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Sammanfattning 

Bakgrund. Nitrat är ett födoämne som fått stor uppmärksamhet inom forskningen de senaste 

åren. Studier påvisar blodtryckssänkande effekt, minskad syrekostnad vid submaximalt- och 

maximalt arbete. Det ökar samtidigt den muskulära verkningsgraden och kan därmed i 

idrottssammanhang ha eventuell positiv inverkan på prestationen. Syfte. Att undersöka om tre 

dagars uppladdning med nitrat i form av 7 cl rödbetsjuice (0,4 gram nitrat) om dagen, samt en 

fjärde dos på testdagen kan öka prestationen hos medeltränade löpare i ett Coopers test.   

Metod. En randomiserad dubbelblind placebo-kontrollerad korsad studie utfördes på totalt 6 

fullt friska försökspersoner, varav tre män och tre kvinnor (ålder 25,5±7 år, VO2max 46,7±22, 

kroppsvikt 73±17,1 kg, längd 178,8±17,9 cm, BMI 23±6,4). Försökspersonerna genomgick 

vid två tillfällen tre dagars uppladdning samt en fjärde dos på testdagen med två olika typer av 

kosttillskott, nitratprov (rödbetsjuice) och placebo (tranbärsjuice). De två testperioderna 

separerades av en 7 dagars washout-period. Totalt genomfördes fem olika typer av mätningar 

i följande ordning; längd och vikt, blodtryck, löptest (Coopers test 12min) då även puls och 

upplevd ansträngning registrerades. I den statistiska analysen tillämpades ett parat t-test för att 

jämföra placebo, nitrat och första och andra testperiod. Resultat. Ingen signifikant skillnad i 

prestation vid Coopers test mellan nitrat och placebo. En signifikant prestationsförbättring 

(p<0.03) noterades dock vid andra löptestet gentemot första. Blodtrycksvärden var inte 

signifikant olika mellan nitratprov och placebo. Däremot var både systoliskt och diastoliskt 

blodtryck lägre vid andra mätningen i förhållande till första (Systoliskt bt; p<0.02, diastoliskt 

bt; p<0.01). Konklusion. Tre dagars uppladdning samt en fjärde dos nitrat på testdagen 

förbättrar inte prestationen hos medeltränade löpare i ett Coopers test. Försökspersonerna 

presterade bättre vid andra löptestet än vid första vilket sannolikt beror på en träningseffekt. 

60 minuter efter dietärt intag av nitrat har blodtrycket inte påverkats. Lägre blodtrycksvärden 

vid andra mätningen kan ha orsakats av ”white coat hypertension”.    

Nyckelord: Nitrat, nitrit, kväveoxid, prestation, sänkt VO2max, sänkt syreförbrukning, muskulär 

effektivitet, mitokondrien, oxidativ fosforylering, cytokrom-c-oxidas, vasodilatation, 

elektrontransportkedjan.   

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

Background: Nitrate is a substance found in food that has received considerable attention in 

research in recent years. Studies have demonstrated an antihypertensive effect, reduced 

oxygen cost at submaximal- and maximal exertion, while increasing the muscular efficiency 

and may possibly have a positive impact on performance in sport. Aim: Investigate whether 

three-day charge of nitrate in the form of 7 cl beetroot juice (0,4 gram nitrate) a day, and a 

fourth dose on the day of testing could increase performance in Coopers test in moderately 

trained runners. Method. A randomized double-blind placebo-controlled crossover trial was 

conducted in a total of 6 healthy subjects, three men and three women (age 25.5 ± 7 years, 

VO2max 46.7 ± 22, body weight 73 ± 17.1 kg, height 178.8 ± 19.9 cm and BMI 23 ± 6.4). On 

two occasions the subjects underwent three days supplementation and a fourth dose on the 

day of testing with two supplements of different type; nitrate (beetroot juice) and placebo 

(cranberry juice). The two occasions were separated by a washout of 7 days. A total of five 

different measurements were used in the following order: length and weight, blood pressure, 

running test (i.e. Coopers test 12min), pulse and perceived exertion were recorded in the 

running test. In the statistical analysis a paired t-test was applied to compare placebo and 

nitrate but also first and second trial. Results. No significant difference between nitrate and 

placebo on performance in Coopers test was found. A significant improvement in 

performance was observed at the second running test compared to the first. It was no 

difference in blood pressure values between nitrate and placebo. In contrast, both systolic and 

diastolic blood pressure were lower at the second measuring compared to the first (systolic 

bp; p<0.02, diastolic bp; p<0.01). Conclusion. Three days of nitrate-supplementation and a 

fourth dose on the day of testing does not affect performance in Coopers test in moderately 

trained runners. The fact that the subjects improved their running performance in Coopers test 

at the second trial is probably the result of a training effect. The blood pressure is not affected 

60 minutes after ingestion of dietary nitrate. The lower values on blood pressure seen at the 

second measurement may have been the consequence of “white coat hypertension”.                          

 

Key words: Nitrate, nitrite, nitric oxid, performance, reduced VO2max, reduced O2 cost, 

muscular effectivity, mitochondrial, oxidative phosphorylation, cytochrome-c-oxidase, 

vasodilation, electron chain.  
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1. Inledning 

1.1 Kosttillskott och prestationshöjande medel 
I sin strävan att vinna och prestera bra har människor i alla tider använt sig av 

prestationshöjande medel. En allsidig kost innehållande alla näringsämnen är en nödvändig 

förutsättning för att kroppen ska kunna prestera. För den som har en stor träningsmängd kan 

det vara svårt att konsumera de matportioner som krävs för att täcka energibehovet. En del 

idrottare väljer därför att tillämpa kosttillskott som ett komplement till den vanliga kosten. 

Tillskotten delas in i olika grupper beroende på vad de innehåller. Kosttillskott är vitaminer 

och mineraler i koncentrerad form. Energigivande kosttillskott innefattar proteinpulver och 

kolhydratrika produkter, exempelvis sportdrycker och energikakor. Ergogena tillskott kallas 

födoämnessubstanser som säljs i mycket höga doser, sådana substanser är bland annat koffein, 

kreatin och L-karnitin.
1
 Världsmarknaden erbjuder idag ett stort utbud av olika typer av 

kosttillskott men endast ett fåtal av dessa har någon vetenskapligt dokumenterad 

prestationshöjande effekt.
2
 En födoämnessubstans som fått stor uppmärksamhet de senaste 

åren är nitrat.  

 

 

 

 

  

                                                             
1 Folkhälsoinstitutet.  
2 Larsen & Mattson. Kondition och uthållighet. s. 182.  
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2. Bakgrund 

2.1 Nitrat och nitrit 
Nitrat är en oorganisk anjon vars kemiska beteckning är NO3

-
 och dess reducerade form är 

nitrit (NO2
-
).

3
 Dessa joner är färglösa och löser sig lätt i vatten. Det finns flera olika former av 

nitrat med olika användningsområden. Vi har natriumnitrat (chilesalpeter), kaliumnitrat 

(kalisalpeter) och ammoniumnitrat, dessa används bland annat i gödselmedel, vid tillverkning 

av sprängmedel och i livsmedel för att motverka tillväxt av den mycket giftiga bakterien 

Clostridium botulinum.
4
  

Av allmänheten har dessa joner länge varit kända som skadliga kemikalier med 

cancerframkallande effekter. Inom biologin har de ansetts vara inaktiva biprodukter som 

bildas endogent vid nedbrytningen av kväveoxid. Under det senaste årtiondet har dock 

forskningsresultat inom detta område kunnat visa på flera hälsosamma effekter av nitrat och 

nitrit, vilket fått oss att omvärdera tidigare uppfattningar om dessa joner.
5
  

Grönsaker är rika på nitrat och nitrit som de tar upp från jorden. Exempel på grönsaker som 

innehåller särskilt stora mängder nitrat är sallad, spenat och rödbetor.
6
 Cirka 80% av det totala 

intaget av nitrat beräknas komma från vegetabilier.
7
 Mängden nitrat och nitrit i vegetabilier 

varierar dock beroende på jordens tillgång på dessa ämnen. Konstgödsel och konserverade 

köttprodukter innehåller höga mängder kväveföreningar och sedan 1950-talet har den globala 

användningen av konstgödsel femdubblats och konsumtionen av kött har dubblerats inom 

utvecklingsländerna. Detta har gjort att även vår konsumtion av nitrat har ökat.
8
 I kroppen 

omvandlas nitrat till ett flertal bioaktiva reaktiva kväveoxider, däribland nitrit och kväveoxid 

(NO).
9
 

2.2 Kväveoxid  
Kväveoxid (NO) är en instabil gas och signalsubstans med flera fysiologiska funktioner. I 

kroppen frisätts NO från bland annat endotel- och nervceller. NO fungerar som parakrin 

vasodilator och kallas även för endothelium-derived relaxing factor (EDRF). Detta är det 

generella namnet som används eftersom det finns fler faktorer som frisätts från 

endotelcellerna och verkar vasodilaterande.
10

 Signalsubstanser kallas de kemiska budbärare 

som deltar i kommunikationen mellan celler. Överföringen av kemiska signaler sker i 

nervcellernas synapsklyftor som svar på en elektrisk nervsignal. Neuron som bildar NO 

återfinns i både centrala och perifera nervsystemet. Till skillnad från många andra 

signalsubstanser frisätts NO inte genom exocytos från presynaptiska vesiklar utan syntetiseras  

  

                                                             
3Jansson et al. Nitrat och nitrit – kan det vara nyttigt?.  s.32ff. 
4 Bonniers lexikon. s. 35.  
5Jansson et al. Nitrat och nitrit – kan det vara nyttigt?. s. 32ff.   
6 Hord et al. Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic context for potential health benefits. s. 1-10. 
7 Lundberg et al. The nitrate-nitrite-nitric oxide pathway in physiology and therapeutics. s. 156.  
8
 Bryan & van Grinsven. The role of nitrate in human health. s. 2ff. 

