
 
 

Filbornaskolan  
  

 

  MJÖLKSYRA PÅVERKAN  

 

 
 
  
Ahmad Alsaid 
 
Gymnasiearbete 
Helsingborg 2017-2018  
Handledare : Mari Ekelund 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
Innehållsförteckning  
 
Abstract ………………………………. 
1 Inledning………………………………. 
  1.1 Bakgrund ………………………………. 
  1.2 Syfte…………………………….. 
  1.3 Frågeställningar…………………… 
  1.4 Problemformulering och avgränsningar………………… 
  1.5 Teori……………………….. 
2.Material……………………… 
    2.1 Material……. 
    2.2 Metoden och utförande……….. 
3. Resultat…….. 
4.Diskussion……….. 
5.Referenser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
Abstract :  
 
The study was designed to discover which recovery protocol is the most effective to decrease 
the lactate level for a swimmer following an high intensity training set. The protocols were 
divided into three stages which were tested once every two weeks to find out which one of the 
recovery protocols is most effective.During the experiment, the swimmer will be tested for blood 
lactate five times. The first test, directly after the swimming set. Then five minutes after, ten 
minutes after, twenty minutes after and the final thirty minutes after the end of the set. 
 
The set consists of 6 times 50 meter breaststroke with maximum effort on a three minute 
interval. After the maximum effort of the set, the swimmer will undergo the first recovery protocol 
which consists of sitting without movement. Two weeks later the swimmer will undergo the same 
set and do the second recovery protocol which involves swimming at a steady and minimal 
effort pace for 30 min. The last test 2 weeks later includes warming down at a much quicker 
pace 30 min. In conclusion, in order to achieve maximal recovery, forms of exercise with 
elevated heart rates should be incorporated. This appears to be more effective to maintain 
performance and lower lactic acid than a passive rest model. The health of the swimmer during 
the tests could affect the final results, which was the case in the last test with both swimmers A 
and B being ill one week prior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
1.Inledning 
 
1.1 Bakgrund :  
 
Jag har upplevt känslan av hur muskler i kroppen rör sig långsammare och kraften avtar vid 
maximal ansträngning. Normalt kopplas detta med mjölksyra. Forskarna har hittat ett direkt 
samband mellan mjölksyra och uttröttning. Detta har alltid varit som ett stort problem för alla 
idrottare när det gäller en bra prestation på tävlingar och även vid träningen. Jag är simmare 
och jag har upplevt den känslan i vattnet efter ett hårt intensivt pass. Musklerna har smärtat och 
till slut orkade jag inte simma en meter till, där blev uttröttningen maximal. Därför ska jag komma 
fram till en metod i det här arbetet för att få bort mjölksyra i kroppen så snabbt som möjligt för att 
kunna prestera bra.  
 
 
 
1.2 Syfte: 
 
Att hitta ett protokoll som kan bli nyttigt för simmarna för att bli av med mjölksyra.  
Ett protokoll innebär en metod som innehåller en återhämtningsperiod med  
olika innehåll. Syftet med protokollet är att bli av med mjölksyra.  
 
1.3 Frågeställningar : 
 
 
Vilket är det bästa protokollet för att få bort laktatet i blodet genom att variera pulsfrekvensen 
efter ett intensivt simpass?  
 
 
1.4 Problemformulering och avgränsningar : 
 
Jag kommer att specialisera mig inom pulsfrekvensen och försöka hitta vilken pulsfrekvens som 
man ska ligga på för att få bort laktatet i blodet vid återhämtningen. Genom att utföra olika 
protokoll som innehåller olika fysiska aktiviteter i vatten och även utan något aktivitet, dvs att stå 
stilla vid kanten. Under mitt arbete kommer jag att hitta det protokollet som innehåller olika 
instruktioner, som tyder på en viss pulsfrekvens som passar bäst i sin tur för att bli av med 
mjölksyran. Det finns andra faktorer som kan påverka laktathalten i blodet såsom maten, men 
detta fokuserar jag inte på under mitt arbete. Jag kommer enbart att fokusera på hur 
laktathalten i blodet minskar och jag tar inte hänsyn till hur maten påverkar laktathalten. 
 

 



 
 

Jag valde två försökssimmare för kunna utföra testet och detta är pga att ju flera simmare jag 
har desto mer tid och utrustning kommer att behövas under arbetet. Jag valde två 
sprintsimmare dvs att simmarna är specialiserade inom korta distanser och detta för att de har 
lätt att producera laktat i blodet, vilket gör mina resultat tydligare i slutet.  
 
 
 
1.5 Teori : 
 
Energiomsättningen i kroppen är viktig för att kunna utföra ett arbete eller någon fysisk aktivitet. 
I cellerna sker en ständig energiomsättningsprocess där energi är ett krav för många andra 
viktiga processer som sker i kroppen, såsom matspjälkning. Den största källan för energi 
kommer i från förbränning av fett och kolhydrater där energin är lagrad i fett och socker som är 
då kolhyderater. Ökningen av muskelaktivitet ger en ökning på energiomsättningen och genom 
att mäta syreupptagningen hos individen kan man bestämma storleken på kroppens 
energiomsättning vid aktuell aktivitet. När förbränning sker med hjälp av syre kallas processen 
för aerob. Den kan ske vid brist på syre och då kallas processen för anaerob. Till slut i båda 
processerna framställs fosfater (ATP) som används direkt av musklerna vid ett fysiskt arbete.(1) 
(ATP) är en biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat. Dessa tre föreningar 
har en central funktion i ämnesomsättningen hos alla biologiska varelser.  
ATP har en energirik bindning som används för att driva kemiska processer i cellen som inte 
kan ske spontant. (2) Vid förbränningen av fett och kolhydrater bildas energi i form av ATP 
molekyler som kan användas, vid extrema fall, som energikälla till cellerna.  
 
