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Abstract 
The purpose of this research study is to investigate if the claims that groceries as bicarbonate 
(baking soda) or nitrate, which is available in beetroot juice, have the ability to shift the 
anaerobic threshold point. Simultaneously, we got a better perception of the body’s anabolic 
and catabolic reactions. 
 
In order to do that, we implemented three tests, there we checked out how three athlete’s 
bodies responded to lactic acid, after consuming bicarbonate respective beetroot juice before 
going through the tests. The tests were performed on a treadmill, the first test was a reference 
test, in the second one the performers consumed bicarbonate and in the third one beetroot 
juice. During the respective test, the participants had a pulse band around their chest so that 
we could measure their pulse during the test. As the test went on, we simultaneously checked 
the amount of lactic acid in their blood. 
 
What we found after the completion of our study, was that the bicarbonate catalyzed the 
process instead of shifting the anaerobic threshold point, but the total lactate formation in the 
end of the activity was less than the one in the output test. However, the nitrate managed 
partly to shift the anaerobic threshold point and synchronously reduce the total amount of 
lactate in the blood. 
 
To conclude with, according to our results, we believe that the consummation of bicarbonate 
is not the most optimal foodstuff before an important sport performance, as the study showed 
that it can not shift the anaerobic threshold point. However, the beetroot juice seems to have 
the desired effects before a sport performance as it can shift the anaerobic threshold point and 
reduce the total formation of lactic acid. 
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Ordlista 
Anaerob tröskel punkt= När kroppen når en punkt där mjölksyra börjar ansamlas snabbare än 
vad som kan avlägsnas 
Bikarbonat=Natriumvätekarbonat, i ren form ett vitt pulver med låg löslighet i vatten 
Nitrat= En typ av salt inom den oorganiska kemin 
Laktat= Mjölksyra, detta bildas när kroppens muskler inte får tillräckligt med syre längre. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund: 
 
Anaerobt arbete som leder till bildningen av laktat i kroppen är ett mycket förekommande 
fenomen inom många idrotter. Bildningen av laktat i kroppen är dessutom en faktor som ofta 
kopplas ihop med negativa prestationer inom idrotten. Därför är det vanligt att många 
idrottare, speciellt inom elitnivå, anpassar deras träning så att de förbättrar sin anaeroba 
tröskel, dvs laktatnivån som deras kropp tål.  
 
De senaste åren har det skrivits mycket i olika träningsböcker, träningssidor och bloggar på 
nätet att vissa livsmedel som bikarbonat och rödbetor har förmågan att kunna förskjuta 
punkten för kroppens anaeroba tröskel och därmed påverka idrottsprestationen positivt. 
 
Anledningen till att vi har valt att arbeta med förskjutning av den anaeroba tröskeln är för att 
vi vill undersöka om vi kan optimera våra idrottsliga prestationer inför tävlingar i framtiden 
genom bland annat en effektiv kost och konsumtionen av “rätta” livsmedel.  
 
Enligt våra hypoteser ska konsumtionen av bikarbonat och rödbetsjuice leda till att både den 
anaeroba tröskelpunkten förskjuts framåt samt den totala laktatmängden precis när aktiviteten 
avslutas ska vara mindre, hos samtliga deltagare. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att avgöra om konsumtion av livsmedel som bikarbonat 
och rödbetor kan förskjuta gränsen för den anaeroba tröskeln. Därmed kan vi som idrottare 
optimera vår kost inför kommande prestationer. Dessutom får vi en bättre uppfattning om 
kroppens anaboliska och kataboliska reaktioner samt bildningen av laktat i kroppen. 
 
1.3 Frågeställning 
 
Frågeställningen för vår undersökning är: 
Kan man förskjuta den anaeroba tröskelpunkten genom konsumtion av rödbetor och 
bikarbonat? 
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1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa undersökningarna i vårt gymnasiearbete till en grupp som består av 
endast män (3 st) med ett åldersspann på 17-20 år. Två av deltagarna är elitsatsande inom sin 
idrott. Tester sker endast på löpband, utan någon lutning. 
 
