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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka inverkan av två veckors supplementering med beta-

alanin (BA) på styrkeuthålligheten hos styrketränande i åldern 18 till 30. Ger BA efter två 

veckors uppladdningsperiod en ergogen effekt på den dynamiska styrkeuthålligheten hos 

regelbundet styrketränande?  Ger BA efter två veckors uppladdningsperiod en ergogen effekt 

på uthålligheten vid statisk kontraktion hos regelbundet styrketränande? 

 

Metod 
Studien genomfördes på 14 styrketränande friska män och kvinnor (7 män, 7 kvinnor) som 

delades in slumpvis i en placebogrupp (n=7) och en BA-grupp (n=7). Båda grupperna utförde 

tre tester. Ett förtest bestämde deltagarnas 10RM i bänkpress och benextension samt 1RM i 

bicepsflektion. Vid testillfälle 1 (T1) och testillfälle 2 (T2) utfördes i både bänkpress och 

benextension först ett arbete om 4 set 8 rep på 10RM med tre minuters vila mellan seten. 

Därefter, en minut efter fjärde setet, utfördes arbete till utmattning om 4 set på 70 % 10RM  

med en vila om 1 minut mellan var set. Totalt antal rep vid de 4 senare seten användes som 

jämförelsetal. Vid bicepsflektion utfördes  isometriskt arbete till utmattning om 4 set på 70 % 

1RM med1 minuts vila mellan var set. Tiden för det isometriska arbetet användes som 

jämförelsetal. Mellan T1 och T2 genomgick försökspersonerna 14 dagars supplementering 

med BA eller placebo. Dosen som erhölls var 6g ± 0,05g BA tillsammans med 6g ± 0,5g 

CHO i form av dextros eller, för placebogruppen, 12g ± 0,5g CHO. Varje dagsdos fördelades 

till 4 intag per dag i samband med måltid. 

 

Resultat 
Båda grupperna ökade sitt resultat vid T2 i de dynamiska övningarna. Ingen skillnad förelåg 

dock mellan placebogruppen och BA-gruppen vare sig i dynamisk- eller statisk uthållighet. 

Ingen signifikant ökning förelåg för vare sig BA- eller placebogruppen i statisk uthållighet. 

 

Slutsats 
Vår slutsats är att ingen ergogen effekt uppnås efter en 14 dagars supplementering med BA 

vid sådana styrketräningsmoment som detta experiment prövat. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 

En Googling på ”beta-alanin” resulterar i 3590 träffar (acc.2008-01-28) och ”beta-alanine” 

ger 42700 träffar att jämföra med ”kreatin”, 986000 träffar, respektive ”creatine”, 13 900 000 

träffar. Beta-alanin påstås, liksom kreatinet, ha en ergogen effekt vid styrkeprestationer men 

är nyare på marknaden och effekten av preparatet är fortfarande omdebatterad. Kreatinets 

ergogena effekt kan sägas vara fastslagen och väl dokumenterad1. Beta-alanin (BA) 

marknadsförs främst mot styrketränande och kraftidrottare och i många fall med fraser som 

vill ge sken av att vara det nya kreatinet och detta utan att dess ergogena effekt har utretts just 

för den målgruppen. En reklamtext från AST Sports Science lyder: 

 
Här kommer BETA-X. En produkt med så mycket vetenskaplig forskning 
bakom sig att den sätter en ny norm för prestationshöjande kosttillskott. 
 
Visst vill du lyfta mer? Självklart vill du lyfta mer totalt på ditt 
träningspass? Hur skulle du vilja förbättra din kondition? Hur skulle det 
vara om du skulle kunna aktivera de muskelfibrer som växer störst och 
snabbast? Tänk om du kunde återhämta dig snabbare mellan träningspass? 
Eller kunna springa längre och intensivare? 
 
Jag kan säga att du kan göra allt det där. Om du vill klara dig igenom en 
träningsplatå, kommer du märka en omedelbar styrkeökning. Du kan göra 
fler reps med tyngre vikt. Du kan träna hårdare och inte vara uttröttad lika 
snabbt i musklerna. Viktigast av allt du kan lägga på dig mer massa och det 
är snabbare än tidigare.2 
 

En aminosyra som inte räknas som dopingpreparat, med låg risk för biverkningar vilka 

dessutom är ofarliga, som ökar mjölksyratåligheten och den anaeroba arbetskapaciteten, inte 

bidrar till en viktökning och som dessutom är relativt billig. Det borde ligga i många 

elittränares intresse att få den ergogena effekten av denna manna från gudarna utredd just för 

sin idrott.  

 

 

                                                 
1 Racette SB, Creatine supplementation and athletic performance (J Orthop Sports Phys Ther. 2003 Oct;33(10)), 
sid. 615-21 
2 AST Sports Science, <https://www.ast-ss.se/html/product.asp?ProductID=47> (Acc. 2008-02-12) 
 

6 
 

https://www.ast-ss.se/html/product.asp?ProductID=47


 

1.2 Bakgrund 

 

Efter en längre period av muskelarbete avtar skelettmusklernas maximala kontraktionskraft, 

detta kallas muskeltrötthet. Musklernas minskade prestationsförmåga beror inte på nedsatt 

ATP-halt i muskelfibrerna. En kraftig sänkning av ATP-nivån skulle göra det omöjligt att 

bryta bindningen mellan de kontraktila proteinerna och musklerna skulle då låsa sig dvs. 

rigor. I praktiken minskar musklernas maximala prestationsförmåga och ATP-förbrukning 

gradvis och i takt med att de tillgängliga resurserna minskar. Muskelfibrerna upprätthåller 

därför en förhållandevis konstant ATP-nivå ända tills individen är fullständigt utmattad. På 

detta sätt verkar muskeltrötthet som en säkerhetsmekanism mot utveckling av rigor.3 

Vid kortvarigt, intensivt arbete sker ATP-produktionen i hög grad genom glykolys med laktat 

och H+ som restprodukter. Bildningen av H+ leder till en kraftig försurning av sarcoplasman. 

Detta minskar kraftutvecklingen genom att bl.a. reducera myosinhuvudenas förmåga att 

spjälka ATP. Muskelns sänkta pH är en viktig orsak till muskeltrötthet vid kraftiga 

kontraktioner.4 Försurningen påverkar även aktiviteten hos viktiga enzymer främst då av 

fosfofruktokinase som är ett viktigt enzym för glykolysen.5  Detta betyder att vätejonerna 

måste avlägsnas från organismen med samma hastighet som de tillförs utifrån och bildas i 

kroppen. De två reaktionerna i figur 2 är vad som ligger till grund för denna studies hypotes. 

De visar att BA i samverkan med histidin och vatten eller ATP kan ingå i syntetisering av 

karnosin. Reaktionerna är reversibla. Karnosin har en viss intracellulär bufferkapacitet. 6 Rent 

teoretiskt bör alltså BA kunna ge en ökning av karnosin i skelettmuskulaturen vilket kan leda 

till en, om än marginell, ökning av intracellulära bufferkapaciteten. Således skulle även 

muskeluthålligheten kunna öka. BA marknadsförs som ett preparat som kan ge denna 

ergogena effekt (se inledningen samt figur 4).  
 