Aeroba processer sker i mitokondrien i cellerna, när cellerna har tillgång till syre som 
transporteras via lungor och blodomlopp. Hemoglobin binder till syre i lungorna och sedan 
släpps ut till cellerna med hjälp av diffusion. Diffusion innebär att molekyler med hög 
koncentration kommer att flytta sig till låg koncentration. Detta för att jämna ut koncentrationen. 
Hjärtat bestämmer över hur mycket blod som ska färdas till cellerna. Detta innebär en ökning på 
hjärtslagsfrekvensen som kan öka den syrerika blodmängden som kommer till arbetande celler. 
En sådan ökning kan ske från vilovärden på ca 5 l/min upp till över 40 l/min hos mycket 
vältränade. Muskulaturen är det organ som kan öka energiomsättningen mest. Cirkulationens 
kapacitet och muskelns träningsgrad är det som avgör hur mycket syre som kan omsättas. 
Syret är nyckeln till kroppens energiuttagning. Konditionsträning ökar cirkulationens kapacitet i 
kroppen. Detta resulterar i att muskeln erbjuds mer syre och därmed ökar energiomsättning i 
arbetande celler, vilket i sin tur ökar arbetsförmågan. En god kondition är en bra förutsättning för 
att höja energiomsättningen i kroppen. Studierna visar att genom att aktivera stora 
muskelgrupper kan syreupptagningen öka med 5,8 - 6,3 l/min för en elitidrottare i 
konditionsgrenar. I vårt normala dagliga liv utför vi aktiviteter som motsvarar ungefär (0.5 – 1.0 
l/min). Detta innebär att syreupptagningen ökar i princip med 25-30 gånger. 

 



 
 

Energiomsättningen kan ske anaerobt dvs utan syre och då bildas mjölksyra som slutprodukt i 
denna process. Detta sker framförallt vid intensiva arbeten, snabba tempohöjningar eller vid ett 
statiskt arbete.(1) 
 
Mjölksyra är en karboxylsyra som har en sor betydelse inom biokemi. Den bildas under 
ansträngning vid ett intensitivt arbete som kräver hög energi. Mjölksyran bildas vid nedbrytning 
av muskelns glykogen, som är en snabbare väg än upptag och nedbrytning av blodglukos.  (3) Då 
bryts glukos ner och oxideras till pyruvat. För att bilda pyruvatmolekyler ifrån glukosen så 
behövs det 11 stycken olika enzymer som deltar som samarbetar tillsammans med varandra, för 
att omvandla en glukosmolekyl till två pyruvat molekyler. Processen kallas för glykolys (se figur 
nr. 1 ). Slutprodukten pyruvat genomgår vidare reaktioner i olika celler och organismer. I röda 
blodkroppar och i muskler med otillräcklig syretillgång omvandlas pyruvat till laktat (mjölksyra). 
Medan i de andra cellerna som har syretillgång transporteras pyruvat molekylen in i 
mitokondrierna och omvandlas till Acetyl coenzym A (Ac-CoA) för att oxideras sedan till 
koldioxid i citronsyracykeln och därmed får man tillräckligt många (ATP) molekyler per varje 
pyruvat. Dessa (ATP) molekyler gynnas bara vid syretillgång, eftersom elektrontransportkedjan 
är beroende av syre, dvs syre är ett krav för att få så pass många (ATP) molekyler. I början av 
det intensiva arbetet behöver kroppen en stor del av (ATP) molekyler för att kunna fortsätta 
arbeta med hög intensitet. Resultatet blir att det uppstår överskott på (ADP) och Pi molekyler i 
muskeln. Då försöker kroppen att hitta ett sätt för att återskapa ATP från ADP och Pi molekyler. 
Normalt så sker detta i citronsyracykeln där NAD som är ett koenzym som deltar, tillsammans 
med enzymer, i oxidations- och reduktionsprocesser i flertalet organismers ämnesomsättning 
används och genom att NAD binder till en vätejon och då får man (NADH), som kommer att 
reagera vidare i elektrontransportkedjan. Där blir (NADH) av med sin vätejon i 
elektrontransportkedjan med hjälp av syre. Resultatet blir att det återbildas ytterligare ATP. Men 
efter ett tag så orkar man inte att jobba lika effektivt och detta för att syreupptagningen inte 
räcker för alla celler under det intensiva arbetet. Då blir det brist på syre som gör att NADH inte 
kan göra sig av med sin vätejon i elektrontransportkedjan och då är citronsyracykeln hindrad 
från att fortsätta. Denna processen kallas för anaerob process, de pyruvat molekyler till 
mjölksyra. Den här processen bildar betydligt färre (ATP) molekyler per glukosmolekyl än vid 
den aeroba andningen.(4) Figur nr.1 visar hur mekanismen går till vid syretillgång och vid brist 
på syre och där syns nedan att det bildas laktat med hjälp av (NADH) molekyler :  
 

 

 



 
 

 
 

(Figur 1) (5) 

 

  
 