 
1.5 Teori 
 
Människokroppen utför dagligen ett stort antal muskelrörelser både medvetet och omedvetet 
för att kunna hålla sig vid liv. För att kroppens muskler ska utföra ett visst arbete krävs det att 
musklerna utvinner en viss mängd energi, som finns lagrad i kroppen, i form av kemisk 
energi. Energin kommer ursprungligen från solen, fångas upp av växterna genom fotosyntes, 
och förs vidare till människor eller andra djur som konsumerar dessa växter.   1

 
Kroppens energi- och ämnesomsättning omfattar två typer av processer, nämligen de katabola 
processer där maten bryts ned till olika byggstenar som kroppen använder för att bl.a utvinna 
energi, samt de anabola processer där byggstenarna binds ihop och bygger upp kroppen. 
Det som sker i kroppen vid energiutvinningen är en katabol process där kroppen främst 
använder kolhydrater i en process som kallas för cellandning, som i sin tur består av tre 
delprocesser: glykolys, citronsyracykeln samt elektrontransportkedjan.  
För att detta ska kunna ske bryter kroppen ned alla kolhydrater till enkla monosackarider, 
glukosmolekyler. Glukosmolekylerna består av kol, syre och väte med bindningar som kan 
frigöra stora mängder av energi. Den kemiska reaktionen till cellandningen ser ut så här: 
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energi. ,  2 3

Energin som frigörs vid den här reaktionen är i form av ATP.  ATP eller adenosintrifosfat är 4

en nukleotid som består av en organisk molekyl uppbyggd av kvävebasen adenin, 
sockergruppen ribos samt tre fosfatgrupper som sitter på rad. , Anledningen till varför 5 6

energin förekommer i form av ATP är att bindningarna som håller fosfatgrupperna till 
adenosintrifosfaten är mycket energirika och när den tredje fosfatgruppen bryts från 
molekylen bildas det adenosindifosfat och en fri fosfatgrupp samtidigt som det frigörs energi. 
Den här energi används till de anabola processerna som sker inne i cellen.  7

 
Som det framgår av reaktionsformeln som beskriver cellandningen så krävs det syrgas för att 
reaktionen ska kunna ske. Vid de första två delprocesser av cellandningen, glykolysen och 
citronsyracykeln, finns det egentligen inget behov av syre. Det är vid det sista steget av 

1 Björndahl Gunnar, Castenfors Johan (2012) s. 38-39 
2  Björndahl Gunnar, Castenfors Johan (2012) s. 42-49 
3 https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellandning 
4 https://sv.wikipedia.org/wiki/Adenosintrifosfat 
5 https://sv.wikipedia.org/wiki/Adenosin 
6  Björndahl Gunnar, Castenfors Johan (2012) s. 39 
7 https://sv.wikipedia.org/wiki/Adenosintrifosfat 
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cellandningen, vid elektrontransportkedjan, där största utvinningen av ATP- molekyler sker, 
där syrgaset är nödvändigt för att processen ska kunna utföras.  Eftersom den här processen 8

kräver syre för att energi ska utvinnas så kallas processen för en aerob process och därmed 
utför vi ett aerobt muskelarbete då våra muskelceller har tillgång till syre.  9

 
Ibland kan kroppen befinna sig i en situation där den inte kan utnyttja syre eller byggstenarna 
som kommer från kolhydraterna för att utvinna energi. Ett exempel är när vi har fått för låg 
mängd av kolhydrater i oss och ett annat är att kroppen ibland är tvungen att utföra intensivt 
muskelarbete där muskelcellerna inte hinner få tillgång till tillräckligt syre. Då kan det 
förekomma några andra energiutvinnande processer i kroppen, nämligen beta- oxidation 
(nedbrytning av fettsyror), transaminering och deaminering, då kroppen inte kan använda 
glukosmolekylerna från kolhydrater, samt jäsning då muskelcellerna inte har tillgång till syre 
vid högintensiv träning.  10

 
Energiutvinningsreaktioner i vår kropp, utan tillgång till syre kallas för anaeroba reaktioner 
eller anaerob energiomsättning. Det som sker vid den här reaktionen är att pyruvatjonerna 
som bildas vid glykolysen är giftiga för våra celler i högre koncentrationer. Därför omvandlas 
dessa joner till andra ämne med hjälp av några enzymer. I jäst och andra mikroorganismer 
omvandlas pyruvatjonerna i första hand till acetaldehyd och sedan till etanol med hjälp av 
enzymerna pyruvat dekarboxylas och alkoholdehydrogenas. I människokroppen omvandlas 
pyruvatjonerna till laktatjoner med hjälp av enzymet laktatdehydrogenas (LDH) som finns i 
våra skelettmuskler.  Samtidigt som enzymet laktatdehydrogenas omvandlar pyruvatet till 11

laktat reduceras vätebärarmolekylen NADH+ H+ till NAD+, samt energibärare molekylen 
adenindifosfat (ADP) tar upp en fosfogrupp och bildar ATP varifrån vi utvinner energi. 
Reaktionsformeln för reaktionen är följande:  
C6H12O6 + 2Pi +2ADP → 2 C3H6O3+ 2ATP+ 2H2O 

 12

Figur 1: Omvandling av pyruvatjonerna till laktatjoner med hjälp av LDH- enzymet. 