9 Hord et al. Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic context for potential health benefits. s. 1-10. 
10 Widmaier et al. Vander´s Human Physiology. s. 384 
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av enzymer i axonterminalen.
11

 En del signalmolekyler har egenskaper som gör att de kan ta 

sig igenom cellmembran och reglera uttrycket av intracellulära receptorer, dessa 

signalmolekyler inkluderar steroidhormonerna och kväveoxid.
12

 Specifika enzymer i kroppen 

som kallas för NO-syntas medierar bildningen av NO. Tre olika typer av NO-syntas har 

identifierats, i hjärnan förekommer det som kallas för nNOS som står för neuronalt NOS och 

endotelet innehåller endotelialt NOS, eNOS. NO utgör också en viktig del i vårt 

immunologiska försvar mot kroppsfrämmande ämnen och har en cytotoxisk verkan på 

tumörceller.
13

 NO-syntas induceras i makrofager och andra celler med hjälp av 

proinflammatoriska cytokiner, dessa enzymer kallas för inducibelt NOS, förkortat iNOS.
14

 

 

År 1998 fick tre amerikanska forskare nobelpriset för sin upptäckt att blodkärlens muskulatur 

påverkas av kväveoxid (NO).
15

 Sedan dess har flera framsteg gjorts inom forskningen på 

kväveoxid som läkemedel, tidigare var kväveoxiden mest känd som en luftförorening från 

bilavgaser.
16

    

NO-bildningen i endotel- och nervceller är beroende av Ca
2+

 koncentrationen vilken kan 

regleras av olika signalsubstanser. Acetylkolin är en av de signalsubstanser som utsöndras 

från nervcellernas ändar och som indirekt styr produktionen av NO i cellen. Acetylkolin 

aktiverar NO-syntas genom att binda till receptorer på cellytan, NO-syntas kan i sin tur 

intracellulärt omvandla aminosyran L-arginin till NO. Därefter kan NO diffundera ut från 

endotelcellen och aktivera enzymet guanylyl cyklas i närliggande målcell, som exempelvis 

kan vara glatt muskelcell. Aktivt guanylyl cyklas verkar genom att omvandla GTP till cGMP, 

vilket resulterar i en relaxation av den glatta muskulaturen med ökat blodflöde i blodkärlen 

som följd.
17

   Denna fysiologiska effekt utnyttjas i mediciner som nitroglycerin för att 

behandla hjärt-kärlsjukdomar, exempelvis sjukdomen ateroskleros som kännetecknas av en 

störd reglering av NO-funktionen.
18

 Behandling av en mängd andra sjukdomstillstånd har 

fokuserat på kväveoxidens effekter i kroppen, bland annat har kväveoxid används för att 

behandla nyfödda barn med pulmonell hypertension.
19

 Vid impotens utnyttjas läkemedel som 

dilaterar svällkropparna i penis genom att hämma nedbrytningen av cGMP och därmed öka 

effekten av NO. Ny teknik har också gjort det möjligt att mäta förhöjda halter av NO i 

kroppen, vilket har varit betydelsefullt för att kunna diagnostisera astma och inflammatoriska 

sjukdomar.
20

                    

  

                                                             
11.Widmaier et al. Vander´s Human Physiology s. 168.  
12 Alberts, B. The Cell. s. 887ff.  
13 Schedin, U. Endogenous nitric oxide in the upper airways of premature and term infants. s. 1229-1235. 
14 Hansson et al. Kväveoxid som signalmolekyl i hjärt- och kärlsystem. s. 4706.  
15 Ekman, H. Cell till samhälle.  
16 Hansson et al. Kväveoxid som signalmolekyl i hjärt- och kärlsystem. s. 4703.  
17 Alberts, B. The Cell. s. 888-889.  
18 Hansson et al. Kväveoxid som signalmolekyl i hjärt- och kärlsystem. s. 4703-4708. 
19 Schedin, U. Endogenous nitric oxide in the upper airways of premature and term infants. s. 1229-1235.   
20 Hansson et al. Kväveoxid som signalmolekyl i hjärt- och kärlsystem. s. 4703-4708. 
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2.3 Den enterosalivära cirkulationen av nitrat 
Nitrat som vi tillför med födan tas upp av salivkörtlarna och cirka 20% omvandlas där till 

nitrit med hjälp av nitrat reduktas enzymer samt under inverkan av fakultativa anaeroba 

bakterier.
21

 För att få tillgång till ATP under anaeroba förhållanden använder sig bakterierna 

av nitrat som en alternativ elektronacceptor. Koncentrationen av nitrit i saliven är 1000 gånger 

högre än i plasma.
22

  Veillonella atypica, Veillonella dispar och Actinomyces odontolyticus är 

några av de bakterier som återfinns på tungan och som omvandlar nitrat till nitrit som vidare 

kan omvandlas till kväveoxid.
23

  

Eliminationen av nitrat sker via renal exkretion och följer första ordningens kinetik.
24

 

Nitratkoncentrationen i plasma är som högst 90 minuter efter oralt intag och halveringstiden 

är 5 timmar.
25

 Utsöndringshastigheten för nitrat uppnår sin högsta nivå 4-6 timmar efter 

konsumtion av nitratrik föda och når basalnivå efter 24 timmar.
26

 Koncentrationen av nitrit i 

plasma är som högst 3 timmar efter konsumtion av rödbetsjuice och denna högsta nivå 

upprätthålls under de närmaste 5 timmarna efter konsumtion.
27

  

I magsäcken bidrar det låga pH-värdet till en reduktion av nitrit till kväveoxid och andra 

reaktiva kväveoxider. Omvandlingen av nitrit till NO kan även ske i blod och vävnader och är 

inte enbart beroende av ett lågt pH utan reaktionen kan utföras av en mängd olika 

reduktionsmedel, exempelvis deoxyhemoglobin i blod, deoxymyoglobin i vävnader, 

neuroglobin, cytokrom-c-oxidas, vitamin C, xantin oxidas, NO-syntas, aldehyd oxidas och 

polyfenoler.
28

  

Nitrat och nitrit absorberas i tarmen och förs ut i blodcirkulationen där nitrit kan omvandlas 

till kväveoxid vid fysiologisk hypoxi. Stora delar av det nitrat som tas upp med blodet 

utsöndras med urinen, men cirka 25% koncentreras i saliven på grund av ett aktivt upptag från 

salivkörtlarna.
29

 

 

 

 

  

                                                             
21 Larsen et al. Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial efficiency in humans. s. 149 
22 Bryan, N.S., van Grinsven, H. The role of nitrate in human health. s. 161.  
23 Doel et al. Evaluation of bacterial nitrate reduction in the human oral cavity. s. 14.  
24 Green et al. Nitrate biosynthesis in man. s. 7766.  
25 McKnight et al (1997)., Webb et al (2008). 
26 Pannala et al. The effect of dietary nitrate on salivary, plasma, and urinary nitrate metabolism in humans. s. 
579.  
27 Webb et al. Acute blood pressure lowering, vasoprotective, and antiplatelet properties of dietary nitrate via 
conversion to nitrite. s. 785.   
28 Lundberg et al. Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics. s. 867  
29 Lundberg et al. The nitrate–nitrite–nitric oxide pathway in physiology and therapeutics. s. 157.   

http://www.nature.com/nrd/journal/v7/n2/full/nrd2466.html
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2.4 Effekter av nitrat, nitrit och NO i mitokondrien 
Nitrat, nitrit och kväveoxid påverkar elektrontransportkedjan i cellens mitokondrie. Denna 

process är framförallt beroende av två fysiologiska faktorer, syretillgång och pH-värde.
30

      

Bioaktivt NO kan bildas i kroppen via två parallella vägar. Den ena vägen kallas för L-

arginin-NOS-NO vägen, här är det enzymfamiljen NO-syntas (NOS) som i närvaro av syre 

bildar NO genom oxidation av aminosyran L-arginin. NO aktiverar i sin tur intracellulära 

signalsystem som medieras av cGMP (cykliskt guanosinmonofosfat). Dessa intracellulära 

signalsystem ger upphov till olika fysiologiska responser exempelvis initierad 

vasodilatation.
31

  

Den andra vägen kallas för Nitrat-nitrit NO-vägen och där bildas NO genom reduktion av de 

inorganiska jonerna nitrat och nitrit vilket sker i blod och vävnader vid hypoxi samt lågt pH.
32

 

NO kan i sin tur åter omvandlas till nitrit och nitrat genom oxidation.
33

 Den stora skillnaden 

mellan reaktionsvägarna är att bildningen av NO via NOS är beroende av syre och kan inte 

ske vid hypoxi, däremot leder hypoxi till ökad bildning av NO genom reduktion av nitrat och 

nitrit. Under förhållanden som innebär minskad syretillförsel, exempelvis uthållighetsträning 

eller ischemi verkar Nitrat-nitrit NO-vägen som ett komplement till NOS som inte kan bilda 

NO under dessa förhållanden.
34

 Den kväveoxid som bildas via den så kallade Nitrat-nitrit-

NO-vägen utövar flera fysiologiska effekter i blod och vävnader, den är bland annat 

involverad i blodtrycksreglering, cell-signalering och glukoshomeostasen.
35

 

 

NO binder kompetitivt med syre till cytokrom-c-oxidas (komplex IV), vilket är en 

elektronacceptor och utgör ett av flera enzymkomplex i elektrontransportkedjan.
36

 

Inbindningen av NO till komplex IV leder till en reversibel hämning som förhindrar syre från 

att binda in till komplex IV.
37

 Detta gör att en del syre utnyttjas som substrat av andra 

proteiner utanför mitokondrien i processer som inte bidrar till cellens respiration.
38

 

Hämningen leder även till en ökad bildning av reaktiva syreföreningar i mitokondrien vilket 

resulterar i en ökad oxidativ stress.
39

              

  

                                                             
30

 Larsen et al. Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial efficiency in humans. s. 149 
31 Ibid. s. 149.  
32 Ibid. s. 149 
33 Wennmalm et al. Dependence of the metabolism of nitric oxide (NO) in healthy human whole blood on the 
oxygenation of its red cell haemoglobin. s. 507-508.  
34 Larsen et al. Regulation of mitochondrial function and energetics by reactive nitrogen oxides. s. 1921.  
35 Larsen et al. Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial efficiency in humans. s. 149 
36 Brown, G.C. Regulation of mitochondrial respiration by nitric oxide inhibition of cytochrome c oxidase. s. 46ff. 
37 Brown, G.C., & Cooper, C.E. Nanomolar concentrations of nitric oxide reversibly inhibit synaptosomal 
respiration by competing with oxygen at cytochrome oxidase. s. s. 295-298.     
38 Larsen et al. Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial efficiency in humans. s. 149-159.  
39 Schild et al. Nitric oxide produced in rat liver mitochondria causes oxidative stress and impairment of 
respiration after transient hypoxia. s. 2194.   
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Figur 2. Den enterosalivära cirkulationen av nitrat. Källa: Webb et al. Acute blood pressure lowering, 
vasoprotective, and antiplatelet properties of dietary nitrate via conversion to nitrite. s. 788. Använd med 
tillstånd från Lippincott Williams & Wilkins, INC.   

