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Sammanfattning
Syfte med denna studie var att undersöka energiförbrukningen vid havspaddling.
Energiförbrukningen undersöktes i vila och vid två olika hastigheter (4 och 7 km/h), först med
en olastad och sedan med en lastad kajak (20 kg). Dessutom undersöktes hur det passiva
motståndet förändrades vid successivt ökad hastigheten.
Studien genomfördes i en försöksgrupp med jämn könsfördelning och med varierande ålder
och paddlingserfarenhet.
I studiens första del uppmättes försökspersonernas hjärtfrekvens i förhållande till syrgasupptag
och koldioxidproduktion vid en successivt ökad belastning i en kajakergometer. För varje
försöksperson kunde sedan en korrelationskurva beräknas mellan hjärtfrekvens och
syrgasupptag. Utifrån den hjärtfrekvens som sedan försökspersonen hade under paddlingen
kunde syrgasupptaget beräknas. Vid paddling med en olastad kajak och en hastighet av 4 km/h
beräknades syrgasupptaget till 5 ml/kg/min. Vid en hastighet 7 km/h så ökade syrgasupptaget
signifikant till 11.5 ml/kg/min (p< 0.05). Vid paddling med en lastad kajak så ökade
syrgasupptaget signifikant från 6,5 ml/kg/min vid 4 km/h till 14,5 ml/kg/min (p< 0.05) vid 7
km/h.
Om energiförbrukningen beräknas utifrån syrgasupptaget för en person på 75 kg skulle en
paddelhastighet på 4 km/h innebära en förbrukning på 458 kJ (107,4 kcal/h) med en olastad
kajak och 585 kJ (139.8 kcal/h) med en lastad kajak. Vid 7 km/h var motsvarande värden 1080
kJ (258 kcal/h) (olastad kajak) och 1350 kJ (322 kcal/h) (lastad kajak).
Det passiva motståndet ökade exponentiellt med ökad hastighet.
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Summary
The aim of this study was to examine energy consumption when sea kayaking. The energy
consumption was examined at rest and at two different speeds (4 and 7 km/h respectively),
first with an empty and then with a packed kayak (20 kg). Moreover, the kayaks’ passive drag
in the water was measured in order to examine how this was influenced by the speed through
the water. The study was implemented in a group of paddlers with even gender distribution
but with varying age and experience.
In the first part of the experiment, we measured the participants’ heart frequency, oxygen
uptake and carbon dioxide production during gradually increased work load in a
kayakergometer. For each test subject correlation curves were constructed from the recorded
heart rate and oxygen uptake. Based on the persons heart rate during paddling, oxygen uptake
was calculated using the individual regression equation which was calculated in the first part
of the experiment. When paddling at 4 km/h with an unpacked kayak, the oxygen uptake was
measured to 5 ml/kg/min. At 7 km/h, it increased significantly to 11.5 ml/kg/min (p< 0.05).
Paddling with a packed kayak oxygen consumption increased to 6.5 ml/kg/min at 4 km/h and
significantly to14.5 ml/kg/min at 7 km/h. If energy consumption is calculated on the basis of
oxygen uptake for a person weighing 75 kg, at 4 km/h this corresponds to a consumption of
450 kJ (107.4 kcal/h) when kayaking with an unpacked kayak and 585 kJ (139.8 kcal/h) with
a packed ditto. At 7 km/h, energy consumption was calculated to 1080 kJ (258 kcal/h) (empty
kayak) and 1350 kJ (322 kcal/h) (packed kayak). The passive drag increased exponentially
with increased speed.

Keywords:
Sea kayaking, metabolic cost, energy expenditure, oxygen consumption.
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:
:
:
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Adenosindifosfat
Adenosintrifosfat
Nicotinamide adenine dinucleotide
Reducerad NAD dvs. bärare av två elektroner
Flavin adenin dinukleotid
Reducerat FAD dvs. bärare av två elektroner
Joule
Newton
Newton meter
Calorie
Basal metabolic rate
Basal energy expenditure
Dietär termogenes
Thermic effekt of food
Termic effect of meal
Total energiförbrukning
Syreupptagning
Koldioxidproduktion
Respiratorisk kvot
Respiratory exchange ration
Hastighet
Energiförbrukning i förhållande till distans
Verkningsgrad
Motstånd
Luftmotstånd
Vindhastighet
Energiförbrukning beroende på luftmotstånd
Faktor som bestäms av area, en motståndskofficient och luftdensitet
Kajakens hastighet
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1. INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING
Det är idag svårt att undgå den debatt som råder i massmedia angående viktproblem och
riskerna med följdsjukdomar i anslutning till fetma. Antalet personer med övervikt har nästan
fördubblas under de senaste 20 åren och denna utveckling utgör ett allvarligt och stort
hälsoproblem hos den svenska befolkningen. Övervikt och fetma anses vara riskfaktorer för
ohälsa som t.ex. högt blodtryck, diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, ledbesvär och störningar av
det endokrina systemet (SBU 2002).
Fysisk aktivitet är en av de åtgärder som framförts som lämplig för att förebygga och lindra
fetmaepidemin eftersom en rad positiva effekter påvisats där bl.a. ökad energiförbrukning,
insulinkänslighet och psykologiskt välbefinnande utgör några exempel. Enligt
rekommendationer från statens folkhälsoinstitut bör någon form av fysisk aktivitet utföras
under minst 30 minuter per dag med måttlig intensitet, alternativt tre gånger i veckan om
träningen är högintensiv (Statens folkhälsoinstitut 2010).
En ökning av den fysiska aktivitet kan bestå av små livsstilsförändringar i vardagen där man
väljer trappan i stället för att ta hissen eller kortare promenader dvs. aktiviteter med lätt
ansträngningsgrad där den fysiska aktiviteten i sig inte kräver så stor ansträngning, men som
ändå har visat sig vara framgångsrik på längre sikt (Svantesson 2007).
Att välja en fritidsaktivitet som kräver en viss ansträngning kan också vara ett led i ett
förändrat beteende. Genom att utföra aktiviteter som känns stimulerande, kräver en viss fysisk
ansträngning och som samtidigt ger en ökad energiförbrukning kan nytta kombineras med
nöje. Här finns en rad exempel som trädgårdsarbete, golf, dans, promenader, cykling etc.
Havspaddling är ytterligare ett exempel på lågintensiv träning. Ett fritidsintresse som idag är
mycket populärt där fokus ligger på naturupplevelser och social samvaro. En verksamhet som
i rekreationssammanhang inte upplevs som träning eller tävling, utan ett sätt att möta en
annan natur och miljö som det är svårt att nå på något annat sätt. Hur mycket intresset för
havskajakpaddling har ökat är osäkert, men det finns idag gott om kajakuthyrare och det är
vanligt att se kajaker i skärgården, något som inte alls var en självklarhet för 20 – 30 år sedan.
Lättillgängligheten, närheten till naturen och insikten om att det är viktigt att röra på sig har
säkert bidragit till den ökade populariteten.
Det kan utifrån denna bakgrund vara intressant att studera de faktorer som styr
energiförbrukningen vid havspaddling utifrån två perspektiv. Det första perspektivet är att
belysa hur bra är denna motionsform är, sett utifrån energiförbrukningen, dvs. är det en
aktivitet som kan bidra till att motverka övervikt? Det andra perspektivet är dess motsats dvs.
att studera de faktorer som påverkar en havskajaks förflyttning i vatten med syfte att minska
energiförbrukningen. Finns det några vinster att göra för att bli en effektivare kanotist?
De undersökningar som finns är inriktade på tävlingspaddling som skiljer sig markant både
vad det gäller intensitet och utformning av kajaken.
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2 SYFTE
Undersöka energiförbrukningen vid paddling utifrån följande problemformuleringar;
 Hur stort är det passiva motståndet för en havskajak vid olika last och hastigheter?
 Vad är energiförbrukningen vid paddling av en olastad havskajak vid 4 respektive 7 km/h?
 Vad är energiförbrukningen vid paddling av en kajak med 20 kg last vid 4 respektive 7
km/h?