 
Den anaeroba energiomsättningen har stora nackdelar i jämförelse med den aeroba 
energiomsättningen. När cellerna har tillgång till syre producerar de ungefär 30 stycken ATP 

8 Björndahl Gunnar, Castenfors Johan (2012) s. 48 
9 https://sv.wikipedia.org/wiki/Aerob  
10Björndahl Gunnar, Castenfors Johan (2012) s. 49-50 
11 https://www.ifm.liu.se/edu/coursescms/TFKE32/lectures/Metabolismen-I-19-nov.pdf 
12 https://sv.wikipedia.org/wiki/Laktatdehydrogenas#/media/File:LDH_reaction.png 
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molekyler vid nedbrytning av en enda glukosmolekyl. Vid jäsning får cellerna dock 
nettoenergi vinst på endast 2 stycken ATP molekyler.  13

 
Mjölksyran eller 2- hydroxipropansyra kan bildas i två olika former, nämligen D-mjölksyra 
eller L-mjölksyra (se figur 2). Dessa två former av molekylen är spegelbildsisomerer och har 
liknande fysikaliska egenskaper. Däremot skiljs deras kemiska egenskaper åt. I musklerna i 
människokroppen är det endast L- mjölksyra som bildas. L-mjölksyran är en väldigt instabil 
syra och kan endast uppstå i miljöer med pH-värde 3,86, eller lägre. Eftersom pH- värdet i 
vår kropp är mycket högre än 3,86, bryts molekylen ned direkt och bildar istället laktat- och 
vätejoner. ,  14 15

 16

Figur 2: Kemiska strukturen hos D- och L- mjölksyramolekyler.  

 
Det som händer i kroppen när cellerna börjar producera laktat är att det sker en försurning av 
muskulaturen och man får värk främst i de arbetande musklerna. Dessutom försämras 
syreupptagningsförmågan omedelbart och därmed försämras även musklernas effektivitet. 
Musklerna försöker att göra sig av med all laktat som har bildats vilket kräver högre 
slagfrekvens av hjärtat. Eftersom alla dessa faktorer av den anaeroba energiutvinningen oftast 
leder till negativa följder i idrottsliga prestationer, är laktatet ett ämne som alla idrottare 
försöker att undvika. Laktatet hamnar, efter avslutad aktivitet, i levern där den omvandlas till 
energi. Den här processen är mycket långsam och tar oftast upp till 72 timmar innan kroppen 
har brutit ned all laktat.  17

 
Många idrottare samt forskare har försökt att hitta olika sätt för att motverka eller förskjuta 
punkten för den anaeroba tröskeln, dvs tidpunkten då laktatet brukar kännas av i våra 
muskler. Det har visat sig att det inte finns någon metod för att motverka laktat bildningen 
helt, dock finns det några ämne som har förmågan att förskjuta punkten av den anaeroba 
tröskeln till en viss del hos idrottare. Bikarbonaten samt nitratet som finns i vissa livsmedel 
verkar vara de två ämnen som har visat störst effektivitet när det gäller att förskjuta punkten 
för den anaeroba tröskeln. 
 

13 Björndahl Gunnar, Castenfors Johan (2012) s. 50 
14 https://sv.wikipedia.org/wiki/Mjölksyra 
15 https://www.presteramera.com/mjolksyra/  
16 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DL-Mjölksyra.svg  
17 Grahn Catharina (2014) s. 81-82 
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Bikarbonat, med det kemiska namnet natriumvätekarbonat (NaHCO3), är ett ämne som har 
visat positiva effekter inom många område. Det används som jäsmedel vid bakning samt som 
gammal huskur mot hosta, halsbränna eller för blekning av tänder och sist men inte minst 
som rengöringsmedel.  Det som gör bikarbonat intressant för en förbättrad prestation är att 18