 

3. Teori 

3.1 Nitrat och idrottsprestation  
Den kväveoxid som bildas av nitrat är viktig för idrottsprestationen eftersom det vid fysisk 

aktivitet krävs ett ökat blodflöde till de arbetande musklerna. Vid träning ökar endotelcellerna 

sin bildning av nitrit som i sin tur kan omvandlas till kväveoxid som verkar vasodilaterande 

och därmed kan öka blodflödet till musklerna.
40

    

Larsen et al har visat på en minskad syrekostnad (minskad VO2max) vid submaximal 

arbetsbelastning efter några dagars dietärt tillskott av nitrat. Syrereduktionen skedde utan 

samtidig förändring av VEmax (maximal pulmonell ventilation), HRmax (maxpuls), RER 

(respiratorisk kvot), eller laktatkoncentrationer (Lamax). Dessutom noterades ökad uthållighet  

hos studiedeltagarna.
41

 Syreupptagningsförmågan tycks även minska vid maximal 

arbetsbelastning efter nitrat konsumtion.
42

  Fler studier av bland annat Bailey et al. har också 

visat att nitrat reducerar syrekostnaden vid låg-intensivt arbete och förbättrar uthålligheten vid 

hög-intensivt arbete.
43

 Det är omdiskuterat varför nitratintag ger upphov till minskad VO2max 

                                                             
40 Green et al. Effect of exercise training on endothelium-derived nitric oxide function in humans. s. 1ff.  
41 Larsen et al. Dietary nitrate reduces maximal oxygen consumption while maintaining work performance in 
maximal exercise. s. 342-347.  
42 Bescós et al. Acute administration of inorganic nitrate reduces VO2peak in Endurance Athletes. s. 1982.  
43 Bailey et al. Dietary nitrate supplementation reduces the O2 cost of low-intensity exercise and enhances 
tolerance to high-intensity exercise in humans. s. 1144-1155.  
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och flera hypoteser har lagts fram. NOS-blockerare användes i en studie på hundar för att 

blockera endogent NO. Resultaten indikerade förhöjd syrekonsumtion vid submaximalt arbete 

hos hundarna. Denna observation förklarades utifrån den hämmande effekt som NO har på det 

respiratoriska enzymet cytokrom-c-oxidas och att en minskad produktion av NO därmed leder 

till att detta enzym kan binda mer syre.
44

 Liknande studier har även genomförts på människor 

men har då inte resulterat i förhöjd syrekonsumtion.
45

      

En annan hypotes till nitratets effekter på syrekostnaden är det faktum att kväveoxid ökar 

effektiviteten av den oxidativa fosforyleringen genom minskat protonläckage, något man 

kunnat visa genom att mäta P-O-förhållandet.
46

 

3.2 P-O-förhållandet 
Dietärt intag av nitrat har visat sig kunna öka P-O-förhållandet, vilket är ett mått på 

förhållandet mellan konsumerat syre och produktionen av ATP. P-O-förhållandet mäter 

effektiviteten av mitokondriens oxidativa fosforylering.
47

 Ett ökat P-O-förhållande visar på att 

en större mängd syre används till att generera ATP och en mindre andel syre ”slösas bort” 

genom processer som konsumerar syre utan att producera ATP, vilket kan ske exempelvis 

genom protonläckage (protonleakage).
48

 Den minskade syrekostnaden som påvisades efter 

intag av nitrat korrelerade med ökat P-O-förhållande i mitokondrien.
49

 En minskad VO2max 

är av nackdel för prestationsförmågan vid uthållighetsidrotter. Däremot innebär effektivare 

oxidativ fosforylering i mitokondrien högre verkningsgrad för musklernas arbete, vilket 

naturligtvis är av fördel för prestationsförmågan.
50

 Resultaten tyder alltså på att nitratet gör 

mitokondriernas energiproduktion mer effektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
44 Larsen et al. Effects of dietary nitrate on oxygen cost during exercise. s. 64.  
45 Jones et al. Inhibition of nitric oxide synthase by L-NAME speeds phase II pulmonary Vo2 kinetics in the 
transition to moderate-intensity exercise in man. s. 270.  
46 Larsen et al. Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial efficiency in humans. s. 151 
47 Hinkle. C.P. P/O ratios of mitochondrial oxidative phosporylation. s. 1-11. 
48 Larsen et al. Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial efficiency in humans. s. 151 
49 Ibid. s. 154.  
50 Larsen et al. Dietary nitrate reduces maximal oxygen consumption while maintaining work performance in 
maximal exercise. s. 346  
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Det har påvisats att nitratintag kan minska uttrycket av de mitokondriella proteiner som är 

involverade i protonläckaget genom att konsumera syre utan att generera ATP. Två proteiner 

som svarar för en stor del av protonläckaget i mitokondrien och som undersöktes i en studie 

av Larsen et al. är adenin nukleotid translokas (ANT) och uncoupling protein 3 (UCP-3).
51

 En 

annan studie på möss har också visat på en signifikant minskning i uttrycket av ANT vid 

hypoxi.
52

   

 

Utifrån den tidigare forskning som talar för att nitrattillskott kan förbättra prestationen och då 

framförallt uthållighetsförmågan, fann jag det intressant att undersöka om nitrat även kan 

förbättra snabbheten på kortare distanser hos löpare.        

 

4. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om tre dagars uppladdning med nitrat i form av 7 cl 

rödbetsjuice om dagen samt en fjärde dos på testdagen kan öka prestationen hos löpare på 

motionsnivå i ett Coopers test.   

 

5. Hypotes 
Tre dagars uppladdning med 7 cl rödbetsjuice om dagen samt en fjärde dos på testdagen kan 

göra att löpare förbättrar prestationen i ett Coopers test.  

 

6. Frågeställningar 
Kan dietärt intag av nitrat i form av rödbetsjuice förbättra prestationen hos löpare? 

Hur påverkas pulsen vid löpning efter dietärt intag av nitrat? 

Hur påverkas den upplevda ansträngningen efter dietärt intag av nitrat? 

Hur påverkas blodtrycket efter dietärt intag av nitrat? 

 

 

 

 

  

                                                             
51 Larsen et al. Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial efficiency in humans. s. 153.   
52 Cong-Yang et al. Effects of hypobaric hypoxia on adenine nucleotide pools adenine nucleotide transporter 
activity and protein expression in rat liver. s. 2120-2124.  
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7. Metod 
En randomiserad dubbelblind placebo-kontrollerad korsad studie utfördes på totalt 6 fullt 

friska försökspersoner, varav tre män och tre kvinnor (ålder 25,5±7 år, VO2max 46,7±22, 

kroppsvikt 73±17,1 kg, längd 178,8±17,9 cm, BMI 23±6,4). Samtliga försökspersoner var 

informerade om syftet med studien och godkände skriftligt sitt frivilliga deltagande i studien. 

Studien genomgick en etisk granskning av Etiska kommittén Sydost och fick ett etiskt 

godkännande. Kraven från den etiska kommittén var att tydligt informera försökspersonerna 

om hur deras integritet skulle skyddas, vad ett deltagande innebar för dem och att de utan att 

behöva uppge något skäl när som helst kunde avbryta sin medverkan.
53

  

Försökspersonerna genomgick vid två tillfällen tre dagars uppladdning med två olika typer av 

kosttillskott, nitratprov (rödbetsjuice) och placebo (tranbärsjuice). Studien var dubbelblind 

vilket innebar att varken försöksledaren eller försökspersonerna kände till vilken typ av 

kosttillskott flaskorna innehöll. Totalt 48 genomskinliga 7 centiliters flaskor fylldes med 

rödbetsjuice respektive tranbärsjuice och täcktes med aluminiumfolie för att dölja skillnader i 

färgen på dryckerna. Ovanpå flaskornas kork fästes en tejpbit med ett specifikt kodnummer 

för att efter genomförda tester kunna se vid vilken testperiod försökspersonerna intagit 

respektive kosttillskott.                    

  

7.1 Inklusionskriterier  
Till studien söktes totalt 6 försökspersoner i åldern 18-55 år. Kraven på försökspersonerna var 

att de skulle vara fullt friska, inte ta någon medicin, inte använda tobak eller snus under 

studien och vara regelbundet aktiva med löpträning. Försökspersonerna tilldelades specifika 

kostrestriktioner som utöver uppladdning med kosttillskott innebar att vissa livsmedel skulle 

undvikas. Livsmedel som skulle undvikas under de tre förberedande dagarna inför testet var; 

alkohol, tobak, alla typer av grönsaker, munvatten (kan minska mängden nitrit i plasma
54

), 

kaffe/te, alla typer av bär, rökta produkter och charkuterivaror. Kosttillskott utöver de som 

tillämpades i studien fick användas av försökspersonerna under förutsättning att de var 

nitratfria. Försökspersonerna fick instruktioner om att undvika all form av träning 24 timmar 

innan testet och all form av uthållighetsträning 72 timmar innan testet.  

 

7.1.2 Upplägg 
Samtliga försökspersoner genomgick vid två tillfällen en tredagars uppladdning med 

rödbetsjuice respektive tranbärsjuice (placebo). Varje flaska med koncentrerad rödbetsjuice 

motsvarade ungefär 0,4 gram nitrat. I tre dagar inför testdagen konsumerade 

försökspersonerna 7 cl koncentrerad rödbetsjuice respektive 7 cl tranbärsjuice om dagen.  

  

                                                             
53 Etiska kommittén Sydost.  
54 Govoni et al. The increase in plasma nitrite after a dietary nitrate load is markedly attenuated by an 
antibacterial mouthwash. s. 333-337 
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Under testdagen konsumerade försökspersonerna den fjärde och sista flaskan med kosttillskott 

innan testerna påbörjades. Första testperioden följdes upp av en 7 dagars washout-period då 

deltagarna inte följde några specifika kostrestriktionerna. Efter washout-perioden inleddes den 

andra testperioden som också den bestod av tre dagars uppladdning med rödbetsjuice 

respektive tranbärsjuice samt en sista dos på testdagen.  

De två testperioderna och washout-perioden pågick i totalt 15 dagar. För att standardisera de 

båda testperioderna uppmanades försökspersonerna att föra kostdagbok under första 

testperioden för att under andra testperioden enklare kunna efterlikna kosten från första 

testperioden. Därmed undveks större kostvariationer och likvärdiga förutsättningar skapades 

inför de båda testerna.            

 

7.2 Testerna 
Testerna i den här studien genomfördes på testanläggningen i Centrum för idrott och hälsa i 

Kalmar. Samtliga försökspersoner genomförde testerna vid olika tidpunkter under en och 

samma dag. Totalt genomfördes fem olika typer av mätningar i följande ordning; längd och 

vikt, blodtryck, löptest i form av Coopers test då även puls och upplevd ansträngning 

registrerades. Temperatur och luftfuktighet i testlokalen kontrollerades och var vid båda 

testtillfällena 18°C respektive 32 % luftfuktighet.  

När försökspersonerna anlände till testlokalen fick de instruktioner om tider för de olika 

testerna; när de skulle byta om till träningskläder och när de skulle konsumera den fjärde och 

sista dosen av kosttillskott. Efter konsumtion av kosttillskottet fick deltagaren vänta 90 

minuter innan löptestet genomfördes, detta för att nitratnivån i blodet skulle öka.  

 

7.2.1 Enkäter 
Under tiden som försökspersonerna väntade på att få genomföra testet fick de sitta ner och 

besvara olika enkäter, däribland en hälsodeklaration. Övriga enkäter som besvarades av 

försökspersonerna behandlade träningsvanor, samt följsamheten av kostrestriktionerna för att 

säkerställa att de följt de förberedande instruktionerna, och de fick även i samband med första 

testperiod besvara frågan; tror du att du intagit nitratprov eller placebo?  

Försökspersonerna bytte om till träningskläder efter att ha besvarat enkäterna och intagit 

kosttillskottet.  

