
Abstrakt 

Syftet med studien var att studera energiåtgång och muskelaktivering vid gång, 
stavgång och gång med fjädrande stavar. Nio kvinnor och nio män med en 

medelålder av 42 år, deltog i studien. Hastigheten bestämdes individuellt så att 
belastningen vid gång motsvarade 65 % av energibehovet vid LT (lutning 7 %). 

LT fastställdes vid ett maxtest, via analys av andningsgaser med hjälp av en 
gasanalysator. Huvudtestet utfördes med 6-minuters pass för varje disciplin, där 
data samlades in den sista minuten. Mellan disciplinerna gavs 2-minuters vila för 

utrustningsbyte. Med fjädrande stavar uppmättes en ökad energiåtgång med 21,7 
%, jämfört med gång utan stavar, och 13,8 % i jämförelse med gång med vanliga 

stavar (P < 0,001). Vanlig stavgång jämfört med gång utan stavar gav ett ökat 
energibehov med 7 %, (P < 0,001), EMG-data från M. Triceps Brachii, visade 
ökad aktivitet vid gång med fjädrande stavar jämfört med vanlig gång och vanlig 

stavgång. (P < 0,05). Vanlig stavgång visade ökad aktivitet i M. Triceps Brachii, 
jämfört med vanlig gång (P < 0,05). Stavgång kan ge en ökad energiåtgång, och 

ökad aktivitet i armmuskler, jämfört med vanlig gång. Fjädrande stavar kan öka 
de effekterna. De individuella skillnaderna är dock stora. 

Nyckelord: Energiförbrukning, Motion, Natriumlaktat, Stavgång, Syreupptagning 
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Begrepp 

VE Volymen av utandningsgaserna. Mäts i volymenhet per tidsenhet. 

Vanligaste enheterna är [l·min-1] eller [ml·min-1]. 

VO2 Syreupptag - kroppens upptag av syre via andningen. Mäts i 

volymenhet per tidsenhet. Mätenheterna är [l·min-1] eller [ml·min-1]. 

VO2max Det maximala syreupptaget. Under stigande belastning stiger VO2, 

dock bildas trendbrott; en platå, strax innan utmattning. Här kan 

VO2max avläsas. Det finns olika definitioner med skilda 

tilläggskriterier för uppnått VO2max . 

Testvärde Kallas även VO2max relativt. Syreupptaget angett i milliliter per kilo 

kroppsvikt per minut [ml·kg-1
·min-1].  

VCO2 Kroppens koldioxidproduktion, mätt via andningsgaserna. Mäts i 

volymenhet per tidsenhet. Enheterna är [l·min-1] eller [ml·min-1]. 

LT Laktattröskeln. Vid belastningsökning ökar plötsligt laktatnivån i 

blodet snabbare än tidigare. Denna brytpunkt kallas laktattröskeln och 

anges som ett syreupptagsvärde. Vanligaste enheterna är [l·min-1] eller 

[ml·min-1]. 

RER Respiratory exchange ratio. VCO2 dividerat med VO2. Ett mått på 

substratanvändningen i arbetet. 

HR Antal hjärtslag per minut. 

RPE Rated Perceived Exertion, Borgskalan (Borg, 1962). En subjektiv 

skala som skattar ansträngning. Skalan är graderad från värdet 6 

(extremt lätt) till 20 (maximalt ansträngande). 

EMG Elektromyografi. Via elektroder mäts den elektriska spänningen i en 

muskel (Electromyography, 1945).  

RMS Root Mean Square, ett sätt att ge en storleksuppfattning av en, över 

tid, varierande signal. 
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Introduktion 

Då många människor har ett stillasittande arbetsliv, är fritiden viktig för att kunna 

aktivera sig fysiskt. Brist på tid är ett av de vanligaste upplevda hindren för 

människor att idka fysisk aktivitet (Sørensen & Gill, 2008). Efterfrågan på 

motionsformer som effektivt; på kort tid ger hög träningseffekt, är därför stor. 

