas då och räknar upp till 30 sekunder där maximalt arbete ska uppnås.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

Resultatet togs fram men hjälp av ett program på en dator. Monark Ergomedic 894 E är 

namnet på cykeln som användes. Efter avslutat test så registrerades värdena på datorn i form 

av tabeller och grafer så att testresultatet tydligt kunde ses. Då kunde Peak Power, Average 

Power och Power W/kg tydligt ses.  Alla dessa värden visar kraften som testpersonen skapar 

och det mäts i Watt och med Peak Power menas den högst nådda kraften, Average Power är 

den genomsnittliga kraften och till sist så menas Power W/kg mängden kraft som utvunnits 

per kilo kroppsvikt hos testpersonen. De här är intressant att mäta för att kunna se hur snabbt 

testpersonen blir trött, alltså hur snabbt Peak Power sjunker och hur stor skillnaden är mellan 

Peak Power och Average Power. Hur länge testpersonen kunde hålla sin maximala hastighet 

(rpm) kunde också ses direkt när testet startades och detta mättes i millisekunder. Med detta 

registrerat kunde eventuella skillnader mellan de olika testtillfällena fastställas. 

Testpersonernas resultat sammanställdes var för sig i tabeller, men för att räkna ut en 

signifikans så krävs det att hela gruppens resultat jämförs. 

En Polar T31- CODED pulsklocka användes för att mäta testpersonernas puls under testet. 

Pulsen registrerades direkt efter avslutat test samt att testpersonen fick skatta sin ansträngning 

på Borg- skalan som fanns framför dem.  Detta för att se om pulsen och ansträngningsgraden 

påverkades av träningsdrycken jämfört med placebo- drycken. Sedan också för att se om det 

fanns ett samband mellan den upplevda ansträngningen och den registrerade pulsen.   

För att räkna ut signifikansnivåerna användes Statistica som är ett statistikprogram. De 

analyser som användes var beroende T-test och beroende wilcoxon. Sammanställningen av 

resultaten skrevs in i ett Excel ark och öppnades sedan i Statistica, där normalfördelning 

prövades innan de ovannämnda analyserna tillämpades. 
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2.4 Validitet och reliabilitet 

Att ha en hög reliabilitet innebär att en mätning visar samma resultat varje gång (Hassmen & 

Hassmen 2008, s. 122) Reliabiliteten i ett wingate- test, alltså hur sannolikt det är att få 

samma testvärden under andra försök som i första, anses som stor. I en undersökning med åtta 

olika typer av försökspersoner som då utförde wingate cykeltest visade en reliabilitet på r = 

0,94 ± 0,03 SD, detta gäller både maximal och medeleffekt (Gullstrand & Larsson 1999). 

Eftersom det är en dator och en pulsklocka som registrerar våra resultat är säkerheten stor att 

resultatet stämmer. Monark Anaerobic Test Software på datorn är utformat just för wingate 

tester. Därmed säkerställs det att den tar med värden för kraftutveckling och maximal 

hastighet. Dock är skattningen på borg- skalan en mänsklig faktor och kan därför påverka 

trovärdigheten av resultatet och kan också spegla mer utav dagsformen under testtillfället. 

Alla tester som utfördes standardiserades på samma sätt varje gång för att uppnå en viss 

säkerhet i jämförandet av resultaten. Syftet var att mäta kraftutvecklingen i form av Watt, 

vilket också registrerades i datorprogrammet. Detta gjorde det möjligt att jämföra watt- talet 

från test 1 med test 2. På så sätt mäts det som också avsågs att mätas, vilket ger en god 

validitet. Signifikansnivån för testet sattes på p=0,05, så för att skillnaderna skulle vara 

signifikanta så skulle signifikansen vara lägre än 0,05. Testpersonernas värden skrevs sedan in 

i ett Excel ark för att sedan sättas in i programmet Statistica. På alla värden förutom 

Borgskalan användes ett oberoende T-test för att räkna ut signifikansen, detta för att dessa 

värden tillhör kvot/intervalldata då de är ett numeriskt värde som kan variera kontinuerligt. 

