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Forskning om människans fysiologi och hur den fungerar uppdateras dagligen. Inom idrottens 

värld testas nya som gamla, naturliga som onaturliga preparat och träningsmetoder 

kontinuerligt, allt för att optimera en idrottares prestation. Ett ämne som det forskas mycket 

om idag är kvävemonoxid och dess påverkan i kroppen. Från att ha tolkats som ett skadligt 

ämne i kroppen har det gått till att möjligen kunna hjälpa hjärtsjuka patienter och även 

optimera idrottsutövande. Kvävemonoxid bildas i kroppen naturligt med hjälp av syre, men 

det kan även bildas utan syre genom intag av nitrat som hittas i många grönsaker. Studier om 

nitrat inom idrottsområdet har koncentrerats till dess påverkan vid uthållighetsidrott och 

effekten har visat på ökad verkningsgrad och blodflöde till muskulaturen. Senare fann 

forskarna även hur dietärt nitrat sänkte ens syreupptagningsförmåga (Vo2max) tillsammans 

med en ökad uthållighet. Detta är en intressant upptäckt då sänkt Vo2max ofta leder till en 

försämrad arbetsprestation. Dessa studier ger en bild av hur nitrat fungerar vid aerobt arbete, 

det vill säga med syre. Det som forskningen inte tagit upp ännu är hur nitrat påverkar anaerobt 

arbete och maximala prestationer som förekommer vid styrketräning.  

Syftet med denna studie var därför att undersöka hur nitrat påverkar muskelfunktion och 

uthållighet vid styrketräning.  I en randomiserad, dubbelblind, korsande studie, konsumerade 

åtta män (ålder 19-26, 23 (±2, 3)) nitrat eller placebo (0,1 mmol/kg kroppsvikt/dag) under tre 

dagar. Under fjärde dagen testades männens prestation i fyra olika styrketest. Laktat och 

glukosvärden mättes för att se hur den laktacida systemet påverkades. 

Studien gav inget stöd till att dietärt nitrat påverkar styrketräning. Resultaten från tillfället 

med nitrat respektive placebo förblev i stort sett oförändrade.  

Slutsatsen blev att ett intag av nitrat inte har någon större betydelse för denna modell av 

styrketräning. Den främsta förklaringen till detta kan tänkas vara att nitratet ger störst 

inverkan vid långvariga arbetsdurationer och främst under aerobt arbete. I detta fall används 

mestadels lagrad energi i kroppen, och energisystemen där syre krävdes är troligen inte av 

större betydelse.  



 

Research on human physiology and how it is working is updated daily. In the world of sports 

they are testing new as old, natural as unnatural preparations and different training methods 

continuously in order to optimize athletic performance. A substance that´s been research on, 

up till today is nitric oxide and its influence in the body. From being interpreted as a harmful 

substance in the body, it went to possibly help heart disease patients, and also optimize the 

physic in sport performance. Nitric oxide is formed in the body naturally by oxygen, but it can 

also be formed without oxygen through the ingestion of nitrates found in many vegetables. 

Studies on nitrate in the sport field have concentrated on the effect on endurance sports and 

the effect has been shown to increase the efficiency and the blood flow to the muscles. Later 

on they also found that nitrate supplementation seems to give a lower Vo2max together with 

an increased time to exhaustion. These findings are really interesting because normally a 

reduction in Vo2max leads us to a decrease in workability. All these studies give an idea on 

how nitrate works aerobic, that is with oxygen. The research has not yet an explanation on 

how nitrate affect anaerobic work and maximum performance that occurs in weight training.  

The purpose of this study was to investigate how nitrate affects muscle function and 

endurance in strength training. In a randomized, double-blind, crossover trial, eight men (age 

19-26, 23 (±2, 3)) consumed nitrate or a placebo (0.1 mmol/kg bodyweight/day) for three 

days. During the fourth day the test persons were tested in four different strength tests to see 

how they performed. Lactate and glucose concentrations were measured to see how the 

laktacid system was influenced. 

The study gave no support that dietary nitrate affects weight training. The results from the 

occasion with nitrate respectively placebo remained essentially unchanged.  

It was concluded that an intake of nitrate not will give any significant effects on the model of 

strength training. The main reason for this may be that nitrate provides the greatest impact on 

long-term work-duration and mainly during aerobic work. In this case the main use is mostly 

stored energy in the body, and the energy systems in which oxygen is required will probably 

not be of major importance. 
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1.  

1.1 Muskelfysiologi 

en optimala idrottsmänniskan bör ha en god grundfysik i alla olika egenskaper som, 

styrka, uthållighet, kondition, explosivitet, spänst, snabbhet, flexibilitet, 

koordination, och balans (Chandler, 2008). Beroende på om en atlet är styrkelyftare 

eller maratonlöpare kommer olika egenskaper vara avgörande för prestationen. Vare sig det är 

en styrkelyftare eller maratonlöpare är sökandet efter lösningarna till hur fysiken kan 

optimeras alltid av intresse. Vad som begränsar en människas styrka och uthållighet tycks 

kunna bero på en mängd olika faktorer. Muskeltrötthet definieras enligt Augustsson et al., 

2008. Som en; ”Oförmåga hos en fysiologisk process att fortsätta fungera på en given nivå 

och/eller oförmåga hos hela organismen att behålla en förutbestämd arbetsintensitet” 

(Augustsson, 2008). Vad som setts kunna framkalla muskeltrötthet är bland annat glykogen 

tomhet, oxidativ stress, och försämrad relaxation i korsbryggorna på grund av mekaniska och 

metaboliska processer (Begun, 2005; Nimmo, 2007). En annan välkänd teori hänvisar till ett 

sänkt pH i muskulaturen på grund av ökad koncentration av vätejoner (H
+
) som bildas då 

mjölksyra dissocierar till laktat vid högintensivt arbete (Derave, 2007).  Kalciumnivåer i 

muskelcellen styrs genom frisättning från det sarkoplasmiska retikulumet och är en 

förutsättning för att muskeln ska kunna kontrahera. Vid akut muskeltrötthet minskar 

känsligheten för kalciumjonerna hos muskelfibrillen parallellt med en minskad frisättning av 

kalciumjoner från det sarkoplasmatiska retiklet (Augustsson, 2008).  Muskeltrötthet kan även 

definieras som central och/eller perifer. Central trötthet uppstår i det centrala nervsystemet där 

koncentration och motivation kan vara länken till trötthet, medans med den perifera tröttheten 

uppkommer i muskeln (Augustsson, 2008). 

Muskelkraft utvecklas genom ett flertal steg och börjar genom en elektrisk impuls från 

hjärnan via ryggmärgen till muskelcellen. Denna impuls kallas för en aktionspotential och är 

grunden för att utveckla kraft, som vidare leder till rörelser. Aktionspotentialen fortsätter in i 

muskelcellen där olika kemiska reaktioner sker, bland annat att kalciumjoner (Ca
2+

) frisätts, 

vilket leder till en sammandragande effekt då korsbryggor bildas (Augustsson, 2008). 