Träningseffekt kan innebära olika påverkan på kroppen, bland dem kan t.ex. 

nämnas höjd energiförbrukning och ökad muskelaktivering. Att aktivera många 

muskelgrupper i kroppen kan få kroppen att göra av med mycket energi (Bergh, 

Kanstrup, & Ekblom, 1976). Om benaktivitet, som ofta används i olika 

motionsformer, kompletteras med aktivitet för armarna fås ett ökat energibehov, 

där hjärta och lungor kan ges en större belastning. Blodflödet till benen kommer 

vid höga belastningar fortfarande att vara störst till benen, men armarna står för ett 

behovstillskott (Calbet, o.a., 2007). När skelettmuskulaturen tränas, bibehålles 

dess styrka dessutom bättre. Helkroppsövningar är också av denna anledning 

synnerligen viktigt i en tillvaro där stillasittande kontorsarbete är vanligt. 

Stavgång (på engelska Nordic Walking) sägs ha utvecklats i Finland på 1960-

talet. Som motionsform har den de sista årtiondena blivit vanligare, och dess 

effekter gett upphov till ett antal vetenskapliga artiklar. Vad det gäller studier om 

skillnaden i energiförbrukning vid stavgång, gentemot gång utan stavar, har olika 

stor ökning av energiförbrukningen erhållits. Några värden som har uppnåtts är 7 

– 8 % högre VO2 förbrukning på vågrätt löpband med olika fastställda hastigheter 

2,1 m·s-1 respektive 1,8 m·s-1 (Schiffer, o.a., 2006). En studie har, vid vågrätt 

löpband och samma hastighet för alla deltagare har erhållit 12 % högre 

energiåtgång vid stavgång (Rodgers, Vanheest, & Schachter, 1995). På en 

utomhusbana, på en 1600 m lång sträcka har man, med egenvald hastighet fått 

resultatet 21 % ökning vid stavgång gentemot vanlig gång. (Church, Earnest, & 

Morss, 2002). På löpband har plant underlag med olika stavlängder gett siffror på 

mellan 54,2-65,2% ökning vid stavgång jämfört med vanlig gång (Hansen & 

Smith, 2009). 

Underlagets betydelse har visats i en studie där en bana av konstmaterial, gräs och 

asfalt användes (Schiffer, Knicker, Dannöhl, & Strüder, 2008).  
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En teori har presenterats gällande studiernas skilda resultat (Schiffer, o.a., 2006). 

Enligt Schiffer får försökspersoner, om de själva får välja sin hastighet i testerna 

via vanlig gång, en hastighet som är optimerad för just vanlig gång, men inte för 

stavgång. Gång skulle då kräva minimal energi och stavgång mer energi än vad 

som skulle ha varit fallet om hastigheten skulle vara optimerad för den 

disciplinen. 

Fjädrande stavar har studerats på horisontellt löpband, med egenvald hastighet, 

under 20 minuter. Detta har gett 22 % högre energiåtgång vid stavgång gentemot 

vanlig gång (Porcari, Hendrickson, Walker, Terry, & Walsko, 1997). 

De tidigare utförda studiernas skilda resultat, med avseende på 

energiförbrukningsökningen vid stavgång, gör ämnet intressant att utforska 

vidare. Fjädrande stavar är ett område där tidigare forskning varit sparsam, det 

kan därför vara intressant att studera även detta ämne vidare. 

Syfte 

Syftet med studien var att studera energiförbrukning och muskelaktivering i arm 

och ben, vid gång med en fjädrande stav jämfört med gång utan stav, och med en 

traditionell gåstav.  

Metod 

Försökspersoner 

Nio kvinnor och nio män (Medel ± SD: 42 ± 11 år, 171 ± 10 cm, 75 ± 12 kg) 

deltog frivilligt i studien. De rekryterades via muntligt spriden annonsering på ett 

antal arbetsplatser. Försökspersonerna (Fp) informerades muntligt och skriftligt 

om studiens upplägg, och gav sedan skriftigt ett hälsointyg och sitt informerade 

samtycke till att delta i studien. Försökspersonerna informerades om att de när 

som helst kunde avbryta sin studiemedverkan, utan att ange skäl. Studien följde 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2012). 
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Studiedesign 

I ett förtest fastställdes Fp:s LT och VO2max. Data från förtesten användes för att 

fastställa hastigheten i huvudtestet, varvid skillnaden i VO2 mellan gång utan 

stavar, gång med stavar och gång med fjädrande stavar uppmättes. 