Borgskalan tillhör ordinal data så där användes ett beroende wilcoxon test. Med ordinal data 

menas att värdet inte kan rangordnas.    

2.5 Etiska aspekter 

Testpersonerna fick en enkät tilldelad för att erhålla lite grundläggande information om deras 

kost- och tränings vanor samt aktuellt hälsotillstånd. Testpersonerna fick också ett 

informationsmail skickade till sig om hur testet kommer gå till samt vad de bör tänka på innan 

själva testtillfället. Om testpersonerna skulle ha några frågor angående testerna så fanns 

testledarnas kontaktinformation med i informationsbladet. Testpersonernas identitet kodades i 

de dokument där informationen samlades samt att de fick, innan varje test, påminnelse om att 

de deltar frivilligt och att de kan avbryta testet när de vill ifall något inte känns bra. När 

informationsmejlet skickades ut till testpersonerna så fick de inte berättat för sig att den ena 

drycken var en placebodryck, utan att båda var träningsdrycker. Här kan det anses att 
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testpersonerna blev lurade på viss information. Dock gjordes detta val då studien skulle vara 

enkelblind samt att det inte rörde sig om något som skulle kunna vara farligt för testpersonen. 

 

3. Resultat 

Resultaten från totalt sju av åtta testpersoner har sammanställts och presenteras här nedan i 

form av tabeller. Testpersonen som inte tas med deltog under första testtillfället men pga. 

sjukdom kunde personen inte delta under andra tillfället. Eftersom syftet var att utvärdera 

effekten av träningsdrycken, jämförs inte testresultaten med varandra utan endast individuellt. 

Detta också för att testpersonerna skiljer i vikt och längd, då en annan belastning tillämpas vid 

högre eller lägre vikt. Men för att räkna ut statistiken så måste alla värden tas in i räkningen 

då ett signifikant resultat ska kunna representera en population, och då krävs minst fem 

deltagare/värden. 

3.1 Placebodryck & träningsdryck  

I dessa tabeller visas testpersonernas värden vid placebo och träningsdryck. Peak Power 

innebär den högsta uppnådda kraften under testet. Average Power är den genomsnittliga 

kraften mätt under hela testet. Dessa värden kan också mätas i watt per kilo (w/kg). Time at 

max speed (TAMS) visade hur länge testpersonen klarade av att hålla sin maximala hastighet 

efter att belastningen släppts ner, detta registrerades i millisekunder (ms). Borgskalan 

användes för att testpersonen skulle kunna beskriva sin utmattning på ett enkelt sätt och 

pulsklockan registrerade pulsen vid varje test. 

Placebodrycken innehöll 330 ml av Sprite Zero (ca 310 ml) med liten mängd Coca Cola Zero 

(ca 20 ml) för att inte avslöja färg och smak. Träningsdrycken var NOCCO BCAA 330 ml.  

Med hjälp av värdena efter varje test kan resultaten från Placebodrycken och resultaten från 

Träningsdrycken jämföras. 

Testperson 1 (6kg belast.) Placebo      Träningsdryck 

Peak Power 

 

869, 73 w (10, 87 w/kg)                                   907, 49 w (11, 34 w/kg) 

 
Average Power 631, 56 w (7, 89 w/kg)      650, 01 w (8, 13 w/kg) 

 
TAMS*   54 ms.      123 ms. 

 
Borgskala 

 

15      16 
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Puls 

 

185      190 
 

Rpm  
 

190       190 

 *Time at max speed 

 

     

Testperson 1 utvecklade en större kraftutveckling både på Peak Power (+37, 76 w) och 

Average Power (+18, 45 w) efter intag av träningsdrycken samt att tid under maximal 

hastighet var 69ms (123-54) längre vid samma dryck. Dock så var både pulsen och 

skattningen på borgskalan lägre efter intaget av placebodrycken. Men ingen signifikant 

skillnad kan fastställas. 

 

Testperson 2 (6kg 

belast.) 
Placebo      Träningsdryck 

Peak Power 749, 94 w (9, 37 w/kg)                                   737, 84 w (9, 22 w/kg) 

Average Power 558, 35 w (6, 98 w/kg)      582, 48 w (7, 28 w/kg) 

TAMS*   58 ms.      60 ms. 