Grundkällan till energi i en muskelcell är Adenosintrifosfat (ATP) som defosforyleras och ger 

energi under korsbryggecykeln. Även bibehållandet av kalciumkoncentrationen i cellen är 

ATP-krävande. ATP finns lagrat inne i muskelcellen, men mängden räcker enbart till energi 

under 2-3 sekunders maximalt arbete. När ATP bryts ned till energi bildas Adenosindifosfat 

(ADP) och inorganisk fosfat (Pi).  

D 
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Muskeln har sedan tre olika system för att bilda ny energi under en längre tid;  

De anaeroba systemen (utan syre) 

 Kreatinfosfat(CP)-/ATP-systemet, 10-15 sekunders maximalt arbete. (system 1) 

 Glykolysen, 30-60 sekunders arbete. I denna process bildas större mängder laktat. 

(system 2) 

Det aeroba systemet (med syre)  

 Oxidation av kolhydrater, fetter och proteiner. En långsam process som sker 

kontinuerligt under arbete, används huvudsakligen under lågintensivt arbete 

(system 3). (Augustsson, 2008). 

 

1.2 Endogen & Exogen NO-bildning  

De senare åren har forskning om kvävemonoxid (NO) och dess påverkan och funktion i 

kroppen ökat kraftigt. Från att ha klassats som ett cancerogent ämne till att nu 

uppmärksammas som gynnande och positiv i ett flertal hälsoaspekter. Att NO bildas naturligt 

i vår kropp har varit känt sedan början av 90-talet, men att genom födointag öka NO-

bildningen är en nyare upptäckt som kan bli en betydande faktor inom olika hälsofrågor i 

framtiden.  

NO kan bildas naturligt i vår kropp (endogent) med hjälp av enzymet nitric oxide synthetas 

(NOS) tillsammans med aminosyran L-arginin och syre (O2) (Lundberg, 2004). Stora delar av 

den NO som bildas endogent framställs i bihålorna där det bildar en slags skyddande barriär 

för bakterier och virus (Lundberg, 2008). Resterande NO cirkulerar runt i plasman innan de 

passerar ut via urinen (Lundberg, 2004).  
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Figur 1.  Översiktsbild hur Nitrat ombildas till Nitrit och Kvävemonoxid. 

 

 

 

Nitrat (NO3-) som främst hittas i grönbladiga grönsaker, rödbetor, samt nitrit (NO2-) som 

hittas i olika behandlade charkuterivaror (Larsen, 2007; Cosby, 2004) har visats kunna 

ombildas till NO helt fristående från den enzymatiska bildningen (Lundberg, 2004). Ett intag 

på ca 100-300g grönsaker motsvarar ungefär ett nitratintag på 0.1mmol/kg/dag (Larsen, 2009) 

När nitrat intas ombildas det till nitrit i munnen med hjälp av den naturliga godartade 

bakteriefloran i salivet. Processen fortsätter ned i magsäcken och tarmsystem där nitratet tas 

upp via blodbanan och vidare ut i kroppens vävnader (Lundberg, 2004; Larsen, 2009). NO 

kan redan börja bildas i magsäcken, men processen fortsätter även ut i kroppsvävnaden. Enligt 

Lundberg antas det ta 90 minuter innan nitritet har nått sin maximala nivå i kroppens 

blodbana och efter 5 timmar har nivån halverats. Detta tyder på att Nitratet ger en direkt 

reaktion på NO-bildningen (Lundberg, 2004).  

Nitrat ombildas till nitrit i 

munnen med hjälp av den 

naturliga godartade 

bakteriefloran i salivet 

Nitrit ombildas till NO i 

magsäcken med hjälp av 

magsaften (lågt pH)  

NO-bildningen fortsätter ned i 

tarmsystemet där det kan tas 

upp i blodbanan och vidare ut i 

kroppens vävnader 

Större del plasmanitrit 

utsöndras genom urinen 

Ca 90 min till dess att nitratet 

nått sin maximala nivå i kroppen. 

Efter ca 5h har nivån halverats 
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1.3 Aerobt-/Anaerobt arbete 

Utan externt tillskott av nitrat krävs som sagt tillgång av syre för den enzymatiska bildningen 

av NO. Under aeroba förhållande kan där med NO bildas via den konventionella enzymatiska 

vägen. Vid intensivt arbete, framförallt när blodtillförsel är begränsad, blir dessa enzymatiska 

processer begränsade eftersom tillförseln på syre är för låg. Genom intag av nitrat eller nitrit 

har forskning visat att NO kan bildas utan syre genom direkt reducering av nitrit. Detta sker 

ofta med hjälp av enzymer i mitokondrien. Att tillägga så syns NO-bildningen tydligast i 

samband med lågt pH, det vill säga att NO-bildningen tycks öka i en surare miljö (Larsen, 

2009; Shiva, 2009). Detta kan kopplas till varför NO-bildningen gärna sker i magsäckens sura 

miljö. Lågt pH uppstår vid syreskuld (ischemi) som ofta begränsar människan under olika 

fysiska belastningar i träningssammanhang (Derave, 2007).  När vi arbetar hårt kommer 

kroppen jobba hårt för att bevara ett naturligt pH i blodet som oftast ligger stabilt kring 7.4. 

Det som händer i kroppen när pH sänks är att det frisätts laktat och protoner som är positivt 

laddade vätejoner. Laktat går via blodet ut till muskler och hjärta där det används till energi. 

Det går samtidigt till levern där det resyntetiseras genom coricykeln till glukos som kan 

användas som ny energi. Protonerna hanteras av olika buffertsystem i kroppen så att inte pH 

sjunker, njurarna och lungorna är viktiga för att behålla pH-värdet stabilt (Chandler, 2008).  

1.4 Tidigare forskning 

Den kardiovaskulära balansen, inflammatoriska processer och metabolismen är tre områden 

som NO spelar en viktig del i (Lundberg, 2004).   

Tidigare studier från Karolinska Institutet visar att nitrat i samband med uthållighetsidrott ger 

en förbättrad verkningsgrad, och ökat blodflöde till muskulaturen (Larsen, 2009; Shiva, 

2009), lägre blodtryck (Larsen, 2007), mindre fria radikaler (Cosby, 2003) och ökad 

uthållighet (Bailey, 2009).  

En studie från University of California School of medicine, undersökte en grupp Tibetanska 

folk som levde på höghöjd. De jämförde Tibetanerna som levde på 4,200 m.ö.h. och vanligt 

folk på marknivå som levde på 206 m.ö.h. Att leva på en sådan hög höjd över havet leder till 

en mindre syretät luft, vilket ofta försvårar andningen och syreupptagningsförmågan hos 

människor och detta syns framförallt för atleter som tävlar på höghöjd. Genom att leva under 

dessa omständigheter anpassas kroppen till den minskade syrehalten i luften och en ökad halt 

av NO i kroppen har funnits. När de jämförde Tibetanerna och det vanliga folket såg man en 

stor skillnad i underarmens blodflöde. Tibetanerna hade dubbelt så stort blodflöde och en 

ökad halt hemoglobin i blodet, vilket resulterade i en ökad syretillgång till cellerna (Erzurum, 

2007).   