det har basiska egenskaper pga sina vätekarbonatjoner HCO3-. När laktat bildas i kroppen 
sänks pH- värdet i våra muskler pga de positivt laddade vätejoner som ansamlas och leder till 
muskelns försurning, som i sin tur begränsar idrottsprestationen. Vätekarbonatjoner HCO3- 
ingår naturligt i vår magtarmkanal och i vårt blod och ansvarar för en del av all syra- bas- 
balansen i kroppen. Genom att tillföra bikarbonat i kroppen påstås det att vi förbättrar 
kroppens egen förmåga att ta hand om vätejonerna som bildas av mjölksyran och motverka 
pH sänkningen som sker med hjälp av mjölksyran. Vätekarbonatjonerna som finns i 
bikarbonaten reagerar med vätejonerna och bildar i första steg kolsyra och sedan vatten och 
koldioxid som effektivt andas ut, enligt följande kemiska process: 
 
H+ + HCO3- ⇔ H2CO3 ⇔ H2O + CO2  
 
Detta medför att mängden vätejoner i blodet minskas och att vätejonerna som finns i 
musklerna söker sig automatiskt till blodet för att hålla en jämvikt. Detta innebär i sin tur att 
musklerna blir mindre sura. ,  19 20

 
Den optimala doseringen av bikarbonat verkar vara 0,3 gram per kilo kroppsvikt blandat med 
0,5-1 liter vätska ungefär 90 min innan planerad aktivitet. Det är viktigt att följa 
instruktionerna av doseringen då överdosering av bikarbonat kan leda till magproblem som 
kräkningar eller diarré.  21

 
Ett annat ämne som verkar vara effektiv för förskjutningen av den anaeroba tröskel-punkten 
är ämnet nitrat (NO3-). Nitrat är ett kvävehaltigt ämne som förekommer naturligt i vår miljö 
och i många livsmedel. Ämnet finns i de flesta gröna bladväxter som spenat, ruccola och 
broccoli men rödbettor är livsmedlet med största nitrathalten. Vid konsumtion av dessa 
livsmedel, när nitratet kommer i kontakt med vårt saliv och bakterierna som finns i munhålan, 
omvandlas den till nitrit. Därefter sväljs nitritet och när den når våra muskler, omvandlas 
slutligen till den bioaktiva molekylen kväveoxid (NO). Effekten som kväveoxiden leder till i 
vår kropp är att den har förmågan att påverka elasticiteten hos våra blodkärl. Det innebär att 
blodkärlen blir mindre stela och vidgas lättare vilket leder till att blodflödet till de arbetande 
musklerna kan öka och därmed även syretillförseln. Förbättrad syretillförseln medför även 
förbättrad syreupptagningsförmåga.  I en studie som gjordes vid Karolinska institutet, kom 22

forskarna fram till att mitokondrierna i våra muskelceller kan effektiviseras upp till 20% vid 

18 https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumvätekarbonat  
19 Bakkman Linda (2017) s.105-106 
20 https://traningslara.se/bikarbonat-ett-tillskott-det-nastan-aldrig-pratas-om/ 
21 Bakkman Linda (2017) s.103-105 
22 Bakkman Linda (2017) s. 103-105 
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tillförsel av nitrat. Dessutom testade de att ge ett antal deltagare 0,1 mmol nitrat per kilo 
kroppsvikt, i en uppladdningsfas på tre dagar,  som visade att mitokondrierna kunde avge lika 
mycket energi som tidigare, dock med 5% mindre behov av syre.  23

 
Andra effekter som man får av rödbetsjuice är sänkt blodtryck samt minskad produktion av 
fria radikaler i kroppen, då rödbetor är ett livsmedel som innehåller antioxidanter.   24

 
Prestationseffekterna verkar vid intag av en halv liter rödbetsjuice eller motsvarande mängd 
av hela rödbetor eller koncentrat av juice. Den här mängden gäller för en människa med 
medelvikt på cirka 75 kg. Nitratet bör intas ca tre timmar innan man önskar få effekten. Man 
kan även utföra en uppladdningsfas genom att inta nitrat i mindre mängder under tre till sju 
dagar innan. Dock kan detta lätt leda till överdosering som kan vara giftigt och farligt för 
kroppen.  25

 
 
 
2. Materiel och metod 
 
Materiel: Löpband, pulsmätare, laktatmätare, stickprov, teststickor, Ipad, bikarbonat, 
rödbetsjuice. 
 