Laktat produceras ifrån pyruvat med hjälp av ett enzym som kallas för Laktatdehydrogenas 
(LDH) se figur nr.2 . Pyruvaten reduceras till laktat och NADH oxideras, som finns i överskott 
pga att den inte fick att bli av med sin vätejon och detta var pga bristen på syre. När (NADH) 
oxideras bildas (NAD+) och samtidigt bildas laktat molekyler. (NAD+) används vidare vid 
oxidering av glyceraldehyd-3-fosfat (GA3P) under pyruvat produktionsprocess i glykolys 
processen, (se figur nr.1). (NAD+) kommer att genomgå i glykolys processen för att sedan bilda 
två pyruvate molekyler. Detta säkerställer att energiproduktionen upprätthålls och arbetet kan 
fortsätta. (6)  
 
 
 

 



 
 

 
 

(Figur 2) (7) 

 
 
Under en intensiv träning ökar koncentrationen av laktat, vilket medför minskning av pH-värdet i 
blodet. Detta gör att andningsvägarna inte kan hålla ihop med så stora mängder av vätejoner 
som förenas för att bilda NADH, och kan inte regenerera NAD + tillräckligt snabbt. Detta ökar 
surhetsgraden i muskeln som är en av de viktigaste orsakerna till muskeluttröttning. 
Muskeluttröttningen sker när laktatet ökar i blodet vilket leder till att muskelns vattenhalt ökar. 
När ökningen på vätejoner stiger kraftigt så förändras enzymers aktivitet och bindningen till 
kalcium (Ca+2) och magnesium till proteiner försvåras. Detta påverkar muskelns mekanism för 
att musklerna är beroende av kalciumjoner som i sin tur anses som nyckeln för muskelfibrer 
rörelse. När det blir svårt för kalciumjoner att binda sig till proteiner så blir det ännu svårare att 
röra muskeln vilket leder till muskeluttröttning.(8)  

Laktat finns naturligt i kroppen i små mängder i blodet. Laktatnivån påverkas inte av lätt arbete 
men när syrebehovet är stort kommer laktatmängden att öka. Hos de individer som är 
vältränade stiger laktatet inte snabbt jämfört med någon annan vanlig individ. Då försöker 
laktatet hos de som är vältränade att ligga stabilt för en stund men när det blir riktigt jobbigt så 
kommer laktatnivån att stiga och detta pga det stora behovet av syre för musklerna. Varje 
person har något som kallas för mjölksyratröskeln och den talar om när kroppen börjar 
producera laktat. Den beror framförallt på hur vältränad individen är. Ju mer vältränad individen 
är desto längre tid tar musklerna för att producera laktatet under ett intensivt arbete.(8)   
  

 



 
 

När laktat bildas kommer det att transporteras bort från cellerna via blodet (se figur nr.3). 
Därefter kan det tas upp av de närliggande muskelfibrerna eller föras vidare till andra celler i 
kroppen. Laktatet kan återbildas till glukos i levern med hjälp av 6 ATP molekyler och 
glukoneogenes. Därefter transporteras glukosen tillbaka till muskelcellerna för att används som 
en energikälla i kroppen. Processen kallas för Coricykeln som sätts igång som ett svar när det 
blir för hög halt av laktatet i kroppen. Hjärnan känner av pH värdet och för att undvika acidosen 
som uppstår skickas signaler till levern som ger tillstånd för att sätta igång coricykeln. Med 
andra ord så elimineras laktatet genom en aerobförbränning eller genom att återbildas till glukos 
och glykogen i levern.(9)  
Figur nr.3 nedan visar hur laktatet ombildas till glukos igen i levern :  
 

 
 

(Figur 3) (10) 

 
Omvandlingen i de närliggande musklerna och även i hjärtmuskulaturen sker med hjälp av 
samma enzym som hjälpte till att omvandla pyruvatmolekyler till laktat, dvs med hjälp av LDH. 
Laktatdehydrogenas finns i hjärtmuskulaturen och den katalyserar omvandlingen av laktatet till 
pyruvatmolekyler som används vidare i citronsyracykel och elektrontransportkedjan där man får 
tillräckligt många (ATP) molekyler. Medan LDH katalysatorer som finns i skelettmuskler jobbar 
ständigt tvärtom vid den anaeroba processen dvs de omvandlar pyruvat molekyler till laktat med 
hjälp av NADH molekyler och då återkommer vi till samma reaktionen som visas ovan i figur nr. 
2. Där får man laktatet vid den anaeroba processen och som slutsats så är LDH en katalysator 
som ingår i båda riktningarna i reaktionen.(11)   
 
En studie i West Virginia Wesleyan College i USA (12) visar hur laktatmängden kan styras efter 
ett hårt fysisk arbete genom att utföra ett visst protokoll med en viss pulsfrekvens. Det fanns tre 

 



 
 

olika återhämtnings protokoll som var och en av dessa protokoll ska utföras under 14 minuter. 
Alla simmarna simmade 2 gånger 200 yard frisim med full fart och mellan dem var det 14 
minuter där simmaren skulle följa ett av de tre protokollen. Ett protokoll för var och ett av 
testtillfällena och protokollet ska utföras under 14 minuter. Under dessa 14 minuterna så ska 
simmare vila i 2 minuter och sedan så ska simmaren följa protokollet i 10 minuter. Efter det, 
under de sista två minuterna, så ska simmaren förbereda sig inför det andra loppet. Laktatet 
mättes fyra gånger. Första mätningen var 5 minuter före uppvärmningen dvs 5 minuter före det 
första 200 yard frisimmet. Andra mätningen var 2 minuter efter det första 200 yard frisimmet. 
Tredje mätningen var 7 minuter efter det första 200 yard frisimmet och den sista mätningen var 
12 minuter efter, dvs efter att protokollet hade utförts.  
 