 

                                                 
3 Haug E, Sand O, Øystein Sjaastad V, Människans fysiologi (Liber 2002), ISBN 91-47-04806-9,  
sid. 245ff 
4 Costill D L, Wilmore J H, Physiology of sport and exercise – third edition (Human Kinetics, Hong Kong 2004) 
ISBN: 0-7360-4489-2, sid. 151ff 
5 Ibid 
6 Sahlin K Acid balance during high intensity exercise (Oxford university Press, New York 1994), sid. 49 
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Figur 1.7 

Biokemiska reaktioner där BA ingår 

L-Histidine + ATP + beta-Alanine <-> Carnosine + AMP + Diphosphate  

Carnosine + H2O <-> L-Histidine + beta-Alanine 

 

 

1.3 Beta-Alanin 

BA är den enda naturligt förekommande beta-aminosyran. Att det är en beta-aminosyra 

betyder att aminogruppen fäster i betaposition från karboxylgruppen. Den har dock inte ett 

likadant centrum som L-α-alanin 

 
 
 
Figur 2.8 
β-alanin 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beta-alanin 9
 

IUPAC namn 3-aminopropanoic acid  

β-alanine  
 

Synonymer 

3-Aminopropanoate  

3-Aminopropionic acid  

BETA-ALANINE  

β-alanine  

beta-Alanine  

β-aminopropionic acid  

ω-aminopropionic acid   

Molekylär formel 

C3H7NO2  (Både L-
alanin, D-alanin & β-
alanin har samma 
kemiska formel) 

 
 
 
 
                                                 
7European Bioinformatics Institute (EBI), < http://www.ebi.ac.uk/chebi/viewDbAutoXrefs.do?dbName=SABIO-
RK&chebiId=16958> (Acc. 2008-02-12) 
8 Ibid 
9 Ibid 
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Figur 3.10  L-α-alanin 

  

Alanin är en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i 

proteiner. Den är en icke essentiell aminosyra vilket betyder 

att den kan tillverkas i kroppen. Den är neutral, hydrofob och 

opolär. Den är den näst minsta aminosyran efter glycin.11 

 

 

1.3.1 Beta-alaninpreparat 
De första relevanta träffarna i en googling efter BA-preparat, (sökord ”beta-alanin”, Acc. 

2008-02-18), ger följande exempel på vad som återfinns på den svenska marknaden: 

Produkterna beskrivs bland annat som prestationsökande(ergogena) och muskelbyggande med 

en effekt som märks från första dosen. De flesta produkterna är kombinationspreparat med 

bland annat kreatin och arginin tillsatt.  

 

 
Figur 4. Produkter som innehåller BA 

Produktnamn Tillverkare Produktinfo 
Beta-Alanin 
 

Nordic Nutrition http://www.nordicnutrition.com 

Beta-AMIN-X  
 

NutriVision http://www.nutrivision.se/ 

Kp3™ SYNERGY 
MATRIX 

Eiselt http://www.eiselt.se/tools/KP3.htm 

BETA 7 
 

Biotest http://www.biotest.net/ 

KCG 
 

Fairing http://www.fairing.se/prestation.php

Tri Matrix 
 

Reflex http://www.reflex-nutrition.com/ 

Fierce 
 

SAN http://www.sann.net/fierce.html 

Acid Killer 
 

Scitec Nutrition http://www.scitecsupplements.com/ 

Creatine Complete 
Extreme 

Star Nutrition http://www.gymgrossisten.com/ 

Push Extreme 
 

Strength Sport Nutrition http://www.strength.nu/ 

 
                                                 
10 EBI, < http://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=16449> (Acc. 2008-02-12) 
11 Nelson D, Cox M, Lehninger Principles of Biochemistry, 3rd edition (Worth Publishers: New York, 2000), 
ISBN 1-57259-9316, sid. 72, 115 
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1.4 Karnosin 
 

Supplementering med ~6g BA har visat sig öka nivåerna av karnosin i muskulaturen med 

~60% under en 4 veckorsperiod,12 Karnosin är en dipeptid bildad av BA och histidin (se figur 

1 & 2) som återfinns både i typI- och typII-fibrer i skelettmuskulaturen hos alla däggdjur. 

TypII-fibrer har ett mycket större innehåll av karnosin jämfört med typI fibrer.13 Histidin är 

en vanlig aminosyra som vi får i oss rikligt av från en normal omväxlande kost. Karnosin 

(beta-alanyl-L-histidine) isolerades och karakteriserades för första gången av den ryske 

forskaren Gulewitsch år 1900. Ett par år senare konfirmerades Gulewitschs upptäckter av 

Barger och Tutin.14 Det som är intressant för den här studien är att karnosin besitter en 

intracellulär bufferkapacitet och därigenom minskar försurningen av musklerna genom

buffra vätejonerna (H+) som uppkommer vid högintensivt arbete.

 att 

 BA.21 

difosfat 

lek.23 

                                                

15 Detta resulterar i 

förbättring av den aeroba och anaeroba arbetskapaciteten.16,17,18 Vid kraftig försurning 

försämras fortsatt arbete.19,20 Syntesen av karnosin är främst begränsad av tillgången på

Carnosine synthase är ett enzym som verkar som katalysator vid den kemiska reaktionen för 

att få fram Karnosin från BA och histidin: ATP + L-histidin + beta-alanin =  AMP + 

+ karnosin.22 BA kan ge stickningar i huden och i vissa fall rodnad, dessa besvär är dock 

snabbt övergående och beroende på dosstor

 

 
12 Harris RC, Tallon MJ, Dunnett M, Boobis L, Coakley J, Kim HJ, Fallowfield JL, Hill CA, Sale C, Wise JA,  
The absorption of orally supplied beta-alanine and its effect on muscle carnosine synthesis in human vastus 
lateralis (Amino Acids 2006 May;30(3)), sid. 279-89 
13 Harris R C, Dunnett M, Greenhaff  P L, Carnosine and taurine contents in individual fibres of human vastus 
lateralis muscle (Journal of Sports Sciences 1998 16:7), sid. 639 — 643 
14 Barger G, Tutin F, Carnosine, Constitution and Synthesis (Biochem J. 1918;12(4)), sid.402-7 
15 Sahlin K, 1994, sid. 49 
16 Begum G, Cunliffe A, Leveritt M.Physiological role of carnosine in contracting muscle (Int J Sport Nutr 
Exerc Metab. 2005 Oct;15(5)), sid. 493-514   
17 Kendrick IP, Harris RC, Kim HJ, Kim CK, Dang VH, Lam TQ, Bui TT, Smith M, Wise JA, The effects of 10 
weeks of resistance training combined with beta-alanine supplementation on whole body strength, force 
production, muscular endurance and body composition (Amino Acids. 2008 May;34(4)), sid. 547-54, PMID: 
18175046 
18 Hill CA, Harris RC, Kim HJ, Harris BD, Sale C, Boobis LH, Kim CK, Wise JA, Influence of beta-alanine 
supplementation on skeletal muscle carnosine concentrations and high intensity cycling capacity (Amino Acids. 
2007 Feb;32(2)), sid. 225-33, PMID: 16868650 
19 Sahlin K, 1994, sid. 49 
20 Robergs RA, Ghiasvand F, Parker D, Biochemistry of exercise-induced metabolic acidosis (Am J Physiol 
Regul Integr Comp Physiol. 2004 Sep; 287(3)), sid. 502-16, PMID: 15308499 
21 ibid 
22 Kalyankar GD, Meister A. Enzymatic synthesis of carnosine and related beta-alanyl and gamma-aminobutyryl 
peptides (J. Biol. Chem. Vol. 234 No. 12, 1959), sid. 3210-18, PMID 14404206 
23 Harris RC et.al. 2006  
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1.5 Existerande forskning  

Inom området är viss forskning gjord men inte mycket med inriktning mot styrketräning. En 

styrketräningsstudie publicerad i januari i år undersökte om supplementering med BA ger en 

ergogen effekt efter och/eller under en 10 veckors träningsperiod. Studiegruppen var 26 

vietnamesiska idrottsvetenskapsstuderande vilka under träningsperioden intog 6,4g BA per 

dag och person. Före och efter träningsperioden uppskattades deras totala kroppsstyrka, 

isokinetisk kraftproduktion, muskulär uthållighet samt kroppskomposition. Studien kunde inte 

påvisa någon effekt av BA.24 Flertalet studier visar dock att supplementering med BA 

framförallt ger en ökning av karnosinnivåerna i muskulaturen.25,26,27 Två studier visar att en 

supplementering med ~6g BA per dag gav en ökning av karnosinnivåerna i vastus lateralis 

med 60 % efter 4 veckor 28 och 10 veckors supplementering ökade nivåerna med 80 %.29 

Doserna av BA delades här, i båda fallen, upp till flera mindre doser dagligen. I studien med 

80 % ökning av muskelkarnosin utfördes cykeltest på 110 % av försökspersonernas maximala 

kraftutveckling. Här såg man att det totalt utförda arbetet ökade med 13 % efter 4 veckors 

supplementering med BA samt en ytterligare ökning med 3,2 % efter 10 veckor jämfört med 

kontrollgruppen som inte visade någon förändring alls vare sig efter 4 eller 10 veckor. 