Metod: Innan testet påbörjades förbereddes pulsmätare genom att stryka vatten runt bandet 
och sedan applicerades pulsmätaren runt bröstkorgen. Sedan testades laktatmätaren genom ett 
stickprov i fingret och sedan applicerades en liten del blod på teststickan som satt i mätaren. 
Ifall värdet såg trovärdigt ut så påbörjades testet på personen. Personen började först gå i 
normal takt på löpbandet och efterhand som pulsen steg ökades farten på löpbandet. Pulsen 
kontrollerades genom pulsmätaren som var kopplad till programmet “Polar team” på iPaden, 
där både pulsen och procentsats av personens pulsökning stod. När personen hade 70% av sin 
maxpuls gjordes ett laktattest genom att applicera blod på teststickan som var kopplat till 
laktatmätaren. Farten höjdes då pulsen skulle höjas upp till 80% av maxpuls för ytterligare ett 
laktattest som skulle genomföras. Sedan höjdes farten ytterligare för att personens puls skulle 
komma upp i 90% och där gjordes också ett laktattest. I sista fasen av testet ökade personen 
farten på löpbandet tills 100% uppnåddes men personen fortsatte springa så länge personen 
kunde. Sedan gjordes det sista laktat testet för att mäta laktat spjälkningen vid maxpuls. 
Samma test utfördes tre gånger. Första testet där testpersonerna inte intog några medel 
användes som referens. Vid andra testet drack deltagarna cirka 27 gram bikarbonat blandad 
med en liter vatten 90 minuter innan utförandet av testet. Vid det tredje testet drack 

23 http://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(11)00005-2 
24 Bakkman Linda (2017) s.105-107 
25 Bakkman Linda (2017) s. 105-107 
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deltagarna 0,6 liter rödbetsjuice cirka tre timmar innan utförandet av testet. Mängden av 
bikarbonat och rödbetsjuice var samma för samtliga tre testpersoner då alla har samma vikt. 
 
3. Resultat 
Testperson 1: 
 
Resultatet från testperson 1 redovisas nedan. Tabellen innehåller ett diagram vars linjer beskriver bildningen av 
laktat i blodet i förhållande till puls i procent under utförandet av testerna. Blåa linjen motsvarar referenstestet, 
röda linjen motsvarar test 2- med bikarbonat och gula linjen motsvarar test 3- med rödbetor. Figurerna 
innehåller alla resultatvärde från mätningarna som gjordes på testperson 1 under respektive testtillfälle. 

 
Figur 3: Diagram över samtliga resultat från testperson 1 
 
 
Tabell 1: Resultatvärde från testperson 1 vid referenstestet 
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Tabell 2: Resultatvärde från testperson 1 vid test med bikarbonat 

 
 
 
Tabell 3: Resultatvärde från testperson 1 vid test med rödbetor 

 
 
Testperson 2:  
 
Resultatet från testperson 2 redovisas nedan. Tabellen innehåller ett diagram vars linjer beskriver bildningen av 
laktat i blodet i förhållande till puls i procent under utförandet av testerna. Blåa linjen motsvarar referenstestet, 
röda linjen motsvarar test 2- med bikarbonat och gula linjen motsvarar test 3- med rödbetor. Figurerna 
innehåller alla resultatvärde från mätningarna som gjordes på testperson 2 under respektive testtillfälle. 

 
Figur 4: Diagram över samtliga resultat från testperson 2 
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Tabell 4: Resultatvärde från testperson 2 vid referenstestet 

 
 
Tabell 5: Resultatvärde från testperson 2 vid test med bikarbonat 

 
 
Tabell 6: Resultatvärde från testperson 2 vid test med rödbetor 

 
Testperson 3: 
Resultatet från testperson 3 redovisas nedan. Tabellen innehåller ett diagram vars linjer beskriver bildningen av 
laktat i blodet i förhållande till puls i procent under utförandet av testerna. Blåa linjen motsvarar referenstestet, 
röda linjen motsvarar test 2- med bikarbonat och gula linjen motsvarar test 3- med rödbetor. Figurerna 
innehåller alla resultatvärde från mätningarna som gjordes på testperson 3 under respektive testtillfälle. 