Förtest 

Försökspersonernas längd och vikt uppmättes med hjälp av en våg SECA 704, 

(Medizinische Waagen und Messysteme seca gmbh & co. Kg, Hamburg, 

Tyskland) Analyserna av andningsgaser gjordes med hjälp av en Cosmed Quark 

CPET gasanalysator (Cosmed srl, Rom, Italien). Kalibrering skedde ca 20 min 

före försöket med hjälp av kalibreringsgas 16,0 % O2, 4,5 % CO2 (Air Liquide, 

Kungsängen, Sweden). Kalibrering av volymmätning gjordes med hjälp av Hans 

Rudolph kalibreringsspruta 3 liter (Hans Rudolph Inc. Shawnee, KS) 

Försökspersonerna fick före försöket en tillpassad ansiktsmask med ditsatt turbin 

med tillhörande nafionkabel. Masken anslöts till gasanalysatorn. Ett pulsband, 

tillhörande gasanalysatorn, sattes fast under bröstkrogen. Pulsbandet 

kommunicerade med gasanalysatorn via att av tillverkaren tillhandahållet 

interface. Deltagarna fick därefter utföra ett test till upplevd utmattning, enligt 

Bruceprotokollet (Bruce, 1972) på ett löpband Rodby RL 1602E (Rodby 

Innovation Ab, Vänge, Sverige). Under testet analyserades deltagarnas varje 

andetag med avseende på utandningsgaser gällande variablerna VE, VO2 och 

VCO2. HR uppmättes frekvent och RPE kontrollerades efter 2,5 min i varje 

belastningsfas. Analysatorns uppgivna värden för VO2, VCO2, RER, LT, VO2max 

och HR, sparades. 

Analysatorns grafer, som visade de utifrån utandningsgaserna automatiskt 

fastställda LT, synades. Graferna visade tre metoder: Ventilatory Equivalents 

method, Expiratory Fractions och V-slope. (Wasserman, Whipp, Koyal, & 

Beaver, 1973) (Reinhard, Müller, & Schmülling, 1979) (Beaver, Wasserman, & 

Whipp, 1986). Om analysatorn uppenbart misslyckats med att fastställa LT, 

gjordes detta manuellt, genom att betrakta graferna. Testledarens handledare fick 

därefter utöva en extra kontroll av korrektheten i den manuella avläsningen. 

VO2max, framräknat av analysatorn, noterades. 
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Huvudtest 

Redskap och utrustning 

Till disciplinen gång med fjädrande stav, användes staven BungyPumpTM Energy 

(Sports Progress Int. AB, Örnsköldsvik, Sverige). Staven mättes ha en slaglängd 

motsvarande 22 cm mellan viloläge och hoptryckt läge. För att trycka ihop staven 

helt krävdes en kraft om 60 N. Detta uppmättes genom att med ögonmått rikta och 

trycka ihop staven ortogonalt mot en kraftplatta AMTI Accupower (AMTI, 

Watertown, MA), ansluten till en dator med mjukvaran Accupower software. 

Stavarnas vikt mättes till 250 g för den vanliga staven och 420 g för den fjädrande 

staven. Som våg användes EKS 21 (EKS International SAS, Wittisheim, 

Frankrike) 

Fastställande av belastning 

Med data från förtestet fastställdes VO2 vid LT. Därefter räknades ett testvärde 

vid LT ut; VO2/personvikt [ml·kg-1
·min-1], för varje deltagare. 

En försöksperson med god träningsvana från längdåkning, med ett av 

försöksgruppens högsta testvärden vid LT, valdes ut. Denne fick i uppgift att 

medverka i en bedömning av en realistisk hastighet och lutning för huvudtesten. 

Belastningen med de olika typerna av stavar fick inte överstiga vad som kunde 

tänkas vara realistiskt för ett träningspass i stavgång (> 30 minuter). Hastigheten 

fick inte bli så hög att gången övergick i löpning; en fot skulle hela tiden vara i 

kontakt med underlaget under gången. Lutningen fastställdes till 7 %. 

VO2-värdena räknades om till energiförbrukning (E) i enheten kcal/min, med 

hjälp av formeln                        . 

Energiåtgången vid gång på löpband fastställdes via ekvationer från ACSM 

(American College of Sports Medicine, 2006). Det bestämdes att belastningen vid 

gång skulle ligga på 65 % av energiförbrukningen vid LT.  
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Utförande 

Försökspersonens vikt mättes varefter ytelektroder för EMG-mätning fästes på 

vänstra överarmens baksida (M. Triceps Brachii) och vänstra vaden (M. 