 

Enkäten om träningsvanor bestod av följande tre frågor;  

 Hur länge har du aktivt löptränat? 

 Hur många gånger i veckan tränar du löpning?  

 Hur har din löpträning sett ut de senaste 6-12 månaderna? 
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7.2.2 Mätning av längd och vikt 
Mätning av försökspersonens längd och vikt påbörjades cirka 50 minuter efter intag av 

kosttillskott. Längdmätningen utfördes med en stadiometer, ståendes mot en vägg utan skor 

med fötterna intill varandra. Försökspersonen informerades om att hälar, stuss och axlar 

skulle hållas mot väggen och att blicken skulle riktas rakt fram. En våg av märket Vetek TI-

1200 tillämpades för vägning av försökspersonerna.  

 

7.2.3 Blodtrycksmätning    
Efter registrering av längd och vikt följde blodtrycksmätning 60 minuter efter intag av 

kosttillskott. Mätningen utfördes med en elektronisk blodtryckmätare (Beurer medical BM 

44). De blodtrycksvärden som registrerades var systoliskt- och diastoliskt blodtryck samt 

vilopuls. Vid blodtryckmätningen satt försökspersonen i upprätt och avslappnad position med 

vänster arm stödd mot ett bord. Blodtrycksmanschetten fästes på vänster arm två centimeter 

från armvecket med luftslangen mitt i armvecket. Manschettens mittpunkt var i höjd med 

hjärtat. Manschetten pumpades upp automatiskt genom att testledaren tryckte på startknappen. 

Försökspersonen skulle innan blodtrycksmätningen startades sitta stilla i tre minuter för att bli 

avslappnad. 

 

7.2.4 Coopers test    
För att mäta deltagarnas prestationsförmåga tillämpades Coopers test, ett standardiserat 

konditionstest som ger ett tillförlitligt mått på personens syreupptagningsförmåga. Coopers 

test innebär att försökspersonernas prestationsförmåga utvärderas genom att mäta den 

maximala sträcka som personen kan springa under 12 minuter. Testet utfördes på ett 

löparband av märket Rodby RL2500E (Rodby Innovation Sweden AB) med 1 % lutning 

under hela testet. Försökspersonerna fick information om aktuell hastighet under testet samt 

hur mycket som återstod av tiden.    

En timme och tio minuter efter intag av kosttillskott påbörjades förberedelserna med löptestet, 

vilket innebar att testledaren fuktade de räfflade elektrodytorna på sändarbandet som var av 

märket Polarteam2. Sändarbandet placerades runt bröstkorgen precis under 

bröstmuskulaturen. Försökspersonerna fick instruktioner om Coopers test och möjlighet till 

10 minuters uppvärmning på löparbandet. I samband med uppvärmningen fick 

försökspersonen bestämma utgångshastighet för testet. Efter uppvärmningen fick 

försökspersonen vila 1-2 minuter under tiden som testledaren förberedde utgångshastighet och 

bandets lutning. Coopers test startade 90 minuter efter intag av kosttillskott.  

Vid avslutat försök registrerades tillryggalagd distans. Denna uppgift användes för jämförelse 

av första och andra testperioden. Distansvärdet användes också för att indirekt räkna ut 

försökspersonernas maximala syreupptagningsförmåga (VO2max). Coopers test är ett  
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standardiserat test där sträckan som personen hinner springa på 12 minuter ger ett mått på 

personens syreupptagningsförmåga.
55

  

 

7.2.5 Pulsvärden 
Under de fyra första minuterna av Coopers test var löparbandet inställt på en individuell 

konstant hastighet som var förutbestämd av försökspersonerna. Den konstanta 

arbetsbelastningen var en förutsättning för att kunna mäta individuella skillnader i pulsvärden 

mellan de båda testperioderna. Därmed var det viktigt att försökspersonerna angav en 

hastighet som de rimligtvis klarade av att hålla i fyra minuter. Efter fyra minuter informerades 

försökspersonen om att det var fritt fram att ändra hastigheten på löparbandet, 

försökspersonen kunde därefter verbalt uppmana testledaren att sänka eller öka hastigheten 

eller genom att gestikulera med tumme upp för ökad hastighet eller tumme ned för minskad 

hastighet.  

 

7.2.6 Upplevd ansträngning (Borg-skalan)  
Upplevd ansträngning registrerades var fjärde minut under testet. För att mäta upplevd 

ansträngning tillämpades Borg-skalan 6-20
56

, där en uppskattad etta innebär extremt lätt 

ansträngning och 20 innebär maximal ansträngning.  

 

7.2.7 Statistisk analys  
För att jämföra resultaten mellan placebo och nitratprov tillämpades ett tvåsidigt parat t-test 

där signifikansnivån fastställdes till p≤0.05. Data analyserades i GraphPad Prism (version 6.0, 

2013, La Jolla, USA).   

 

7.2.8 Litteratursökning 
Artikelsökningen har utförts i sökmotorerna PubMed och GoogleScholar via 

Linnéuniversitetets databas. Följande sökord har använts i olika kombinationer; nitrat, nitrit, 

kväveoxid, prestation, sänkt VO2max, sänkt syreförbrukning, muskulär effektivitet, 

mitokondrien, oxidativ fosforylering, cytokrom-c-oxidas, vasodilatation, 

elektrontransportkedjan..         

 

 

  

                                                             
55 Bellardini. Tester och mätmetoder för idrott och hälsa. s. 58.  
56 Borg, E., & Kaijser, L. A comparison between three rating scales for perceived exertion and two different work 
tests. s. 57-69.  
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8. Resultat 

 

8.1 Försökspersonernas träningsvanor  
Resultaten från enkäten om träningsvanor som tilldelades försökspersonerna i samband med 

första testperioden visade att försökspersonerna uppgav att de i genomsnitt tränar löpning 3 

gånger per vecka. Två av försökspersonerna svarade att de tränade säsongsbaserat, med 

största delen av löpningen förlagd till vår, sommar, höst och inte lika mycket löpträning under 

vinterhalvåret  

 

 Tabell 3. 

 

Tabell 3. visar en sammanställning av hur försökspersonerna svarade på de tre frågorna angående deras 
träningsvanor. Medelvärdet för antalet träningspass i veckan visade att försökspersonerna tränar löpning i 
genomsnitt 3 gånger per veckan.        
 

8.2 Följsamhet av kostrestriktioner 
Försökspersonerna fick vid både första och andra testperioden fylla i en enkät angående i 

vilken utsträckning de följt kostrestriktionerna. Enkätsvaren från de båda testperioderna visar 

generellt på en relativt god följsamhet av kostrestriktionerna. Hälften av det totala antalet 

försökspersoner följde samtliga kostrestriktioner utan några anmärkningar.  

 

 

 Sammanställning av försökspersonernas träningsvanor 

FP 1, 

24 år 

Har tränat löpning i 19 år, träningen har varierat från 1 gång i veckan till 6 gånger i 

veckan. 

FP 2, 

24 år 

Har aktivt tränat löpning i 1 år och fyra månader. Tränar 1-3 gånger i veckan. 

 

FP 3, 

27 år 

Har aktivt löptränat i 5år till och från. Löptränar 3-4 dagar i veckan under vår, 

sommar och höst. Vinterhalvåret är det mest styrketräning och inte mycket löpning.  

FP 4, 

23 år 

Har tränat löpning till och från i cirka 8 år. Tränar 1-2 gånger i veckan 

FP 5, 

25 år   

Har tränat löpning i 6 år. Tränar 2-3 dagar i veckan, 2-3 mil/vecka, distanspass 13-

18 km, intervallpass 7-10 km 

FP 6, 

30 år  

Har tränat löpning i 5 år, tränar mycket löpning på vår, sommar och höst, mycket 

lite på vintern. Tränar mer inför lopp. 
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Tabell 4. 

Tabell 4 visar en beskrivning över hur väl varje 

enskild försöksperson uppger sig ha följt 

kostrestriktionerna samt på vilka punkter de 

avvikit från restriktionerna. En avvikelse 

markeras med ett kryss medan en bock står för 

att försökspersonen har följt restriktionen. Se 

även bilaga om kostrestriktioner för mer 

information.  

 

 

 

 

 

8.3 Nitrat respektive placebo 
Försökspersonerna besvarade en enkät med frågan; tror du att du intagit nitratprov eller 

placebo? Fem svarsalternativ gavs till frågan. Nedan visas de fem svarsalternativen och hur 

varje enskild försöksperson besvarade denna fråga.  

Tabell 5. 

P=Placebo, N=Nitrat 

Tabell 5 visar hur respektive försöksperson besvarade frågan ”tror du att du intagit nitratprov eller placebo?” 

Kryssen markerar försökspersonernas svar. Bokstav P och N representerar de båda dryckerna, (P=placebo och 

N=Nitrat), siffrorna (1-6) representerar respektive försöksperson.  

  

 FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 

Grönsaker       

Alkohol 
      

Tobak       

Kaffe       

Kosttillskott       

Bär       

Rökta varor       

Munvatten       

Träning       

Kryssa för:  

 

 

P1 
 

N1     
                    

P2     

 

N2 

     

P3      

 

N3 

 

P4 

 

N4 

             

P5 

 

N5 

 

P6 

 

N6 

1. Relativt säker på 

att det är nitratprov 

             

2. Osäker men gissar 

på nitratprov 

 

× 

   

× 

 

× 

    

3. Vet ej                   

4. Osäker men gissar 

på placebo  × 

  

× × 

 

×   × ×  
5. Relativt säker på 

att det är placebo   
 

× 

     

× 

  

× 



15 
 

8.4 Blodtryck  
Ingen signifikant skillnad i varken systoliskt eller diastoliskt blodtryck noterades mellan 

nitratprov och placebo. Däremot visade resultatet från blodtrycksmätningen en signifikant 

skillnad från första och andra testet. Systoliskt blodtryck var lägre för samtliga 

försökspersoner vid andra mätningen relativt första. Diastoliska blodtryck var lägre för 5 av 6 

försökspersoner vid andra mätningen (test 2) jämfört med första mätningen (test 1).   

 

Figur A)    Figur B) 

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0

P la c e b o

N itr a t

P a ir e d  t  te s t  d a ta

S y s to lis k t b lo d try c k

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

P la c e b o

N itr a t

P a ir e d  t  te s t  d a ta

D ia s to lis k t  b lo d try c k

 

Figur A) visar ingen signifikant skillnad (p<0.38) systoliskt blodtryck efter konsumtion av nitrat respektive 
placebo. Figur B) jämför diastoliskt blodtryck efter konsumtion av nitrat respektive placebo, ingen signifikant 
skillnad.   
 