Ökningen av det totalt utförda arbetet korrellerade med ökning i muskelkarnosin.30 I en av 

tidigare nämnda studier från 2007 gjord på elitsprinters såg man efter en 4 veckors BA-

supplementering med 4,8g per dag och person att kraften vid 5 set om 30 maximala 

isokinetiska benextensioner upprätthölls signifikant bättre i de två sista seten men att ingen 

förbättring av tiden för 400m sprintlopp kunde urskiljas hos löparna. Man såg även att 

muskelkarnosinhalten ökade med 47 % i m.soleus. Denna studie var dubbelblind och 

placebokontrollerad.31 En studie från 2006 visade att en kombination av kreatin och BA gav 

en signifikant större ökning av fettfri kroppsmassa och större minskning av kroppsfett jämfört 

med endast kreatin eller placebo. I detta fall studerades 33 manliga collegiala fotbollsspelare 

(förtydligande: Amerikansk fotboll, förf. anm.) under ett 10 veckor långt 

styrketräningsprogram. Testerna som utfördes var mätning av kroppskomposition, maxtest i 

                                                 
24 Kendrick IP et.al. 2008 
25 Hill CA et.al. 
26 Derave W, Ozdemir MS, Harris RC, Pottier A, Reyngoudt H, Koppo K, Wise JA, beta-Alanine 
supplementation augments muscle carnosine content and attenuates fatigue during repeated isokinetic 
contraction bouts in trained sprinters (J Appl Physiol. 2007 Nov;103(5)), sid. 1736-43, PMID: 17690198 
27 Kendrick et.al. 2008 
28 Harris RC et.al. 2006 
29 Hill CA et.al. 
30 Ibid  
31 Derave et.al. 2007 
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bänkpress och knäböj, effekt uppskattades med Wingate anaerobt cykeltest och 20-jump test. 

Denna studie kunde inte härleda en ökad kraftutveckling eller maxstyrka till BA.32 

 

1.6 Hypotes 

 

Vår hypotes är att BA ökar det totala arbetet som kan utföras. 

 

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

 

1.7.1 syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka inverkan av två veckors supplementering med BA på 

styrkeuthålligheten hos styrketränande i åldern 18 till 30. 

 

 

1.7.2 Frågeställningar: 
1. Ger BA efter två veckors uppladdningsperiod en ergogen effekt på den dynamiska 

styrkeuthålligheten hos regelbundet styrketränande?  

2. Ger BA efter två veckors uppladdningsperiod en ergogen effekt på uthålligheten vid 

statisk kontraktion hos regelbundet styrketränande? 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Hoffman J, Ratamess N, Kang J, Mangine G, Faigenbaum A, Stout J, Effect of creatine and beta-alanine 
supplementation on performance and endocrine responses in strength/power athlete  (Int J Sport Nutr Exerc 
Metab. 2006 Aug;16(4)), sid. 430-46 
. 
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 2. Centrala begrepp 
 

2.1 RM 

 

Flertalet gånger används uttrycket Repetition Maximum (RM). FYSS (Fysisk aktivitet i 

Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) har valt att definiera begreppet som ”1RM 

motsvarar den största belastningen som kan lyftas genom hela rörelsebanan endast en 

gång”.33 Vi har valt att använda samma definition men i innebörden även inkludera 

synonymerna yttre motstånd eller yttre vridmoment för ordet belastning samt övervinnas eller 

motverkas för ordet lyfta. 70 % av 10RM är alltså den belastning som motsvarar 70 procent av 

det yttre vridmomentet som en individ kan övervinna genom hela rörelsebanan endast 10 

gånger. 

 

2.2 Supplementering 

 

Supplementering definieras av Nationalencykopedin (NE) som ”extra tillförsel av vitaminer 

och mineralämnen i form av tabletter, droppar etc”.34 BA är vare sig ett vitamin eller ett 

mineralämne. En Googling på ordet supplementering visar att det i allmänt tal används även 

för intag av näringsämnen, dvs. för kosttillskott. NE beskriver kosttillskott som 

”konsumentprodukt som ger användaren ett tillskott (utöver kostens innehåll) av ett eller flera 

näringsämnen”.35 Således använder vi termen supplementering med innebörden att äta 

kosttillskott.  

 

 

 

                                                 
33 Statens Folkhälsoinstitut, FYSS: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (Stockholm: 
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2003), sid. 226 
34 Nationalencyklopedin (NE), 
<http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=suppleme
ntering> (Acc. 2008-02-12) 
35 NE, 
<http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=kosttillsko
tt> (Acc. 2008-02-12) 
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2.3 Washout period 

 

Till grund för vår definition av begreppet ligger ett citat ur ett kompendie om 

forskningsmetodik: ”mellan behandlingarna har man en period då förhållandena får återgå till 

normaltillståndet”.36 I denna uppsats används uttrycket med innebörden den tid det tar tills 

postsupplementeringsnivåerna av BA i kroppen har återgått till presupplementeringsnivåerna.  

 

2.4 Set 

 

Medical Link definierar set som ”antal gånger man utför ett antal repetitioner”.37 Ett set är i 

detta sammanhang alltså en följd repetitioner i en styrkeövning utan vila mellan varje 

repetition. 

 

2.5 Placeboeffekt samt placebo 

 

Placeboeffekt definieras av Nationalencyklopedin som ”en gynnsam medicinsk effekt som 

uppstår, trots att behandlingen genomförs med placebo”.38 Vidare definieras placebo som 

”benämning på ett preparat som används i behandlingsåtgärd men som inte anses ha någon 

reell biologisk effekt på en sjukdomsprocess eller på sjukdomssymptom”.39 Dessa 

definitioner används och är relevanta inom medicinen. I detta styrketräningsexperiment

vi en supplementering som inte är en behandling. Den studiegrupp som tilldelas druvsocker är

den grupp som skulle kunna få en placeboeffekt. Effekten syns i sådana fall som ett ökat an

utförda repetitioner under det sista styrketestet (se Metod). Druvsockergruppen benämns 

således placebogruppen och det bör understrykas så att det blir tydligt att begreppet i detta 

sammanhang inte innefattar sjukdomsbehandling eller förebyggande av sjukdom.  

 utför 

 

tal 

                                                 
36 Lagerlöf F, Kompendium i forskningsmetodik för tandläkare (Karolinska Institutet 2003), 
<http://courses.ki.se/utbildningsprogram/Tandlakare/termin_1/2TL004/filarkiw/fm2003.doc>, (Acc. 2007-11-
18), sid. 24 
37 Medical Link 3W AB, <http://www.medicallink.se/news/showNews.cfm?newsID=382> (Acc.2007-11-17) 
38 NE, <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=283992&i_history=1> (Acc.2007-11-16) 
39 NE, <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=283991&i_word=placebo> (Acc. 2007-11-16) 
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2.6 Uppladdningsperiod 

 
Uppladdningsperiod är den period, i detta fall två veckor, de två studiegrupperna 

supplementerar med placebo och BA. Uppladdning som uttryck härstammar från att ett extra 

tillskott av BA utöver normalt kostintag kan höja, ladda upp karnosinnivåerna i kroppen. 