 
Figur 5: Diagram över samtliga resultat från testperson 3 
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Tabell 7: Resultatvärde från testperson 3 vid referenstestet 

 
 
Tabell 8: Resultatvärde från testperson 3 vid test med bikarbonat 

 
 
Tabell 9: Resultatvärde från testperson 3 vid test med rödbetor 

 
 
 
 
4. Diskussion 
Resultatet som vi fick fram efter genomförandet av våra undersökningar har varit växlande 
och intaget av bikarbonat och nitrat gav deltagarna olika effekter vid testerna. Genom att 
jämföra våra grafer och värden som finns i tabellerna kan man se att vid det andra testet, då 
testpersonerna fick dricka bikarbonat, visade två av testpersonerna (testperson 1 och 
testperson 3) ha förhöjd laktatvärde i blodet när de nådde 90% av sin maxpuls, då laktatnivån 
börjar att stiga ,(13 mmol jämf. 8,7 mmol och 12,5 mmol jämf. 8,9 mmol). En av 
testpersonerna (testperson 2) visade, med små marginaler, positivt resultat med förminskat 
laktatvärde vid 90% av maxpulsen (5,8 mmol jämf. 5,9 mmol). När det gäller den maximala 
mängden av laktat i blodet som testpersonerna fick, när de inte längre kunde springa, visade 
testperson 1 och testperson 2 positiva resultat (med 14,4 mmol jämf. 22,8 mmol, respektive 8 
mmol jämf. 16,5 mmol). Testperson 3 hade precis samma mängd laktat som vid det första 
testet, 14,9 mmol. Om man ska dra en slutsats ifrån detta resultatet kan man säga att den 
anaeroba tröskel- punkten inte riktigt lyckades förskjutas vid intaget av bikarbonat då endast 
en av deltagarna fick positivt resultat med endast 0,1 mmol skillnad. Däremot var den totala 
mängden av laktat som bildades i kroppen mycket lägre i två av de tre testpersonerna. 
 
Resultatet av det tredje testet i jämförelse med referenstestet har varit minst lika växlande. 
Jämförelsen av värden visade att vid 90% av deltagarnas maxpuls, hade två av testpersonerna 
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(testperson 1 och testperson 3) förminskat värde av laktat i blodet ( 6,3 mmol jämf. 8,7 mmol, 
respektive 7,4 mmol jämf. 8,9 mmol). Testperson 2 visade negativt resultat (med 8,5 mmol 
jämf. 5,9 mmol). När det gäller den maximala laktat mängden i blodet vid avslutat aktivitet, 
visade två av testpersonerna (testperson 1 och testperson 2) positiva resultat med förminskat 
laktat värde    (14,8 mmol jämf. 22,8 mmol respektive 9,5 mmol jämf. 16,5 mmol). Den 
tredje testpersonen ( testperson 3) visade negativt resultat, dock med små marginaler (med 
15,1 mmol jämf. 14,9 mmol). Slutsatsen ifrån detta testet blir att konsumtionen av 
rödbetsjuice, som är rik i ämnet nitrat, leder faktiskt till en förbättrad prestation då vid båda 
jämförelserna lyckades två av tre testpersoner att förskjuta den anaeroba tröskelpunkten samt 
lyckades att förminska den totala laktatmängden som bildas i kroppen när de når sitt maxpuls. 
 
Utifrån våra slutsatser kan vi säga att resultatet som vi fick inte riktigt stämde med våra 
hypoteser då enligt dessa, skulle effekten av bikarbonaten och nitratet tydligt visas i båda 
testtillfällen, hos samtliga testpersonerna. Tillförseln av bikarbonat hos testpersonerna 
lyckades inte förskjuta den anaeroba tröskelpunkten, som vi hade tänkt oss innan 
genomförandet av vår undersökning. Dock lyckades den minska den totala bildningen av 
laktat mängden som bildas i kroppen hos två av testpersonerna innan man avslutade 
aktiviteten. Därmed bevisas teorin om att bikarbonatet leder till en reglering av pH- värdet i 
kroppen som leder till ett förminskat värde av laktat, trots att det tar lika lång tid innan 
laktathalten snabbt börjar öka i blodet. Intaget av rödbetsjuice och nitratet som den innehåller 
stämde överens med vår teori, om att cellerna kräver mindre syre för att avge samma mängd 
av energi och därmed förskjuts den anaeroba tröskelpunkten samt det bildas mindre mängd 
laktat. Två av tre testpersoner visade positivt resultat vid jämförelserna av värden mellan 
referenstestet och det tredje testet därför anser vi att teori och resultat stämmer överens. Även 
våra hypoteser stämde överens med resultatet vi fick fram. Dock hade vi förväntat oss att 
samtliga testpersonerna skulle få fram positiva resultat och inte bara två av tre. 
 