Enligt Cosby syntes en mindre mängd fria radikaler i muskulaturen efter intag av nitrat. För 

mycket fria radikaler är en vanlig reaktion när vi utsätter kroppen för fysisk belastning. 

Kroppen bildar dessa fria radikaler när den skapar energi, vilket sker under arbetsbelastningar. 

Detta försätter kroppen i obalans och för att motverka detta använder kroppen antioxidanter 

till hjälp (Cosby, 2003). 
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NO har även visats sig vara positivt för det metaboliska syndromet. Personer med det 

metaboliska syndromet har visats ha en minskad mängd NO i kroppen. En lösning till detta 

skulle därför vara att tillsätta dietärt nitrat eller nitrit för att bilda NO i kroppen. En studie på 

möss med metaboliska syndromet visade tydligt att en kost med nitrat gav en ökad NO-halt. 

Detta i sig sänkte blodtrycket och minskade deras vicerala fett (kring organen). En ökad NO 

mängd skulle möjligen kunna vara en lösning till kardiovaskulära sjukdomar och diabetes 

som är vanligt för dem med metaboliska syndromet (Carlström, 2010). 

 
Figur 2. Figuren visar en studie på möss som genetiskt har metaboliska syndromet, där 

övervikt finns och den naturliga NO-bildningen saknas normalt. Två grupper med möss fick 

samma kost men då en grupp fick ett tillskott av nitrat dagligen. Bilden visar tydligt hur det 

vicerala fettet minskat på gruppen med nitrat-tillskott (Carlström, 2010). 

 

Exakt vilka funktioner NO har i kroppens celler är ännu oklart, men det man sett är att den 

tycks sköta signaleringen mellan cellerna och reglerar blodflödet genom att vidga blodkärlen. 

NO har visats hämma tillväxten av mikroorganismer, vilket är gynnsamt för vårt 

immunförsvar. Forskarna på Karolinska Institutet har kommit på en möjlig metod att mäta 

NO-halten i utandningsluft och därmed få ett mått på inflammationsgraden i vår kropp 

(Lundberg, 2004). 

Studier om hur nitrat och NO-bildningen påverkar muskelfunktion i samband med 

styrketräning är i dagens läge oklart då endast en studie är gjord.  Ett engelskt forskarlag såg 

nyligen en ökad kontraktil effektivitet, och blodflöde till muskulaturen efter sex dagars 

uppladdning med nitrat. Övningen var benspark i maskin där sju FP utförde ett högrepetitivt 

arbete under tio minuter utan vila. Tio minuters arbetstid utan vila är inte optimalt för att öka 

styrka, utan kan mer kopplas till uthållighetsträning. Vid styrketräning används ofta de två 

anaeroba systemen, där maximal energi och kraft utnyttjas. Detta kan användas primärt i upp 

till 60 sekunder (Augustsson, 2008). 

En ännu opublicerad studie har gjorts på karolinska institutet där nitrit tillsatt in vitro, det vill 

säga där en cell plockas ut och undersöks i exempelvis ett provrör. Studien visade på en 

minskad frisättning av intracellulärt kalcium och minskad syrgasupptag i isolerade 

muskelbuntar från råttor. Frisättningen av kalcium från det sarkoplasmatiska retiklet är viktig 

för att initiera kontraktionsprocessen. En minskad intracellulär kalciumnivå skulle kunna 

indikera att muskelns kontraktilitet är förändrad.  
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1.5 Syfte 

Syftet med studien var att se hur nitrat påverkar styrke- och muskelfunktion i de olika 

energisystemen efter en tredagars supplementering med nitrat. Då tidigare forskning av 

Larsen och Bailey visat på en positiv effekt på prestationsförmågan vid uthållighetsarbete är 

det av stort intresse att undersöka hur nitratsupplementering påverkar kontraktilitet och 

prestationsförmåga vid muskelarbete av anaerob karaktär (Larsen, 2010; Bailey, 2010). 

 

1.6 Hypotes 

Hypoteserna var att se en förbättrad styrkeutveckling och utmattningströskel, främst mot 

slutet av testerna. Jag förväntade mig att se en lägre laktatproduktion och en snabbare 

återhämtning av laktat vid tillfället då nitrat supplementerats.  

 

1.7 Frågeställningar 

 Hur påverkas maxstyrkan i styrketräningsövningen bänkpress efter en tredagars 

supplements-uppladdning med nitrat? 

 Hur påverkas uthållighetsstyrkan i styrketräningsövningen bänkpress efter en 

tredagars supplements-uppladdning med nitrat? 

 Hur påverkas produktion och elimineringen av laktat i styrketräningsövningen 

bänkpress efter en tredagars supplements-uppladdning med nitrat? 

 Finns det något samband mellan ett ökat nitratintag och prestation vid styrketräning 
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2.  

2.1 Försökspersoner 

Försökspersonerna (FP) bestod av åtta friska män, (19-26 år, 23 ± 2,3 år, kroppsvikt 74-91kg, 

80 ± 5,3 kg). Kraven inför testen var att de skulle ha träningsvana, med minst ett års 

erfarenhet av styrketräning med fria vikter och behärska en god teknik i övningen bänkpress. 

Innan testerna gjordes fick försökspersonerna information om testet, och fylla i en 

hälsodeklaration. Samtliga FP fick skriva under ett medgivande att delta i studien där det 

tydligt framgick vad studien syftar till, vilka risker som kunde förekomma och att de när som 

helst kunde välja att avbryta deltagandet utan att ange orsak. Personliga uppgifter och 

testresultat behandlades konfidentiellt av testpersonal och inga namn, personnummer, eller 

annan data kommer att identifiera FP i rapporten. Tillstånd att utföra studien fanns från 

regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Kraven var att testerna utfördes på friska FP 

och att säker gymutrustning användes under kvalificerad övervakning. Nitrat/placebo skulle 

doseras jämt fördelat tre gånger per dag under tre dygn, plus en sista dos fjärde dagen där 

varje dos innehöll 0.33mmol/kg kroppsvikt. 

Fem dagar innan testet erhöll de tio stycken provrör med en okänd vätska i. De enda som 

visste om det var nitrat eller placebo var forskarna på Åstrands laboratoriet. Rören var märkta 

som 1a och 1b, 2a och 2b, upp till 8. Numret stod för FP och bokstaven för tillfället, där a var 

första testtillfälle och b var andra omgången. Detta gjorde testet till en dubbelblind studie då 

ingen visste vad dem tog vid de olika tillfällena. De två olika tillfällena där FP testade båda 

preparaten kallas för en korsad studie. Alla FP som var med i studien delades in utan vetskap 

om vem som fick vilken behandling. Det vill säga en randomiserad studie där behandlingen är 

det enda som ska utgöra en väsentlig skillnad mellan de olika behandlingarna.  