3 BAKGRUND
3:1 Energi
Energin i vår kropp har sitt ursprung från solen och finns lagrad i det vi äter i form av
kolhydrater, fett och proteiner. Våra celler kan dock inte utnyttja energin från våra
näringsämnen direkt utan måste först omvandla det till en ny energiform. I kroppen bryts
därför våra näringsämnen stegvis ner samtidigt som energin överflyttas till energirika
föreningar som cellen kan utnyttja, den viktigaste i form av adenosintrifosfat (ATP). ATP kan
i sin tur frigöra sin energi till cellens arbete genom att spjälka de energirika
fosfatbindningarna. ATP kan således brytas ner till adenosindifosfat (ADP) samtidigt som
energi frigörs i cellen.
Hur mycket energi som finns i olika näringsämnen varierar. Energitätast är fett där 1g fett
motsvarar 39 kJ (9,4 kcal), följt av kolhydrater och proteiner som båda ger cirka.17 kJ (4,1
kcal.) per gram. Våra huvudsakliga energikällor är fett och kolhydrater. Proteiner kan
utnyttjas som energi men utgör normalt en mindre del, men kan vid en längre tids svält
däremot vara en betydelsefull energikälla (McArdle & Katch 2001). Proteinomsättningen
kommer inte att beröras i arbetet eftersom det inte är vår huvudsakliga energikälla. Däremot
kommer glukos och fettmetabolismen kortfattat beskrivas nedan.
Kolhydratmetabolism
Glukos som transporteras in i cellen kan beroende på energibehovet antingen bilda glykogen,
ett sätt att lagra energi, eller brytas ner till koldioxid och vatten samtidigt som energi frigörs.
Nedbrytningen av glukos sker i två steg där det första steget sker i cellens cytoplasma och
innebär att en glukosmolekyl bryts ner till två molekyler pyruvat. Denna nedbrytning av
sockret kallas glykolys eller Embden-Meyerhof pathway. Vid nedbrytningen av glukos till
pyruvat bildas 2 ATP
Det andra steget innebär att pyruvat går in i cellens mitokondrier och bildar acetyl-coenzym
A. Tillsammans med oxalacetat kommer dessa att bilda citrat som i sin tur metaboliseras i ett
antal mellanled tills det åter bildats oxalacetat. Denna process som benämns citronsyracykeln
eller Krebs cykel och i samband med detta bildas 2 ATP.
I glykolysen och citronsyracykeln kommer det samtidigt att bildas 10 NADH och 2 FADH2
vilket skapar förutsättningar för bildandet av ytterligare ATP i ett antal efterföljande
reaktioner kring det inre membranet i mitokondrien, vilka går under namnet andningskedjan.
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I reaktionerna sker en oxidation av NADH och FADH2 till NAD+ och FAD samtidigt som det
bildas ATP. Elektronacceptorn i dessa reaktioner är syrgas som tillsammans med väte bildar
vatten. De ATP som bildats i andningskedjan tillsammans med de som bildats i glykolys och
citronsyracykel ger vid fullständig förbränning av en glukos molekyl 30 - 38 ATP.
Reaktionerna i citroncyracykeln fungerar inte vid syrebrist. Nedbrytningen av glukos till
pyruvat kan däremot ske både aerobt och anaerobt.
En kraftigt arbetande muskel där tillförseln av syre via hjärtkärlsystemet är otillräcklig leder
till anaerob glykolys och bildning av laktat (mjölksyra). En total anaerob förbränning av 1
glukosmolekyl till laktat kan ge 2 ATP men i praktiken bildas endast 1 – 1,2 ATP per
glukosmolekyl. Förklaringen är det låga pH som uppstår av laktatet vilket hämmar enzymer i
glykolysen. Det bildade laktatet kan senare omvandlas till pyruvat i levern, den så kallade
Cori cykeln.
Sambandet mellan syreupptag och energiproduktion kan utnyttjas för att mäta
energikonsumtionen i kroppen (se nedan) (McArdle & Katch 2001, Jakobsson & Zeidler
2006).

Fettmetamolismen
En annan viktig energikälla är fett som finns lagrat i vår fettvävnad som triglycerider. Under
inverkan av hormonet lipas spjälkas triglyceridmolekylen i glycerol och tre fettsyror. Från
fettcellen transporteras fettsyrorna till muskulaturen bundet till albumin där det åter kan lagras
som triglycerider eller metaboliseras för att frigöra energi. Fettsyrorna bryts ner successivt
med beta-oxidation och bidrar till bildning av acetyl-coenzym A och på samma sätt som i
glukosmetabolismen går acetyl-coenzym A in i citronsyracykeln varvid ATP bildas. I
jämförelse med glukos som genererar två stycken acetyl CoA ger tre stycken fettsyror med
vardera 16 kolatomer upphov till 24 stycken acetyl CoA, vilket förklarar varför fett är en
energirik förening. När fettsyrorna spjälkats från triglyceriden kvarstår den vattenlösliga
glycerolmolekylen som via blodet tas upp i levern där den kan fungera som prekursor för
glukoneogenes och bildandet glukos. Detta är en långsam process vilket gör att glycerol är en
dålig metod att ersätta glukos med vid fysisk aktivitet. Nedbrytningen av fett kan endast ske
aerobt (Marieb 2001, McArdle & Katch 2001, Jakobsson & Zeidler 2006).

Cellens energireserv och arbete
Kroppens förmåga att lagra ATP är liten och uppskattas till 80 – 100 g. vilket gör att denna
energikälla räcker under en mycket kort tid (sekunder). För att cellen skall fungera optimalt
krävs därför att det kontinuerligt sker en nyproduktion vilket styrs av balansen mellan ATP
och ADP i cellen. Den viktigaste energikällan för denna nybildning av ATP är glykogen och
fett, men en del kan också utvinnas genom att spjälka en fosfatjon från en annan energirik
struktur i cellen, kreatinfosfat som kan sägas fungera som en energibuffert i cellen.
I kroppens celler pågår kontinuerligt processer som kräver energi i form av ATP. Detta
biologiska arbete kan exempelvis vara förflyttning av joner över cellmembranet, kemiska
processer i cellen eller det som kanske är tydligast, mekaniskt arbete i form av muskelarbete
för att röra på våra extremiteter (Marieb 2001, McArdle & Katch 2001, Jakobsson & Zeidler
2006).
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Muskelarbete
När en muskel skall lyfta ett föremål en viss sträcka omvandlas en mängd energi till arbete.
Arbetet med att lyfta ett föremål är beroende av den kraft som behövs för att motverka
tyngden men också beroende på den sträcka som föremålet förflyttas uppåt dvs. arbetets
storlek står i relation till storlek på tyngden och lyfthöjden.
Inom fysiken definieras en joule (1 J ) som det arbete som utförs när kraften 1 newton (1 N)
verkar på en kropp under sträckan 1 meter, enheten blir newtonmeter (Nm) (Gullberg 1980). I
biologiska system sker energiöverföringar även i sammanhang där det inte går att prata om att
lyfta och förflytta. För att våra muskler skall kunna aktiveras krävs ATP oavsett om det är i
form av isometrisk eller isoton muskelkontraktion. Så även om det inte sker någon
muskelförkortning vid den isometriska kontraktionen så är det som sker i muskelcellen
likartad i båda fallen. Myosinet i muskelcellen kommer vid isometrisk muskelkontraktion att
binda till samma ställe på aktinet – muskelförkortningen slirar om det sägs lite förenklat
(Marieb 2001).
Parallellt med energienheten joule används kalori där 1 kalori (cal) är den energimängd som
går åt för att värma 1 gram vatten 1o C. Följaktligen är 1 kilokalori (kcal) den energi som går
åt för att för att höja temperaturen på 1 liter vatten med 10 C. För att omvandla kalorier till
joule multipliceras kalorivärdet med 4,18.
Enligt SI-systemet skall energi utryckas i J, men fortfarande lever dock kalorier kvar som en
enhet för energi (Abrahamsson 2006).
I forskningssammanhang används ofta syreupptagningsförmåga (ml kg-1 minut-1) för att
beskriva energiförbrukningen i samband med olika idrottsaktiviteter. För att kunna jämföra
olika resultat är många värden i detta arbete omvandlade till kJ. 1 liter syre motsvarar en
energiförbrukning på 20,6 kJ (se nedan). I arbetet finns också beräkningar på antal
kilokalorier (kcal) där faktorn 4,2 används för att omvandla kJ till kcal.

Energiförbrukning och basalmetabolism
För att upprätthålla kroppsvikten måste energiintaget balanseras med energiförbrukningen. Ett
ökat energiintag som inte är kopplat till en ökad energiförbrukning innebär att energin lagras
och kroppsvikten ökar. Hur mycket energi som en person förbrukar styrs av
basalmetabolismen, den dietära effekten och energiförbrukningen vid olika former av fysisk
aktivitet.
Basalmetabolism (Basal Metabolic Rate – BMR eller Basal Energy Expenditure - BEE) är
den energimängd som krävs för att vitala funktioner i kroppen skall kunna upprätthållas. Det
är den energi som konsumeras för att exempelvis vår andning, cirkulation, upprätthållande av
kroppstemperatur och för de kemiska reaktioner som ständigt sker i kroppen. BMR står i
relation till mängd och aktivitetsgrad hos kroppens cellmassa där muskelcellerna konsumerar
mer energi än fettceller. Det faktum att muskelmassan har stor betydelse förklarar varför
ålder, kön, kroppsvikt och kroppssammansättning är viktiga faktorer när det gäller
energiomsättningen.
Vid ökad ålder minskar muskelmassan och ersätts av fett och bindväv. Dessa förändringar i
muskelmassa och kroppssammansättning kan i viss mån påverkas av styrketräning som
stimulerar muskeltillväxt och minskar muskulaturens tillbakabildning.
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När det gäller könskillnader har kvinnor generellt mindre muskelmassa och större andel
fettvävnad än män, vilket gör att kvinnor generellt har lägre BMR än män. BMR följer linjärt
kroppsytan, en stor kroppsyta i förhållande till volymen kräver en högre BMR. Detta förklarar
skillnaderna i basalmetabolism mellan barn och vuxna. I jämförelse med vuxna har barn
större kroppsyta i förhållande till volym. Samtidigt är BMR uttryckt per kilogram kroppsvikt
hög för barn och ungdomar som befinner sig snabb tillväxt.
Förutom de faktorer som har att göra med förhållandet och storleken på olika vävnader i
kroppen så påverkas BMR av temperaturen, vissa hormoner och födotillgång. Vid ökad
kroppstemperatur accelererar enymreaktionerna i kroppen, vilket medför ett ökat
syrgasbehov. Detta kräver en ökad respiration som i kombination med förändrad
enzymaktivitet medför ett ökat energibehov.
Andra faktorer kan vara minskad omgivningstemperatur, förhöjda nivåer av hormoner som
adrenalin och thyroxin vilket ökar BMR. Svält minskar BMR på grund av att kroppsmassan
minskar och att metabolismen minskar generellt - kroppens celler går på ”sparlåga”.
BMR är det värde man mäter upp i vila efter ett antal timmars fasta, vid en rumstemperatur
som inte påverkar energiomsättningen. Energiomsättningen under dessa förutsättningar är hos
en vuxen person 4,2 – 4,9 kJ/min (1 – 1,2 kcal/min.) BMR uppmäts under vaket tillstånd och
är högre än den metabolism vi har under sömnen
Begreppet BMR skall inte förväxlas med vilometabolism. Vilometabolism mäts vanligen efter
30 minuters vila och 3-4 timmar efter en måltid (Berne et al 2004; Bellardini et al. 2009;
McArdle & Katch 2001; Levine 2005, Rundgren 1991, Abrahamsson 2006).
Skillnader mellan olika människors totala energiförbrukning beror oftast på mängden av
fysisk aktivitet, där mängden styrs av hur ofta, hur mycket och intensiteten av den aktivitet
som utförs. Förutom detta så påverkas också energiförbrukningen av kroppsmassa och
kondition. Större kroppsmassa ökar energiåtgången vid fysiskt arbete. En person som väger
50 kg och springer konsumerar ungefär 34,3 kJ (8,2 kilokalorier) per minut, medan en löpare
på 98 kg konsumerar ungefär dubbelt så mycket, 66,9 kJ (16 kilokalorier) per minut.
Oavsett ovanstående faktorer så ökar energiåtgången så fort vi rör på oss och fysisk aktivitet
behöver inte enbart vara det vi normalt förknippar med sport som simning, cykling eller
löpning. Även vardagliga aktiviteten som vi vanligtvis inte förknippar med träning är
intressant eftersom det är fråga om en lågintensiv form av motion som visserligen inte per
tidsenhet är energikrävande, men som vanligtvis utförs under en längre tid och som
därigenom blir viktig när det gäller den totala energiåtgången (Bellardini et al. 2009; McArdle
& Katch 2001; Levine 2005, Abrahamsson 2006).