Figur C)    Figur D) 

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0

T e s t  1

T e s t  2

P a ir e d  t  te s t  d a ta

S y s to lis k t b lo d try c k

 

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

T e s t  1

T e s t  2

P a ir e d  t  te s t  d a ta

D ia s to lis k t  b lo d try c k

 
Figur C) visar på ett signifikant lägre (p<0.02) systoliskt blodtryck vid andra mätningen jämfört med första 
mätningen. Figur D) visar på ett signifikant lägre (p<0.01) diastoliskt blodtryck vid andra mätningen gentemot 
första.   
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8.5 Coopers test 
Distansen som varje enskild försöksperson sprang på tolv minuter i Coopers test var inte 

signifikant olika för nitrat och placebo. Resultaten från löptesterna visar dock att 5 av 6 

försökspersoner hann springa längre vid andra testet jämfört med första.   

 

Figur E. 
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Figur F.  
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Figur E. jämför hur långt försökspersonerna hann springa på 12 minuter efter intag av nitrat respektive 

placebo, resultaten visar inte på någon signifikant skillnad. Figur F. visar på en signifikant skillnad (p<0.03) i 

distans mellan löptest 1 och löptest 2.   
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8.6 Pulsvärde 
Det högsta uppmätta pulsvärdet för varje enskild försöksperson jämfördes mellan placebo och 

nitrat i ett parat t-test. Resultaten visade inte på någon signifikant skillnad mellan de båda 

kosttillskotten. Ett parat t-test användes också för att jämföra högsta uppmätta pulsvärde vid 

de båda testerna. Inte heller resultaten från denna jämförelse visade någon signifikant skillnad 

i pulsvärde mellan första och andra testet.  

  

Figur G. 
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Figur H. 
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Figur G. jämför högsta uppmätta pulsvärde i Coopers test mellan placebo och nitrat, ingen skillnad i pulsvärde 

mellan kosttillskotten. Figur H. jämför högsta uppmätta pulsvärde mellan första och andra löptest, ingen 

skillnad i pulsvärde mellan de båda testen.   
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8.7 Upplevd ansträngning 
Resultaten av upplevd ansträngning visade ingen egentlig skillnad i upplevd ansträngning 

mellan nitrat och placebo. Försökspersonerna 1, 2 och 3 visar dock på en något minskad 

ansträngning under de första 8 minuterna av det andra testet, även om ansträngningsnivån mot 

slutet av andra testet är densamma som vid första. Försöksperson 5 och 6 visar istället på en 

liten ökning av ansträngningsnivån vid andra testet medan försöksperson 4 uppvisar samma 

ansträngningsnivå vid båda testen. Nedan visas upplevd ansträngning för varje enskild 

försöksperson vid båda testerna.  

Figur I. 

 

 

Figur J. 

 
Figur I. visar upplevd ansträngning efter 4, 8 och 12 minuter av första löptestet. Figur J. visar upplevd ansträngning efter 4, 
8 och 12 minuter av andra löptestet. Ovanpå staplarna som visar upplevd ansträngning strax innan 12 minuter finns en 
indikering för individens högsta pulsvärde som uppmättes i samband med testerna. Observera att det högsta pulsvärde som 
uppmättes under respektive test inte behöver vara detsamma som individens maxpuls. 
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9. Resultatdiskussion 

9.1 Försökspersonernas träningsvanor 
Sammanställningen av försökspersonernas träningsvanor visade att träningsmängden 

varierade över året både inom och mellan försökspersonerna vilket gör det svårt att fastställa 

en generell aktivitetsnivå för min målgrupp. Resultaten på träningsmängden samt resultaten 

från Coopers test visar dock att det inte är elitlöpare som har deltagit i studien. Istället tyder 

resultatet på att det handlar om löpning på motionsnivå och medeltränade individer, även om 

intensitetsnivån på dessa träningar kan variera mellan försökspersonerna.    

 

9.2 Följsamhet av kostrestriktioner 
Hälften av försökspersonerna följde enligt enkäten samtliga kostrestriktioner vid båda 

testperioderna. Eftersom inte alla försökspersoner följde kostrestriktionerna fullt ut kan 

påverkan på resultatet vid blodtrycksmätning och prestation i löptestet inte uteslutas. Det ska 

dock påpekas att bland de försökspersoner som inte följde samtliga kostrestriktioner handlade 

det endast om någon enstaka avvikelse och därmed visar resultaten generellt sett på en god 

följsamhet. De försökspersoner som avvek från kostrestriktionerna på någon av punkterna vid 

första testtillfället uppmanades att göra samma procedur vid andra testtillfället, detta för att 

ändå få liknande förutsättningar vid båda testtillfällena.  

 

9.3 Nitrat respektive placebo 
I samband med varje testperiod fick försökspersonerna bedöma om drycken de intagit var 

placebo eller nitrat. Resultaten från denna undersökning utesluter inte att en del av 

försökspersonerna kände till vilket av de båda kosttillskotten som innehöll respektive inte 

innehöll nitrat. Två av försökspersonerna var relativt säkra på att de intagit placebo efter att de 

intagit placebodrycken, dock svarade samma försökspersoner vid intag av nitrat att de var 

osäkra men gissade på placebo. Tre av försökspersonerna var vid båda svarstillfällena osäkra 

men gissade rätt vid båda tillfällena vilket jag ser som att det finns en möjlighet att 

försökspersonerna hade förkunskap eller hade läst på om nitrat under studiens gång. En av 

försökspersonerna valde svarsalternativet ”osäker men gissar på placebo” efter intag av 

placebodryck. Vid andra tillfället svarade samma person relativt säker på att det är placebo 

efter konsumtion av nitratdryck, vilket tyder på personen troligtvis inte visste vilken av 

dryckerna som faktiskt innehöll nitrat. 

 

9.4 Blodtrycksmätningen 
Blodtrycksmätningen påbörjades 60 minuter efter intag av nitrat, tidigare studier har visat att 

nitratnivåerna börjar stiga redan efter 30 minuter och når sin maximala plasmakoncentration 

efter 90 minuter. Plasmakoncentrationen ligger sedan kvar på denna nivå i upp till 6 timmar  
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efter intag av nitrat.
57

 Mängden kväveoxid i mag-tarmkanalen är som högst 60 minuter efter 

konsumtion av nitrat.
58

 De mest markanta blodtryckseffekterna tycks dock inträffa 2.5-3.0 

timmar efter intag av nitrat.
59

 Troligtvis beror effekterna till stor del på det mer bioaktiva 

ämnet nitrit vars högsta plasmanivå har påvisats 2.5-3.0 timmar efter konsumtion av nitrat. 

Forskningsresultat tyder på att nitrit är en potent vasodilator genom omvandlingen till 

kväveoxid som i sin tur kan ge upphov till vasodilatation .
60

 Att resultaten från den här studien 

inte indikerade någon signifikant skillnad i blodtryck efter konsumtion av nitrat beror 

troligtvis på att perioden mellan konsumtion och blodtryckmätning var för kort för att hinna 

ge någon vasodilaterande effekt.
61

  

Skillnaden i blodtryck mellan första och andra testet kan bero på att försökspersonerna var 

mer nervösa inför första löptestet än andra och att nervositeten därmed höjde blodtrycket. 

Detta fenomen är mer känt som vita rocken syndromet eller ”white coat hypertension”. Det 

innebär att vissa personer påverkas av den miljö där blodtrycksmätningen utförs genom en 

ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet som ger upphov till ökat blodtryck. 

Sjukvårdskliniker och sjukvårdspersonal som utför blodtrycksmätningarna utgör för många 

den aktuella miljö som skapar ångest och höjer blodtrycket. Studier har visat att incidensen av 

vita rocken syndromet är mellan 12-50 % hos den amerikanska befolkningen, beroende på hur 

syndromet definieras.
62

   

9.5 Coopers test 
Att en majoritet av försökspersonerna presterade bättre vid andra löptestet jämfört med det 

första skulle kunna förklaras med en träningseffekt. Denna effekt upptäcktes i slutet av 1960-

talet av samma person som utvecklade Coopers test, Kenneth H. Cooper.
63

 Träningseffekten 

syftar till de fysiologiska anpassningar som är ett resultat av regelbunden 

uthållighetsträning.
64

 Nervsystemet kan på kort tid anpassa sig till träningen genom en 

förbättrad koordination och inlärning samt en ökad aktivitet av de muskelgrupper som främst 

är involverade i arbetet.
65

 I den här studien var det troligen sådana snabba anpassningar av 

nervsystemet som gjorde att försökspersonerna presterade bättre vid andra löptestet gentemot 

första. Långsiktiga fysiologiska förändringar av träningseffekten är att den muskulära 

respirationen blir mer effektiv, och hjärtat blir starkare genom att dess slagvolym och 

slagkraft ökar. 

  

                                                             
57 Webb et al. Acute blood pressure lowering, vasoprotective, and antiplatelet properties of dietary nitrate via 
conversion to nitrite. s. 784-790.  
58 McKnight et al. Chemical synthesis of nitric oxide in the stomach from dietary nitrate in humans. s. 211-214.  
59 Webb, A.J et al. Acute blood pressure lowering, vasoprotective, and antiplatelet properties of dietary nitrate 
via conversion to nitrite. s. 784-790.  
60 Cosby et al. Nitrite reduction to nitric oxide by deoxyhemoglobin vasodilates the human circulation. s. 1500.  
61 Ibid.. s. 784-790. 
62 Owens et al. Diagnosis of White Coat Hypertension by Ambulatory Blood pressure Monitoring. s. 267-272.  
63 Cooper, K. H. The aerobics program for total well-being: Exercise, diet and emotional balance.   
64 Topol, E. J. Textbook of Cardiovascular Medicine. s. 83.    
65 Sale, D.G. Neural adaptation to resistance training. s. 135-145.  
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Uthållighetsträning ger även en ökad blodvolym och kan öka syreupptagningsförmågan 

genom en större andel röda blodkroppar. Träningseffekten är beroende av principen om 

belastning och återhämtning som bygger på att individen måste finna en balans mellan 

träning, vila och kost.  

Inom idrotten är det av intresse att känna till hur mycket jag behöver belasta kroppen för att 

jag efter återhämtningen ska bli bättre, det vill säga en positiv träningseffekt. Detta kallas för 

överbelastningsprincipen och bygger på att kroppen måste utsättas för en tillräckligt hög 

belastning för att vi ska få en positiv träningseffekt. Arbetsbelastningen måste överstiga en 

viss överbelastningströskel som är 60 procent av prestationsförmågan. Det innebär att 

träningsbelastningen ska vara mer än 60 procent av prestationsförmågan för att kroppen under 

återhämtningen ska byggas upp till en högre nivå. Vad som är en tillräcklig arbetsbelastning 

är därmed specifikt för varje enskild individ och situation. Överbelastningströskeln flyttas 

hela tiden, är belastningen för låg eller viloperioden för lång sker ingen förbättring eller 

eventuellt en försämring. Likaså ger en alltför hög belastning följt av otillräckligt med vila 

ingen prestationsökning eller försämrad prestation.
66

  

Försökspersonerna i studien överskred med största sannolikhet sin överbelastningströskel 

eftersom syftet med Coopers test var att försökspersonerna skulle ta ut sig maximalt för att 

hinna så långt som möjligt på 12 minuter. Därmed är det också möjligt att försökspersonerna 

fick en positiv träningseffekt av första löptestet, beroende på hur försökspersonerna sedan 

hanterade återhämtning, kost och träning mellan första och andra löptest. Hur stor 

träningseffekten blir för varje enskild individ har inte bara att göra med de kortsiktiga 

förhållandena kring studien utan är också beroende av försökspersonernas tidigare 

aktivitetsnivå och genetiska skillnader. En person med låg aktivitetsnivå och dålig kondition 

har mer att vinna på träningseffekten eftersom ju sämre uthålligheten är, desto mindre krävs 

för en förbättring och tvärtom.
67

 Två personer med samma konditionsnivå som genomgår 

samma träningsprogram kommer med stor sannolikhet att få olika effekter av träningen. Det 

beror på genetiska faktorer som styr hur bra vi svarar på träningen.
68

 

9.6 Puls och upplevd ansträngning 
I likhet med andra studier visar resultaten i den här studien att pulsen inte påverkas av nitrat.