Under det första protokollet ska simmaren ”simma av” med ca 65% av sin maximala fart dvs 
65% av sin maximala pulsfrekvens. Under det andra protokollet ska simmaren sitta på en stol 
vid kanten utan att utföra något arbete. Under det sista protokollet ska simmaren utföra en 
fysisk aktivitet som var att ro, protokollet representerar 60% av maximala pulsfrekvensen.  
Resultatet visade att protokoll nummer ett var den lämpligaste protokollet för att få bort laktatet 
så snabbt som möjligt. Se figur nr.4 nedan som visar resultatet på testet där : 
Swim står för det första protokollet. 
Rest står för det andra protokollet. 
Row står för det tredje protokollet.  
 
 

 



 
 

 
(Figur 4)(12) 

X- axel står för tiden  
Y-axel står för laktatmängden 

 
Som slutsats, att simma med ca 65% av den maximala pulsfrekvensen för en elitsimmare det 
bästa sättet för att bli av med mjölksyran i kroppen. Man kan diskutera om hur lång tiden på det 
protokollet ska vara. Detta kan variera från simmare till simmare, men i detta fallet simulerade 
testet en simtävling där simmaren ska simma två tuffa distanser med ca 12-14 minuter mellan 
distanserna.(12)  
 
 
2. Material och metod :  
 
2.1 Material : 
 

1. Laktatmätare  

 



 
 

2. Stickor 
3. Handskar 
4. Pulsmätare 
5. Avfallsburk 

 
 

2.2 Metod :  
 
Arbetet utfördes på två manliga simmare som tillhör Helsingborgs Simsällskap. Båda två är 
sprintsimmare dvs båda är specialiserade inom korta distanser med full explosiv fart. Jag valde 
två sådana simmare för att de kan producera mycket mjölksyra jämfört med en 
långdistanssimmare. Simmaren A är 21 år gammal och simmar i landslaget och han har 208 
bpm som maximal puls. Simmaren B är 18 år gammal och simmar i mästerskapsgruppen i 
Helsingborgs Simsällskap. Han har 200 bpm som maximal puls. Båda simmare är 
specialiserade inom bröstsim, därför kommer huvudserien att vara bröstsimspass.  
 
Testet kommer att göras på en simmare i taget. Simmaren ska utföra samma huvud serie tre 
gånger och efter varje gång ska simmaren utföra ett visst protokoll, totalt kommer det att finnas 
tre olika protokoll. Det ska vara två veckor mellan varje protokoll. Huvudserien är (6*50 meter) 
bröstsim med full fart. Var och en av simmarna har tre minuter på sig att simma 50 meter och att 
vila innan nästa femtio. Målet med den tuffa serien är att få ett maximalt mjölksyravärde för att 
sedan bli av med det värdet under protokollet som är en ”recovery scenario” där simmaren ska 
testa att göra det med tre olika pulsfrekvenser, en viss pulsfrekvens för varje protokoll.  
 

● Protokoll nr.1 innebär att simmare A och B kommer att stå stilla för att få deras vilopuls. 
● Protokoll nr.2 innebär att simmare A och B kommer att utföra simpass under 

återhämtningsperiod med ( 60-65% av det maximala pulsfrekvens som simmaren har )  
● Protokoll nr.3 innebär att simmare A och B kommer att utföra ett simpass under 

återhämtningsperiod med ( 70-75 % av det  maximala pulsfrekvens som simmaren har )  
 
Simmaren A och B ska stå stilla vid kanten under protokoll nr. 1 på följande sätt : 
 

● Simmaren A ska simma det intensiva simpasset som var (6*50 meter) bröstsim med full 
fart. Starttid 3 minuter för varje femtiometersträcka.  

● Pulsmätaren sattes på simmaren för att kunna kontrollera simmarens puls under hela 
arbetet och se om simmaren verkligen anstränger sig eller inte under serien.  

● Två minuter senare, efter de sista femtio meterna, kommer jag tar en bloddroppe från 
simmarens örat med hjälp av en nål. 

● Blooddroppen tillsattes på laktat mätaren och resultaten på laktatet respektive pulsen 
skrevs ner i ett eget dokument 

● Efter 5 minuter av den första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren och 
resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

 



 
 

● Efter 10 minuter av det första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren 
och resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

● Efter 15 minuter av det första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren 
och resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

● Efter 20 minuter av det första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren 
och resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

● Efter 30 minuter av det första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren 
och resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

 
Protokoll nr. 2 utfördes två veckor efter protokoll nr.1. Samma metod användes med simmaren 
A, men i det protokollet så ska simmaren A följa ett simpass på 30 minuter, där pulsen ska ligga 
runt ( 65-70 % av maxpulsen ) Jag kommer mäta upp laktatet respektive pulsen fem gånger 
under det andra protokollet på följande sätt:  
 

● Två minuter senare efter de sista femtio meterna kommer jag tar en bloddroppe från 
simmarens öra med hjälp av en nål. 