Energiförbrukning och dietär termogenes
Dietär termogenes (DIT) (Thermic Effekt of Food – TEF, Termic Effekt of meal – TEM) är
den effekt vi får på energiomsättningen i samband med födointag. Födointag genererar ett
ökat arbete bl.a. i mag-tarmkanalen vilket kräver energi. Den dietära termogenesen varierar
beroende på måltidens storlek, energiinnehåll och sammansättning. Bland födoämnena har
fett minst effekt följt av kolhydrater. Störst effekt har proteiner. DIT definieras som ökningen
av energiförbrukning efter födointag jämfört med basalmetabolism, dividerat med måltidens
energiinnehåll (Berne et al 2004; Bellardini et al. 2009; McArdle & Katch 2001; Levine
2005).
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3:2 Olika sätt att mäta energiförbrukning
Direkt kalorimetri:
Direkt kalorimetri bygger på mätningar av den totala värme som kroppen avger. I en
välisolerad kammare får försökspersonen vistas i minst 24 timmar samtidigt som
värmeavgivningen registreras. Metoden är dyrbar och komplicerad och begränsar
försökspersonens möjlighet till olika typer av vardagliga aktiviteter. Ett alternativ är idag
kalorimeterdräkten. Principen är den samma, dräkten tar upp den kroppsvärme som avges till
vattnet som cirkulerar i dräkten och på så vis kan energiförbrukningen beräknas. Denna
utrustning gör det möjligt för försökspersonen att röra sig fritt, utföra olika aktiviteter, äta,
sova utan att detta påverkar mätningen. (Bellardini et al 2009; Hambraeus et al 1994, Levine
2005, Abrahamsson 2006 ).

Indirekt kalorimetri
En enklare metod för att mäta energikonsumtionen är att använda någon form av indirekt
kalorimetri. Ett exempel på sådan metodik bygger på att man mäter omsättningen av
syre/koldioxid vilket under vissa antaganden står i direkt relation till energiförbrukningen.
Den totala energiförbrukningen
vid olika former av fysisk aktivitet är beroende av både
aerob och anerob metabolism. Vid en ansträngningsgrad där energikonsumtionen täcks av
aerob metabolism blir
samma som syreupptagning
). Om däremot
ansträngningsgraden överskrider gränsen för syrgastillförseln i vävnaden uppstår syrebrist och
anaerob metabolism. Vid dessa situationer blir energikonsumtionen underskattat utifrån
syrgasupptaget eftersom energi omsatts i kroppen, men på bekostnad av en syreskuld i
kroppen.
Om energikonsumtionen täcks av anaerob metabolism kommer resultatet ge falskt för låga
värden.
Förhållandet mellan konsumtionen av syrgas och produktionen av koldioxid kallas
respiratorisk kvot (RQ) eller respiratory exchange ratio (RER).
Vid förbränningen är syrgaskonsumtionen proportionell mot mängden kol som ingår i
molekylen. Detta kan exemplifieras med glukos (C6H12O6) som vid förbränning konsumerar 6
syrgasmolekyler samtidigt som det produceras 6 koldioxidmolekyler, 6 vattenmolekyler och
32 molekyler ATP.
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + 32 ATP
Stökiometrin visar att konsumerad mängd syrgas är lika med mängden producerad koldioxid,
ett RQ - värde på 1,0.
RQ =

/

= 6 CO2/6 O2 = 1,0

Fettsyror innehåller förhållandevis fler kol och väteatomer i jämförelse med glukos (se ovan),
vilket gör att det konsumeras fler syrgasmolekyler vid nedbrytningen. Om palmitinsyra
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(C16H32O2) förbränns fullständigt går det åt 23 syrgasmolekyler samtidigt som det produceras
16 koldioxidmolekyler, 16 vattenmolekyler och 106 ATP.
C16H32O2 + 23 O2 → 16 CO2 + 106 ATP
Stökiometrin i detta fall visar att det går åt fler syrgasmolekyler än produceras koldioxid, ett
RQ - värde på 0,7 dvs. värde som är lägre än vid förbränning av kolhydrat.
RQ =

/

= 16 CO2/23 O2 = 0,7

Aminosyror blir på grund av dess kväveinnehåll aldrig helt oxiderat. En del av syre och kolet
utsöndras i urinen i form av urea och därför blir det komplicerat att beräkna förbränningen av
proteiner utifrån RQ-värdet. Efter korrektion beroende på förlusterna i urin beräknas den
respiratoriska kvoten vara 0,8 för proteiner.
Beroende på energisort varierar alltså syrgasförbrukningen men vid blandad diet anses ett
syrgasupptag på 1 liter syrgas motsvara en energiproduktion på 20,6 kJ. Detta kan ses som ett
ungefärligt värde eftersom det påverkas av RQ. Omräkningsfaktorn för 1 liter syrgas
motsvaras av 19,6 vid ett RQ på 0,71 till 21,1 vid ett RQ på 1,0 (Bellardini et al 2009; Levine
2005, Abrahamsson 2006, Wilmore et al 2008, di Prampero 1986).

Andra metoder för indirekt mätning av energiförbrukningen
Ett annat sätt att indirekt uppskatta energiförbrukningen är att mäta hjärtfrekvensen. För varje
person finns ett linjärt samband mellan hjärtfrekvensen och syrgaskonsumtionen vid aerobt
arbete. Detta gör det möjligt att relativt enkelt uppskatta energiförbrukningen under dessa
förhållanden. Tekniken är tilltalande när det finns svårigheter att direkt mäta
syrgaskonsumtionen. Dessutom är den billig och lätt att använda.
Förhållandet mellan pulsfrekvens och energiförbrukning är en vanlig funktion i moderna
pulsklockor där klockan automatiskt redovisar kaloriförbrukningen utifrån ovanstående
samband. Det förutsätter dock att ett antal felkällor kan uteslutas, av vilka några kortfattat
skall diskuteras nedan.
Inom forskning anses metoden ha begränsad tillförlitlighet på individnivå medan det finns
konsensus om att det är en tillförlitlig teknik för att studera energiförbrukningen på gruppnivå
(Ceesay et al 1989, Bellardini et al. 2009).
En förutsättning för att beräkna energiförbrukning utifrån hjärtfrekvensen är ett linjärt
samband och att den individuella variationen är känd. Detta har beskrivits av Bradfield (1971)
och innebär att ett förhållande beräknas mellan syrgasupptag och hjärtfrekvens för varje
försöksperson. För att undvika risken med en felaktig extrapolering utifrån hjärtfrekvensen lät
han försökspersonerna gå upp och ner på en ”step up” bräda för att på så sätt öka belastningen
samtidigt som syrgasupptaget mättes. Härigenom kunde sambandet mellan pulsfrekvens och
syrgasupptag för varje individ bestämmas vid olika belastning. Genom upprepade mätningar
kunde han beräkna ett starkt samband mellan hjärtfrekvens och syrgasupptag.
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Trots det starka sambandet mellan hjärtfrekvens och syrgasupptag kan beräkningen av
energiförbrukningen utifrån ovanstående samband bli felaktig. Christensen et al (1983) visade
att förhållandet kunde ändras från en dag till en annan trots likartade förhållanden. Detta
påverkar naturligtvis också metodens tillförlitlighet.
En annan faktor är att förhållandet mellan pulsfrekvens och energiförbrukning är specifik för
den fysiska aktivitet som utförs dvs. vilka muskelgrupper som används och om det är frågan
om statiskt eller dynamiskt arbete. Det innebär att det är viktigt med en hjärtfrekvenssyrgaskonsumtions korrelationskurva för just den aktuella fysiska aktivitet som skall
undersökas (Li et al 1993).
Vätskebalans och kroppstemperatur påverkar också tillförlitligheten. Redan på 60-talet kunde
forskning visa att svettning gav plasmaförluster och att detta påverkade cirkulationen vid
fysisk aktivitet. Saltin (1964) visade att vid submaximalt arbete minskade slagvolymen
samtidigt som hjärtfrekvensen ökade. Hjärtminutvolymen var relativt oförändrad.
Omgivningstemperaturen påverkar också hjärtfrekvensen. Om ett försök genomförs vid hög
lufttemperatur och där försökspersonen inte klarar att göra sig av med värmen kommer detta
att visa sig som en höjning av central kroppstemperatur. Vid samma belastning kommer
hjärtfrekvensen att vara högre vid ökad kroppstemperatur i jämförelse med normal temperatur
och med risk att energiförbrukningen övervärderas (González-Alonso et al 2000).
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3:3 Faktorer som styr energiförbrukningen vid paddling
När vi förflyttar oss oavsett om det sker genom gång, cykling eller paddling konsumeras en
viss mängd energi utöver det som sker i vila. Hur stor denna energiförbrukning är till stor del
beroende på transportsätt. Det finns ett starkt samband mellan prestationen vid en viss
aktivitet och energiförbrukningen
där
står i relation till hastighet och till distansen för
arbetet För att förflytta sig från en punkt till en annan på kortare tid kräver mer energi dvs.
eller den energiförbrukning som krävs kan beräknas ur produkten av hastigheten
och
energiförbrukningen för en viss sträcka
.