69
  

Borg-skalan är idag är en väletablerad standardiserad metod som använts i flera tidigare 

studier.
70

 Det är också orsaken till att jag valde att använda Borg-skalan eftersom mina 

studieresultat därmed kan jämföras med ett stort antal andra studier som också tillämpat Borg-

skalan. Tanken var också att se om nitrat hade någon eventuell inverkan på den upplevda 

ansträngningen i jämförelse med placebo, vilket resultatet i den här studien visade att det inte  

                                                             
66 Larsen & Mattson. Kondition och uthållighet. s. 18ff. 
67 Ibid. s. 13.  
68 Ibid. s. 63.   
69 Larsen et al. Dietary nitrate reduces maximal oxygen consumption while maintaining work performance in 
maximal exercise. s. 345.  
70 Hassmén, P. Psykologiska mätningar av träning och återhämtning. s. 46.  
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hade. Däremot har Murphy et al. påvisat en minskad upplevd ansträngning (Borg-skalan) 

tidigt i ett 5 km tempolopp efter intag av rödbetor. Mot slutet av 5 kilometersloppetvar den 

upplevda ansträngningen densamma mellan nitrat och placebo. Det var inte heller i denna 

studie någon skillnad i pulsvärde mellan nitrat och placebo.
71

 

10. Metoddiskussion 
I andra studier som fokuserat på de prestationshöjande effekterna av nitrat har forskarna 

använt sig av nitrat i pulverform som exempelvis natriumnitrat (”salpeter”) som finns att köpa 

i dagligvaruhandeln.
72

 Fördelen med att använda sig av rent nitrat är att det smakar salt och 

därför blir det enklare att genomföra blindheten i testet eftersom nitratet är relativt enkelt att 

maskera. Det var en av anledningarna till att jag från början ville använda mig av rent nitrat. 

Den andra orsaken till att jag ville använda nitrat istället för rödbetsjuice var att om rent nitrat 

används kan ett eventuellt signifikant resultat inte tänkas bero på något annat ämne i 

rödbetsjuicen.        

Anledningen till att nitrattillskott i form av rödbetsjuice användes i den här studien och inte 

nitrat i ren form beror på att den etiska kommittén inte godkände användandet av 

natriumnitrat.
73

  

En svaghet med blindheten i den här studien är att de båda dryckerna inte smakade identiskt, 

vilket gör att försökspersonernas eventuella förkunskaper om nitrat kan påverka resultaten 

genom en psykologisk effekt.       

Det utfördes ingen mätning av nitratnivåerna i de rödbetsjuicer som tilldelades 

försökspersonerna i studien. Enligt tillverkarna av den koncentrerade rödbetsjuicen av märket 

”Beet it” (James White drinks UK) är innehållet 0,4 gram nitrat per dryck, vilket motsvarar 

400 ml rödbetsjuice.
74

 Nitratdosen som användes i denna studie är inom samma dosintervall 

som använts i tidigare studier på nitrat. Enligt tillverkaren av rödbetsjuicen har forskning visat 

en prestationshöjande effekt redan efter intag av en 7 centiliters dryck med rödbetsjuice 1-12 

timmar inför träning.
75

 

 

Ett lågt statistiskt underlag i studien kompenserades genom att göra en korsad studie, vilket 

innebär att varje försöksperson är sin egen kontrollant. I den här studien tillämpades ett 

placebo-kontrollerat dubbelblint test för att få en mer objektiv bedömning av resultatet. 

 

  

                                                             
71 Murphy et al. Whole beetroot consumption acutely improves running performance. s. 550.   
72 Larsen F.J. Dietary nitrate reduces maximal oxygen consumption while maintaining work performance in 
maximal exercise. s. 343. 
73 Etiska kommitén Sydost.  
74 James White.  
75 Beet-it. 
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 I ett sådant test är både försökspersoner och personen som analyserar resultatet ovetande om 

vilken behandling som försökspersonerna har fått. Det innebär även att en viss information  

måste undanhållas, dock får det aldrig innebära att en för stor del av informationen kring 

studien undanhålls eftersom det kan äventyra de etiska aspekterna.
76

 

 

Placebo kallas ett preparat som inte innehåller den aktuella behandlingens verksamma 

substans och därmed kan effekten jämföras mellan behandling och placebopreparat. I den här 

studien användes tranbärsjuice som placebopreparat eftersom det innehåller små mängder av 

nitrat (9.12mg/L; ppm) i jämförelse med rödbetsjuice (2 500mg/L).
77

 Resultaten från en studie 

kan många gånger tillskrivas psykologiska faktorer snarare än effekterna av den verksamma 

substansen, genom att inkludera ett placebopreparat med liknande egenskaper som 

behandlingen skapas ett noggrannare mätinstrument som tar hänsyn till psykologiska 

effekter.
78

  

Effekten av den verksamma substansen kan i vissa fall kvarstanna i kroppen under en längre 

tid efter avslutad behandling och därmed påverka utprövningen av det andra preparatet. En 

sådan effekt kallas för överföringseffekten och kan ge missvisande resultat.
79

 I den här studien 

testades försökspersonerna vid två tillfällen med två olika typer av preparat vilket innebär att 

den verksamma substansen inte ska vara kvar i kroppen vid andra testet för att minska risken 

för felvärden. För att undvika en överföringseffekt kan läkemedelsutprövningen av de två 

preparaten separeras av en läkemedelsfriperiod, vilket även kallas för wash-out period.
80

 För 

att kunna bestämma hur lång en sådan period ska vara är det viktigt att känna till 

halveringstiden för den aktiva substansen och om den intas vid upprepade tillfällen vara 

uppmärksam på en eventuell ackumulering i kroppen. Fastställandet av en wash-out period  

förutsätter god kunskap om den aktiva substansens farmakokinetiska egenskaper och därmed 

begrepp som absorption, distribution, metabolism och exkretion.
81

 

 

För att utvärdera försökspersonernas misstankar om vilken av dryckerna som var placebo 

respektive nitratprov fick de i samband med första testperioden besvara frågan ”tror du att du 

intagit nitrat eller placebo?”. Denna fråga ger information om försökspersonernas eventuella 

förkunskaper om vilka livsmedel som innehåller nitrat, men förutsätter också att 

försökspersonen utifrån smaken kan avgöra vad det är som konsumerats.  

10.1 Psykologisk effekt          
I utformningen av min studie valde jag att medvetet inkludera psykologiska faktorer som 

kunde påverka deltagarnas resultat. Användandet av två smakmässigt icke-identiska drycker 

är den första psykologiska faktorn som jag valde att medvetet använda mig av i studien. 

                                                             
76 Ejlertsson, G. Grundläggande statistik. s. 19ff. 
77 Hord et al. Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic context for potential health benefits. s. 5.  
78 Ejlertsson, G. Grundläggande statistik. s. 19ff.   
79 Svensson, E. Vetenskaplig metodik. s. 116.   
80 Ibid. s. 116.  
81 Fass.se. Fass självstudiekurs. 
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Genom att försökspersonerna fick besvara frågan om de tror sig intagit nitrat eller placebo 

fick jag en ökad förståelse av deras förkunskaper om nitrat.  

Utifrån deltagarnas svar på denna fråga kunde jag sedan få reda på om det var några av 

deltagarna som var helt säkra på att de intagit nitrat och därefter jämföra om deras svar 

dessutom överensstämde med den aktuella drycken de intagit vid svarstillfället.  Denna 

förkunskap kunde sedan överföras på deltagarnas resultat i Coopers test, eftersom deltagarna 

kände till att studien gick ut på att undersöka nitraters inverkan på prestationsförmågan hos 

löpare, blir förkunskapen om att de intagit nitrat en psykologisk faktor som sannolikt påverkar 

deltagarens prestationsförmåga i löptestet. 

Den andra psykologiska faktorn som jag medvetet använde i studien var försökspersonernas 

möjlighet att under Coopers test få kontinuerlig information av testledare om aktuell 

löphastighet samt återstående tid av testet. Jag är medveten om att försökspersonerna med 

hjälp av dessa två parametrar kan beräkna löpt distans efter 12 minuter och därmed kan 

vetskapen om resultatet vid första testet påverka valet av hastighet vid andra testet. Ett 

alternativ hade varit att inte avslöja hastigheten för deltagarna utan endast tillåtit dem 

bestämma utgångshastigheten för testet på uppvärmningen, men inte göra deltagaren 

medveten om utgångshastigheten eller hastigheten i övrigt. En sådan metod hade tydligare 

fokuserat på effekten av nitrat gentemot placebo eftersom det utesluter psykologisk påverkan 

av att veta hur fort man springer.  

Nitrat har enligt tidigare forskning höjt prestationsförmågan vid submaximal arbetsbelastning 

genom att öka den muskulära effektiviteten. Detta innebär att vid en absolut arbetsbelastning 

förbrukar musklerna en mindre mängd energi och därmed mindre mängd syre eftersom 

respirationen i mitokondrien blir effektivare.
82

 Detta skulle innebära att vid en konstant 

arbetsbelastning sparar försökspersonerna energi vid intag av nitrat; de får alltså ett 

energiöverskott gentemot placebo.  

Det verkar inte som att detta energiöverskott har någon inverkan på prestationen vid arbete 

som pågår i tolv minuter. Troligtvis krävs det arbete under en längre tid för att 

försökspersonerna ska kunna utnyttja energiöverskottet till att prestera bättre. Kanske är det 

först när musklernas glykogendepåer börjar utarmas som nitratets eventuella effekter på 

prestationen visar sig genom en ökad uthållighet. 

 

10.2 Utvärdering av statistisk analys  
Ett parat t-test användes för att ta reda på om eventuella skillnader mellan placebo och nitrat 

var större än vad som kan förväntas av slumpen samt för att bestämma skillnader inom 

konfidensintervallet (95 %) mellan de båda grupperna. Den enskilda individens resultat 

jämfördes från första och andra testet, därmed handlar det om beroende (parad) data och 

därför valde jag att använda ett parat t-test istället för ett oparat t-test.    