Borgskala 19      19   

Puls   175     176   

Rpm    200     200   

*Time at max speed 

    

Testperson 2 utvecklade en större kraftutveckling på Peak Power (+12, 1 w) vid intag av 

placebodryck men Average Power var bättre (+24, 13 w) vid intag av träningsdryck. 

Skattningen på borgskalan förblev oförändrad. TAMS var 2 ms (60-58) bättre vid intag av 

träningsdryck samt att pulsen höjdes marginellt. Men ingen signifikant skillnad kan 

fastställas. 

 

Testperson 3 (6,75kg 

belast.) 
Placebo      Träningsdryck 

Peak Power 1 090,9 w(12, 12 w/kg)                                1 093,82 w (12, 15 w/kg) 

Average Power 737, 54 w (8, 19 w/kg)      702, 31 w (7, 80 w/kg) 

TAMS*   68 ms.      50 ms. 

Borgskala 18      18   
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Puls   177      180   

Rpm    170       170   

*Time at max speed       

 

Testperson 3 utvecklade en större kraftutveckling på Peak Power med träningsdryck i 

jämförelse med placebodryck (+2, 92 w). Dock blev Average Power större vid intag av 

placebodryck i jämförelse med träningsdryck (+35, 23 w). Vad gäller pulsen, var den högre 

vid intag av träningsdryck. Skattningen på borgsskalan visade ingen skillnad. TAMS var 18 

ms (68-50) längre vid intag av placebodryck. Men ingen signifikant skillnad kan fastställas. 

 

 

Testperson 4 (5,8kg 

belast.) 
Placebo      Träningsdryck 

Peak Power 811, 31 w(10, 54 w/kg)                                   823, 42 w (10, 69 w/kg) 

Average Power 514, 66 w (6, 68 w/kg)      517, 25 w (6, 72 w/kg) 

TAMS*   64 ms.      67 ms. 

Borgskala 18 18   

Puls   182 184   

Rpm    200 200   

*Time at max speed 

    

Testperson 4 utvecklade en större kraftutveckling både på Peak Power (+12, 11 w) och 

Average Power (+ 2, 59 w) efter intag av träningsdrycken samt att tid under maximal 

hastighet var 3 ms (67-64) längre vid samma dryck. Skattningen på borgskalan var densamma 

under båda tillfällena men pulsen ökade från 182 till 184 vid intaget av träningsdrycken. Men 

ingen signifikant skillnad kan fastställas. 

Testperson 5 (5,4kg 

belast.) 
Placebo      Träningsdryck 

Peak Power 807, 77 w (11, 22 w/kg)                                   805, 64 w (11, 19 w/kg) 

Average Power 678, 20 w (9, 42 w/kg)      680, 93 w (9, 45 w/kg) 

TAMS*   55 ms.      58 ms. 

Borgskala 18      17   
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Puls   183     179   

Rpm    180     180   

*Time at max speed 

    

Testperson 5 utvecklade en större kraftutveckling på Peak Power med placebodryck i 

jämförelse med träningsdryck (+2, 13 w). Dock blev Average Power större vid intag av 

träningsdryck i jämförelse med placebodryck (+2,73 w). Pulsen var högre vid intag av 

placebodryck och skattningen på borgsskalan var lägre vid intag av träningsdryck. TAMS var 

3 ms (58-55) längre vid intag av träningsdryck. Men ingen signifikant skillnad kan fastställas. 

 

 

Testperson 6 (5,9kg 

belast.) 
Placebo      Träningsdryck 

Peak Power 908, 87 w (11, 50 w/kg)                                   921, 98 w (11, 67 w/kg) 

Average Power 605, 33 w (7, 66 w/kg)      615, 62 w (7, 79 w/kg) 

TAMS*   84 ms.      111 ms. 