Så ökad hastighet innebär ökad energiförbrukning vid alla former av förflyttning så också när
det gäller transport i vatten. Den kraftigaste ökningen ses vid olika former av simning, men
energiförbrukningen ökar också vid kajak och rodd, där rodd är den vattensport som är
energisnålast.
Kajakens motstånd är en annan faktor som påverkar energiförbrukningen. Eftersom kajaken
befinner sig både i vatten och luft kommer båda medierna påverka energiförbrukningen
(betydelsen av vattenmotstånd och luftmotstånd kommer att behandlas separat nedan). Den
.
del av energin som krävs för att övervinna motståndet definieras i detta arbete som
För att övervinna motståndet aktiverar kanotisten den muskulatur som förflyttar paddeln i
vattnet men även andra muskelgrupper som exempelvis bålmuskulatur, för att kunna
upprätthålla en viss kroppshållning i kajaken. Ytterligare faktorer som styr
energiförbrukningen är kanotistens balans, paddellängd, hantering av kajak och paddeln. De
sistnämnda faktorerna kan sammanfattningsvis benämnas som båtkontroll och paddelteknik
vilka styrs av den tekniska skickligheten hos kanotisten. Detta påverkar i sin tur
verkningsgraden
, vilket inte är en oväsentlig del i den totala energiförbrukningen.
Eftersom motståndet
och verkningsgraden
är faktorer som styr C kan ett nytt
samband ställas upp för att beskriva energiförbrukningen i samband med paddling:

En tekniskt duktig kanotist med hög verkningsgrad förbrukar alltså mindre energi än en
mindre erfaren vid en given sträcka, medan ökad hastighet och motstånd bidrar till en ökad
energiförbrukning. För en ytterligare beskrivning av verkningsgraden, se (Pendergast et al
2003, Pendergast et al 2005).
och
I analogi med sambandet mellan energiförbrukning
, motsåndet
verkningsgrad
kan förutsättningarna för att upprätthålla en viss hastighet med kajaken
beskrivas på följande sätt:

(Di Prampero 1986, Pendergast et al 1989).
I litteraturen saknas uppgifter om många av de parametrar som styr energiförbrukningen när
det gäller havspaddling. Det finns dock undersökningar med andra kajaktyper. Pendergast et
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al (1989) studerade slalom och forskajaker där bl.a. kajakens passiva motstånd i vattnet
registrerades dvs. motståndet i vattnet när kajaken bogserades. I undersökningen ökade det
passiva motståndet exponentiellt när hastigheten ökade. Från cirka 5 N vid 1 m/sekund (3,6
km/h) till drygt 120 N vid 3 m/sekund (10.8 km/h). I undersökningen kunde ingen skillnad
uppmätas beroende på de olika kanotisternas vikt.
I samma undersökning fann man också att motståndet i vattnet är större vid paddling jämfört
med passiv bogsering. Intressant var att motståndet ökade mest i den grupp där deltagarna var
mindre erfarna.
I denna undersökning konstaterades också att verkningsgraden
ökade med hastigheten.
Syrgasförbrukningen för att paddla en given distans
ökade med hastigheten men där
var lägre bland de manliga elitpaddlarna i jämförelse med de oerfarna paddlarna dvs.
har
ett invers förhållande till paddelskicklighet. I undersökningen framgår det tydligt att
paddelskickligheten har stor betydelse för syrgasförbrukningen och
kunde skilja upp till
50 % mellan ovana och elitpaddlare.
Ett sätt att spara energi vid paddling är att lägga sig strategiskt i förhållande till en annan
kajak. Gray et al (1994) visade i en studie att det fanns flera fördelar med placera sig bakom
en annan kajak. Syrekonsumtion, hjärtfrekvens och lungventilation minskade i den grupp som
hade denna strategi.
Att energiförbrukningen påverkas av motståndet vid paddling visades också i en studie av
Pérez – Landaluce J et al (1998) som redovisade minskade energiförluster på 18 – 32 % för de
som väljer att ligga strax bakom framförvarande kajak.

Luftmotstånd
Energikonsumtionen vid paddling påverkas också av luftmotståndet. Luftmotståndet (Ra) är
proportionerlig mot kvadraten på vindhastigheten (V) men påverkas också av luftdensitet (se
nedan), en motståndskoefficient och den area som exponeras. De tre sistnämnda förhållandena
ingår i en faktor benämnd k och vi får:
Ra =
Motståndskoefficienten styrs av formen på objektet, i det här fallet kajaken tillsammans med
kanotisten. Luftdensiteten är proportionerlig mot barometertrycket, men påverkas också av
lufttemperaturen och luftfuktighet. Luftdensitetens påverkan av luftfuktigheten är mycket
liten vilket gör att vi kan bortse från detta.

16

För att övervinna luftmotståndet kommer kanotisten på en given sträcka förbruka en viss
mängd energi (CR). Detta är beroende av faktorerna för k, men också kanotistens skicklighet
eller verkningsgraden i paddlingen
. Ett nytt samband kan skrivas där k tillsammans med
bildar k’ dvs. k’ = k
CR = k’ V2
Om kanotisten rör sig framåt kommer hastigheten på kajaken bidra till ett visst luftmotstånd
och till den energi som förbrukas för att övervinna luftmotståndet. Om detta uttrycks i
förhållande till tid blir det CR multiplicerat med hastigheten på kajaken ( vilket är lika
med . Om hänsyn också tas till förhållandet mellan vindens infallsvinkel och kajakens
hastighet i färdriktningen (α) resulterar det i följande samband:
= k’
Om vi bortser från vindens påverkan och bara berör luftmotståndet vid en viss hastighet blir
vindhastigheten lika stor som hastigheten på kajaken
och följaktligen blir α = 0. Där
av får vi följande förenklade samband:
ER = k’ V3
De faktorer som återstår är luftdensitet, den area som exponeras, form på kajak eller objektet
(kajak och kanotist) och kanotistens skicklighet (mekanisk effektivitet) som tillsammans styr
energikonsumtionen i förhållande till vindhastighet (Prampero 1986).

Vattenmotstånd
Den del av kajaken som befinner i vattnet påverkas av fyra grundläggande krafter;
vattenmotståndet, drivkraften, tyngden och bärkraften (se figur 1). Bärkraften är lika med
vikten av det vatten som trängs undan av skrovet, kajakens deplacement. Detta balanserar
tyngden av kajaken och dess last m.a.o. den kraft som drar ekipaget nedåt i vattnet. Om
farkosten ligger still är dessa krafter lika.
Drivkraften får kajaken att röra sig framåt och alstras av paddelrörelsen i vattnet. Detta
motverkas i sin tur av motståndet i vattnet. Vid konstant hastighet balanseras drivkraften
framåt av motståndet. Alla ovanstående faktorer påverkar energiåtgången vid paddling.
En kajaks motstånd i vattnet påverkas av tyngden och genom att reducera denna minskas
motståndet. Vid kajakpaddling ökar motståndet när hastigheten ökar vilket har sin förklaring i
den energi som krävs för att trycka undan vattnet från skrovet och den vågbildning som bildas
i samband med detta – det så kallade vågbildningsmotståndet.
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Figur 1: En kajak som befinner sig i vattnet påverkas av fyra grundläggande krafter; drivkraften som för
kajaken framåt vilket motverkas av motståndet. Tyngden av kajaken, eller den kraft som för kajaken
nedåt i vattnet motverkas av bärkraften vilket är lika med kajakens deplacement.