Tidigare forskning visar att 4 till 10 veckors supplementering med BA kan öka 

karnosinnivåerna i musklerna med upp till 60 respektive 80 %.40,41 

 

2.7 Dubbelblind 

En dubbelblind studie innebär att såväl försöksperson/patient som försöksledare är ovetande 

om vilka försökspersoner som får den ena eller andra behandlingen. Dubbelblinda försök 

används för att externa faktorer inte skall störa experimentet. En typisk dubbelblind studie är 

en placebokontrollerad läkemedelsprövning, där hälften av patienterna får overksamma 

tabletter (placebo) och hälften får verksamt läkemedel. Detta förutsätter bl.a. att placebo- och 

verksamma tabletter ser likadana ut och ges på samma sätt. Dubbelblinda studier anses mer 

trovärdiga, eftersom man eliminerar många subjektiva förväntanseffekter. Det gäller även om 

försöksledaren är medveten om att aktiv behandling givits kan man även omedvetet förmedla 

det till försökspersonen. 

2.8 Randomisering 

Randomisering är en statistisk term för slumpmässig uppdelning i två eller flera grupper, till 

exempel uppdelning av försökspersoner i testgrupp och kontrollgrupp vid klinisk prövning.  

 

 
 
 
 
 

                                                 
40 Harris RC et.al. 2006 
41 Hill CA et.al. 
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3 Metod 
 

3.1 Käll- och litteratursökning 

 

Käll- och litteratursökningen gjordes i PubMed, Cochrane library, SportDiscus, Google 

Scholar, European Bioinformatics Institute samt i Gymnastik- och Idrottshögskolans 

bibliotekskatalog.42  

 

3.2 Urval 

 

Urvalskriterierna för studiegruppen var att de skulle vara aktiva styrketränande sedan minst 6 

månader tillbaka, styrketräna alla större muskelgrupper i kroppen minst en gång per vecka, 

vara 18 – 40 år, vara bosatta i stockholmsområdet i Sverige, inte ha supplementerat med BA 

de senaste 6 månaderna, vara friska och icke vegetarianer, inte använda mediciner på 

regelbunden basis och vara bekanta med de styrkeövningar som testerna innebar. Kravet att 

inte ha supplementerat med BA sattes för att säkerställa att fp: s karnosinnivåer i 

skelettmuskulaturen befann sig på basala nivåer. Av samma skäl exkluderades vegetarianer då 

de rimligtvis har en lägre nivå av karnosin i kroppen på grund av det obefintliga köttintaget. 

Fp fick heller inte ha supplementerat med kreatin 4 veckor innan eller under studien.  

Försökspersoner söktes per e-post. Brevet nådde alla som hade ett registrerat e-postkonto på 

Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm i januari 2008. Studien genomfördes på totalt 

14 friska styrketränande personer, 7 män och 7 kvinnor. Slumpmässig indelning av deltagarna 

i en BA-grupp och en placebogrupp utfördes av författarnas handledare via slumpgenerator 

och kodning av de påsar som innehöll antingen BA eller placebo. Då inget register över 

personer som passar urvalskriterierna kunde användas får urvalet räknas som 

bekvämlighetsurval, dvs. icke-sannolikhetsurval. Då deltagarna själva tog initiativ till att delta 

i studien genom att svara på det e-mail som skickades ut innefattar urvalet också urval genom 

självselektion. Denna problematik behandlas vidare i kapitlet Diskussion. 

                                                 
42 bilaga 1 
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3.3 Experimentell design  

 

Studiedesignen var en randomiserad dubbelblind placebostudie. De fysiologiska testerna 

delades upp till tre olika testtillfällen, förtest (FT), testillfälle 1 (T1), och testillfälle 2 (T2) och 

supplementeringen skedde mellan T1 och T2.  

 
Figur 5: BA-gruppen 
BA-gruppen  
Kvinnor n=2  
Män n=5 

Ålder Vikt 

Min. Värde 21,0 63,4 
Medelvärde 24,7 79,2 
Hög. Värde 29,0 90,0 
Medelvärde 
10RM 
Bänkpress 
 

Medelvärde 
10RM 
Benspark 

Medelvärde
1RM 
Bicepscurl 

63,93kg 43,67kg 16,1kg 
 
 
Figur 6: Placebogruppen 
Placebogrupp 
kvinnor n=5 
Män n=2 

Ålder Vikt 

Min. Värde 21,0 54,6 
Medelvärde 24,6 67,4 
Hög. Värde 27,0 77,7 
Medelvärde 
10RM 
Bänkpress 
 

Medelvärde 
10RM 
Benspark 

Medelvärde
1RM 
Bicepscurl 

45,7kg 33,1kg 12,1kg 
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4. Procedur 
 

4.1 Inför testerna 

 

Fp blev informerade via e-mail hur de skulle förbereda sig inför testerna. Informationen43 som 

gavs gällde i korta drag: 

• Reglering av kostintag.  

• Vilken tid innan testet mat får intas.  

• Hur fp får och inte får träna innan testet.  

• Hur fp bör sova inför test. 

 

4.2 Förtest (FT) 

 

FT började med att fp vägdes utan skor på en balansvåg (Lindells, Sweden), mättes med 

längdmeter av märket Seca. Därefter fick de värma upp 5 minuter på cykelergometer (Monark 

ergomedic 828e) med 50 w motstånd och kadens 50rpm. Tester utfördes där tl uppmätte fp:s 

10RM i bänkpress och benspark samt 1RM i bicepscurl. Fp fick värma upp efter egna 

preferenser inför varje övning. Den dynamiska bänkpressen genomfördes i en Smithmaskin 

(Cybex smith press). Bänkens position mättes och justerades så att den stod exakt likadant 

under alla tester. Fp uppmanades under FT att inta en bekväm position för utförandet av 

övningen. Stångpositionen och greppvidden noterades. Dessa mått användes sedan vid alla 

testtillfällen och alla set. Under testet låg deltagarna på rygg på en träningsbänk med fötterna i 

valfri position, dock samma vid varje test, och med huvud och stuss mot bänken. En repetition 

räknades som varje gång deltagarna förmådde sänka stången tills den vidrörde bröstet och 

pressa upp den igen tills det armarna är fullt sträckta. Det första försöket var 95-100 % av 

deras eget uppskattade 10RM. Därefter lades 2,5-5kg på eller av beroende på utfallet av 

tidigare set. Vilans längd var valfri mellan alla set dock max 5 minuter. För benspark 

användes maskin av märket Cybex, modell VR3 leg extension. Fp ombads att sätta sig i 

maskinen och den justerades efter fp: s dimensioner. Inställningarna antecknades och exakt 

samma inställningar användes under alla test. En repetition räknades från bottenläge där 

                                                 
43 bilaga 2 
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vikten precis friläggs från stöd till full extension i knäleden och tillbaka igen. Inför bicepscurl 

fick fp själva välja att genom alla tester under experimentets gång utföra momentet med 

uteslutande höger eller vänster arm. Momentet genomfördes med vald arm genom FT, T1 & 

T2. Fp stod med stussen, huvudet, hälarna och den arbetande armens armbåge dikt an mot en 

vägg. Tl informerade försökspersonen att varken stussen, huvudet, hälarna eller armbågen 

fick lämna väggen under arbetsmomentet. En korrekt utförd repetition av bicepscurl var när 

deltagaren förmådde lyfta hanteln från rak arm förbi 90 graders vinkel i armbågsleden. 

Hanteln hölls med s.k. hammargrepp. 

 

 

 

 
Figur 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.3 T1 & T2 

 

T1 skedde minst 48 timmar efter FT. Då T1 var över gavs en muntlig genomgång av vad fp 

skulle genomföra tills T2 ägde rum. För att förtydliga och undvika missförstånd skickades den 

givna informationen likaså ut per e-post till samtliga deltagare. Efter T1 startade fp i båda 
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studiegrupperna sin supplementering och denna pågick i 14 dagar fram t.o.m. dagen innan T2. 

T2 genomfördes efter samma testprocedur som vid T1. 