Borgskala 18      19   

Puls   182      186   

Rpm    180      180   

*Time at max speed       

 

 

Testperson 6 utvecklade en större kraftutveckling både på Peak Power (+13, 11 w) och 

Average Power (+ 10, 29 w) efter intag av träningsdryck samt att tid under maximal hastighet 

var 27 ms (111-84) längre vid samma dryck. Både pulsen och skattningen på borgskalan 

höjdes dock något. Men ingen signifikant skillnad kan fastställas. 

 

 

Testperson 7 (6,5kg 

belast.) 
Placebo      Träningsdryck 

Peak Power 881, 87 w (10, 25 w/kg)                                   879, 59 w (10, 23 w/kg) 

Average Power 661, 26 w (7, 69 w/kg)      667, 09 w (7, 76 w/kg) 

TAMS*   75 ms.      83 ms. 
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Borgskala 17      18   

Puls   173      177   

Rpm    190      190   

*Time at max speed       

 

Testperson 7 utvecklade en större kraftutveckling på Peak Power med placebodryck i 

jämförelse med träningsdryck (+2,28 w). Dock blev Average Power större vid intag av 

träningsdryck i jämförelse med placebodryck (+5,88 w). Både pulsen och skattningen på 

borgsskalan, var högre vid intag av träningsdryck. TAMS var 8 ms (83-75) längre vid intag av 

träningsdryck. Men ingen signifikant skillnad kan fastställas. 

 

För att undersöka om det finns någon signifikans bland resultaten så krävs det minst fem 

värden som ska tas med i beräkningarna. Detta ledde till att alla testpersoners värden fick 

jämföras med varandras för att se om en signifikant skillnad rådde i respektive 

värderegistrering.  

För att räkna ut den upplevda ansträngningen i form av borgskalan så använde vi Wilcoxon 

test i Statistica då det räknas som ordinal data, Statistica är ett statistikprogram. Detta visade 

en sannolikhet på p=0,36, på att skillnaden på borgskalan berodde på träningsdrycken. 

Nästan alla av testpersonerna registrerade en högre puls vid intag av träningsdryck men det 

visade sig inte vara signifikant (p= 0,11) för att det var träningsdryckens påverkan. 

Inga signifikanta resultat visade sig på kraftutvecklingen varken på Peak Power eller på 

Average Power. Resultaten skrevs in i programmet Statistica där ett beroende T-test 

tillämpades, Peak Power visade en sannolikhet på p=0,29 och Average Power visade att 

p=0,59 vilket alltså inte är en signifikant skillnad. 

Time at max speed visade en sannolikhet på p=0,25 och detta var då den tiden som 

testpersonerna lyckades bibehålla den maximala rpm efter att belastningen lades på. Sex av 

sju deltagare lyckades dock hålla denna hastighet under längre tid efter intag av 

träningsdryck, dock inte signifikant bättre. 

 

 

4. Diskussion 
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Syftet med denna studie var att mäta och utvärdera effekten på kraftutveckling och 

ansträngning efter intag av en träningsdryck (dryck som ska kunna öka prestation) under 

anaerob wingate- cykeltest.  

 

Inga signifikanta skillnader hittades efter sammanställningen av resultaten. Även om vissa 

resultat antydde förbättring så behöver det inte betyda att det var tack vare träningsdrycken. 

En signifikant siffra menas att resultatet är representativt för en större population och för att 

något ska ses som signifikant så ska (p), som beskrivs som sannolikheten, vara 0,05 eller 

mindre. Något som inte uppnåddes efter sammanställningen av resultaten. 

 

För att titta om den upplevda ansträngningen visade några statistiskt signifikanta skillnader 

mellan de olika testtillfällena och då i form av borgskalan, så använde vi Wilcoxon test då en 

borgskala räknas som ordinal data. Detta visade då en sannolikhet på p=0,36 och att detta inte 

var signifikant kan bero på att det var ett maximalt test vilket gör att alla skattar högt på 

skalan och skattar då ganska lika varje gång antingen för att de känner samma ansträngning 

eller för att de kommer ihåg vad de skattade första gången och känner sig trygg med det 

svaret. Alltså går det inte med säkerhet att säga om det är träningsdrycken som minskar eller 

ökar den upplevda ansträngningen vid ett wingate cykeltest. Det var endast en testperson som 

skattade lägre på borgskalan under test med träningsdryck jämfört med placebodryck. Tre 

testpersoner skattade till och med högre ansträngningsgrad efter intag av träningsdryck och 

resterande skattade samma vid båda tillfällena. I avsnittet med tidigare forskning gick vi 

igenom en del liknande forskning med träningsdrycker men med innehållande kolhydrater. 