Kajaken påverkas också av friktionsmotståndet, vilket orsakas av vattnets rörelse längs
skrovet. Ju större yta av skrovet som är i kontakt med vattnet ju större blir
friktionsmotståndet. En långsmal kajakform har större vattenyta i jämförelse med ett kort och
brett skrov. Det innebär att vågmotståndet minskar när smäckerheten på skrovet ökar
samtidigt som friktionsmotståndet ökar. En optimal skrovform blir därför en kompromiss där
man tar hänsyn och försöker minimera både våg och friktionsmotstånd.
Friktionsmotståndet orsakas av en tunn, viskös hinna längs skrovets gränsskikt. I detta
gränsskikt kan vattenflödet vara laminärt, ett stabilt flöde parallellt med skrovet. Vattenflödet
kan också vara turbulent, ett ostabilt flöde som består av kaotiskt flöde av småvågor. Det
laminära flödet kring skrovet innebär ett lägre friktionsmotstånd än ett turbulent flöde och
båda flödestyperna förekommer längs skrovet. När kajaken möter vattnet är det till början
laminärt men övergår relativt snart till att vara turbulent efter det passerat bogen. Om
övergången till turbulent flöde längs kajaken kan fördröjas minskar också motståndet i
vattnet.
Det finns olika sätt att minska det turbulenta flödet längs kajaken. Ett sätt är att förändra ytans
beskaffenhet. Det har visat sig att en slät vaxad yta inte alltid är den bästa för att minska
friktionsmotståndet. En skrovyta med fina spår < 80 µm (finare spår än i en gammal
grammofonskiva) längs flödesriktiningen för vattnet minskar friktionsmotståndet . Sådana
försök har genomförts inom roddidrotten där maxfarten ökade med 2 % (Abbot et al 1995).
Detta kan naturligtvis tyckas vara marginellt men inom tävlingsidrotten får det stor betydelse.
Vid vanlig rekreationspaddling kan det dock diskuterats hur stort värde detta har och om det
ens är märkbart.
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Energiförbrukning vid paddling med tävlingskajaker
Energiförbrukningen vid tävlingspaddling är ett område som undersökts i en rad arbeten.
Trots att förutsättningarna i många fall skiljer sig åt så kan det vara intressant att jämföra
rekreations- med tävlingsspaddling och därför redovisas några exempel nedan. På olika sätt
har energiförbrukningen beräknats. En metod innebär att låta försökspersonerna paddla i en
kajakergometer (se figur 2), i vilken försökspersonen ”torrpaddlar” med en stång som är
förbunden med ett reglerbart motstånd och på så vis efterliknas den normala paddlingen i
vatten (van Someren et al. 2000)

Figur 2: Bilden visar hur man mäter
syrgasupptaget i samband med paddling i
en kajakergometer.

En annan men kanske bättre metod har varit att direkt mäta syrgaskonsumtionen i samband
med paddlingen. Detta kräver dock en mer sofistikerad utrustning och det finns också ett
praktiskt problem att ha med sig dyrbar utrustning i kajaken. Risken att det blir blött och att
utrustningen tar skada är uppenbar.
Tesch (1976) studerade 6 kanotister bl.a. på ett 1000 m lopp och uppmätte ett medelvärde på
syrgasupptag till 4,7 l/min. Senare upprepade Tesch (1983) försöken och studerade 6 stycken
elitkanotister och uppmätte ett syrgasupptag på 4,67 l/min.
När det gäller undersökningsresultaten i olika arbeten så redovisas inte energiförbrukningen
på samma sätt. Ibland har syrgasupptagningsförmågan per minut beräknas, i andra fall har
redovisningen av energikonsumtionen skett i kJ eller i kalorier/minut. I undersökningarna är
det vanligt att syrgasupptaget studerats på olika distanser. I detta arbete har jag valt att
jämföra med värdena på ett 1000 m lopp och en sammanställning redovisas i tabell 1. För att
ytterligare underlätta jämförelsen har jag också i vissa fall omvandlat resultaten till kJ och
kcal.
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Energiförbrukning vid paddling med andra kajaktyper
Ett fåtal arbeten har genomförts i vilka energiförbrukningen har undersökts med andra
kajaktyper än de som används i tävlingsidrotten. I vissa fall saknas också referenser till vilken
metod som använts. Havskajaken finns inte omnämnd i litteraturen och det är svårt att dra
paralleller från tävlingskajaken till havskajaken eftersom de i flera avseenden skiljer sig åt. Ett
exempel på detta är att havskajaken har en större volym där lastmöjligheter och stabilitet har
fått högre prioritet än hastighetsegenskaper.
I slutet på 20-talet publicerades en tysk undersökning där energiförbrukningen vid paddling
studerats. Vilken metod som använts framgår inte och referensen saknas, men resultatet finns
refererad i Durin och Passmore (1976). Denna undersökning visade en energiförbrukning på
12 - 29 kJ/min (3 – 7 kcal/min) vi paddling mellan 4,0 – 6,5 km h-1, vilket är en vanlig
hastighet vid rekreationspaddling.
I en annan undersökning studerades hawaiianska paddlare under en två dagarstur där en
hastighet uppmättes från 2 km h-1 vid kraftig motvind till 8 km h-1 med en medelhastighet på
5,9 km h-1. Medelenergiförbrukningen var under dessa förutsättningar 20 – 50 kJ/min (4,78 –
11,95 kcal) (Horwath & Finney 1969).
Pendergast et al, (1989) undersökte syrgaskonsumtionen vid paddling och uppmätte värden på
syrgasupptag som i medeltal låg på 2,8 l/min för kvinnor och 3,4 l/min för män vid en
hastighet som varierade mellan 7,6 – 8,6 km/h, vilket motsvarar en energiförbrukning på 57,7
- 70 kJ/min. (13,7 – 16,7 kcal/min)
Tabell 1: Sammanställning på
energiförbrukning vid
kajakpaddling.

Författare

Tesch et al. (1976)
Tesch (1983)

Kanotist

Energiförbrukning
kJ/min

4,0 - 6,5

12,0 - 29,0

2,9- 7,0

2,0 - 8,0

20,0 - 50,0

4,8 - 11,9

13,7 – 16,7

13,7 –
16,7

2

6
61

Horvath & Finney
(1969)
Pendergast et al 1989)

Syreupptagning
(l/min)

Kcal/min

1

Durin & Passmore
(1967)

1

Hastighet
(km/h)

4,7
4,672

7,6 – 8,6

2,8 – 3,4

Elit, 2 Kanotlopp på 1000 m
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4. METOD
4:1 Undersökningsgrupp
I detta arbete bestod undersökningsgruppen av 6 personer fördelade på 3 kvinnor och 3 män.
Åldern varierade från 27 – 61 år och vikten mellan 55 och 90 kg Ingen av deltagarna var
tävlingspaddlare (se tabell 2).
Tabell 2: Sammanställning av ålder, vikt och längd hos försökspersonerna.
Försöksperson
1 BJ
2. AJ
2. SJ
3. P-E
4. GB
5. LB

Kön
♂
♀
♀
♂
♀
♂

Ålder
61
55
27
43
50
51

Vikt
81
69
68
90
55
80

Längd
186
178
174
180
169
174

4:2 Urvalsförfarande
För att kunna genomföra arbetet tillfrågades medlemmar från Friluftsfrämjandet i Ljungskile
om medverkan i undersökningen. Deltagarna med varierande paddelerfarenhet valdes ut
utifrån ålder, kön med syfte att få stor åldersskillnad och jämn könsfördelning. Inga av
försökspersoner hade besvär från andning eller rörelseapparat, hjärta och
cirkulationsapparaten. Ingen stod på något läkemedel som kunde påverka försöksresultatet.

4:3 Försökets utformning
Försöken genomfördes med en havskajak av fabrikatet VKV Elite (Vituddens kanotvarv,
Västervik, Sverige).
Alla deltagare informerades noggrant om hur undersökningarna skulle genomföras
(se bilaga 1). Kända faktorer som kunde påverka hjärtfrekvens beaktades. Alla delmoment
genomfördes i bra väderlek med en vindhastighet som varierade mellan 3 – 4 m/sek (SMHI Landvetter). Alla deltagare hade ätit en lätt frukost senast två timmar före undersökningen.
Försöket genomfördes under låga paddelhastigheter där vi förutsatte laktatproduktionen inte
skulle påverka resultatet.
Följande delmoment studerades:
 Energiförbrukning vid en konstant hastighet på 4 respektive 6 km/h, olastad kajak.
 Energiförbrukning vid en konstant hastighet på 4 respektive 6 km/h, lastad kajak.
 Kajakens passiva motstånd.
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Studien genomfördes i tre försöksdelar där del 1 genomfördes inomhus som en förberedelse
för del 2. Del 1 och 2 genomfördes under en dag för alla deltagare förutom utomhusmomentet
(paddlingen) för två personer. Del 3 gjordes vid ett senare tillfälle.

Del 1, Kajakergonometer tester
Del 1 inleddes med att väga och mäta försökspersonerna. Försökspersonerna kopplades upp
för kontinuerlig mätning av hjärtfrekvensen via en Polarklocka (modell S810). Syrgasupptag
och koldioxidproduktion analyserades med hjälp av Douglassäck. För dessa analyser
användes syremätare OXI 340i /set och koldioxidmätare Normocap, Datex. Volymen på den
luft som utandades uppmättes med en gasmätare kalibrerad mot en elektronisk
luftvolymmätare. (Göteborgs gasverk). Vid tre tillfällen och under en fem minuters period
uppsamlades försökspersonens expirationsluft i Douglassäcken. Volym mättes och innehållet
av syrgas respektive koldioxid analyserades.
Det första försökstillfället där syrgasupptag och koldioxidproduktion uppmättes var efter det
att deltagarna vilat sittande inaktiva i kajakergometern i cirka 25 minuter.
Personen ombads sedan att ”paddla” med en bestämd paddelkadens. För att styra takten
användes en metronom placerad framför försökspersonen på paddelergometern. När
hjärtfrekvensen stabiliserat sig genomfördes den andra mätningen av syrgasupptag och
koldioxidproduktion. Belastningen ökades därefter på kajakergometern och när
hjärtfrekvensen återigen stabiliserat sig beräknades det tredje värdet för syrgasupptag och
koldioxidproduktion.