 
 

 

4.3.1 Dynamisk bänkpress 
 

Uppvärmningen bestod av 1 set 10 rep på 7,5kg (endast stången utan extra vikter) och 2 set  8 

rep på 70 % av 10RM. 60 sekunders vila gavs mellan varje uppvärmningsset. Under vilan 

mellan seten sitter fp upp på bänken. En minut efter uppvärmning utfördes totalt 8 set. Först 4 

set 8 rep på 10RM med 3 minuters vila mellan varje set. Om fp inte klarade 8 rep noterades 

det. De fp som inte utfört 4set om 8 rep utförde samma antal repetitioner de fyra första seten 

vid T2 som i T1. Efter dessa fyra set vilade fp i 60 sekunder och vikten sänktes med 30 %. 4 

set till utmattning utfördes sedan med 60sekunders vila mellan varje set. Fp informerades när 

det var 15 sekunder kvar av vilotiden och instruerades då att börja göra sig redo för nästa set. 

Inför varje set fick fp 5 sekunders nedräkning. 

 

4.3.2 Dynamisk benextension  
 

Uppvärmningen bestod av 1 set 10 rep på 5kg och 2 set 8 repetitioner på 70 % av 10RM. 60 

sekunders vila gavs mellan varje uppvärmningsset. Efter uppvärmning utfördes dynamisk 

benextension om totalt 8 set: Först 4 set 8 rep på 100 % av 10RM med 3 minuters vila mellan 

varje set. Antal avklarade repetitioner registrerades och de fp som inte utfört 4 set om 8 

repetitioner utförde samma antal repetitioner på de fyra första seten vid T2 som T1. Därefter 

vilade fp i 60 sekunder och vikten sänktes med 30 %. 4 set till utmattning utfördes sedan med 

60 sekunders vila mellan varje set. Under vilan satt fp stilla i maskinen och endast fötterna 

fick lossas ur sitt läge. Fp informerades när det var 15 sekunder kvar av vilotiden och 

instruerades då att börja göra sig redo för nästa set. Inför varje set fick fp 5 sekunders 

nedräkning. 
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4.3.3 Isometrisk Bicepsflektion 
 

Som uppvärmning av muskeln genomförde deltagarna bicepscurl med hantel av samma sort 

som den för det isometriska testet och detta i 2 set 10 rep på ca 50 % av 1RM med 60 

sekunders vila mellan seten. Hantlarna som användes fanns i viktintervall om 2,5kg. Efter 

avslutad uppvärmning genomfördes isometrisk bicepsflektion om 4 set till utmattning på ca 

80 % 1RM. Fp ställde sig i anmanad position och fick hanteln räckt till sig. Tidtagningen 

började när tl släppte hanteln och fp hade armen i 90graders vinkel. Denna vinkel skulle 

bibehållas så länge som möjligt. Tl gav muntliga varningar om vinkeln ändrades eller om 

armbågen tappade kontakten med väggen. Om inte fp klarade att återjustera till ursprungsläge 

stoppades klockan och setet var över. 60 sekunders vila gavs mellan varje set, inga töjningar 

eller skakningar tilläts och fp stod kvar i samma position mot väggen. Jämförelsetalet är tiden 

för varje isometrisk bicepsflektion. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(T2 är identiskt med T1 förutom att det saknar punkt 12.)  
 
 
 
 

Figur 8 
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4.4 Supplementering 

 

Supplementeringen avsåg antingen BA + kolhydrater (i form av dextros), eller endast 

kolhydrater (placebo) 14 dagar i följd där den sista dosen skulle intas dagen innan T2 

genomfördes. Detta för att eventuell akut effekt av BA inte skulle påverka testresultatet. Att 

BA blandades med kolhydrater var för att dölja eventuell smak och för att få placebo och BA 

likvärdiga i smak, konsistens och utseende. Storleken på dagsdos BA var 6g då den mängden 

har visat sig höja karnosinnivåerna över basnivå.44,45 Det BA som användes var Beta Alanin 

300g av märket Fairing. Detta märke valdes framför andra då Fairing erbjuder analyscertifikat 

av försändelsen.46 BA vägdes och förpackades i portionspåsar med 6g ± 0,05g i varje, 

tillsammans med 6g ± 0,5g kolhydrater. I placebogruppens portionspåsar packades 12g ± 

0,5g kolhydrater per styck. 14 dagsportionspåsar lades i en större förpackning. De större 

förpackningarna numrerades sedan av vår handledare som efter slumpgenerering antecknade 

vilket nummer som hörde till respektive försöksgrupp. Förpackningarna delades ut till fp med 

muntlig information om hur intaget skulle skötas: Supplementeringen skulle ske fyra gånger 

om dagen dvs. 1,5g BA och 1,5g kolhydrater  respektive 3g kolhydrater per tillfälle med 

minst 120 minuter mellan varje intag. Detta skulle tas i direkt anslutning till matintag för att 

minimera risk för de stickningar i huden som kan uppstå vid större momentana intag av BA47. 

Information gavs även om denna eventuella bieffekt vid den initiala kontakten med fp, 

återigen via skrift, mail48 och muntligt efter avklarat T1 innan supplementeringen påbörjades.  

 

4.5 Vetenskapsetik 

 

Innan studien startade upplystes alla deltagarna om att de och deras testresultat kommer 

behandlas anonymt och att endast tl kommer ha tillgång till dessa. Fp blev informerade vid ett 

flertal tillfällen om att de kunde kontakta tl när som helst vid frågor angående studien. 

Tl/författarna har följt vetenskapsrådets regler och rekommendationer i största möjliga mån i 

                                                 
44 Harris RC et.al. 2006 
45 Hill CA et.al. 
46 Bilaga 3 
47 Harris RC et.al. 2006 
48 bilaga 2 
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hänseende vad gäller annonsering, informering, dokumentering och deltagande för fp. Då 

studien inte har inkluderat klinisk behandlingsforskning och den inte på något vis kan anses 

etiskt tvivelaktig har författarna inte ansökt om etikprövning.  

 

 
5 Validitet och reliabilitet 
 

5.1 Validitet 

 

I detta experiment avsågs att mäta antalet skelettmuskelkontraktioner utförda under anaerob 

ämnesomsättning som i muskeln leder till bildning av mjölksyra. Det rör sig alltså om 

styrkeuthållighet. Wim Grooten,49 medicine doktor vid Karolinska institutet, definierar 

muskulär uthållighet som ”en muskel(grupp)s förmåga att bibehålla en statisk kontraktion 

eller att upprepa dynamiska kontraktioner under så lång tid som möjligt”. Vidare beskriver 

Grooten att vid belastning lägre än 50-60% av 1RM (15-17 reps) tränas uthålligheten. Då BA 

i stort marknadsförs gentemot styrketränande eftersträvades att skapa en mätsituation som 

efterliknar styrketräning där man tränar under intracellulär laktatbildning. Denna typ av 

styrketräning utförs ofta efter 3-4 set med tung belastning om ca 3-10 reps och man sänker då 

belastningen till ca 50 % av 1RM och genomför maximalt antal reps per set. ”De som tränar 

på medelhöga belastningar och tränar varje muskel i stor volym, exempelvis 15-20 set per 

muskel [...] Så gör ofta kroppsbyggare med syftet att skapa en fullständig uttröttning av 

muskeln”.50  Om BA har den effekt som den påstås ha på styrketräning bör testerna i detta 

experiment kunna påvisa det. Således har experimentet i detta hänseende hög validitet. 

Däremot är frågan om testerna egentligen mäter intracellulär mjölksyrabufferkapacitet. Det är 

lika stor chans att de mäter andra variabler såsom motivation, smärttålighet och/eller 

inlärningskapacitet51 eller kanske t.o.m. styrketränande GIH-studenters grad av 

undermedvetet underpresterande vid T1 för att sedan överträffa sig själva vid T2. 