● Blood droppen tillsattes på laktatmätaren och resultaten på laktatet respektive pulsen 
skrevs ner i ett eget dokument 

● Efter 5 minuter av det första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren och 
resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

● Efter 10 minuter av det första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren 
och resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

● Efter 15 minuter av det första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren 
och resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

● Efter 20 minuter av det första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren 
och resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

● Efter 30 minuter av det första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren 
och resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

 
Sista protokollet utfördes två veckor efter protokoll nr.2. Simmaren A ska simma samma 
huvudserie fast efter den sista femtiometersträcka ska simmaren A följa ett pass i 30 minuter. 
Syftet med det är att få pulsen ligga på ( 70-75% av maxpulsen). Fem mätningar ska utföras 
under de 30 minuterna på följande sätt :  
 

● Två minuter senare efter det sista femtio meterna kommer jag tar en bloddroppe från 
simmarens öra med hjälp av en nål. 

● Blood droppen tillsattes på laktat mätaren och resultaten på laktatet respektive pulsen 
skrevs ner i ett eget dokument 

● Efter 5 minuter av det första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren och 
resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

● Efter 10 minuter av det första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren 
och resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

 



 
 

● Efter 15 minuter av det första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren 
och resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

● Efter 20 minuter av det första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren 
och resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

● Efter 30 minuter av det första mätningen, tillsattes en bloddroppe till på laktatmätaren 
och resultaten på laktatet respektive pulsen skrevs ner.  

 
Samma metod som ovan ska utföras på simmare B och resultatet kommer att skrivas i ett annat 
dokument.  
 
 
Resultat :  
 
( Protokoll 1 ) 
 
Stillastående läget för båda simmarna A och B .  
Laktat A står för laktatvärde för simmaren A. 
Laktat B står för laktatvärde för simmaren B. 
 
Tabell 1 nedan visar de laktat värden för båda simmaren under de 30 minuterna : 
 

mätning Laktat A Laktat B  

2 minuter 22,8 mmol/l 12,6 mmol/l 

2 (efter 5 min) 20,9 mmol/l 11,9 mmol/l 

3 (efter 10 min) 19,7 mmol/l 11,6 mmol/l 

4 (efter 20 min) 19,0 mmol/l 9,7 mmol/l 

5 (efter 30 min) 17,7 mmol/l  7,1 mmol/l 

(tabell 1) 
 

Laktat A minskat med ca (0,17 mmol/ l / minut) medan Laktat B har minskat med ca (0,18 
mmol/l / minut).  
 
Figur 1 nedan visar hur laktatvärdet för båda simmarna förändras under de 30 minuterna :  
Y- axel står för mjölksyrans mängd i blodet. 
X-axel står för tiden .  
 

 



 
 

 
(Diagram 1) 

 
 
Tabell 2 nedan visar de pulsvärden för båda simmarna under de 30 minuterna : 
 

Pulsen Simmare A Motsvarar 
MAX pulsen 

Simmare B  Motsvarar 
MAX pulsen 

2 minuter efter 168 bpm 80% 156 bpm 78% 

5 minuter efter 138 bpm 66% 117 bpm 59% 

10 minuter efter 115 bpm 55% 106 bpm 53% 

20 minuter efter 112 bpm 54% 108 bpm 54% 

30 minuter efter  110 bpm 53% 105 bpm 52% 
(tabell 2) 

 
 

Figur 2 nedan visar hur pulsen förändras under de 30 minuterna i förhållandet till maxpulsen för simmaren 
A :  
Y-axel står för procentvärdet i förhållande till maxpulsen för simmaren A  
X-axel står för tiden.  

 



 
 

 
(Figur 5)   

 
Figur 3 nedan visar hur pulsen förändras under de 30 minuterna i förhållande till maxpulsen för simmaren 
B:  
Y-axel står för procentvärde i förhållande till maxpulsen för simmaren B. 
X-axel står för tiden.   

 
 (Figur 6) 

 
 
 
( Protokoll 2) 
 

 



 
 

Simmaren A och B ska simma under protokoll nr.2 med 60-65% av den maximala 
pulsfrekvensen som simmaren har.  
 
Tabell 3 nedan visar laktatvärden för båda simmarna under de 30 minuterna : 
 

mätning Laktat A Laktat B 

2 min efter målgången  18,4 mmol/l 13,6 mmol/l 

5 min 14,7 mmol/l 9,2 mmol/l 

10 min 12,3 mmol/l 6,9 mmol/l 

20 min 8,7 mmol/l 3,3 mmol/l 

30 min 3,8 mmol/l 1,6 mmol/l 

(tabell 3) 
 
Laktatvärdet på båda simmarna och där kan man se att under de 30 minuterna så minskade 
laktat A med ca (0,49 mmol/l / minut) vilket motsvarar medelhastigheten på laktatminskningen 
under de 30 minuterna medan laktat B minskade med ca (0,4 mmol/l / minut). 
 
Figur 4 nedan visar hur laktatvärdet för båda simmarna förändras under de 30 minuterna :  
Y- axel står för mjölksyrans mängd i blodet. 
X-axel står för tiden .  
  