Del 2, Kajakpaddling
Deltagarna utrustades i tur och ordning med en Polar hjärtfrekvensmätare och fick sätta sig i
den kajak som användes i försöket. Först uppmättes hjärtfrekvensen när personen satt inaktiv i
kajaken. Därefter fick deltagarna under en fem minuters period paddla med en hastighet på 4
respektive 7 km/h. samtidigt som hjärtfrekvensen mättes. För att bestämma hastigheten
användes en GPS (Garmin GPSMAP 76)
Momentet repeterades men nu med en kajak som var lastad med 20 kg. Vikter i form av
sandsäckar placerades så att en jämn belastning skapades mellan för- och akterskott. Vikten
var tänkt som en motsvarighet till packningen som krävs för en veckotur med kajak.

Del 3, Passiv kraft
I den tredje försöksdelen uppmättes det passiva motståndet i vattnet för den kajakmodell som
användes i försöket. Kajaken med en passiv person bogserades i en bestämd hastighet genom
vattnet.
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Belastningen uppmättes genom att bogseringslinan fick löpa genom ett block som i sin tur var
fastsatt i en brygga via en lastcell (TCA Vetek) kopplad till ett datainsamlingssystem (AD
Instruments PowerLab 26T) och en dator (se figur 4). För att mäta hastigheten användes en
GPS (Garmin GPSMAP 76).
Försöket upprepades tre gånger för hastighetsnivåer på cirka 3, 5 och 7 km/h. Delförsöket
gjordes med både olastad och lastad kajak där sandsäckar på sammanlagt 20 kg fördelade
jämt mellan för- och akterskott.
Vindhastigheten vid denna undersökning varierade mellan 3 – 4 m/s (Silva Watski
vindmätare)
Figur 3: Skissen visar principen för hur
kajaken bogserades i vattnet där
motståndet mättes upp via blocket och
den lastcell som var kopplad till denna.

4:4 Beräkningar och statistisk analys
För att kunna uppskatta syrgasupptaget vid paddlingen beräknades en regressionskurva från
syreupptagningsförmåga och hjärtfrekvens vid paddling i kajakergometern.
Regressionsvärden användes sedan för att utifrån hjärtfrekvensen vid paddlingen beräkna
syrgasupptaget.
För att beräkna statistisk signifikans användes datorprogrammet Statistical Package for the
Social Sciences – SPSS.
Försöksgruppen var liten och det är oklart om den var normalfördelad. Därför har de
statistiska beräkningarna gjorts med Wilcoxons teckenrangtest (Gellerstedt 2004).
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RESULTAT
Del 1, Hjärtfrekvens, syrgasupptag & koldioxidproduktion i förhållande till ökad
belastning
Alla resultaten för syreupptagning redovisas som medelvärden förutom diagram 9 där
försökspersonernas individuella syrgasupptag redovisats.

Figur 4: Medelvärden på
hjärtfrekvensen (slag/min) hos
försökspersonerna vid
successivt ökad belastning i
kajakergometern och som
standardavvikelsen för
medelfelet, SEM.

Hjärtfrekvens (slag/min)

Studiens första del genomfördes inomhus. Syftet var att undersöka försökspersonernas
syrgasupptag/koldioxidproduktion i förhållande till hjärtfrekvens. Genom att beräkna
pulsfrekvens i förhållande till syreupptagning och koldioxidproduktion vid tre nivåer av
belastning i en kajakergometer (se metod) kunde en individuell regressionslinje beräknas.
Medelvärdet för försökspersonerna hjärtfrekvens redovisas Figur 4.
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Figur 5: Medelvärdet
på syrgasupptag och
koldioxid- produktion
i (ml/kg/min.) och
som standardavvikelsen för
medelfelet, SEM.
* Signifikant ökning i
jämförelse med vila.
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Både syrgasupptag och koldioxidproduktionen ökade signifikant vid belastning i jämförelse
med vila (p < 0,05), se figur 5.
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Förhållandet mellan det ökade syrgasupptaget och koldioxidproduktionen genererade en
respiratorisk kvot på 0,96, 1,1 och 1,1 figur 6.

Figur 6: Medelvärdet på
respiratorisk kvot.
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Del 2, Syrgasupptag och energikonsumtion vid paddling av olastad respektive
lastad kajak

Figur 7: Medelvärdet på
syrgasupptag (ml/kg/min)
vid paddling i 4 och 7 km/h
med olastad kajak och som
standardavvikelsen för
medelfelet, SEM.
* = signifikant ökning i
förhållande till vila.
# = Signifikant ökning i
förhållande till 4 km/h.

Syrgasupptag (VO2)
ml/kg/min

Efter delförsök 1 där ett förhållande mellan syrgasupptag och hjärtfrekvens beräknats inleddes
paddlingen. Försökspersonerna fick i olika omgångar paddla i 4 km/h respektive 7 km/h med
både olastad och lastad kajak.
Från personernas hjärtfrekvens under paddlingen kunde ett individuellt syrgasupptag beräknas
utifrån den regressionsekvation som bestämts i den första delen av försöket. Ökad hastighet
med olastad kajak var förenat med ökat syrgasupptag som var signifikant mellan vila och 7
km/h och mellan 4 km/h och 7 km/h. (p< 0,05) Syrgasupptaget för de olika hastigheterna vid
paddling med en olastad kajak redovisas i figur 7.
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Vid paddling med lastad (20 kg) kajak ökade syrgasupptaget signifikant vid 4 km/h och 7
km/h i jämförelse med vila. Det var också en signifikant skillnad i syrgasupptag mellan 4 och
7 km/h (p<0.05). Syrgasupptaget för de olika hastigheterna vid paddling med en lastad kajak
redovisas i figur 8.
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Figur 8: Medelvärdet
på syrgasupptag
(ml/kg/min) vid
paddling med en lastad
kajak med 20 kg och
som standardavvikelsen
för medelvärdet, SEM.
* = signifikant ökning i
förhållande till vila.
# = Signifikant ökning i
förhållande till 4 km/h.

Syrgasupptag (VO2) ml/kg/min

Det var ingen signifikant skillnad i syrgasupptag mellan olastad och lastad kajak vare sig vid
4 eller 7 km/h.
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Vid omräkning av syreupptaget till kJ får man vid paddling av olastad kajak i 7 km/h en
energikonsumtion på 0,24 kJ/kg/min. Motsvarande värde för paddling av lastad kajak i 7 km/h
är 0,3 kJ/kg/min. För en 75 kg man motsvarar detta en energikonsumtion på 18 respektive
22,5 kJ/min se figur 9 . I figur 10 och 11 redovisas motsvarande resultat som kcal/min. och
kcal/h.
Försöket visar att både hastighet (olastad kajak) och ökad kajakvikt ökar energikonsumtionen.
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Energiförbrukning (kJ/min)

Figur 9: Medelvärdet på
energiförbrukning (kJ/min) vid
paddling i olika hastigheter hos
en person som väger 75 Kg.
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6

Energiförbrukning
(kcal/min)

Figur 10: Medelvärdet på energiförbrukning
(kcal/min) vid
paddling i olika
hastigheter hos en
person som väger 75
Kg.
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Figur 11: Medelvärdet
på energiförbrukning
(kcal/h) hos en 75 kg
person vid paddling.
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Vid jämförelse av syrgasupptaget i försöksgruppen fann vi en stor spridning vid paddlingen i
4 respektive 7 km/h (figur 12). Anledningen till spridningen kunde inte förklaras med
könsskillnader (se vidare i diskussion).
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Syreupptagning (VO2) ml/kg/min

Figur 12: Individuell syreupptagning
(ml/kg/min) hos försökspersonerna vid
paddling med en olastad kajak.
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Del 3 Motstånd i vatten
I den tredje delen av försöket uppmättes motståndet i vattnet genom att dra kajaken passivt
genom vattnet. Kajaken med en paddlare drogs genom vattnet i olika hastigheter, dels olastad
dels lastad med 20 kg fördelade mellan för och akterskott. I försöket ökade motståndet i ett
icke linjärt förhållande till hastigheten för både lastad och olastad kajak. Det var ingen
signifikant skillnad i motstånd mellan lastad och olastad kajak.
Figur 13: Motståndet i vattnet när kajaken
dras passivt vid olika hastigheter och
belastning på 20 kg fördelade jämt i kajaken.
Det var ingen signifikant skillnad mellan
lastad och olastad kajak.
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Tabell 3: Motståndet i vattnet med
olastad respektive lastad kajak i olika
hastigheter.