NOCCO har valt att inte använda sig utav kolhydrater, där av namnet No Carbs Company. I 

studien som Peltier, Vincent, Millet, Sirvent, Morin, Guerraz, Geyssant, Lescuyer, Feasson 

och Messonnier (2011). så visade det sig att drycken med BCAA, kolhydrater och koffein ger 

effekt vid långvarig träning, då sänkningar i både borgskalan och den centrala tröttheten 

påvisades. Detta kan antyda till att en att en kombination av BCAA, kolhydrater och koffein 

är att föredra vid långvarig träning, men inte nödvändigtvis vid kortvarig träning. Detta 

eftersom vår studie inte gav någon signifikant effekt. Dock har drycken i studien inga 

tillsatser av kolhydrater och därmed kan vi inte utesluta att det skulle ge någon effekt vid 

maximala tester.  
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Angående sambandet mellan puls och upplevd ansträngning så visade resultatet att 

testpersonernas skattning på borgskalan skulle kunna ha ett visst samband med den 

registrerade pulsen. Detta innebär att om pulsen ökade/sjönk så skattade testpersonen också 

högre/lägre vad gäller den upplevda ansträngningen. Fyra testpersoner skattade olika på 

borgskalan vid test 1 jämfört med test 2. De som skattade högre hade också högre puls och de 

som skattade lägre hade en lägre puls vid det testtillfället. 

Nästan alla av testpersonerna registrerade en högre puls vid intag av träningsdryck men det 

visade sig inte vara signifikant (p= 0,11) för att det var träningsdryckens påverkan. Eftersom 

hjärtfrekvensen inte gav någon effekt vid jämförandet av placebo och träningsdryck i tidigare 

studie, så kan vi efter våra resultat se att detta skulle kunna stämma. 

Dessutom kan vi se att hjärtfrekvensen inte behöver påverkas utav kolhydrater då liknande 

resultat från samma sorts dryck men utan kolhydrater inte heller har gett effekt. NOCCO 

BCAA innehåller 2500mg grenade aminosyror och 180mg koffein medan drycken med 

BCAA, kolhydrater och koffein innehåller 4000mg grenade aminosyror och 75mg koffein. 

Här kan vi då se att BCAA mängden inom ett intervall på 2500-4000mg samt en 

koffeinmängd på 75-180mg inte behöver har någon betydelse för hjärtfrekvens (Peltier, 

Vincent, Millet, Sirvent, Morin, Guerraz, Geyssant, Lescuyer, Feasson & Messonnier 2011). 

 

Inga signifikanta resultat visade sig på kraftutvecklingen varken på Peak Power eller på 

Average Power. Resultaten skrevs in i programmet Statistica som är ett statistikprogram där 

ett beroende T-test tillämpades, Peak Power visade en sannolikhet på p=0,29 och Average 

Power visade att p=0,59 vilket alltså inte är en signifikant skillnad. 

Fyra av testpersonerna utvann en större kraftutveckling (w) efter intag av träningsdryck men 

endast små förändringar och det går inte att dra slutsatsen att det är träningsdrycken som gett 

denna ökning. Time at max speed visade en sannolikhet på p=0,25 och detta var då den tiden 

som testpersonerna lyckades bibehålla den maximala rpm efter att belastningen lades på. Sex 

av sju deltagare lyckades dock hålla denna hastighet under längre tid efter intag av 

träningsdryck, dock inte signifikant bättre. I Serratosa och Williams (2006) studie så fick 

samtliga fotbollsspelare ett bättre resultat i form av att de orkade springa längre efter intag av 

kolhydratsdryck. Drycken från denna studie gav endast effekt efter 90 min. Detta visar 