 

2.2 Kost 

Tio stycken provrör med 0,33mmol/kg kroppsvikt nitrat eller placebo (Natriumklorid) mättes 

upp med hjälp av pipett. Vid tre tillfällen under tre dagar fick FP tillsammans med måltid inta 

en lösning av nitrat eller placebo. En sista dos intogs på fjärde dagen två timmar innan testet 

utfördes, toppnivån i blodet av nitrat tycks infinnas efter 90 minuter (Lundberg, 2004). 

Lösningen blandades ut med vatten för att minska koncentrationen och öka upptaget. 

Instruktioner till de speciella kostrestriktionerna gavs till FP för att undvika ett extra intag av 

nitrat då det annars kunde leda till missvisande resultaten. Kostrestriktioner kan ses i bilaga 2. 

För att förenkla uppgiften för FP uppmanades de till att använda en kostdagbok under de tre 

dagarna med uppladdning. Denna kom sedan till nytta i testperiod 2 då FP enklare kunde 

efterlikna kosten från föregående testperiod, för att få likvärdiga förutsättningar. Kosttillskott 

av alla slag undanbads från början att användas, men då det är av stor vikt för många och 

något de ogärna vill radera ur dess vardagliga intag fick de fortsätta som innan. Med tanke på 

att dess kroppar anpassat sig till de olika preparaten skulle möjligheten finnas att förändringar 

i testet beror på uppehållet av kosttillskott istället för nitrat supplementeringen. Med krav på 

att inte påbörja något nytt mellan testtillfälle ett och två fick de fortsätta som innan.  
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2.3 Test 

Testerna utfördes under förmiddagar mellan 08.00-12.00 och under samma tidpunkt (±30min) 

för samma person mellan de två olika tillfällena. Temperaturen höll sig på en kontrollerad 

grad, mellan 20-22˚C. Både tid och temperatur är viktigt för att få testerna så standardiserade 

som möjligt, temperaturen främst om det skulle vara väldigt varmt en dag. De fick komma 

mellan olika tidpunkter under förmiddagen då endast 2-3 personer åt gången utförde testet.  

Den vilande FP hjälpte till att lyfta och säkra stången för den andre FP. Testet bestod utav tre 

olika moment och med en liten uppvärmning innan. Uppvärmningen bestod av två set lättare 

(20-30kg) lyft på 8-10 repetitioner. Om FP kände sig kall eller ouppvärmd fick de utföra lite 

plyometrisk stretchning med olika armrörelser. Första moment var ett maxlyft där en 

repetition max (1RM) togs fram. Andra momentet var ett lyft på 70 % av 1RM för att testa det 

anaeroba laktacida systemet. Det tredje var ett test på 40 % av 1RM för att se hur det anaeroba 

laktacida systemet och återhämtningen fungerar med eller utan nitrat. Ingen betydande 

uppmuntran skedde för att undvika att tillföra någon mental styrkeökning. 

  

2.3.1 Testupplägg 

I. Uppvärmning med valfri plyometrisk stretch. 10x20kg bänkpress (3min vila) 

II. 8x40 % av 1RM (3min vila) 

III. Blodprov nr.1 

IV. 4x70 % av 1RM (3min vila) 

V. Successiv ökning till dess att FP hittat sitt 1RM (3min vila mellan varje lyft, 8min 

efter sista) 

VI. Max repetitioner på 70 % av 1RM (8min vila) 

VII. Max repetitioner på 40 % av 1RM (30 sek vila) 

VIII. Max repetitioner på 40 % av 1RM 

IX. Blodprov nr.2, (3min vila), blodprov nr.3.  

(Hela testet tog cirka 40 minuter totalt) 

2.3.2 Bänkpress 

FP placerades på en bänk med bäckenet och skuldrorna i bänken och fötterna stadigt på 

golvet. Greppet av stången var ett neutralt pronerat grepp med ett individuellt avstånd.  

Avståndet mellan händerna (pekfinger till pekfinger) var desamma som ens avstånd mellan 

akromion till akromion, plus 30cm. Rörelsen i övningen var från full extension med låsta 

armbågsleder till full flexion där stången nuddade bröstet i höjd med bröstvårtorna och 

tillbaka till utgångsposition. Stången lyftes upp från en ställning med hjälp av en testledare, 

FP startade sedan den excentriska rörelsen där muskelns ursprung och fäste dras ifrån 

varandra. Stången sänktes ned på egen hand i kontrollerat tempo. Den koncentriska delen där 

ursprung och fäste dras närmare varandra tillkommer sedan för att pressa upp stången till full 

extension och slutligen avslutas med låsta armbågsleder. Styrketräningsutrustningen som 

användes var av märket Eleiko sport, Halmstad. 
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2.3.3 Maxlyftet 

Första testet var ett maxtest där FP kom att hitta en vikt som denne endast kunde utföra ett lyft 

med korrekt rörelsebana, det vill säga en repetition max (1RM). Testet utfördes efter ett 

protokoll framtaget av Maud och Foster, där FP uppskattade sitt 1RM och sedan följde 

protokollet vad gäller procentuell ökning, vila och repetitioner (Maud och Foster, 2006). Det 

bestämda tempot som var upplagt med en långsam fas på 4 sekunder där en snabbare 

koncentrisk fas var viktigt. För att få övningen så kontrollerad som möjligt och minimera 

risken att FP utnyttjade effekten av stretch-shortening-cykeln i vändningsläget användes ett 

långsammare tempo. I ett lyft där den excentriska fasen kommer först ökar effekten av 

stretch-shortening-cykeln av en ökad rörelsehastighet (Augustsson, 2007). Den totala tiden för 

ett maxlyft var mellan 5-8 sekunder beroende på hur snabbt FP fick upp stången under den 

koncentriska fasen. Den lagrade ATP räcker enbart i cirka tre sekunder så även CP tillkommer 

som energigivare (Augustsson, 2008). Totalt tog maxlyftet mellan 20-30 minuter och därefter 

kom en vila på åtta minuter för att återhämtas och ladda om till nästa lyft.  

 

2.3.4 Maximalt antal repetitioner på 70 % av 1RM  

Efter vilan var det dags för nästa test där vikten sänktes ned till en belastning på 70 % av det 

framtagna 1RM. Här eftersträvades ungefär 8 repetitioner att göras vilket visar på hur det 

anaeroba laktacida systemet fungerar under hög belastning. De första 10-15 sekunderna 

kommer lagrad ATP och CP användas till energi. Under resten av lyftet kommer glykogen att 

brytas ned till ATP och stora restprodukter av laktat bildas (Augustsson, 2008). Efter detta var 

det åtta minuters vila igen innan det sista testet återstod.  