Km/h
3,2
4,6
5,5
7,2
9,3

Olastad kajak
Kraft N
7,9
14,4
17,8
32,3
75,3

Km/h
3,3
4,8
7,0

Lastad kajak
Kraft N
7,3
13,3
32,9
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DISKUSSION
Energiförbrukning vid havspaddling
Kanotsporten har utvecklats enormt de senaste årtiondena, från en enkel farkost som
eskimåerna hade för jakt och förflyttning till specialkajaker för en rad olika fritidsändamål.
Idag används inte en kajaktyp, utan varje gren av kanotsporten har sin typ av kajak. En gren
av kanotsportens utveckling är havspaddling, en paddlingsform som idag är mycket vanlig
under den varma årstiden.
Samtidigt har vi ett generellt problem i samhället på grund av att vi rör på oss för lite, vilket
ökar risken för övervikt och följdsjukdomar i anslutning till detta. Det var utifrån dessa fakta
spännande att studera de faktorer som styr energiförbrukning och hur stor denna är vid vanlig
havspaddling. Hur effektivt är det att paddla om syftet är att ”bränna kalorier”? Det är också
intressant i detta sammanhang att jämföra energiförbrukningen vid havspaddling med några
andra vanliga motionsformer.
Denna studie skall ses som en pilotstudie och tillhör ett fåtal arbeten som är gjorda där
energiåtgången är undersökt vid vanlig rekreationspaddling med havskajak. Tidigare
uppgifter på energiåtgången vid kajak är hämtade från arbeten med andra kajaker eller där
kajaktypen inte beskrivits närmare i referensen. Däremot finns det ett flertal undersökningar
som studerat energiförbrukningen vid kajakpaddling i tävlingssammanhang. Resultatet av
dessa studier speglar dock paddling under relativt korta tider och med högt tempo, vilket
också ger en hög energiförbrukning. Detta medför att dessa resultat inte blir överförbara till
rekreationspaddling (se tabell 1, sid. 20).
Tidigare forskning där energiförbrukning vid ”vanlig” kajakpaddling studerats kan
exemplifieras med arbeten utförda av Durnin och Passmore (1976). I denna studie redovisades
en energiförbrukningen på 12 - 29 kJ/min. I arbetet framgår det dock inte vilken kajaktyp som
används och där hastigheten visserligen var lite lägre än denna studie, men vid hastigheter
som är vanliga vid rekreationspaddling.
I ett annat arbete av Horwath och Finney (1969) där en grupp hawaiianska paddlare
studerades, visades att energiförbrukningen var mellan 20 och 50 kJ/min. Hastigheten
varierade i denna studie mellan 2 (kraftig motvind) och 8 km/h med en medelhastighet på 5,9
km/h. Inte heller i denna studie angavs kajaktyp.
I denna undersökning uppmättes energiförbrukningen till 0,24 kJ/kg/min vid paddling i 7km/h
med en olastad kajak. Motsvarande värde för paddling av lastad kajak i 7 km/h är 0,3
kJ/kg/min. För en 75 kg man motsvarar detta en energiförbrukning på 18 kJ/min vid paddling
av en olastad kajak och 22,5 kJ/min vid paddling av en lastad kajak.
Jämförs dessa resultat med den energiförbrukning som Horwath och Finney (1969) fann hos
hawaiianska paddlare så var deras energiförbrukning högre, vilket säkert kan förklaras med
den kraftiga motvinden som rådde vid undersökningstillfället.
I Horwath och Finneys (1969) arbete hade också en något högre energiförbrukning beräknats i
jämförelse med detta arbete. En faktor som kan påverka resultatet är den kajaktyp som
studerats. Båda studierna är gamla och det har hänt mycket på kajakutveckling på de senaste
åren, vilket kortfattat berördes inledningsvis. Jämförelsen stöder dock resultatet i denna
undersökning och det finns goda grunder för att energiförbrukningen vid havspaddling ligger
på de nivåer som uppmätts i denna studie.
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Faktorer som påverkar energiförbrukningen vid paddling
Den stora variationen i energiförbrukningen vid kajakpaddling framgår tydligt av resultatet
från denna studie i jämförelse med energiförbrukningen vid tävlingspaddling. I Tesch et al.
(1976) undersökningar uppmättes ett syrgasupptag på 4,2 – 4,7 l/min vilket vid omräkning till
kJ skulle motsvara en energikonsumtion på 86,5 - 96,8 kJ/min.
Varför finns då dessa stora skillnader i energiförbrukning vid paddling? En hjälp för att
analysera detta kan vara att utgå från arbeten av Di Prampero (1986), Pendergast et al (1989)
och de faktorer som styr energiförbrukning dvs:

En av faktorerna som styr energiförbrukning är motståndet
, där vattenmotståndet är en
komponent. Det vattenmotstånd som kajaken möter bestäms i sin tur av friktion- och
vågbildningsmotstånd. Havskajakens utformning har inte hastighet som största prioritet.
Stabilitet och lastförmåga är viktigare, något som förmodligen ökar vågbildningsmotståndet i
vattnet.
Friktionsmotståndet påverkas bl.a. av ytan, där en större våt yta ger ett större motstånd i
vattnet enligt Abbot et al (1995). När en kajak belastas så ökar den våta ytan och därmed
friktionsmotståndet. Enligt Abbot et al 1995 påverkar hastigheten också motståndet i vattnet i
ett icke linjärt förhållande.
är ytterligare en komponent som påverkar energiförbrukningen. En hög
Verkningsgraden
verkningsgrad innebär en låg energiförbrukning vid en given sträcka. Vi kan förutsätta att
verkningsgraden
är hög hos tävlingskanotister i jämförelse med motionärer något som
styrkts av Pendergast et al (1989).
Vid en jämförelse mellan tävlingspaddling och havspaddling har kajakerna vid
tävlingspaddling egenskaper som minimerat
. Samtidigt är säkert den tekniska
skickligheten bättre, något som förbättrar
.
Det som återstår är hastigheten
vilket därför får ses som den viktigaste förklaringen till
den stora variationen i energiförbrukningen mellan tävlings- och havskajak. Samtidigt är
jämförelsen vilseledande eftersom energiförbrukningen som uppmätts i samband med
tävlingspaddling är gjord på relativt korta distanser under maximal hastighet. De arbeten som
studerat energiförbrukning vid rekreationspaddling är gjorda med betydligt lägre hastigheter
och som kan upprätthållas i ett antal timmar. Detta kan dock belysa betydelsen av hastigheten
och att detta är en viktig faktor för energiförbrukning. Detta styrks av Pendergast et al (1989)
som visade att syrgaskonsumtionen ökade i ett icke linjärt förhållande till hastigheten.
I denna undersökning kunde vi registrera skillnader i
. Vid ökad hastighet registrerades ett
ökat motstånd, vilket bör vara en delkomponent till den ökade energikonsumtionen när
hastigheten förändrades från 4 till 7 km/h. Det är också troligt att energiförbrukningen ökade
vid paddling med lastad kajak. I detta arbete kunde dock inga signifikanta skillnader beräknas
mellan olastad och lastad kajak, vilket kan förklaras av den lilla försöksgruppen. Vi kunde
inte heller mäta något ökat motstånd när kajaken belastades med 20 kg extra. Detta är något
som inte heller Pendergast et al (1989) lyckats registrera. En rimlig förklaring till att vi inte
kunnat fånga skillnaderna i motstånd bör vara att mätutrustningen inte varit tillräckligt
känslig.
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Det finns indikationer på att vi registrerat skillnader i
På grund av få deltagare i försöket
är det svårt att dra några slutsatser, men de kanotister som hade flest kajaktimmar bakom sig
hade lägsta syrgasförbrukningen.
Energiförbrukning vid havspaddling i jämförelse med andra idrotter
Hur står sig då paddling i jämförelse med andra idrotter? Enligt denna undersökning ligger
syrgasupptaget vid havspaddling på drygt 14,5 ml kg-1 min-1 vid en hastighet på 7 km/h och
med 20 kg last, vilket motsvarar en energiförbrukning på 22,5 kJ/min eller 5,4 kcal/min hos
en person som väger 75 kg. Detta kan jämföras med Waters et al (1988) som hos vuxna
uppmätte en energiförbrukning vid gång (4,79 km/h) till 18,6 kJ eller 4,4 kcal/min. Det är
alltså något effektivare ur energförbrukningssynpunkt att paddla i jämförelse med att gå, men
skillnaderna är inte så stora.
Karlsson et al (1972) studerade syrgasupptaget i samband med löpning bland vältränade
elitidrottare och kunde registrera ett syrgasupptag mellan 67 – 71 ml kg-1 minut-1. Det
motsvarar en energiförbrukning på 1,38 kJ (0,33 kal) – 1,46 kJ (0,35 kcal) kg-1 minut-1 . I
jämförelse med havspaddling i exemplet ovan blir energiförbrukningen hos en person som
väger 75 kg 103,5 kJ (24,8 kcal) – 109,7 kJ (26,2 kcal) minut vid löpning. Hastigheten var vid
dessa försök 20 km/h, vilket är en ganska hög hastighet. Hos medelmotionären ligger säkert
dessa siffror något lägre.
En annan motionsform som blivit vanlig på gym och olika träningsanläggningar är det som
kallas spinning. Vid denna motionsform har en syreupptagning mätts upp i medel till 32,9 ml
kg-1 minut-1 hos män och 30,9 ml kg-1 minut-1 hos kvinnor (Caria et al 2007). För en man som
väger 75 kg motsvara det en energiförbrukning på 50,8 kJ/min (12,2 kcal).
Ytterligare en fritidsaktivitet är dans där Blanksby & Reidy (1988) uppmätt en
syreupptagning hos män till 42,8 ± 5,7 ml kg-1 minut-1 i samband med modern dans (vals,
tango, foxtrot, quickstep och wienervals). Motsvarande värden för kvinnor var 34,7 ± 3,8 ml
kg-1 minut-1, vilket med samma beräkning som ovan skulle motsvara en energikonsumtion på
66,1 kJ/min. för män och 53,6 kJ/min för kvinnor.
Jämförs paddling med energikrävande sporter som löpning, spinning och dans blir
skillnaderna per tidsenhet påtagliga. Samtidigt bör det beaktas att det är aktiviteter som utövas
under en kortare period, åtminstone när det gäller löpning och spinning. Havspaddling sker
däremot ofta under en längre tid och ur ett helhetsperspektiv på energiförbrukning blir det
därmed intressant. En annan aspekt är att det kan vara tilltalande för målgrupper som inte är
intresserade av traditionella motionsformer. Havspaddling är i första hand en sysselsättning
för att ta sig ut i naturen. Att det samtidigt är en form av fysiska träningen är kanske inte lika
självklart.
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Svagheter i undersökningen
Syreupptaget varierade relativt mycket i försöksgruppen, något som kan förklaras med
skillnader i ålder, kön och paddelerfarenhet. I denna undersökning kunde inte könsskillnader
enbart förklara skillnaderna, även om kvinnorna generellt hade högre syreupptag i jämförelse
med männen. Männen hade i vila, vid paddling i 4 km/h och 7 km/h; 86, 45 respektive 64 %
av kvinnornas syrgasupptag. Eftersom hastigheten
varit densamma hos alla
försökspersoner bör skillnaderna finnas i motståndet vid paddlingen
eller i
verkningsgraden
. Motståndet är beroende av vattenmotståndet och luftmotståndet där
vattenmotståndet ökar med hastigheten, men är också beroende av skrovform och tyngd på
kajaken. Kvinnorna vägde i genomsnitt 64 kg i jämförelse med männens 83,7 kg, dvs.
tyngden på kajaken kan inte förklara de högre syrgasupptaget.
Vindmotståndet var den aktuella dagen likvärdigt för alla försökspersoner och alla paddlade i
samma kajak. Vi undersökte inte ytan ovanför vattnet där en större yta teoretiskt skulle kunna
påverka luftmotståndet. Förmodligen var inte denna skillnad så stor och det blir därför svårt
att hitta orsakerna till det högre syrgasupptaget på grund av variationer i motstånd
.
De försökspersoner som har flest ”kajaktimmar” bakom sig hade också lägst syrgasupptag
vilket kan förklara skillnader i verkningsgrad
och därmed skillnaderna i syreupptagning
och energiförbrukning
. Det är dock svårt att dra några slutsatser. Hade deltagarantalet
styrks
varit större hade detta möjligtvis framkommit bättre. Att det är en faktor som styr
av Pendergast et al (1989).
Att beräkna energiförbrukning utifrån hjärtfrekvens och beräknat syrgasupptag har sina risker
vilka diskuterades i bakgrunden där Bradfield (1971) påtalat vikten av att göra en individuell
beräkning av förhållandet mellan syrgasupptag och hjärtfrekvens. Trots detta kan
energiförbrukningen bli överskattad i denna studie på grund av hjärtfrekvens varit hög under
paddlingen. Deltagarna var visserligen vana paddlare men skillnader mellan olika kajaker kan
ha påverkat resultatet. Ovana med testkajaken och hur denna beter sig i vattnet kan ha
påverkat hjärtfrekvensen, vilket i sin tur påverkat beräkningen av syrgasupptag. Ett alternativ
hade varit att undersöka förhållandet mellan hjärtfrekvens och syrgasupptag vid vanlig
paddling och den kajak som användes i försöket. Tyvärr var inte detta tekniskt möjligt, men
det hade reducerat en felkälla, något som Li et al (1993) påtalat.
När belastningen ökar finns det en risk med att den anaeroba metabolismen får en allt större
roll, vilket gör att beräkningen på energiförbrukning utifrån syrgasupptaget blir underskattad.
I denna undersökning valde jag att inte mäta laktatnivåerna i blodet och förutsatte att denna
metabolism skulle vara mindre uttalad på grund av låga hastigheten på de olika försöken.
Trots detta kan jag inte bortse från detta i bedömningen av resultatet. I Pendergast (1989)
uppmättes ökade laktatnivåer vid en hastighet på cirka 7,9 km/h men förmodligen ökar
nivåerna långt tidigare. Det kan därför vara anledning till en viss försiktighet när det gäller
bedömningen av energiförbrukningen vid 7 km/h. Möjligtvis är den underskattad och risken
bör vara mest uttalad hos de försökspersoner som inte hade så stor paddelvana.
Syftet med det första delmomentet i studien var att beräkna förhållandet för varje
försökspersons syrgasupptag och hjärtfrekvens vid paddling i en kajakergometer. Ett problem
i samband med detta var att öka hjärtfrekvensen till en tillräcklig nivå hos försökspersonerna.
När sedan studien fortsatte med det andra delmomentet där försökspersonerna paddlade i 7
km/h med testkajaken var hjärtfrekvensen högre hos några försökspersoner än den
hjärtfrekvens de haft i kajakergometern.
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Detta medförde att energiberäkningen från denna del i försöket blir en aning osäkra, eftersom
jag på grund av detta var tvungen att extrapolera förhållandet mellan hjärtfrekvens och
syrgasupptag.