Gastrocnemius). Elektroderna anslöts till ett mätsystem, Musclelab 4020E 

ansluten till en dator med programvaran Musclelab v8.16 (Ergotest Innovation a.s. 

Porsgrunn, Norge). Mjukvaran omvandlade elektrodsignalerna till EMG RMS 

normalisering. Samplingsfrekvensen var 100 Hz. Försökspersonerna fick göra en 

normalisering av signalerna från de båda elektroderna. Detta skedde via upplevd 

maximal ansträngning. Sittande vadpress med vertikalt låsta knän, med 90 graders 

vinkel i knäleden, utfördes för M. Gastrocnemius. Därefter utfördes en armpress 

med gångstav mot golvet, vid 90 graders vinkel i armbågsleden för M. Triceps 

Brachii. 

Gångstavens längd justerades så att armbågsledens vinkel var 90 grader, när 

staven hölls i handtaget och sattes ned ortogonalt mot underlaget (Downer, 2006), 

(Stavgångsakademin, 2013). Den fjädrande gångstaven justerades, enligt 

tillverkarens anvisningar, så att den nådde upp i armhålan på den stående Fp, när 

den hölls i golvet, i ortogonal position (Sports Progress Int. AB, 2013). 

Fp värmde upp genom att gå 5 minuter på löpbandet med fjädrande gångstavar. 

Under uppvärmningen instruerades i Fp att sätta i den fjädrande staven med nära 

rak, men inte sträckt arm. Rätt isättning för stavspetsen instruerades att vara i 

jämnhöjd med motsående sidas tå, enligt tillverkarens instruktioner. Hastigheten 

ökades, under första minuten, från stillastående stegvis upp till den hastighet vid 

vilken testet sedan genomfördes. Under uppvärmningen gavs också tillfälle att 

tillpassa stavhandtagens remmar. Andningsmask och pulsband på Fp tillpassades, 

efter uppvärmningen på samma sätt och med samma utrustning som under 

förtestet. 

Efter avklarad tillpassning av utrustning utförde Fp 6 minuters gång vardera i tre 

discipliner; utan stav, med stav, med fjädrande stav. Sex minuter valdes för att 

möjliggöra för kroppen att anpassa sig till belastningen, och därför ge stabila 

mätvärden sista minuten av varje gångintervall (Whipp & Wassermann, 1972). 

Detta utfördes i 7 % lutning på löpband, Rodby RL2500E (Rodby Innovation Ab, 

Vänge, Sverige). Ordningen för utförandet mellan de tre disciplinerna 
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randomiserades med reservationen att lika många, tre stycken, skulle ingå i varje 

möjlig ordningsföljd. Mellan varje disciplin fick Fp vila i två minuter, under det 

att data sparades och stavar byttes. Innan varje disciplins start instruerades Fp att 

gå en normalt aktiv gång, såsom att denne var ute för att aktivera sig. För varje 

disciplin sparades data från gasanalysatorn, samt EMG-data från de på musklerna 

fästa elektroderna. Direkt efter att varje disciplin slutförts fick deltagarna ange en 

egenupplevd ansträngningsnivå på RPE-skalan. 

Efterarbete 

VO2 data räknades om till energiförbrukning på samma sätt som efter förtesten. 

Statistisk analys 

Data för sista minuten i varje gångdisciplin; gång, stavgång, gång med fjädrande 

stav, togs med i analysen, vilken utfördes på huvudtestens insamlade 

variabelvärden (Energiförbrukning VO2, VCO2, RER, HR, RPE och EMG-data). 

Data presenterades som Medelvärde ± Standarddeviation (SD), utom för RPE, där 

median och kvartil användes. Skillnaderna mellan disciplinernas samlade 

medelvärden anlyserades via envägs variansanalys för upprepade mätningar. Vid 

signifikant F-värde genomfördes ett Bonferroni post-hoc test för att fastställa var 

skillnaderna förelåg. Som signifikant värde ansågs genomgående α < 0,05 vara. 

Till de statistiska analyserna användes Excel 2010 (Microsoft Corporation, 

Redmond, WA) och SPSS version 18.0 (International Business Machines Corp. 