Med tanke på att två av testpersonerna fick en förskjuten laktattröskel efter ett intag av 
rödbetsjuice som innehåller nitrat räknar vi med att det blev ett positivt resultat av den delen 
av testet det vill säga att vår frågeställning bekräftades delvis. Därmed kan man inte bortse 
från att tänka på alla dopingpreparat som är strängt förbjudna av World Anti-Doping Agency, 
eftersom de preparaten höjer ens prestationsnivå. Men nitrat, som är det ämnet som förskjuter 
laktattröskeln, är inte ett dopingpreparat eftersom det finns redan naturligt i oss alla samt i vår 
miljö och kan intas genom konsumtion av bland annat spenat, sallad eller ruccola.Om vi då 
har tillräckligt med nitrat i kroppen men vi väljer att ytterligare dricka till exempel 
rödbetsjuice för att öka dosen av ämnet medvetet, just för att påverka 
syreupptagningsförmågan som leder till att laktat börjar spjälkas senare än vanligt, då kan det 
av vissa anses som fusk. 
 
En fråga som dök upp bland testpersonerna under tiden vi genomförde undersökningarna var 
“Hur stor är sannolikheten att man konsumerar dessa två livsmedel även om de kan leda till 
förbättrade idrottsprestationer?”. Samtliga av testpersonerna tyckte att smaken av 
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bikarbonaten blandad i vatten var väldig obehaglig. Smaken av rödbetsjuicen var något 
behagligare men alla testpersonerna kände att rekommendationen av 0,6 liter var en för stor 
mängd. Därmed svarade två av testpersonerna att sannolikheten att konsumera dessa två 
medel för att förbättra deras idrottsprestation var mycket liten, om det inte gällde en 
VM-final. En av testpersonerna svarade att sannolikheten att dricka bikarbonat var mycket 
liten, men skulle kunna tänka sig att inta 0,6 liter rödbetsjuice inför en viktig 
idrottsprestation. 
 
Resultatet som vi fick fram är givetvis starkt beroende av en hel del felkällor som fanns i våra 
undersökningar och det finns en stor mängd faktorer som kan förbättras. Det är 
anmärkningsvärt att nämna att ingen av testpersonerna har löpning som sin idrott och därmed 
är våra undersökningar inte specialiserade inom den “rätta” idrotten. För att få mer exakta 
värde om hur kroppen reagerar mot högintensivt muskelarbete och vilka nivåer av laktat som 
bildas hade vi behövt att utföra minst två helt olika typer av tester, till exempel en på en 
brottningsmatta då två av deltagarna hade brottning som sin idrott och en på en fotbollsplan 
då en av deltagarna har fotboll som sin idrott där han är målvakt. I ett sådant fall skulle 
resultatvärden bli mycket individuella och icke jämförbara. Därför valde vi att utföra en typ 
av test som skulle vara gemensam för båda sidorna där resultatvärden skulle vara enkla att 
jämföra. Det finns en stor mängd av sådana tester som kan vara gemensamma för många 
idrotter och dessutom ger enkla värde som lätt kan jämföras. Exempel på sådana är: löpband, 
cykel, crosstrainer, roddmaskin, crosstrainer- roterande cykel och mycket annat. Vi hade dock 
endast tillgång till löpband och vanlig cykel och därför bestämde vi oss att utföra testerna på 
löpband av anledningen att man använder flera muskelgrupper på löpband än på cykel och 
därför bör det vara lättare att få upp laktat nivåerna genom att löpa. Att använda en 
roddmaskin eller en crosstrainer- roterande cykel hade definitivt gett oss bättre resultat och 
lite högre laktat halter. 
 
Andra faktorer som kan ha påverkat vårt resultat negativt är exempelvis pulsbanden och 
programmet “polar team” som vi använde på vår iPad. Sannolikheten att pulsbanden visade 
felaktiga pulsvärde vid några tillfälle är stor. Dessa pulsband knyts runt bröstkorgen och 
vatten appliceras på dem för att få så bra kontakt som möjligt med deltagarens kropp men det 
är möjligt att kontakten med kroppen inte hölls ständigt på grund av exempelvis stöter som 
kroppen fick när deltagaren löpte. För att vara mer exakta hade vi behövt använda en 
pulsmätare som får fram pulsvärdet med hjälp av elektroder som är kopplade till kroppen, en 
apparat som vi inte hade tillgång till. 
 