tendenser till att varken denna dryck eller NOCCO BCAA ger någon effekt vid kortvarig 

prestationsbaserad aktivitet. Dock visar kolhydratsdrycken effekt vid långvarig träning. Här 

orkade deltagarna arbeta längre tid under hög påfrestning, vilket på ett sätt liknar time at max 

speed.  
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I en studie som nämnts tidigare av Rodríguez, Ormeño, Lobos, Aranda och Montero (2014) 

användes beta alanin som supplement i samband med ett wingate cykeltest. Supplementet gav 

en signifikant ökning i medel Power jämfört med en kontrollgrupp utan supplement. Detta 

visar att beta alanin har en betydelsefull effekt, då inte NOCCO BCAA har det vid wingate 

cykeltest. Dock har Peak Power och övriga värden inte tagits med i beräkningarna, vilket gör 

att vi inte kan konstatera att beta alanin kan ha effekt på dessa. I en annan studie som nämnts 

tidigare, där Red Bull användes som supplement i samband med ett wingate cykeltest så 

visades ingen förbättring i varken Peak eller Average Power. Eftersom Red Bull innehåller 

koffein, vilket även NOCCO BCAA gör, så skulle ett samband kunna ses vad gäller 

kraftutvecklingen. I Smith, Fukuda, Kendall och Stouts (2010) studie, användes en dryck som 

innehöll koffein, kreatin och aminosyror. I denna studie utförde testpersonerna högintensiv 

intervallträning på ett löpband. Detta kan kopplas till vår studie, då vi också har maximalt 

arbete. Dock är ingredienserna i valda drycker olika. I denna studie innehöll drycken kreatin 

som inte NOCCO BCAA gör. Drycken med kreatin som tillsats gav en förbättring i 

prestation, vilket visar på att kreatinet skulle kunna ha en betydelse vid maximalt arbete. 

NOCCO BCAA innehåller alltså inget kreatin och skulle kunna vara en faktor för att 

prestationen inte förbättrades.  

I studien som Gonzales, Walsh, Ratamess, Kang och Hoffman (2011) gjorde så testades en 

träningsdryck mot en placebodryck med ett styrketest i bänkpress och knäböj. 

Benmuskulaturen är något som används mycket vid ett wingate maximalt test med belastning. 

Där fastställdes en signifikant ökning i styrka och då ökat antal repetitioner på 80 % av 

maximalt. Supplementet här innehöll till att börja med samma ingredienser som NOCCO 

BCAA (leucin, isoleucin och valin) men också mer därtill som kan ha gett önskad effekt. Här 

fick också placebogruppen en liknande substans med konstgjort sötningsmedel.  

 

I studien som Carvalho, Oliveira, Barros, Padrào, Moreira och Teixeira (2011) utförde, bestod 

träningen av högintensiva moment i 90 min. Vår studie var högintensivt i 30 sekunder vilket 

även kan ske i basketträning. Drycken i denna studie innehöll en blandning av snabba 

kolhydrater och salt. Detta gav en bättre effekt i prestation jämfört med ingen dryck eller 

endast vatten. Därmed kan vi efter sammanställningen av våra resultat se att snabba 

kolhydrater tillsammans med salt skulle kunna vara att föredra vid högintensiv träning. 

NOCCO BCAA innehåller inget av dessa ingredienser och visade inte heller någon 

förbättring i prestation. I denna studie var deltagarna yngre i jämförelse med vår målgrupp. 

Detta tyder på att åldern bör vara med i beräkningarna innan en slutsats kan dras om att våra 
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testpersoner hade fått samma resultat under samma förutsättningar. Dessutom består träningen 

i denna studie av inslag utav högintensiva moment under 90 min. Detta betyder inte att 

deltagarna behöver ha arbetat i exakt 30 sekunder. Det kan alltså vara under 30 sekunder eller 

över beroende på när varje individ slutför sitt moment. I vår studie är det maximala arbetet på 

cykel i exakt 30 sekunder och i denna studie var det högintensiva basketövningar under 

varierande tid. Även här blir det alltså svårt att dra ett samband eftersom förutsättningarna är 

så pass olika.  