 

2.3.5 Maximalt antal repetitioner på 40 % av 1RM, + 30 sek vila + max rep. 

Det sista testet var ett utmattningstest för att skapa en laktatbildning och för att kunna studera 

elimineringen av laktat. Belastningen sänktes ned till 40 % av 1RM för att påfresta det 

anaeroba laktacida systemet så mycket som möjligt genom flertalet repetitioner. FP utförde 

sedan max antal repetitioner under ett bestämt kontrollerat tempo(30Bpm) med hjälp av en 

metronom.  Detta ökade tempots hastighet från tidigare lyft, med anledning att påfresta 

cirkulationssystemet ytterligare. Det som funnits är att en långsam excentrisk fas är mindre 

energikrävande än den koncentriska och isometriska fasen. Så genom att öka tempot ökades 

behovet av O2 för att återuppbygga ATP (Augustsson, 2008). När dem började tappa det satta 

tempot gjordes FP uppmärksam om det och när dem inte längre klarade av att hålla takten 

avbröts testet. FP fick hjälp med att placera stången tillbaka på racket och en 30 sekunders 

vila infann sig och där efter upprepades testet igen. Här var det viktigt att verka så neutral som 

möjligt och inte uppmuntra till att orka mera, då verbal uppmuntran kan påverka resultatet.  
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2.3.6 Blodprov 

Under tre tillfällen mättes laktat och glukosmängd i blodet genom blodprov i fingret. Det 

första mättes innan testet, men efter uppvärmning. De övriga två togs direkt efter sista testet 

och tre minuter efter avslutat test. Inom fyra timmar frystes testerna ned i en -70 graders frys 

där de förvarades i tre till åtta veckor innan analyseringen av dem gjordes. Testerna 

analyserades på Åstrand-laboratoriet en Biosen laktat-glukosanalysator av modellen ”C-Line, 

sport”. 

 

2.3.7 Viktigt vid andra testtillfället 

Då FP användes som egen kontrollgrupp i detta test var det av stor vikt att testerna utfördes 

med så lika förutsättningar som möjligt för att exkludera möjliga felkällor. Kosten 

uppmanades att efterlikna och likaså träning och sömn. Temperaturen i salen hölls på en 

kontrollerad nivå, och omgivningen var lika från de olika tillfällena. Viktigast var att hålla 

testerna inom samma tidsramar, med vila, arbete och total tid. Exakt lika viktstegring 

användes förutom vid maxlyftet där FP fick fortsätta öka sitt 1RM om utförbarhet fanns. Om 

FP lyckades öka sitt 1RM ändrades dock inte vikterna i de övriga testerna för att kunna 

jämföra de olika gångerna med likvärdig vikt.   

 

2.4 Litteratursökning 

Sökning av litteratur har skett genom databasen Pubmed, sport discus, science direct och 

google scholar. Sökord som i olika kombinationer använts var: Nitric oxide, Dietary 

Nitrate/Nitrite, strength training, exercise, muscular fatigue, Lundberg J O. Böcker har lånats 

från Halmstads högskole- och stadsbibliotek.  

 

2.5 Statistisk analys 

För att få fram eventuella statistiska skillnader i lyften mellan grupperna gjordes ett parat t-

test. Statistikprogram som användes var Graphpad tillsammans med Microsofts Excel, 2007. 

För att se hur nitrat påverkade blodlaktat och glukos användes en tvåvägs Anova där jag även 

nyttjade en Bonferronikorektion för att korrigera för upprepade mätningar. Data beskrevs som 

medelvärde ± Standardavvikelsen och enbart som medelvärde för laktathalten. 

Signifikansvärdet sattes till p≤0.05, men värden upp till p≤0,15 ansågs tyda som en trend.  

 

Jag gjorde även en poweranalys för att se hur stor variationen i testerna var mellan första och 

andra tillfället. Detta användes även för att analysera mängden FP som krävts för att kunna 

upptäcka någon skillnad i resultaten. Signifikans nivån sattes till p≤0.05 som en statistisk 

skillnad, vilket ger oss denna powerformel; (7.49 x c.v x c.v)/(storleken på effekten x 

storleken på effekten).  Storleken på effekten av nitratet räknades som 10 %.  
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3.  

3.1  Prestationstest 

Ett ökat intag av nitrat i samband med styrketräning visade inte på en förbättrad prestation. 

Varken maxstyrkan (p=0,88) eller lyften på 70 % av 1RM (p=0,67) visade på någon 

signifikant förändring. Dock kan en tydlig trend synas vid jämförelse mellan testtillfälle ett 

och två av 1RM lyftet. En klar förbättring från första till andra tillfället där de vid första 

omgången lyfte 88,9kg ± 1,77 till skillnad av 90,2kg ±1,77 i medelvärde (p=0,0637). En svag 

tendens till förändring kunde även ses i det första av de två 40 % lyften (p= 0,19). Samtliga 

FP gick totalt från 197 lyft utan nitrat till 186 stycken med nitrat, men statistiskt sett visar 

resultaten inte på någon förändring. Det andra lyftet på 40 % av 1RM som gjordes efter en 

kort vila på 30 sekunder visade ingen signifikans (p=1,0). 

 

 

 

  

  

 

 

 

Figur 3. Staplarna till vänster visar medelvärdet ± standardavvikelsen för samtliga i antal lyft 

med nitrat respektive placebo under lyften på 1RM. Placebo= 89,5 ± 1,77. Nitrat= 89,6 ± 

1,77 (p=0,88).  

Staplarna till höger visar medelvärdet ± standardavvikelsen för samtliga lyft från testtillfälle 

1 respektive testtillfälle 2. Det vill säga nitrat och placebo är blandat i de båda grupperna. 

Testtillfälle 1= 88.9 ± 1,77. Testtillfälle 2= 90,3 ± 1,77 (p=0,0637).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Staplarna visar medelvärdet ± standardavvikelsenför samtliga  i antal lyft mellan 

tillfället med respektive utan nitrat under lyftet på 70 % av 1RM. Placebo= 8,6 ± 1,19. 

Nitrat= 8,4 ± 1,19 (p=0,67). 
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Figur 5. Staplarna visar medelvärdet ± standardavvikelsen för samtliga i antal lyft mellan 

tillfället med respektive utan nitrat.  

Första lyftet på 40 % av 1RM. Placebo= 24,6 ± 1,77. Nitrat= 23,2 ± 1,77 (p=0,19). 

 Andra lyftet på 40 % av 1RM. Placebo= 9,5 ± 1,07. Nitrat= 9,5 ± 1,07 (p=1,0). 

 

3.2 Laktat mätning 

Laktatmätningen som mättes innan, direkt efter och 3 minuter efter testet visade ingen 

statistisk skillnad mellan tillfället med nitrat respektive placebo (p < 0,9).  

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Diagramet visar medelvärdet för laktat (mmol/l) före, efter och 3 minuter efter testet. 

Placebo= 2,45, 8,28, & 8,21. Nitrat= 2,95, 8,33, & 8,35 (p=0,9). 

3.3  Power analys 

Resultaten av poweranalysen visar hur många personer som krävts för att ge ett statistiskt säkert utfall. 

Nedan visas de olika lyften som gav bra stöd till det antal jag använde i testen. Det övriga testerna för 

laktat och glukos visade antal från 251 till 1048 stycken FP vilket inte stöder mina tester. 
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4.  