Den kanske största felkälla som vi hade under utförandet av våra undersökningar var 
teststickorna och laktatmätaren som vi använde. Det är nämligen så att när stickprovet tas, 
läggs endast en droppe blod på teststickan som sedan förs in i laktatmätaren. Apparaten tar 
fram mjölksyrahalten i blodet, i enhet mmol per liter blod, på endast några få sekunder. Vi är 
helt övertygade om att laktatmätaren inte alltid visade de exakta värde. Vid vissa tillfälle när 
proven togs visade denna apparaten orimliga värde och proven fick därmed att tas igen. 
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Dessa felaktiga värde kan bero på många olika faktorer som till exempel: att mätarens 
mjukvara får en felkalkylering eller annat som gör att den tar fram felaktiga värde. Annat 
exempel kan vara att teststickan som läggs in i apparaten möjligtvis har haft kontakt med 
test-tagarens fingrar innan den läggs in eller kommit i kontakt med damm eller annat ämne 
som gör att mätaren läser av laktat halten i blodet fel, eller att något annat ämne än laktat som 
finns i blodet läses av istället. För att få fram det exakta värdet av laktatet i blodet hade vi 
behövt att använda en laktatmätare som kopplas till olika delar av kroppen med elektroder 
och har förmågan att mäta laktathalten i blodet över huden.  En sådan apparaten kostar flera 
tusen kronor och används endast vid professionella laborationer för att testa elitidrottare och 
alltid få fram exakta värde. 
 
 
Sist men inte minst är det viktigt att ta upp att testpersonerna inte följde något särskilt 
kostschema innan utförandet av undersökningarna. Att till exempel konsumera olika 
livsmedel och olika mängder av näringsämne före undersökningen kan spela betydande roll 
för hur testpersonen utför testet samt kan påverkar dess trötthet under tiden testet genomförs 
och kanske även laktathalten som bildas i kroppen. För att få fram optimala värde hade det 
varit lämpligt att följa ett visst kostschema under några dagar innan utförandet av våra 
undersökningar. Men eftersom vi inte hade tillgång till annat professionellt utrustning, tyckte 
vi att kosten skulle vara en mindre felkälla i förhållande till de andra faktorerna. 
 
Innan vår andra och tredje undersökning fick testpersonerna inta samma mängd av 
bikarbonat, respektive rödbetsjuice som finns vid rekommendationerna i teorin. Dessa 
rekommendationer är avsedda för “den genomsnittliga personen” och är baserade på statistik. 
Men i verkliga förhållande är det så att en människans organism kanske behöver större eller 
mindre mängder av till exempel bikarbonat eller nitrat för att kunna visa positiva resultat vid 
en sådan undersökning. Därmed hade det mest optimala fall varit om vi hade testat hur 
mycket av dessa ämne som våra testpersoner tålde innan vi utförde testerna, för att få fram 
ännu bättre värde. 
 
Våra resultat och slutsatserna som vi har dragit av värden vi har fått fram är baserade på 
endast tre testpersoner vilket inte gör dom direkt trovärdiga. Detta var endast en liten 
undersökning för att se om vi verkligen kunde förskjuta den anaeroba tröskelpunkten på de få 
testpersoner som valde att utföra våra tester. För att få fram optimala värde, resultat och 
slutsatser som kan ge bevis om vad som generellt gäller för människokroppen hade vi behövt 
ett mycket större urval av människor som kunde delta i våra undersökningar. Med ett större 
urval blir faktorerna som felkällorna påverkar färre, till exempel kostfaktorn före 
undersökningen. Vid en sådan undersökning där vi skulle kunna få fram om vad som 
generellt gäller för kroppen hade vi behövt minst 50 och kanske upp till 300 personer. Ju fler 
deltagare desto mer data kan man samla in och därmed ökar rimligheten och trovärdigheten 
på resultatet. Olyckligtvis är det så att den här typen av undersökningar kan anses av många 
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människor som påfrestande både fysiskt och framför allt psykiskt och därför är det få 
individer som väljer att delta i sådana tester.  
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Figur 1: Omvandling av pyruvatjonerna till laktatjoner med hjälp av LDH- enzymet. 
-https://sv.wikipedia.org/wiki/Laktatdehydrogenas#/media/File:LDH_reaction.png 
 
Figur 2:  Kemiska strukturen hos D- och L- mjölksyramolekyler  - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DL-Mjölksyra.svg  
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