 

5. Kritisk värdering av metod 

Ett ökat antal testpersoner hade kunnat få fram tydligare och mer trovärdigt resultat om en 

träningsdryck kan ge önskad effekt. Detta eftersom det skulle finnas fler testvärden att 

jämföra sinsemellan och kanske då hitta ett klarare samband. Sedan var nästan alla 

testpersoner vana vid kaffe och/eller kosttillskott, en person som inte är van med dessa skulle 

kunna få ut mer effekt utav träningsdrycken då kroppen skulle reagera starkare på koffeinet 

och de grenade aminosyrorna. En sak som också bör tas med i räkningarna är personens vikt. 

En person som väger mer kanske behöver en högre dos utav träningsdrycken för att nå samma 

effekt. Våra testpersoner varierade en del i vikt men drack samma mängd dryck, så att alla 

skulle vara i samma viktklass hade kanske varit att föredra för att få ett mer generellt resultat. 

Något vi inte kan utesluta är inlärningsfaktorn, att testpersonerna under sitt andra test har lärt 

sig testet och känner sig mer trygg i utförandet eller också vet hur jobbigt det är och kommer 

mer mentalt förberedd. Vi försökte att undvika denna faktor genom att varannan testperson 

började med träningsdryck men resultatet kan dock ändå påverkas utav detta. 

Vi försökte förbereda testpersonerna på hur jobbigt testet skulle vara, detta visste vi eftersom 

vi utfört testerna själva innan för att lära oss hur det går till, men om testpersonen inte är van 

med maximala tester så är det väldigt svårt att förbereda sig. Men samtliga blev utmattade och 

skattade högt på borgskalan så de fick sitta en stund och vila efter utförande av test, vilket 

ändå visar att de faktiskt gav allt. Men för att borgskalan ska ge sitt mest rättvisande resultat 

så skulle många fler tester behöva göras eftersom testpersonerna inte var vana med denna 

skattningsmetod. 

Vi beslutade att varken säga eller visa den återstående tiden av testet så att testpersonen inte 

skulle kunna anpassa sitt arbete under de 30 sekunder som rådde, men vi peppade och hejade 

under hela testtiden och under alla testtillfällen.  
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Placebodrycken beskrevs av vissa testpersonen som mer svårdrucken jämfört med 

träningsdrycken. Detta kan mycket väl bero på det osmotiska trycket, drycker har olika mängd 

lösta substanser vilket gör att när det kommer in i kroppen så utövar de olika osmotiskt tryck 

på sin omgivning. Det osmotiska trycket avgör också hur snabbt vätskan lämnar magsäcken, 

vanlig läsk har ofta ett högt osmotiskt tryck vilket gör att det tar längre tid jämfört med 

träningsdrycker. Detta är något som kan påverka helheten av testet, att det känns som att 

drycken inte sjunker ner lika lätt och att det kan kännas sig lite ”tjock” i svalget. 

Till sist så kunde vi omöjligt veta om dataprogrammet faktiskt visar de exakta värdena, utan 

detta var bara något som vi fick förlita oss på. 

 

Att klimatrummet i labbet kunde användas var en god fördel, dels för att den övriga delen av 

labbet var varmt då solen sken in men vid användning av klimatrummet så kunde också 

samma temperatur användas varje gång. 

 

6. Slutsats 

Med hjälp av tester och tidigare forskning har effekter av träningsdrycken NOCCO BCAA 

undersökts. Resultatet blev att ingredienserna i NOCCO BCAA inte har någon signifikant 

effekt på maximal prestation under 30 sekunder. Dock finns studier som tyder på att 

träningsdrycker med andra ingredienser skulle kunna ge effekt. Efter tolkningen av resultatet 

kunde även ett visst samband ses mellan den upplevda ansträngningen och pulsen, vilket 

styrker borgskalan som metod vid upplevd ansträngning. 