4.1 Resultatdiskussion 

Resultaten visade inte på någon större förändring eller signifikant skillnad mellan nitrat och 

placebotillfället. Detta tolkar jag som att testerna gjordes under likvärdiga omständigheter och 

att supplementeringen av nitrat inte förändrar kroppens fysiologiska reaktioner under sådana 

kortvariga omständigheter. Bevis för att nitrat påverkar kroppen fysiologiskt finns, men hur, i 

vilken grad, och i vilket sammanhang är ännu oklart. Det har bevisats vara positivt för 

uthållighetsarbete, men det visade sig däremot inte betyda något för styrketräning av denna 

modell. I detta fall tycks det inte leda till någon förändring, utan det enda utmärkande resultat 

var att det fanns en tendens till en försämrad prestation i de första 40 % lyftet. Värt att 

uppmärksamma är att lyftet inte har något statistiskt stöd bakom sig då p>0,05. Resultaten kan 

kopplas till studien från Åstrands laboratoriet där de sett en minskning av kalciumnivån i 

muskelcellen från råttor och även en minskad syrgasupptagning (opublicerade resultat).  

Kalcium är en betydande faktor för funktionen av muskelkontraktillitet vilket motsäger att 

nitrat skulle öka muskelns kontraktionsförmåga (Augustsson, 2008). Den minskade 

syreförbrukningen i muskelcellen indikerar att någon process blivit effektivare, men detta 

behöver inte resultera i en förändrad muskelfunktion. Muskeln skulle möjligen kunna anpassa 

sig till en lägre kalcium- och syreförbrukningsnivå på grund av den ökade NO-tillförsel.  

Varför NO leder till en minskad nivå av kalcium och att upptaget av syre minskas är 

intressant att diskutera. Vad som tidigare setts är att en minskad nivå av kalcium kan bero på 

att tillgången av ATP minskas, då kalciumutsöndringen är beroende av ATP som energi 

(Augustsson, 2008). Den minskade mängden skulle möjligen kunna bero på att cellen 

anpassat sig till att använda en mindre mängd och därmed få en positiv effekt men under 

försämrade förutsättningar. Men vad som sker exakt i cellen är intressant att studera vidare på. 

Det som talar emot att nitrat skulle verka negativt är studierna som testade nitrat i samband 

med uthållighetsarbete (Larsen, 2009, Bailey 2009). Positiva effekter med nitrat som, ökad 

fysiologisk verkningsgrad, lägre blodtryck, förbättrad uthållighet, har påvisats. Förklaringen 

till att de positiva effekterna kan tänkas vara att som uthållighetsidrottare är det av störst vikt 

hur bra ditt hjärta kan jobba, och hur bra blodet cirkulerar. Cellernas förmåga att använda sig 

utav näringsämnena och syret från blodet är också av stor vikt.  Muskelkontraktilliteten 

kanske inte har en lika avgörande betydelse för prestationen under uthållighetsarbete som 

styrkearbete. Inom styrketräning däremot är det möjligen mer betydelsefullt att 

muskelkontraktilliteten fungerar optimalt och även fast blodflödet ökat så kanske de inte till 

fullo kompenserar för de sänkta kalciumnivåerna. För att säkerställa resultaten ytterligare 

hade det varit positivt att ta individuella blodtryck och även mäta mängden NO i blodet. 

Vetskapen om NO-halten i blodet ökade är inte något som kan säkerställas. 
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De energisystem som användes i alla tester var främst de anaeroba systemen, men att tillägga 

så används inte ett system enskilt utan alla arbetar mer eller mindre hela tiden. Det första 

lyftet tog enbart några sekunder vilket betyder att knappt något syre alls hinner gå till energi 

utan allt tas från lagrad energi i cellen. Nästa lyft på 70 % av 1RM varade som längst under 

cirka 55 sekunder där lagrad energi och glykolysen till större del används. När muskeln börjar 

bli trött används mer syre, men vid tunga vikter som vid dessa lyft krävs full aktivering av 

flertal muskelfibrer vilket inte kommer att kunna bestå med enbart typ I fibrer och aerob 

energi som är en långsam process. Det lyft som tog längst tid var de på 40 % av 1RM där 

arbetet pågick under cirka 80-110sekunder. Glykolysen varar främst under de första 60 

sekunderna av hårt arbete och därefter måste vi använda mer kolhydrater och fett tillsammans 

med syre. Som tidigare nämnt så används de tillsammans, men i detta fall är belastningen 

mindre men durationen längre(Augustsson, 2007). Större nytta av det aeroba systemet kan 

komma till användning och därmed kan en större NO-bildningen i kroppen tänkas ske.  

Det som visade på en tendens till förändring var det första lyftet på 40 % av 1RM. Där 

försämrades de flesta av FP och enbart en person visade på en förbättring. Detta kan som sagt 

kopplas till teorin om att en minskad kalciumfrisättning och syrgasupptagning vid ökad NO 

försämrar muskelns förutsättningar till en kraftutveckling. Det borde under detta tillfälle ha en 

ökad syretillgång och syntes, tillsammans med en snabbare eliminering av laktat tycks inte 

påverkar prestationen. En förklaring till detta kan vara bristen av kalcium och upptaget av 

syre i muskelcellen är av större vikt vid maximalt arbete. Kraftutvecklingen i muskelcellen är 

kanske mer beroende av en optimal tillgång av de olika signalsubstanserna inne i cellen.  

Något som bör tilläggas är varför inte FP fortsätter att prestera sämre på andra lyftet, efter den 

30 sekunders långa vilan. En möjlighet skulle kunna vara att nitratet börjat ge inverkan genom 

att bilda mer NO i detta läge då pH i muskeln sänkts betydande från första lyftet där en 8 

minuters vila föregick. Under det andra lyftet låg de redan på syreskuld och deras energilager 

var tömda. Enligt forskning är det just i sur miljö som nitratets förmåga att bilda NO är som 

störst (Larsen, 2009, & Shiva, 2009). En annan sak är att det tar ett tag för det aeroba systemet 

att anpassa sig till belastningen som är. Så under första lyftet på 40 % av 1RM där syre inte 

används i större utsträckning kommer kanske inte NO-effekterna till sin rätta.   