”Muscle buffering capacity is increased by anaerobic training” skriver Costill & Wilmore  och 

menar att muskulär styrkeuthållighet uppnås genom anaerob träning på 30-80% av 1RM, 
                                                 
49 Grooten W, Kurs 2, Styrka och uthållighet test och träning (Karolinska institutet, Neurotec-institutionen, 
Sektionen för sjukgymnastik 1997), sid. 11 
50 Grooten W, sid. 27 
51 Ibid, sid. 13f 
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multipla antal set, 10-25 reps eller mer med en låg till mkt hög intensitet.52  Med vår hypotes 

som perspektiv bör detta experiment kunna anses ha en acceptabel validitet. Om man däremot 

granskar utförandet rent fysiologiskt/biomekaniskt bör validiteten anses som låg. Denna 

problematik behandlas vidare i kapitlen Diskussion och Framtida forskning i denna uppsats. 

  

5.2 Reliabilitet 

 

För att öka reliabiliteten i studien informerades alla deltagare skriftligen och muntligen om 

vikten att förbereda sig på samma sätt inför alla testerna. Detta i avseende på kost, träning och 

sömn.53 Tillika skickades, som tidigare nämnts, ett förtydligande om rutinerna kring 

supplementeringen till alla deltagare. Då fp i många fall kände till varandra uppmanades alla 

att inte jämföra substansen de blivit tilldelad med andras. Inför varje testillfälle kalibrerades 

vågen och ergometercykeln av tl och sadelhöjden justerades för varje fp så att samma höjd 

användes vid varje test. Att testerna låg på samma tidpunkt på dagen för varje fp 

eftersträvades i största möjliga mån. Vid alla testtillfällen kontrollerades att bänken vid 

Smithmaskinen var korrekt placerad samt att fp var positionerad och maskinerna inställda så 

som vid FT. Inför varje set mätte testledaren ut testpersonens greppbredd på stången för att 

säkerställa att samtliga set genomfördes med lika stor greppvidd som vid FT. Tillika 

standardiserades vilan mellan alla set. Tl gav inte feedback till och peppade inte fp under 

testerna baserat på farhågor om varianser i peppningen. Rörelsehastigheten för repetitionerna 

standardiserades ej. Detta för att alla fp var vana styrketränande och därför har olika teknik 

samt att experimentet strävade efter att efterlikna verkligheten i största mån. Testerna var 

utformade för att utföras till total utmattning - inte för att fp skulle klara av att hålla ett visst 

tempo. ”Reliabiliteten påverkas av standardiseringen av testet: ledvinkel, hastighet, 

momentarmar, trötthet, inlärning, feed-back, etc.”54I retrospektiv var valet att inte utföra 

repetitionerna i ett standardiserat tempo och att inte verbalt uppmuntra och motivera fp under 

testerna ödesdigra för reliabiliteten. Pga tidsbrist blev det i vissa fall så att samma tl inte 

kunde leda samma fp vid T1 & T2. Även detta har påverkat reliabiliteten negativt. Dessa 

brister vägs till viss del upp av att studien är randomiserad och dubbelblind. 

Reproducerbarheten bör vara hög men författarna har inte reliabilitetsprövat testerna. 

                                                 
52 Costill et.al. sid. 201ff 
53 bilaga 2 
54 Grooten W, sid. 12 
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Figur 9: Styrketest55 

 
Figur 9 illustrerar alla de variabler som komplicerar mätning av fysisk prestation hos 

människan. 

 

 

6 Databearbetning och Statistisk metod 
 
All databearbetning utfördes med dator och programmet Excel(© Microsoft). För att jämföra 

skillnaderna i förändring mellan grupperna (placebo och BA-gruppen) användes Students 

oparade t-test. Vid samtliga tester sattes den accepterade felmarginalen för att ökningen skulle 

anses signifikant till 5 %, således p< 0,05.  

 

6.1 Bortfallsanalys 

 

Av de 16 personer som genomgick FT var det 14 som genomförde studien. Detta innebar ett 

internt bortfall på 2 personer, en man, en kvinna. Bortfallet berodde på tidsbrist och var inte 

orsakat av obehag, skada eller oförmögenhet att genomföra testerna. 

 

                                                 
55 Ibid, sid. 12 
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7 Resultat 
 
Under denna resultabeskrivning benämns siffror som givits under T1 som ”före” och T2 

benämns som” efter”, detta för att öka förståelsen för diagrammen.  

 

7.1 Dynamisk bänkpress (Se figur 10) 

Här mättes det totala antalet repetitioner till uttröttning som fp utförde på 70 % av 10RM de 

fyra sista seten av åtta under testet. 3 av fp klarade inte av att utföra 8rep på de 4 första seten 

vid T1, dessa gjorde då exakt samma antal under de 4 första seten på T2. 

Ingen statistisk signifikant skillnad förelåg mellan grupperna vare sig efter T1 eller T2. 

Båda grupperna ökade sitt resultat signifikant vid T2. Placebogruppen med [medel (SD)] 35 

% (24) och BA-gruppen med 34 % (26). Mätt i repetitioner var det 14(8) för placebogruppen 

och 10(6) för BA-gruppen.  

 
Figur 10: Totalt antal repetitoner under fyra set 
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7.2 Dynamisk benextension (Se figur 11.) 

Även här mättes det totala antal repetitioner som fp gjorde under de fyra sista seten. 

Alla fp klarade 4set om 8repetitioner på de första 4 seten. 
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Ingen skillnad sågs mellan grupperna varken vid T1 eller T2. Båda grupperna ökade 

signifikant men ingen skillnad i ökning förelåg mellan placebogruppen och BA-gruppen. 

Ökningen i Placebogruppen var 28 % (24) och ökningen i BA-gruppen var 20 % (18). 

Ökningen i repetitioner blev 16(15) för placebogruppen och 10(10) för BA-gruppen. 
 
Figur 11: Totalt antal repetitioner under fyra set 

0

20

40

60

80

100

Före Efter

Placebo

BA

 

 

7.3 Statisk bicepsflektion (Se figur 12.) 

Här mättes den totala tid som fp presterade under fyra set. 

Under T1 presterade placebogruppen 133s (43), BA-gruppen i sin tur klarade 118s (21). Ingen 

signifikant skillnad förelåg mellan dessa grupper.  I båda grupperna sågs en viss icke-

signifikant ökning vid T2 där placebogruppen ökade något mer 8 % (14) gentemot BA-

gruppen 4 % (10), Detta motsvarar en ökning på 7(18) respektive 5(11) sekunder. 

Ingen signifikant ökning i någon av grupperna enligt Students t-test. 
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Figur 12: Antal sekunder under fyra set 
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7.4 Sammanfattning Resultat 

Våra resultat pekar entydigt på att ingen förändring av de parametrarna som mätts kan 

härledas till supplementeringen med BA. Ingen skillnad förelåg mellan placebogruppen och 

BA-gruppen vare sig i dynamisk uthållighet eller i statisk uthållighet.  

Vår slutsats är att ingen ergogen effekt uppnås vid sådana styrketräningsmoment som detta 

experiment prövat genom att supplementera 14 dagar med BA. 

 

 

8 Diskussion  
 

8.1Metoddiskussion 

 

De flesta studier som refererats till har använt en längre supplementeringsperiod med BA än 

vad författarna hade möjlighet att göra. Detta är en svaghet i detta experiment då nämnda 

studier har visat att karnosinnivåerna ökar med tid. Att önska skulle ha varit en lika lång 

supplementeringsperiod som i de studier där positiv effekt uppmätts. På detta vis skulle vi 

enklare kunnat ha diskuterat huruvida BA verkligen ger eller inte ger ergogen effekt vid 

styrketräning eller om det helt enkelt var så att metodfelen är den övervägande bristen. Med 
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facit i hand väcks frågan om det helt enkelt kan vara så att BA inte kan ge en ergogen effekt 

efter endast 2 veckors intag. 