 
(Diagram 2) 

 

 



 
 

 
 
Tabell 4 nedan visar pulsvärden för båda simmarna under de 30 minuterna : 
 

Pulsen Simmare A Motsvarar 
MAX pulsen 

Simmare B  Motsvarar 
MAX pulsen 

2 minuter efter 169 bpm 81% 158 bpm 79% 

5 minuter efter 135 bpm 65% 126 bpm 63% 

10 minuter efter 138 bpm 66% 128 bpm 64% 

20 minuter efter 134 bpm 64% 126 bpm 63% 

30 minuter efter  132 bpm 63% 126 bpm 63% 
(tabell 4) 

 
Figur 5 nedan visar hur pulsen förändras under de 30 minuterna i förhållande till maxpulsen för simmaren 
A :  
Y-axel står för pulsens procentvärde i förhållande till maxpulsen för simmaren A  
X-axel står för tiden.  
 

 
(Figur 7) 

 
Figur 6 nedan visar hur pulsen förändras under de 30 minuterna i förhållandet till maxpulsen för simmaren 
B:  
Y-axel står för pulsens procentvärde i förhållande till maxpulsen för simmaren B. 

 



 
 

X-axel står för tiden.   
 

 
(Figur 8) 

 
 
( Protokoll 3) 
 
Simmaren A och B ska simma under protokoll nr.3 med 70-75% av maxpulsen som simmaren 
har.  
 
Tabell 5 nedan visar laktatvärdet för båda simmarna under de 30 minuterna : 
 

Mätning Laktat A Laktat B 

2 minuter efter 11,4 mmol/l 7,1 mmol/l 

5 minuter efter 12,8 mmol/l 8,2 mmol/l 

10 minuter efter 15,3 mmol/l 13,2 mmol/l 

20 minuter efter 6,1 mmol/l 2,9 mmol/l 

30 minuter efter  3,9 mmol/l 1,4 mmol/l 

(tabell 5)  
 

Figur 7 nedan visar hur laktatvärdet för båda simmarna förändras under de 30 minuterna :  
Y- axel står för mjölksyrans mängd i blodet. 

 



 
 

X-axel står för tiden.  
 
 

 
(Diagram 3) 

 
 
Tabell 6 nedan visar pulsvärden för båda simmarna under de 30 minuterna : 
 

Pulsen Simmare A Motsvarar 
MAX pulsen 

Simmare B  Motsvarar 
MAX pulsen 

2 minuter efter 165 bpm 79% 165 bpm 82% 

5 minuter efter 156 bpm 75% 145 bpm 72% 

10 minuter efter 152 bpm 73% 147 bpm 74% 

20 minuter efter 155 bpm 75% 142 bpm 71% 

30 minuter efter  151 bpm 73% 146 bpm 73% 
(tabell 6) 

Figur 8 nedan visar hur pulsen förändras under de 30 minuterna i förhållande till maxpulsen för simmaren 
A :  
Y-axel står för pulsens procentvärde i förhållande till maxpulsen för simmaren A  
X-axel står för tiden.  
 

 



 
 

 
(Figur 9) 

 
 
Figur 9 nedan visar hur pulsen förändras under de 30 minuterna i förhållande till maxpulsen för simmaren 
B:  
Y-axel står för pulsens procentvärde i förhållande till maxpulsen för simmaren B. 
X-axel står för tiden.  
 

 
(Figur 10) 

 
 

 



 
 

 
4. Diskussion : 
 
Mina resultat på båda simmarna stämmer bra med den studie som jag har tagit med i mitt 
arbete. I studien kom man fram till att 65% är den lämpligaste pulsfrekvens som man ska ligga 
på under sin återhämtningsperiod.(13)  Återhämtningsperioden skiljer sig ganska mycket från en 
simmare till en annan och detta pga att muskelcellerna inte är uppbyggda på samma sätt hos 
alla människor, vilket ger stora skillnader på musklers egenskaper, framförallt det aeroba och 
anaeroba kapacitet.(13)  

 
Alla muskelceller producerar laktat i kroppen när det gäller intensiv träning men de producerar 
inte samma mängd laktat varje gång de gör ett intensivt träningspass. Anledning kan bero på att 
laktattröskel har förskjutits framåt, dvs muskelcellerna började ta lite längre tid för att producera 
laktat. I detta fallet förbättrar simmarna sin kondition genom att simma de hårda laktat 
simpassen för att skjuta fram laktat kurvan.(14) Tränarna kan i sin tur analysera blodets laktathalt 
vid stegvis ökande belastning på musklerna. Däremed kan man bestämma vid vilken 
arbetsintensitet man når en viss lakttathalt (laktattröskel). Vid aerob träning sker en minskning 
av laktatet i blodet, vid given submaximal belastning som är ett arbete som utförs och påverkar 
syreuptagningen i kroppen, vilket påverkar i sin tur pulsfrekven. Denna förändring är kopplad till 
en ökad uthållighet och förklarar varför bestämning av laktattröskeln är ett viktigt instrument att 
mäta effekten av träning. Den bakomliggande teoretiska förklaringen är att aerob träning ökar 
muskelns mitokondrietäthet och därmed muskelns aeroba potenial, som är en viktig parameter 
för laktatbildningens reglering (14). 
 