Det finns olika träningsdrycker att dricka för att på bästa sätt förbereda sig inför ett maximalt 

träningspass. Vidare forskning krävs för att kunna fastställa vilken träningsdryck som 

förbättrar prestationen vid just sådan träning. Dessutom krävs det ett större antal testpersoner 

för att kunna ge ett annat och kanske mer trovärdigt resultat. Något som också bör finnas i 

åtanke är att NOCCO BCAA drycken inte representerar samtliga träningsdrycker sett till 

önskad effekt. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet är att mäta och utvärdera effekten av prestationen av 

träningsdryck (dryck som ska kunna öka din prestation) under anaerob wingate cykeltest.  

• Hur påverkas (ökar eller minskar) den upplevda ansträngningen under anaerob 

wingate cykeltest vid intag av träningsdryck jämfört med intag av placebodryck?  

• Finns ett samband mellan puls och upplevd ansträngning, vid intag av träningsdryck 

jämfört med placebodryck? 

• Finns skillnader på kraftutvecklingen och prestationsförmågan, vid intag av 

träningsdryck jämfört med placebodryck? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
BCAA, Caffein, Wingate, Energy drink, performance, anaerobic 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Ebsco. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Pubmed: Wingate cycle test, Energy drinks and performance, caffeine and performance, 

BCAA and performance 
 

 

Kommentarer 
Det var väldigt svårt att hitta studier där supplement inte gett något resultat. 
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Bilaga 2 

Infomail till testpersoner 

Vi söker testpersoner till en studie som undersöker effekterna hos 

grenade aminosyror och koffein. 

 

Bakgrund: Överallt ser man reklamer för träningsdrycker och dess positiva effekter på 

prestationen, men hur bra effekt får man egentligen vid användning av dessa, lever reklamen 

upp till vad de lovar? Vi kommer att jämföra två olika träningsdrycker för att se eventuella 

skillnader mellan dessa. 

Wingate cykeltest: Testet genomförs på en speciell ergonometercykel. Testpersonen 

accelererar till maximal trampfrekvens, sen läggs en belastning motsvarande 10 % av 

kroppsvikten till på hjulet. Testpersonens uppgift är att under 30 sekunder utveckla en så 

maximal trampfrekvens som möjligt. Det som kommer mätas är den uppmätta och upplevda 

ansträngning via pulsklocka och borgskala. Sedan räknar testdatorn ut kraftutvecklingen som 

skapas under testet.  

  

Tid: Cirka 30-40 min (inkl. uppvärmning före test), genomgång av test och utförande. 
 

Kriterier 

Man, 20-25 år  

Frisk och skadefri 

Testpersonerna skall inte utföra någon form av ansträngande fysisk aktivitet 24 timmar innan 

test. 

Ingen förtäring av dryck 2h innan tester, med undantag för vatten.   

Ingen förtäring av mat 2h innan tester.  

 

Studien består av två testtillfällen 

Test 1: Ett test där du kommer förtära träningsdryck 1 för att sedan utföra ett Wingate 

cykeltest. 

Test 2: Ett test där du kommer förtära träningsdryck 2 för att sedan utföra ett Wingate 

cykeltest. 

 



28 
 

Plats: Gymnastik- och Idrottshögskolan. (LTIV klimatrum, Laboratoriet på GIH)  

 

Start: Mars/April 2015 

 

Kontaktuppgifter:  

 David Kärki                        Råzh Karem 

 0735903277   0700140822   

 david.karki@student.gih.se rozhan26@hotmail.com 
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Bilaga 3 

Enkät för försöksperson inför wingate cykeltest.  

Namn:_______________ 

Datum: ______________ 

 

1. Hur många gånger i veckan tränar du? 

      1-2ggr                  3-4ggr                   5-7ggr 

 

2. Dricker du kaffe regelbundet? 

          JA                          NEJ    

 

3. Förtär du något kosttillskott? 

       JA                             NEJ 

Om JA, vad för något? _________________________________ 

 

4. Har du ätit frukost/lunch/middag samt druckit regelbundet det senaste dygnet (24h)? 

       JA                            NEJ 

 

5. Känner du dig fullt frisk? 

         JA                         NEJ 

 

6. Är det något mer du tror att vi behöver  

veta?_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 