Metoden som användes i denna studie för den isometriska bicepsflektionen är inte så vanligt 

förekommande bland andra redan gjorda studier och inga studier har mätt karnosinnivåerna i 

bicepsmuskulaturen efter supplementering med BA. Utförandet av bicepsflektionen har en del 

svagheter. Framför allt att hantlarna som användes endast fanns i vikter med 2,5kgs intervall. 

Detta gjorde att belastningen vi T1 och T2 inte motsvarade exakt 80% av 1RM för alla fp. 

Poängteras bör att samma vikt användes vid T1 och T2 och därav kan man fortfarande dra en 

slutsats om en eventuell förändring. En annan möjlig felkälla var att inga exakta vinklar 

mättes upp i armbågsleden under utförandet utan kontrollerades visuellt av tl vilket kan ha 

inneburit en skillnad i utförandet och vid vilken exakt tidpunkt övningen avbröts. Dock är det 

en stor styrka att denna övning är just isometrisk och att tiden är jämförelsetal. Detta bör väga 

upp bristerna som bänkpress- & benextensionsövningarna inbefattar d.v.s. det att inget givet 

tempo angavs för repetitionerna i dessa övningar. I benextensionen hade vi liknande problem 

då minsta stegring av vikten var 5 pounds (ca 2,25kg). Detta ger samma standardiseringsbrist 

som för bicepsflektionen. Alla belastningar vid testerna avrundades alltid nedåt om 

belastningen inte kunde motsvara exakt 80% av 10 eller 1RM.  Rörelsehastigheten för 

repetitionerna standardiserades inte då vi ville att FP skulle utföra seten till total utmattning 

och tränande kan ofta (författarna refererar till egna fleråriga erfarenheter av styrketräning och 

iaktagelser av andra utövare i olika träningssituationer inom olika idrotter) i slutet av ett set 

prestera några extra repetitioner med en sänkning av hastigheten. Detta tillvägagångssätt 

valdes för att det passade syftet och frågeställningarna bäst. 

 

 

8.2 Felkällor ”bias (eng.) snedvridning”56 

 

8.2.1 Musikbias 
Experimentet har utförts dels i LTIV och dels i gymet på Gymnastik & Idrottshögskolan 

Stockholm. I LTIV kan omgivningen anses varit standardiserad men då gymmet är öppet för 

andra studenter valde vi att inte styra den musik som spelades i musikanläggningen. Således 

                                                 
56 Györki I, Malmström S, Bonniers svenska ordbok 1 (Bonnier Fakta Bokförlag, Avesta 1985), ISBN 91-0-
048423-7 
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har fp genomfört testerna till olika musik för varje enskilt test. Detta kan möjligen ha påverkat 

motivation & inspiration hos fp. 

 

8.2.2 Omgivningsbias 
I gymmet har under experimentet befunnit sig olika många tränande, olika musik har spelats 

på olika volym. Flertalet distraktionsmoment har alltså funnits i omgivningen och dessa har 

inte kunnat standardiseras. 

 

8.2.3 Tidtagningsbias 
Naturligtvis kan tl ofrivilligt ha påverkat tidtagningsresultatet genom att trycka bråkdelen för 

tidigt eller för sent på tidtagarurets start-/stoppknapp. 

 

8.2.4 Temperaturbias 
Det fanns inte resurser att standardisera temperaturen i gymmet. Den bör dock inte ha varierat 

i sådan utsträckning att det påverkat resultatet i stort även om annan tränande i gymmet vid 

något tillfälle öppnat ytterdörren under pågående experiment. 

 

8.2.5 Tl-bias 
Tl’s humör kan ha varierat från dag till dag under experimentet. Av logistikskäl har inte heller 

alltid samma tl kunnat testa samma fp. Om hur detta kan ha påverkat testresultaten kan bara 

spekuleras. 

 

8.2.6 Teknikbias 
Fp har stor möjlighet att justera sin kropp så att vinkelutslag, vridmoment och yttre 

hävarmslängd påverkas utan att tl märker det. Med andra ord kan fp’s teknik ha förbättrats 

mellan testerna. Rörelseutslaget i övningarna kan ha varierat både intratest och intertest - 

kanske var det hos en individ en viss skillnad på rörelselängd mellan T1 & T2 i varje rep i 

bänkpress resp benspark. 

 

8.2.7 Doseringsgsbias 
Fp har inte fått BA-dos proportionerlig med kroppsmassan. 
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8.2.8 Social bias 
Fp har träffat varandra vid högskolan och kan ha pratat om studien med varandra och kanske 

t.o.m. jämfört supplement (pulvret) för att se om någon skillnad förelåg. Efter samtal med fp 

och efter avslutat experiment har det visat sig att många av de fp som trodde sig ha listat ut 

om de ätit BA eller placebo hade fel. 

 

8.2.9 Träningsbias 
Detta är en av de största felkällorna enligt författarna. Då fp’s träning under experimentet inte 

standardiserats utan de endast uppmanats att bibehålla samma träning kan de, medvetet eller 

undermedvetet, ha justerat sin träningsregim så att de skulle prestera bättre vid T2. Statistiskt 

hade detta spelat mindre roll om deltagarantalet varit 200 men endast 7 personer i vardera 

grupp ger denna bias stor tyngd. 

 

8.2.10 Kostbias 
Kostintaget har under experimentet varit individuellt och har inte dokumenterats, vi vet alltså 

inte om avvikelser har skett under studien jämfört med pre-studie. 

 

8.3 Pretest - retest 

I de flesta fysiologiska tester finner man en förbättring mellan förtest och eftertest som inte 

kan förklaras med de variabler som uppmätts. Tänkbara förklaringar är här inlärning (se 

teknikbias här ovan), ökad eller minskad grad av nervositet, det undermedvetna styr kroppen 

mot en förbättring vid eftertestet och/eller neuronal ökad kapacitet. Författarna har inte 

uppmätt hur stor denna tänkbara effekt är. Till detta hade behövts ytterligare en kontrollgrupp. 

Önskvärt hade även varit att alla fp dokumenterat sin träning med början en viss tid  innan 

samt under experimentet. I realiteten hade detta inneburit att fp fört träningsdagbok. 

8.4 Publikationsbias 

Författarna har strävat efter att undvika s.k. publikationsbias – alltså det faktum att en artikel 

med positivt resultat förmodligen har större värde, och läses av fler, än en artikel med negativt 

resultat. Därför har artiklar med positivt resultat större chans att komma med i t.ex. en 

vetenskaplig tidskrift. Det kan även tänkas att forskare tenderar att bara vilja publicera 

forskningsresultat av omvälvande, positiv karaktär. Dessa två tendenser har författarna försökt 
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motverka genom ett hårt självkritiskt förhållningssätt till arbetet och en öppenhet. Därav den 

ingående beskrivningen av olika bias. 

 

9. Resultatdiskussion 
 
Inga signifikanta skillnader i ökning mellan grupperna förelåg i någon övning.  

I flera fall ökade placebogruppen i högre utsträckning vilket främst beror på ett fåtal 

överpresterande individer. En indvid ökade till exempel från 22 till 41 repetitioner under fyra 

set, det motsvarar en 86 % ökning på två veckor med placebo.  

Att flera individer gjorde väldigt stora ökningar kan bero på att de vant sig vid testförfarandet 

och därför kan prestera bättre. Största delen av fp är GIH-studenter som är vana med den här 

sortens tester och de är medvetna om att de flesta visar förbättrat resultat vid eftertestet. Vi tl 

har även upplevt att de flesta fp var betydligt mer motiverade inför T2. Vi kan heller inte 

utesluta att supplementeringen i sig gett en rejäl förväntanseffekt inför T2. Det kan också vara 

så att fp brutit mot instruktionerna och tränat annorlunda under experimentets gång mot vad 

de gjort under de föregående 6 månaderna. Återigen vill vi påvisa behovet av träningsdagbok 

innan samt under experimentets gång. 