Sett till hur de olika FP är byggda och främst vilken muskeltyp som dominerar för dem är 

något som kan spela in i detta fall. Då olika personer är uppbyggda med större andel uthålliga 

fibrer (typ I), och andra större del snabba/explosiva (typ II), kommer energimetabolismen se 

annorlunda ut. I en typ I muskel är den till större del uppbyggd med en hög andel kapillärer 

och mitokondrier. Detta är viktigt för syresyntesen i cellen och används främst vid lågintensiv 

belastning under längre tid. För en typ II muskel är kapillärtätheten och antal mitokondrier 

färre. Den explosiva muskelfibern använder främst lagrad energi i muskelcellen och det 

glykolytiska systemet för att få maximal kraft av direkt energi. De två anaeroba systemen kan 

producera energi upp till 6 gånger så snabbt som det aeroba (Augustsson, 2007).  
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Ett resultat som tydligt kunde utläsas var en förbättring på 1RM mellan tillfälle ett och två (p 

< 0,06). Samtliga FP gick från totala 711kg till 722kg. Detta kan förklaras genom att FP 

anpassas till övningen. Både nervsystem och muskelkontroll adapteras väldigt fort, och då 

flera av FP var ovana med tempot kan det har lett till en ökning under andra tillfället. Det kan 

även ha varit den mentala förberedelsen som ledde till en förbättring. Att komma dit vid första 

tillfället utan vetskapen om vad som kommer att hända exakt och att sedan veta hur testerna 

kommer att gå till kan mycket väl påverka till en förbättring. Då grupperna var blandade med 

både placebo och nitrat vid de olika tillfällena kan det inte hänvisas till att det var NO som 

påverkade resultaten. 

4.2 Metoddiskussion 

Tidigare studier inom detta område fanns inte publicerat under tiden detta gjordes. Då inga 

tidigar mallar, felkällor eller dylikt kunde granskas försvårades upplägget. Det är annars lätt 

att lära av andras misstag och framgång. Tidigare studier inom området styrketräning och 

nitratsupplementering  som separata finns det dock gott om vilket förenklade tänkbara 

scenarios.  

Studien var en kvalitativ studie med en testgrupp på 8 homogena FP. De hade likvärdiga 

bakgrunder och träningsrutiner. Kännedomen till tempot som var satt i övningens två första 

delar i testet skiljde sig för FP. Jag tror många inte tänker på att variera tempo och ”fuskar” 

sig till det som är mest bekvämt, det vill säga anpassar tempot så det orkar lyfta så mycket 

som möjligt. Att det är mindre uttröttande med ett snabbare tempo, till en viss gräns, är logiskt 

då vi minskar arbetstiden under belastning (Chandler, 2008). Med ett snabbare tempo kan 

även stretch-shortening-cykeln utnyttjas effektivare och på så vis lyfta mer än vad de hade 

klarat om de enbart skulle utfört den koncentriska delen (Augustsson, 2007). Det syntes på 

några hur de hade som vana att studsa stången mot bröstet för att minska kraften och även 

utnyttja kraften från stretch-shortening-cykeln. Den ökade hastigheten ger en mindre tid av 

motståndskraften i den excentriska fasen, används sedan bröstet för att minska massan vikt 

och sedan med hjälp av bröstet studsa upp stången de första centimetrarna ger det en helt 

annan förutsättning. Detta var dock inget som förekom under testet, men om det finns en vana 

till att använda sig av den metoden försämras förutsättningarna väsentligt till att lyfta 

annorlunda. Om det varit bättre att ha ett mer ”vanligt” tempo i testet på 3-0-1-0 istället för 4-

0-1-0 för att fler skulle känna igen tempot och på så vis kunna lägga all kraft på 

styrkeutveckling och inte teknik kan disskuteras. Tekniken i övrigt kontrollerades och det 

syntes när FP började brista teknikmässigt. En tillsägelse om vad för fel FP började tendera 

till, gavs om inte felandet var för stort. Restriktioner om att inte lyfta bäckenet från bänken 

fanns och där är ett tydligt exempel hur vissa började tendera till att vilja lyfta och pressa mer 

med fötterna.  
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En felande länk i studien var att de fick själva sätta ett preliminärt 1RM vilket inte stämde i 

efterhand då de flesta var vana att ”fuska” eller använda sig utav ett annorlunda tempo i 

övningen, vilket försvårade detta lyftet. Det som hände var att efter första uppvärmningen på 

väg upp till maxlyftet ökades vikten till en för tung sådan, då den var anpassad procentuellt 

efter FP preliminära maxlyft. Något annat som den första gruppen fick lida av var att 

ökningarna mellan maxlyften var för stora. Att öka upp snabbt i närheten av ens personliga 

1RM ger inte samma fördel som att göra små ökningar vilket har visats trigga nervsystemet 

och göra att personen kan lyfta ytterligare några kilon. 

En möjligen bristande del som inte kunde kontrolleras till fullo under testerna var kosten. FP 

fick kostrestriktioner de skulle  följa och förhoppningsvis så följdes dem. Känslan av att de 

flesta var motiverade och ville hjälpa till att få en bra studie tror jag kan ha motiverat dem mer 

till att vara nogranna. Men något de inte ville ta åt sig var delen med kosttillskott. I dag är det 

lika viktigt med kosttillskott som med träningsbiten för att prestera optimalt enligt många. 

Och därför kunde vi tyvärr inte påverka dem att avsluta med deras tillskott under studien.  

Något som påpekades var att de skulle försöka undvika att börja med något nytt preparat, så 

att inte det skulle kunna vara en möjlig faktor till en förändrad prestation. Istället fortsatte 

dem med det som tagits innan och på så vis ge kroppen det den var anpassad till. Risken med 

att sluta helt med kosttillskotten dess kroppar är vana med tror jag kan leda till avvikande 

resultat. Något som jag dock önskat eliminera helt är kreatinet, som har till uppgift att öka 

muskeluthålligheten. Det är mängden PCr som främst påverkas av kreatinet, vilket är 

verksamt under de första sekunderna av maximalt arbete. Om kreatinet ökar 

PCrsyntentisieringen kan detta leda till ökad uthållighet. Men om kreatin supplementerades 

innan och FP fortsatte under lika omständingheter under hela testperioden så borde nitratet i 

vilket fall visa på någon förändring om fallet var så. 

Något som många nämnde var att det kände sig mer uttorkade och törstiga än vanligtvis vid 

ett av tillfällena. I efterhand syntes det tydligt att de som uppmärksammat detta hade under 

det tidigare tillfället haft placebo. Efter andra omgången var det många som spekulerande 

kring vad dem tagit även fast ingen hade någon aning vad som var nitrat eller placebo. Tydligt 

var att flera av FP chansade på att de hade NaCl(placebo) i rören då de kännt sig uttorkade. 

Dock inget de kunde avläsa under första tillfället då de inte hade något att referera till. Om det 

spelat någon roll eller inte har jag svårt att tro. Visst fanns det någon slags uppfattning om det 

när de klev in i testsalen, men detta tror jag vem som helst hade haft även om det inte visat 

några märkbara symptom under kuren.  

Laktatproduktionen innan testet var väldigt olika vilket jag förväntade mig då uppvärmningen 

inte blev exakt lika och blodproven togs inte på exakt samma tillfälle efter uppvärmningen. 