                                                             
82 Larsen et al. Effects of dietary nitrate on oxygen cost during exercise. s. 59-66. 
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Nollhypotesen kallas ett antagande om att det inte finns någon skillnad eller samband, vilket 

innebär att resultaten helt beror på slumpen. Alternativhypotesen antar istället att det finns en 

skillnad och ett samband som orsakats av något annat än slumpen.  

När vi gör sådana antaganden kan det lätt leda till att fel begås; man talar om typ 1- och typ 2-

fel. Typ 1-fel innebär att nollhypotesen förkastas trots att den är sann, det vill säga vi 

upptäcker en falsk skillnad. När vi istället accepterar nollhypotesen trots att den inte stämmer 

och förbiser en äkta skillnad kallas det för typ 2-fel. Sannolikheten för att dra fel slutsats vid 

den statistiska analysen är beroende av den bestämda signifikansnivån, vilken uttrycks i p-

värde eller α-värde. Ett högt α-värde ökar risken för att begå typ 1-fel, medan ett lågt α-värde 

ökar risken för typ 2-fel.
83

 Om p-värdet är 0.05 innebär det att risken för att begå typ 1-fel är 5 

procent.
84

      

10.3 Utvärdering av Coopers test 
Motoriska tester kallas den typen av tester som på ett eller annat sätt innebär en belastning för 

kroppen, dessa tillämpas mest inom idrotten. Specificitetsprincipen är en viktig faktor som 

påverkar testresultaten vid motoriska tester.
85

 Om det är löpning som utgör belastningen 

kommer testet att vara specifikt för en löpare men ospecifikt för en cyklist eller 

längdskidåkare.
86

 Testresultaten inom de motoriska testerna kan fokusera på motorisk 

prestation genom att exempelvis arbetstid, distans eller antal repetitioner mäts. Andra 

mätresultat behandlar fysiologiska och biokemiska parametrar.
87

  

Jag valde att mäta motorisk prestation i form av distans som är det aktuella testresultatet i 

Coopers test. Anledningen var att jag ville se om nitrat har någon inverkan på prestationen 

även på kortare sträckor. Tidigare studier har visat ökad prestationsförmåga genom ökad 

uthållighet efter intag av nitrat. Skillnaden är att i de flesta tidigare studier har cykel-

ergometer använts, och där har testet varit av typen tid till utmattning (time to exhaustion 

TTE). Tester av typen tid till utmattning innebär en mätning av försökspersonens 

uthållighetsförmåga genom att arbetet pågår mot en konstant belastning som antingen kan 

uttryckas i procent av VO2max eller procent av Wmax, tills försökspersonen inte längre orkar 

fortsätta.
88

 Wmax eller Watt-max är ett maximalt test som utförs på cykelergometer och ger 

ett indirekt mått VO2max.
89

  Utmattningen indikeras ofta med en förutbestämd minskning i 

kadens eller intensitet.
90

 En sådan typ av metod är inte särskilt lik förhållandena i  

  

                                                             
83 Pansell, T. Analytisk statistik.  
84 SBU.se  
85 Bellardini. Tester och mätmetoder. s. 15.  
86Ibid. s. 26.  
87Bellardini. Tester och mätmetoder. s. 25. 
88 Currell, K., & Jeukendrup, A.E. Validity, Reliability and Sensitivity of Measures of Sporting Performance. s. 299. 
89 Andersen, L.B. A maximal cycle exercise protocol to predict maximal oxygen uptake. s. 143-146.  
90 Currell, K., & Jeukendrup, A.E. Validity, Reliability and Sensitivity of Measures of Sporting Performance. s. 299. 
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tävlingssammanhang, dels eftersom idrotter oftast inte går ut på att se hur länge man orkar 

fortsätta med konstant belastning, utan snarare handlar det om att avverka en viss sträcka på 

kortast möjliga tid.
91

 Tester av typen tid till utmattning har även kritiserats för att de har låg 

ekologisk validitet.
92

 Coopers test användes eftersom testet är ett tempolopp (time trial TT), 

dess utformning är mer likt ett tävlingsscenario eftersom det tillåter intensitetsförändringar 

och är därmed ett bättre instrument för att mäta idrottsprestation. Jeukendrup et al. har jämfört 

reliabiliteten i tester av typen tempolopp respektive tid till utmattning och såg att tid till 

utmattning visade upp en lägre reliabilitet än tempoloppet.
93

  

 

10.4 Standardisering 
Reliabiliteten är tillförlitligheten i ett test, det innebär att ett test som utförs vid flera tillfällen 

under samma förhållanden ger samma resultat vid varje tillfälle.
94

 En förutsättning för att få 

en god testreliabilitet är att testmiljön standardiseras. Testmiljön ska vara enhetlig för såväl 

utförande, utrustning, miljö, försökspersoner och testledare. Variabler i testmiljön som kan 

påverka fysiologiska funktioner och därmed testresultat är exempelvis temperatur, 

luftfuktighet, ljudnivå samt ljusnivå. Dessa variabler har standardiserats i metoden för den här 

studien. Övriga faktorer som påverkar testresultatet behandlar försökspersonernas 

uppladdning inför testerna och det inkluderar kostintag, träning, sömn, alkohol, tobak och 

medicinering. Försökspersonerna själva ansvarade för standardiseringen av dessa variabler 

utifrån de riktlinjer som de fått i samband med informationen om studien. Vid varje 

testtillfälle fick försökspersonerna utvärdera hur väl de följt dessa riktlinjer genom att fylla i 

en enkät.
95

  

Andra fysiologiska parametrar som påverkar reliabiliteten är de naturliga variationer som sker 

i kroppen under dygnet, även kallat cirkardianska rytmer. Sådana variationer är exempelvis 

kroppsvikt, kroppstemperatur, ämnesomsättningens hastighet, vattenmängden i kroppen, 

hjärtfrekvens och hjärtminutvolym. Med hänsyn till variationer i dygnsrytm samt för att 

kunna jämföra testresultaten genomförde samtliga försökspersoner testerna vid samma 

tidpunkt både vid första och andra testperiod.
96

  

Testresultaten kan påverkas beroende på valet av testledare. Variationer i mätresultat kan 

förekomma mellan olika testledare men också för en och samma testledare vid upprepade 

mätningar. Detta påverkas av exempelvis biologisk variation. I denna studie var det en och 

samma testledare som utförde mätningarna vid båda testperioderna.  

 

  

                                                             
91 Laursen et al. Reliability of Time-to-Exhaustion versus Time-Trial Running Tests in Runners. s. 1378.  
92 Ibid. s. 302.  
93 Ibid. s. 302.  
94 Bell. Introduktion till forskningsmetodik. s. 117.  
95 Bellardini. Tester och mätmetoder för idrott och hälsa. s.28.  
96 Ibid. s. 28. 
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Samma utrustning användes vid båda testperioderna, utrustningen utgjordes av en våg, en 

stadiometer, en blodtrycksmätare och löparband med tillhörande teknisk utrustning för 

registrering av puls 

Uppvärmning och vilopaus inför löptestet standardiserades. Löptestet som tillämpades i 

studien utfördes på ett löparband vilket kan utgöra en problematik om försökspersonerna är 

ovana vid att springa på löparband. Vid upprepade tester kan det leda till en snabb inlärning 

vilket kan ge stora skillnader i resultaten mellan första och andra testperiod. För att förebygga 

de felvärden som en sådan inlärningseffekt kan medföra var ett av kraven på 

försökspersonerna att de hade erfarenhet av löpning på löparband.
97

              

 

I den här studien var avsikten att mäta prestation hos löpare. Enligt Currell och Jeukendrup 

kan tre typer av validitet tillämpas för att mäta prestation; logisk validitet, kriterierevaliditet 

och konstruktionsvaliditet.
98

 Logisk validitet är ett mått på testets giltighet, om testet mäter 

den egenskap som vi avser att mäta. Kriterievaliditet handlar om hur god korrelationen är 

mellan testvariabel och ett specifikt kriterium. Det finns två typer av kriterievaliditet; samtidig 

och prediktiv. Samtidig kriterievaliditet innebär att resultaten från mätningen med det aktuella 

instrumentet samtidigt jämförs med resultaten från tidigare mätningar med ett standardiserat 

instrument som mäter samma sak. Detta för att se hur väl resultaten korrelerar med 

varandra.
99

 Prediktiv validitet syftar istället till att ta reda på förutsägbarheten i mätningen 

genom att mäta kriterievariabeln vid ett senare tillfälle och därmed är det korrelationen som 

avgör förutsägbarheten i mätningen. Den första mätningen kallas i det här fallet för prediktorn 

och den senare mätningen för kriteriet.
100

  

Konstruktionsvaliditet innefattar studiekonstruktionen, hur studien utformas och om metoden 

är konsekvent. Ett exempel på dålig konstruktionsvaliditet är när testledarens förväntningar 

överförs på försökspersonerna.
101

 Denna studie är dubbelblind är därmed reduceras risken för 

att testledaren kan överföra förväntningar på försökspersonerna.  

  

 

 

 

 

 

  

                                                             
97 Bellardini. Tester och mätmetoder för idrott och hälsa. s. 28-29. 
98 Currell, K., & Jeukendrup, A.E. Validity, Reliability and Sensitivity of Measures of Sporting Performance. s. 
298ff.  
99 Currell, K., & Jeukendrup, A.E. Validity, Reliability and Sensitivity of Measures of Sporting Performance. s. 
298ff.  
100 Carlsson. Grundläggande forskningsmetodik. s. 151.  
101 Domholdt. Rehabilitation research - principles and applications. s. 96ff.  
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11. Avslutande diskussion 
Kväveoxid kan indirekt bildas via nitrat och öka den oxidativa fosforyleringens effektivitet.