Laktatmängden kan också variera från en person till en annan, till ex långdistanssimmare 
producerar inte så mycket laktat som en sprintsimmare gör. Anledningen är att muskelcellerna 
har förmågan att jobba effektivt utan att producera laktat i kroppen. Den aeroba förmågan är ett 
mått på uthålligheten, dvs man hade kunnat utföra ett arbete under en längre tid. Det som är 
avgörande för uthålligheten är att kunna utveckla energi under en längre träningspass genom 
aeroba processer. De viktigaste komponenterna för uthållighetsförmågan är de lokala 
förhållandena i skelettmuskulaturen, till exempel antalet kapillärer, aktivitet av oxidativa enzymer 
och antalet mitokondrier.(15) En kortdistansidrottare jobbar mer explosivt och har därför har 
ganska kort tid på sig att gynna energin vid det aeroba processen och därefter blir den 
anaeroba processen som gäller och då bildas laktatet i kroppen. Därför träningsmetoden 
bestämmer vilken form av simmare ska man vara. Laktatmängden kan gå ner i blodet på många 
sätt och under olika tidsintervall. En del tar 10-20 minuter som återhämtningsperiod efter loppet 
på tävlingen, en del kan bara ta 10 minuter men under mitt arbete så bestämde jag att 
återhämtningsperiod skulle vara 30 minuter för att kunna märka resultatet. Dessutom brukar 30 
minuter vara den säkraste tidsperioden för simmarna för att kunna bli av med laktatet.(15)  
 

 



 
 

Under mitt arbete kom jag fram till att protokoll nr.2 var det bästa protokollet som båda 
simmarna hade gjort och fått nytta av. Protokollet talar om att simmaren ska simma med 65% av 
sin maximala pulsfrekvens i 30 minuter (se tabell nr.4). Diagram 2 visar en snabb minskning på 
laktatvärdet. Tabell nr. 3 visar laktatvärdet på båda simmarna och där kan man se att under de 
30 minuterna så minskade laktat A med ca (0,49 mmol/l / minut) vilket motsvarar 
medelhastigheten på laktatminskningen under de 30 minuterna medan laktat B minskade med 
ca (0,4 mmol/l / minut). 
 
Blodlaktatreduktion under återhämtning förstoras genom måttlig submaximal träning efter 
maximal ansträngning. Måttlig aerob träning under återhämtningsperioden främjar ett 
kontinuerligt stabilt blodflöde till levern och njuren där laktat omvandlas till glukos via 
glukoneogenes. Dessutom har hjärtat kapacitet att använda laktat som bränslekälla där det 
finns Laktatdehydrogenas (LDH) som kan omvandla laktatet till pyruvat molekyler. Dessa 
molekyler används vidare i citronsyracykel och elektrontransportkedjan och där får man 
tillräckligt många (ATP) molekyler. Laktat mängden som ska reduceras under en 
återhämtningsperiod kommer i första hand att bero på intensiteten av återhämtningen och den 
mängd muskelmassa som är aktiv. Forskningen visar att den optimala ansträngningsgraden för 
en snabb återhämtning efter ett tufft tröskelpass ligger på runt 60% av maxpuls. (40% VO2max) 
som är den högsta graden av syreförbrukning mätt under de 30-40 minuterna, verkar ge 
snabbast möjliga återhämtning, vilket mitt resultat visar. Anledningen till att det går fortare med 
aktiv återhämtning, jämfört med passiv där du bara kraschar ihop och blir liggande på golvet, är 
att du genom aktiviteten har ett ihållande ökat blodflöde som hjälper till. (16) 

 
Intensiteten av aktiviteten under återhämtningen är optimal för sänkning av blodlaktat 
koncentrationen i blodet. Båda simmarna har utfört tre olika återhämtningsprotokoll där var och 
en av dem talar om en viss pulsfrekvens. I protokoll nr.1 var det vilopuls som gäller och detta 
pga att båda simmaren har suttit stilla utan att utföra någon form av aktivitet. Då låg pulsen 
stabilt vid deras vilopulsvärden (se tabell nr.2).  
I protokoll nr.2 var deras puls 65% av deras maxpuls, vilket innebär att den pulsfrekvensen 
ligger under laktattröskel dvs under laktatgränsen. Med andra ord så kan elitsimmaren simma 
med den här pulsen ett lugnt simpass utan att producera så mycket laktat och nu talar jag om 
vältränade simmare.  
 
Otränade människor kan producera mycket laktat vid höga pulsfrekvensvärden och detta pga 
att de inte har den aeroba kapaciteten som vältränade individer har.(14) Dock tränar simmarna 
på det sättet för att hantera laktatet i blodet och undvika alla negativa konsekvenser. I protokoll 
nr.3 simmade båda simmarna med en högre pulsfrekvens som då var 70-75% av deras 
maxpulsfrekvens (se tabell nr.6). Detta uppnås som lite extra fart på simningen under 
återhämtningen. Farten var inte så hög men under en lång tid på 30 minuter, kan kroppen 
påverkas av farten och börja producera laktat som en respons och till och med en stund till efter 
passet. Därför anses 70-75% av maxpulsen för simmaren A och B som höga pulsvärden som 
ligger över laktattröskel. Simmaren A och B har funnit att återhämtningsintensiteter under 

 



 
 

laktatgränsen främjar lägre blodlaktatkoncentrationer under återhämtningen jämfört med 
intensiteter över laktatetgränsen. Det är känt hos simmarna att försvinnandet av mjölksyra går 
fortare vid aktiv återhämtning, dvs arbete vid en submaximal belastning. 
 