Då BA är föremål för en mängd medicinsk forskning inom flera olika områden och ingår i ett 

så stort spektrum av biokemiska processer i människokroppen är det rimligt att ställa frågan 

om forskning inom just detta smala område som denna uppsats presenterar är relevant utan att 

behandla andra aspekter av BA’s inverkan på människan. M.a.o. går det att studera just denna 

lilla del utan hänsyn till den växelverkan den rimligtvis bör ha med andra system och 

processer i kroppen? Det kan även vara andra mekanismer än just försurning av muskeln som 

förhindrar fortsatt arbete. Är det då logiskt att bara fokusera på BA’s inverkan på den 

intracellulära bas-syrabalansen? Kan det vara så att BA har en akut effekt på prestationen vid 

intag? Detta påstås i vissa produktbeskrivningar som riktas till styrketränande, men inga bevis 

för det påståendet är till dags dato kända av författarna. Då bufferkapaciteten i en muskel 

endast står för en mindre del bland alla de variabler som begränsar muskelns uthållighet vid 

högintensivt arbete och då karnosinet endast står för en väldigt liten del av själva 

bufferkapaciteten57 – är det då ens möjligt att kunna mäta BA: s inverkan på styrkeprestation?  

 

                                                 
57 Sahlin K, 1994, sid. 46ff 
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10. Framtida forskning 
 

Intressant vore att undersöka hur mycket karnosinnivåerna maximalt kan öka vid 

supplementering av BA eftersom man har sett 40 % på 4 veckor och upp till 80 % på 10 

veckor. Längre supplementeringsperioder än så är inte prövade. Att fastställa hur lång tid det 

dröjer innan nivåerna av karnosin återgår till basala nivåer, den så kallade washout perioden, 

skulle också vara intressant framförallt för att skapa crossover studier där alla deltagare fått 

både BA och placebo. Att se om större dagliga doser ger en snabbare ökning av 

karnosinnivåerna är också värt att undersöka och kan underlätta vid framtida forskning då 

kortare tid för supplementering då eventuellt skulle kunna användas. Fler framtida studier 

angående effekten av supplementering med BA behövs för att utforska i vilket syfte BA 

används bäst och även för att se huruvida en akut effekt föreligger vid intag. När existerande 

forskning har svårt att kunna visa samband mellan ökad bufferkapacitet och prestation samt 

med tanke på hur pass dyr och sofistikerad utrustning som skulle krävas för att härleda 

förändring i prestation till mängd BA och karnosin i muskelcellerna – är det då i nuläget 

ekonomiskt berättigat och/eller har det någon samhällsnytta att försöka verifiera eller 

falsifiera detta hypotetiska samband? Författarna till denna uppsats anser att detta arbete har 

resulterat i en fin pilotstudie inom området och att den bör kunna ligga till grund för mer 

djuplodande, bättre designade studier; Gör om gör rätt skulle man kunna sätta punkt med 

vilket vi också gör. 
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar: 
Ger Beta Alanin effekt på den dynamiska uthålligheten hos regelbundet styrketränande efter 
en 14 dagars uppladdningsperiod?  
Ger beta alanin effekt på uthålligheten vid statisk kontraktion hos regelbundet styrketränande 
efter en 14 dagars uppladdningsperiod? 
 
Ämnesord Synonymer 
Beta-alanine, exercise, supplementation, 
fatigue,  NOT disease, NOT syndrome 

 
 

  
Eftersom vår uppsats handlar om beta-alanin kopplat till uthållighet har vi valt dessa ord. 
Supplementation använde vi för att begränsa antalet sökresultat. Vi valde att ha med ”NOT 
disease” och ”NOT syndrome”  eftersom vi fick väldigt många träffar på studier om beta-
alanin kopplat till sjukdomar, syndrom och dysfunktion i kroppen.  
 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal 
relevanta 
träffar 

Pubmed 
 
 
 
 
 
 
Cochrane Library 
 
 
SportDiscus 
 
 
Google Scholar 
 
 
European 
bioinformatics 
institute 

Beta-alanine 
beta-alanine fatigue NOT disease 
beta-alanine fatigue NOT disease NOT 
syndrome 
beta alanine exercise 
Beta-alanine supplementation 
 
Beta-alanine exercise 
 
 
Beta-alanine 
 
 
beta-alanine exercise "beta-alanine " -disease 
–syndrome 
 
Beta-alanine 
 

4436 
9 
6 
 
16 
62  
 
  
3 
 
 
14 
 
 
132 
 
4762 

? 
2 
2 
 
4 
6 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
10 
 
 

 
KOMMENTARER:  
 
Det är relativt  lite forskning gjord inom det område vi valt att skriva om. Dock finns det 
relevanta artiklar som kommer att ligga till grund för vårt arbete.  
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Bilaga 2 
 
Du ska vara med i en studie som syftar till att undersöka Beta alaninets ergogena effekt. 
L-Alanin är en vanligt förekommande aminosyra och beta alanin (BA) är beta-varianten på 
denna dvs. att aminogruppen är bunden till beta-kolatomen istället. BA är inte dopingklassat. 
Beta alanin är säkert att supplementera med och den enda bieffekt som kan förekomma är 
stickningar i huden. Dessa förekommer endast vid högre doser och då tämligen sällan och är 
snabbt övergående. Teorin är att beta alanin ökar syntesen av karnosin i muskulaturen. 
Karnosin i sin tur ökar buffertkapaciteten i muskeln. Den dosering du kommer ta under denna 
studie är så planerad att risk för biverkningar är minimerad. Vi ser det som sannolikt att du 
inte kommer drabbas av biverkningar.De styrketester du kommer genomgå är: 
 
Förtest 
Uppvärmning 5 min, 10RM bänkpress, 10RM benspark och 1RM bicepscurl. Mellan förtest 
och test 1 ska minst 48 timmar förlöpa. 
 
Test 1 
5 min uppvärmning, 8 set bänkpress, 8 set benspark, 4 set isometrisk bicepscurl. Vid frukost 
dagen efter test1 inleds supplementeringen. 
 
Test 2 
Identiskt med test1. Utförs samma tid på dygnet som test 1 dagen efter avslutad 
supplementering. 
 
Vi ser helst att om du t.ex. gör test1 på måndagen kl 14 så önskar vi att du kan köra test 2 två 
veckor senare på tisdagen klockan 14. 
Din dagsdos är en påse med 12g supplement i pulverform. Du ska dela upp dosen på minst 
fyra tillfällen med minst 120 minuters mellanrum och alltid ta det tillsammans med mat (detta 
är viktigt då risken för biverkningar ökar vid tätare intag). Blanda ut pulvret i en deciliter 
vätska, förslagsvis saft och drick det i ett svep. Undvik ”småsmuttande” och blanda det inte i 
större mängder vätska. 
Placebo i detta fall är druvsocker och även BA kommer att vara utblandat med druvsocker. 
Du kommer inte att få reda på om du får placebo eller BA, studien är dubbelblind så vi vet 
inte heller. 
 
Förhållningsregler: 

• Inga ändringar i kost bör göras under periodens gång. 
• Träna inte dagen innan testtillfällena, Om du måste träna se till att du utför samma 

träning inför båda testerna. Vi ser dock helst att du avhåller dig helt. 
• Träna som vanligt, öka inte din dos träning och minska den inte heller. 
• Ät så snarlikt du kan inför alla testerna. 
• Undvik att äta 2 timmar innan testerna 
• Undvik Nikotin, Koffein och andra prestationshöjare 2timmar innan testerna 
• Börja absolut inte att supplementera med något annat preparat under periodens gång 
• Ta inte supplementet samma dag som test 2 
• Se till att få fullgod sömn inför alla tester 

 
Tack för att du ställer upp! Hälsningar Peter & Gustav 
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Bilaga 3 
 
 
Analyscertifikat på den batchen vi använt i vår studie. 
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