102
 

En möjlig förklaring till att jag inte såg någon prestationshöjande effekt av nitrat i min studie 

skulle kunna vara att den oxidativa fosforyleringen inte utnyttjas i någon högre grad vid en så 

kort arbetstid som 12 minuter. Vid en arbetsbelastning på 70 % av VO2max förbrukas den 

största delen glykogen inom cirka 75 minuter.
103

  

 

Först när glykogenlagret börjar utarmas tvingas kroppen utvinna en allt större mängd energi 

genom den oxidativa fosforyleringen i mitokondrierna.
104

 En annan orsak till mitt resultat kan 

vara att vid ett så kort och intensivt löptest som Coopers test utnyttjar försökspersonerna med 

största sannolikhet 95-100 % av sin maximala syreupptagningsförmåga. Vid sådan maximal 

ansträngning är det framförallt hjärtats slagvolym som bestämmer hur mycket syre som kan 

transporteras till musklerna. Däremot vid submaximalt arbete blir den muskulära 

effektiviteten mer viktig och då är det främst mitokondriernas verkningsgrad som påverkar 

syreförbrukningen. De långsamma muskelfibrerna har ett stort antal mitokondrier och är mer 

effektiva vid uthållighetsarbete än de snabba fibrerna. Det beror på att de långsamma 

muskelfibrerna är bättre än de snabba på att producera energi genom oxidativ fosforylering.
105

       

 

Det har gjorts tidigare studier på löpare och cyklister där olika typer av tempolopp tillämpats 

för att mäta prestationen efter intag av nitrat i form av rödbetor eller rödbetsjuice. Resultaten 

från samtliga fyra studier som jag tittat närmare på visade att intag av rödbetor eller 

rödbetsjuice inför testet ökade prestationen. Försökspersoner genomförde alltså testet 

snabbare vid uppladdning med rödbetor. Tre av dessa fyra studier uppnådde en statistiskt 

signifikant skillnad.
106

 I tidigare studier har försökspersonerna efter konsumtion av 

rödbetsjuice fått vänta i cirka 2.5 timmar innan tempoloppet påbörjades. Detta är att jämföra 

med den här studien där försökspersonerna påbörjade löptestet 90 minuter efter konsumtion 

av rödbetsjuice. Eftersom högsta plasmanivån av nitrit uppträder efter cirka 2.5 timmar kan 

den prestationshöjande effekten som noterats i tidigare studier sannolikt tillskrivas nitrit och 

dess biprodukt kväveoxid snarare än nitrat. Dock påvisade Murphy et al. i en dubbelblind 

placebo-kontrollerad korsad studie att löpare som genomförde ett 5 kilometers tempolopp 

tenderade att göra snabbare tider 75 minuter efter konsumtion av 200 gram rödbetor (12.3±2.7 

vs 11.9±2.6km/h; p=0.06).
107

 

 

  

                                                             
102 Clerc et al. Nitric oxide increase oxidative phosphorylation efficiency. s. 159.  
103 Wilmore et al. Physiology of sport and exercise. s. 114 
104 Wilmore et al. Physiology of sport and exercise. s. 116.  
105 Ibid. s. 39.  
106 Cermak et al (2012)., Lansley et al (2011)., Wilkerson et al (2012)., Murphy et al (2012).     
107 Murphy et al. Whole beetroot consumption acutely improves running performance. s. 548ff. 
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Att det enbart skulle vara väntetiden (2.5 timmar) mellan nitratkonsumtion och påbörjat test 

som avgör ifall en eventuell prestationsförbättring påvisas stämmer inte överens med andra 

studieresultat. Peacock et al. utförde en dubbel-blind placebo-kontrollerad studie där intag av  

kaliumnitrat skedde 2.5 timmar innan ett 5 kilometers löptest (TT). Ingen signifikant skillnad 

mellan placebo och nitrat kunde påvisas.
108

 Cermak et al. har också visat att en dos med 140 

ml koncentrerad rödbetjuice som intas 2,5 timmar innan ett cykeltest (TT) inte ökade 

prestationsförmågan hos cyklisterna.
109

  

De eventuella effekterna av nitrat verkar inte heller bero på om försökspersonerna laddat 

under flera dagar med nitrat eller enbart intagit nitrat vid ett tillfälle inför testet. Bescós et al 

visar att en tre dagars uppladdning med natriumnitrat (10mg. kg
-1

 av kroppsvikt) inte 

förbättrar prestationen i ett 40 minuters tempolopp (TT).
110

 I likhet med Bescós et al. visar 

den här studien att en tre dagars uppladdning med rödbetsjuice inte förbättrar prestationen i ett 

Coopers test. Däremot har en prestationsökning påvisats i andra studier där försökspersonerna 

endast intagit en dos med rödbetsjuice inför testet.
111

  

 

Resultaten från mätningar av tid till maximal plasmakoncentration (Tmax) för nitrat varierar 

avsevärt mellan olika studier. Uppmätta värden för Tmax i olika studier är; 40 min, 60 min, 

1,5- och 2 timmar.
112

 Tid till maximal plasmakoncentration påverkas av såväl eliminations- 

som absorptionshastighet. Absorptionen i mag-tarmkanalen är en mycket komplex process 

som inte alltid karaktäriseras av en konstant första ordningens kinetik.
113

 Absorptionsgraden 

påverkas bland annat av faktorer som molekylvikt, fettlöslighet och pH-värde samt 

interaktioner med andra födoämnen som fördröjer absorptionshastigheten.
114

 För att reducera 

risken att eventuellt andra födoämnen hämmar upptaget av nitrat, är det en fördel om 

försökspersonerna kan inta nitrattillskottet på morgonen efter några timmars fasta och därefter 

genomföra testet.           

Om de eventuellt prestationshöjande effekterna av nitrat är som störst vid maximal 

plasmakoncentration, är det av stor betydelse för resultatet att testet påbörjas vid den exakta 

tidpunkten för maximal plasmakoncentration av nitrat. Skillnader i tid till maximal 

plasmakoncentration av nitrat kan ha bidragit till att undersökningar med liknande metoder 

ändå fått olika resultat.                                                        

 

  

                                                             
108 Peacock et al. Dietary nitrate does not enhance running performance in elite cross-country skiers. s. 2213ff. 
109 Cermak et al. No improvement in endurance performance after a single dose of beetroot juice.  
110 Bescós et al. Sodium nitrate supplementation does not enhance performance of endurance athletes. s. 
2400ff. 
111 Murphy et al (2012)., Lansley et al (2011).  
112 McKnight et al (1997)., Bryan, N.S., & van Grinsven, H. (2013)., Webb et al (2008)., van Velzen et al (2008).   
113 Björkman et al. Grunderna i Biofarmaci – farmakokinetik. s. 159.   
114 Fass.se Interaktioner mellan läkemedel.  
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Det har diskuterats om nitrat har en eventuellt större effekt på medeltränade personer än vad 

det har på vältränade individer.
115

 Wilkerson et al. genomförde i sin studie ett tempolopp med 

vältränade cyklister efter intag av nitrat, resultatet visade på en snabbare sluttid med nitrat, 

men det var ingen signifikant förbättring. I en liknande studie av Lansley et al. som 

inkluderade tävlingscyklister men som inte var på elitnivå gjorde cyklisterna signifikant 

snabbare tider efter nitratuppladdning (p<0.01).
116

  

Resultatet av den här studien talar dock emot hypotesen att nitrat skulle ha en större inverkan 

på medeltränade personer än vad det har på vältränade, nitratprov gav inte någon 

tidsförbättring överhuvudtaget hos medeltränade individer som var aktivitetsnivån på 

deltagarna i denna studie. 

 

Samtliga granskade studier i detta arbete använder liknande metoder, men en del påvisar ökad 

prestation av nitrat medan andra studier visar att nitrat inte ger någon prestationsförbättring. 

Detta innebär att det är svårt att utifrån denna och jämförande studier dra några definitiva 

slutsatser om nitratets inverkan på prestationen i ett tempolopp (TT). Om nitrat har en 

prestationshöjande effekt vid tempolopp verkar effekten endast framträda vid extremt 

specifika förhållanden och framförallt vid submaximalt långtidsarbete där den oxidativa 

fosforyleringen har en avgörande roll.         
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12. Konklusion 
Kan dietärt intag av nitrat i form av rödbetsjuice förbättra prestationen hos löpare? 

Tre dagars uppladdning samt en fjärde dos nitrat på testdagen förbättrar inte prestationen hos 

löpare i ett Coopers test.   

Hur påverkas pulsen vid löpning efter dietärt intag av nitrat? 

Pulsen påverkas inte vid löpning efter dietärt intag av nitrat.  

Hur påverkas den upplevda ansträngningen efter dietärt intag av nitrat?  

Försökspersonerna i studien upplevde i stort sätt samma ansträngningsgrad efter intag av 

nitrat respektive placebo.   

Påverkas blodtrycket efter dietärt intag av nitrat?  

60 minuter efter dietärt intag av nitrat har blodtrycket inte påverkats.   
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14. Bilagor 

14.1 Bilaga 1 – Förberedande instruktioner till deltagande  
 

Försökspersoner sökes till en studie om nitraters inverkan på 

prestationsförmågan vid löpning. 

 

Mitt namn är Josef Carlsson och jag läser på Hälsovetenskapliga programmet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag håller nu på med mitt examensarbete och har valt att 

undersöka hur två olika typer av kosttillskott inverkar på prestationsförmågan vid löpning.   

 

Kriterier för deltagande i studien: 

 Man eller kvinna, ålder 18 – 55 år 

 Fullt frisk 

 Ingen medicinering 

 Ej använda tobak (rökning/snusning) under studien   

 Regelbundet aktiv med löpträning  

Du kommer som deltagare i studien att vid tre tillfällen inbjudas till Centrum för idrott och 

hälsa, och deras testanläggning ”Tornet” i Kalmar. Vid första tillfället kommer jag informera 

dig om studiens upplägg och du som deltagare får möjlighet att ställa frågor. Du ska också vid 

detta tillfälle fylla i en hälsodeklaration.  

De två andra tillfällena innehåller löptester på löparband. Varje test föregås av tre 

förberedande dagar där du följer speciella kostrestriktioner. Tiden för varje löptest är 12 

minuter, du får själv justera hastigheten så ofta du vill. Avsikten är att du ska springa så långt 

som möjligt på 12 minuter. Resultaten från testen jämförs inte mellan deltagarna, däremot 

jämför vi dina resultat från första och andra löptestet. Vid testtillfällena kommer vi att mäta 

din puls, blodtryck och upplevd ansträngning. Tidsåtgången för varje tillfälle är beräknad till 

cirka 1 timme och 45 minuter.   

           

 

 

 

För mer information, kontakta: 

Josef Carlsson 

Telefon: 070-557 49 25 

Mail: josef_carlsson@hotmail.com    
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14.2 Bilaga 2 – Kostrestriktioner - skriftligt godkännande 
 

Kosttillskott 

Studien omfattar en tre dagars uppladdning med kosttillskott fördelat på två testperioder som 

separeras av en veckas viloperiod. Vid varje testperiod kommer du att tilldelas fyra flaskor 

med kosttillskott. En flaska om dagen ska konsumeras i samband med måltid i 3 dagar innan 

testerna.  Den sista flaskan med kosttillskott ska intas på testdagen i testlokalen. Kom ihåg att 

ta med den sista flaskan till testlokalen!  

       

Följande livsmedel ska undvikas under de tre förberedande dagarna inför varje löptest: 

 Alla grönsaker  

 Alkohol/tobak 

 Kaffe/Te (koffein) 

 Kosttillskott (undantaget det som används i studien)  

 Druvor, russin, jordgubbar (alla typer av bär) 

 Rökta produkter (ex; bacon, korv, kassler) 

 Munvatten (ex; Listerine, SB12) 

 

All form av träning ska undvikas 24 timmar innan testet. Uthållighetsträning ska undvikas 72 
timmar innan testet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed godkänner jag mitt deltagande och är väl medveten om studiens syfte. Hur informationen 

bearbetas och tas omhand. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som kan 

avbryta studien.  

 

Ort/Datum_________________________________________________________________________  

 

Underskrift_________________________________________________________________________ 
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Kalmar Växjö 

 

 

391 82 Kalmar 

Tel 0480446200 

info.nv@lnu.se  

Lnu.se 
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