Konklusion
Studiens syfte var att undersöka energiförbrukningen vid vanlig rekreationspaddling. Det
visade sig som väntat att syrgasupptaget varierade inom försöksgruppen vilket i vissa delar
försvårade tolkningen. Samtidigt är detta intressant där det med all sannolikhet speglar den
variation som finns i gruppen ”vanliga” motionärer. Resultaten visar på skillnader, men också
likheter med tidigare studier där andra kajaktyper används.
Denna studie tyder på att paddling mycket väl kan vara ett alternativ till andra motionsformer
där gång är ett exempel. Havspaddling var förenat med högre energiförbrukning i jämförelse
med gång. Vid löpning och spinning är energiförbrukningen visserligen högre per tidsenhet,
men samtidigt bör det då beaktas att paddling är en fritidssysselsättning som vanligtvis utförs
under en längre tid. En paddeltur på två timmar motsvarar en timmes spinning samtidigt som
det ger en naturupplevelse som inte inomhusaktiviteten ger. Det är också en lågintensiv
träningsform som innehåller många andra positiva inslag, vilket gör att det sällan upplevs som
en träningsform, något som i sig kan vara ett värde för personer som har svårt att motivera sig
till fysisk träning. Det kan också anses vara en del i en förändrad livsstil där en fritidsaktivitet
kombinerar ett nöje, samtidigt som det är en lätt form av fysisk aktivitet.
Analysen av de faktorer som påverkar energikonsumtion vid havspaddling kan också göras ur
ett annat perspektiv, där syftet för kanotisten står i motsatsförhållande till motivet ovan d.v.s.
hur en kanotist kan spara på energin i samband med havspaddling, för att på så vis kunna öka
sin paddelsträcka under dagen och/eller vara mindre trött när målet är nått.
Denna studie tillsammans med Pendergast et al 1989 indikerar riskerna med en alltför
ambitiös farthållning. Vid ökad hastighet så ökar motståndet och därmed energiförbrukningen
i ett icke linjärt förhållande. Detta kan resultera i att krafterna tar slut fortare vilket kan få
konsekvenser vid turplaneringen.
Undersökningarna visar också att god paddelskicklighet positivt påverkade verkningsgraden.
Det finns således vinster att hämta genom att öva på den tekniska skickligheten. Genom att
hantera kajaken och paddeln på ett bättre sätt är det möjligt att minska energikonsumtionen
för en given sträcka.
Denna undersökning ger också en indikation om kajakens vikt och dess betydelse för
energikonsumtionen. För att underlätta paddlingen så kan det finnas vinster med att sträva
efter att ha en så lätt packning som möjligt i kajaken. En lätt packning kommer att minska
energiförbrukningen.

Framtida studier
I denna studie fann vi en skillnad i syrgasupptag mellan vana och mindre vana paddlare och
utifrån Pendergast et al 1989 hade det varit intressant att studera detta vidare. Hur stora
vinster finns det att göra genom att träna upp skickligheten hos kanotisten?
En vanlig diskussion bland kanotister är kajakens tröghet i vattnet.
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Metodiken för att mäta det passiva motståndet i denna studie fungerade relativt bra och det
hade varit intressant att studera detta närmare. Hur mycket påverkar havskajakens utformning
motståndet i vattnet och hur stor effekt får detta på energiförbrukning? Hur stor är skillnaden i
vattenmotståndet mellan havskajaker och tävlingskajaker?
Finns det vinster med att packa på ett visst sätt (fördelning i för- och akterskott) och hur
påverkar detta motståndet i vattnet och energiförbrukning?
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BILAGA 1
Lite information inför helgens övningar…….
Tack för att Du vill hjälpa till med att undersöka energikonsumtionen vid havspaddling. Utan
Din hjälp hade inte detta varit möjligt och jag skulle inte kunna slutföra mitt examensarbete.
Vi träffas vid Stora Delsjön och Näsets paddlarklubb (se karta) klockan 10.00 den
19 september.
Försöket är uppdelat i två delar. Den första delen sker inomhus där Du kommer att få
”torrpaddla” i en sk. kajakergometer. Den andra delen består av vanlig paddling på Stora
Delsjön.
Vi börjar förmodligen inomhus där vi undersöker syreupptagningsförmåga och hjärtfrekvens
vid successivt ökad belastning i en kajakergometer. Syftet med denna del är att skapa ett
förhållande mellan syreupptagningsförmåga och hjärtfrekvens för varje person. Denna del
förväntas ta en timme per person. Du får alltså förbereda Dig på lite väntan, så ta gärna med
något att göra mellan passen.
I den andra delen av undersökningen kommer vi att mäta Din hjärtfrekvens under vanlig
paddling. Du kommer att få paddla i olika hastigheter, med och utan packning (sandsäckar) i
kajaken. Via telefon kommer vi att instruera Dig om önskvärd hastighet och för detta har Du
en GPS till hjälp. Utifrån sambandet mellan hjärtfrekvens och syreupptagningsförmåga kan
sedan energiförbrukningen vid vanlig paddling beräknas.
Föra att inte frukosten skall inverka allt för mycket på testresultatet är det bra att Du på
lördagsmorgonen äter en ”lätt” frukost, senast 08.00. Det kommer att finnas smörgåsar och
dricka som Du kan äta mellan undersökningarna.
Om nu tekniken fungerar och vi har lite ”flyt” så kanske det inte blir en alltför lång dag. Jag
hoppas på att få bjuda på lite mat som tack för hjälpen när vi är klara.
Välkomna!!!!
Lennart Boman
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