Faktumet att det skiljer sig mellan de olika FP maxstyrka och att dem använde samma vikt till 

en början kan också trötta ut mer eller mindre, men då det var en så pass lätt vikt borde det i 

alla fall inte försämras på grund av uttröttning. 
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Tiden var något som kontrollerades och försöktes hållas exakt. Vid vissa tillfällen felade 

vilotiden dock med ett tiotal sekunder mer, men inte mindre. Vid ett av tillfällena fick en av 

FP ett brådskande möte och på grund av tidsbrist fick vi dra ned på vilan för att genomföra 

hela testet. Det som var drabbat var vilan mellan testet på 70 % av 1RM och testet på 40 % av 

1RM, som blev på 4 minuter istället för 8 minuter. Det intressanta där att tillägga var att 

personen gjorde en försämring under de första 40 % av 1RM lyftet, men sedan ökade med 3 

lyft under det andra lyftet när han hade nitrat. Jag tänker om det möjligen har infinits sig en 

ökad trötthet i muskulaturen under första lyftet på 40 % av 1RM och att under tiden när han 

lyfte börjad processen med NO verka. Även samverkan mellan de olika energisystemen kan 

vara en potentiell faktor till varför andra lyftet inte försämrades. Det anaeroba systemet 

kopplas in direkt, medans det aeroba systemet kräver en längre tid till att anpassa sig för 

belastningen. Det tar alltså någon minut innan syreupptagningen anpassas och kanske är det 

just där kvävemonoxiden kan bidra till en förbättring.  

I framtiden kan det vara intressant att se hur nitrat påverkar styrketräning i en modell med 

tunga lyft (ca 60-70 %) tillsammans med multipla set och kortare vila, så att muskeln inte 

hinner återhämta sig fullt. Efter det fortsätta med flera set ända till FP inte klarar av att utföra 

en repetition till, vilket skulle betyda att testet är slut. Detta skulle betyda en procentuell 

ökning i energibildning av PCr och det aeroba systemet. 

 

4.3   Slutsats 

Jag fann att dietärt nitrat inte gav någon förändring i muskelaktiviteten och uthålligheten 

under styrketräning av denna modell. Den främsta förklaringen till detta kan vara att nitratet 

ger störst inverkan vid långvariga arbetsdurationer och främst under aerobt arbete.  
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– Information till deltagande 

 

Försökspersoner sökes till en studie hur ett kosttillskott påverkar styrka 

och muskelfunktion.  

Mitt namn är Kristin Jakobs och läser programmet Biomedicin – Inriktning fysisk träning vid 

Högskolan i Halmstad. Läste mitt tredje och egentligen sista år förra läsåret men på grund av studier 

utomlands sköt jag upp mitt examensarbete som jag därför gör denna hösttermin. I samarbete med 

Åstrandlaboratoriet söker jag nu försökspersoner som vill delta i en studie som syftar till att undersöka 

hur nitrat, som finns naturligt i vår kost, påverkar styrka och muskelfunktion efter en kort 

supplementeringstid. 

 

Följande kriterier krävs för deltagande i studien: 

- Man 18-50 år 

- Fullt frisk. 

- Ingen medicinering mot kronisk sjukdom. 

- Van vid att styrketräna (bänkpress).  

- Ej vegetarian, på grund av högt intag av nitrat vardagligen. 

 

Försöket innebär att du kommer till Högskolan i Halmstads fyslaboratorium vid 3 tillfällen. Första 

tillfället är ett test där jag informerar om testet och du får fylla i en hälsodeklaration. 

 

De två andra tillfällena föregås av tre dagar där du följer en speciell kost där du bl.a. inte får äta 

grönsaker, rökta produkter eller använda dig av snus. Vid dessa tillfällen mäter vi din maxstyrka, 

muskelns uthållighet och laktatnivån i blodet. Tidsåtgången är beräknad till ca 1h vid alla tillfällena.  

 

För ytterligare information, kontakta: 

Kristin Jakobs 

Telefon: 073-775 46 31 

Email: Kikkan_6@hotmail.com 
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- Kostrestriktioner – skriftligt samtycke 

 

Kostrestriktioner och instruktioner för tillskott 

Du har fått 10 rör med tillskott som du ska ta 3st/dygn i 3 dagar innan testerna. Har du t.ex. fått tid för 

test en torsdag ska du äta tillskotten måndag – tisdag - onsdag vid frukost, lunch samt middag. På 

testdagens morgon kommer du ta din sista dos i testlokalen tillsammans med testledaren. Kom ihåg att 

ta med den sista dosen till testet!  

Rörens innehåll måste spädas i ett stort glas vatten, ta ej tillskottet i sin koncentrerade form! 

 

I de tre dagar innan testerna som du tar tillskotten ska du också undvika följande livsmedel: 

 Alla grönsaker (tomat och gurka dock ok) 

 Te 

 Druvor, russin, jordgubbar 

 Rökta produkter (korv, lax kassler etc.) 

 Alkohol/tobak 

 Att skölja munnen med munvatten! (Listerine, SB12 etc.) 

 

Dagen innan testet ska du inte utföra någon fysisk träning överhuvudtaget. 

 

Jag godtycker härmed till deltagande och är väl medveten om studiens syfte. Hur informationen 

bearbetas och handhas. Jag har informerats att deltagandet är frivilligt och att jag när som kan avbryta 

studien.  

 

Ort/Datum_________________________________________________________________________ 

 

Underskrift_________________________________________________________________________ 
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- Hälsodeklaration 

 

 

Datum    

 

Namn      Personnummer   

 

Adress      Postnr   

 

Telefon     E-mail     

 

Mobil       

 

 

Har du eller har du tidigare haft någon av följande sjukdomar?    

Ja Nej 

1. Ofta förekommande förkylningar     
Kraftiga förkylningar      

Senaste behandling med antibiotika     

 

2. Halsfluss eller annan halsinfektion     
 

3. Hösnuva      
 

4. Nässelfeber      
 

5. Astma       
 

6. Överkänslighet för föda, medicin, tvättmedel el dylikt?   
 

7. Har du fått bedövning hos tandläkare?     
Har du fått någon reaktion på detta?     

Om Ja vilken       

 

8. Diabetes (sockersjuka)      
 

9. Lungjukdomar      
 

10. Hjärtsjukdomar      
 

11. Högt blodtryck      
Lågt blodtryck      

 

12. Magsår, mag- eller tarmkatarr     
Medicin mot magbesvär     
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13. Någon form av gulsot      
 

14. Leversjukdomar?      
 

15. Ryggbesvär?      
 

16. Huvudvärk (ofta förekommande eller migrän)    
Äter du smärtstillande medel mot huvudvärk?    

 

17. Använder du sömnmedel?     
      

 

18. Har du någon gång haft sjukdom eller skada som krävt sjukhusvård?   
 När, var, för vad………………………………………………………… 

 

19. Har du ordinerats medicin för långtidsbruk?    
 Vilket läkemedel? När? 

 

20. Tar du medicinen fortfarande?     

 

 

Övriga upplysningar 

 

20. Tidigare idrottsaktiviteter/träning     
 

21. Nuvarande idrott/träning     
 

Vad och hur ofta      

 

22. Röker eller snusar du      

 Hur mycket.................................................. 

 

22. Äter du all sorts mat?      
 Om inte precisera........................................................... 

 

 

 

23. Äter du någon form av kosttillskott (vitaminer, proteiner etc)   
 

24. Känner du dig fullt frisk?     
 