I protokoll nr.1 var i princip ingen förändringen på laktatvärden under återhämtningen dvs när 
simmarna fick sätta sig stilla utan någon form av aktivitet. Det märks i diagram nr.1 där lutningen 
på linjen inte är så stort dvs minskningshastigheten var ganska låg. Där har laktat A minskat 
med ca (0,17 mmol/ l / minut) medan Laktat B har minskat med ca (0,18 mmol/l / minut). Dessa 
värden tyder på att protokoll nr.1 inte var så bra för simmarna att följa efter ett hårt, intensivt 
simpass. Anledningen kan vara att blodflödet inte var så högt i kroppen där blodet inte har 
cirkulerat tillräckligt snabbt, vilket gjorde att inte så stor mängd av laktatet har färdats till levern 
eller hjärtmuskulaturen. Laktat molekylerna kunde inte ta sig till levern på ett snabbt sätt och 
detta pga att pulsen var ganska låg under återhämtningen i protokoll nr.1 (se tabell nr.2). Detta 
gjorde att blodomloppet var ganska långsamt och då fick inte alla laktatmolekylerna möjlighet att 
ta sig till levern och omvandlas till glykos. Ju högre pulsfrekvens man har desto snabbare och 
större blodflöde transporteras till alla celler i kroppen vilket i sin tur gör att desto fler laktat 
molekyler kommer att försvinna. Förutom blodflödet så finns det också andra faktorer som ökar 
utflödet av mjölksyra nämligen hög kapillärtäthet, hög halt av laktattransportörer i cellmembranet 
samt stor koncentrationsonsskillnad av mjölksyra mellan muskel och blod. (14) 

 
I det sista protokollen så hade jag förväntat mig ett bra resultat pga att pulsfrekvensen var 
ganska hög (se tabell nr. 6) och i och med att den var hög så kommer naturligtvis flera 
laktatmolekyler att transporteras via blodet vidare till levern. Resultatet var annorlunda jämfört 
med de första två protokollen där i första laktat mätningen båda simmarna hade ett betydligt 
högre laktatvärde jämfört med vad de fick i första mätningen i protokoll nr.3 (se tabell nr. 5, 3,1). 
Anledningen kan vara att båda simmarna var trötta och även hade varit sjuka i en hel vecka. 
Simmaren A hade tävlat i helgen innan testet utfördes. Med andra ord märkte jag på båda 
simmarna inte har varit motiverade att utföra sista testet men de gjorde det till slut. Det finns 
några faktorer som påverkar laktatproduktion bland annat, muskelns aeroba potential eller 
kapacitet, syretensionen, rekryteringen av snabba muskelfibrer, stressnivå och muskelns 
glykogenhalt. Utrymmet medger ej en mer detaljerad redogörelse av dessa komplicerade 
samband.(14) 

Dessa låga värden på laktatet i sista protokollet kan vara pga den mänskliga faktorn dvs att 
båda simmarna inte var mentalt förberedda och stressade inför testet. För att kunna producera 
ett maximalt laktatvärde så bör musklerna vara helt fräscha och väl förberedda för att utföra ett 
sådant simpass, där huvudsyftet var att få mycket laktat i blodet. Detta gjorde inte resultatet i 
det sista testet rimligt.  
 
I diagram nr.10 så kan man se att laktatet började stiga först under de första 10 minuterna 
under återhämtningen men under de andra 10 minuterna så började laktatet minska kraftigt och 
till slut så fick båda simmarna låga laktatvärden. Detta var målet med mitt arbete. Det här 
protokollet kan inte anses som det bästa protokollet för att om man har 10 minuter på sig för att 

 



 
 

simma sitt andra lopp på tävlingen, så kommer man inte hinna att bli av med laktatet utan 
tvärtom kommer laktatet fortsätta att stiga. Detta pga att 70-75% av maxpulsen anses som ett 
pulsvärde som ligger över laktatgränsen inom simningen.  
 
För att förbättra mitt arbete så hade jag kunnat ha flera försökspersoner och detta för att få ett 
noggrant resultat som kan stimuleras på alla simmare och då hade jag behövt flera personer till 
hjälp och ännu lite extra tid och material. Det hade också varit bättre om jag har använt 
utrustningen under återhämtningen dvs under protokoll nr. 2 och 3. Detta för att få så många 
aktiva muskler som möjligt. Jag hade kunnat få lite extra tid mellan varje test så att simmarna 
inte kände sig tvungna att utföra testet utan mer bekväma vid testtillfällena. Det hade varit bättre 
om jag hade haft tre veckors vila mellan varje test. Jag hade kunnat utveckla hela arbetet och 
lägga till några extra faktorer som kan spela en stort roll när det gäller laktathaltet i blodet 
såsom sockernivån. Jag hade kunnat lägga till en bit choklad för simmarna att äta under varje 
protokoll och sedan mäta laktatet respektive sockernivån i blodet och sedan notera de båda 
kurvorna beter sig. Jag hade kunnat få flera nya laktatmätare och pulsmätare som kopplas 
vidare till en dator och detta för att få ett noggrant diagram som visar hur laktatet förhåller sig till 
pulsen under varje protokoll. 
Hela arbetet utgår ifrån sprintsimmare för att testet gjordes på sådan typ av simmarna och detta 
innebär att vad jag kom fram gäller bara för de som är specialiserade inom de korta distanser 
eftersom långdistans simmarna har en annan typ av muskelceller som har hög aerob kapacitet, 
dvs de kan hålla samma fart och inte producera laktat under längre tid än vad sprintsimmare 
gör. Med andra ord så är laktattröskel ligger lite längre fram hos de långdistans simmarna. 
Därför spelar det ingen roll att simma vilket simsätt som helst under testet för de sprintsimmare 
så länge är de specialiserade inom de korta distanser.  
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