Armonk, NY). 
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Resultat 

I Tabell 1 presenteras förtestens data om försökspersonerna.  

Tabell 1 Försökspersonsdata  

Data presenteras som medelvärde och standardavvikelse (medel ± SD), n=18. 

Variabel Medelvärde ± SD 

Ålder (år) 42 ± 11 

Längd (cm) 171 ± 9,6 

Vikt (kg) 74 ± 12 

VO2max absolut (ml·min
-1

) 3447 ± 961 

VO2max relativt (ml·kg
-1

·min
-1

)  46 ± 9,7 

Laktattröskel (procent@VO2max)  75 ± 7 

Medelvärdena för VO2, VCO2 och HR visar alla signifikanta skillnader (P < 

0,001) mellan samtliga tre gångarter, se Tabell 2.  

RER visar signifikant skillnad när gång med fjädrande stavar jämförs med gång 

utan stavar eller mot gång med vanliga stavar. Däremot visas ingen signifikant 

skillnad (P < 0,05) när gång med vanliga stavar jämförs med gång utan stavar, se 

Tabell 2 och Figur 2. 

Tabell 2. Uppmätt fysiologisk data 

Data presenteras som medelvärde och standardavvikelse (medel ± SD) utom RPE 

som presenteras som median. 

  Typ av gång   

 Utan stavar Med stavar Med 
fjädrande stavar 

F-värde, P-värde 

VO2 (L·min
-1

) 1,83 ± 0,48
$
† 1,96 ± 0,53*

$
 2,20 ± 0,57*† F2,16=46,4 P<0.001 

VCO2 (L·min
-1

) 1,50 ± 0,40
$
† 1,60 ± 0,44*

$
 1,90 ± 0.50*† F2,16=58,6 P<0.001 

RER  0,82 ± 0,030
$
 0,82 ± 0,037

$
 0,86 ± 0,41 *† F2,16=33,4 P<0.001 

HR (slag·min
-1

) 124 ± 19
$
† 130 ± 23*

$
 142 ± 24*† F2,16=37,0, P<0.001 



11 

Dataanalys i Tabell 2 är genomförd med envägs variansanalys ANOVA för 

upprepade mätningar. Vid ett signifikant globalt F-värde genomfördes ett 

Bonferroni Post hoc test. Nivån för statistisk signifikans ansågs vara P < 0,05. * = 

Signifikant skillnad mot gång utan stavar, † = Signifikant skillnad mot stavgång, $ 

= Signifikant skillnad mot stavgång med fjädrande stavar. 

Den skattade ansträngningen (median; ± kvartil) var för gång (9; -1,+2), stavgång 

(10,5; -1,5, +0,75 och gång med fjädrande stav (13; -2, +1). Samtliga skillnader 

mellan medianerna var signifikanta (P < 0,05), se Figur 1. 

 

 

Figur 1 Borgskalan – RPE 

Data i Figur 1 presenteras som median och kvartil. Dataanalys genomförd med 

Friedman’s ANOVA. Vid ett signifikant, globalt F-värde genomfördes ett 

Wilcoxon teckenrangtest och Bonferroni Post hoc test. Nivån för statistisk 

signifikans ansågs vara P < 0,05. * = Signifikant skillnad mot gång utan stavar, † 

= Signifikant skillnad mot stavgång, $ = Signifikant skillnad mot stavgång med 

fjädrande stavar. 

Energiförbrukningen för gång utan stavar var (medel ± SD): (8,83 ± 2,34) 

[kcal·min-1], för stavgång (9,44 ± 2,56) [kcal·min-1], för gång med fjädrande 

stavar (10,74 ± 2,80) [kcal·min-1], se Figur 2. 
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Figur 2 Energiförbrukning 

Data i Figur 2 presenteras som medelvärde och standardavvikelse (medel ± SD). 

Gång med stavar uppvisade en ökad energiåtgång i jämförelse med gång utan 

stavar (7,0 %). Gång med fjädrande stavar gav en ökad energiåtgång jämfört med 

gång utan stavar (21,7 %). Gång med fjädrande stavar gav en ökad energiåtgång 

jämfört med gång med vanliga stavar (13,8 %), se Tabell 3. 

Tabell 3. Procentuell skillnad i energiförbrukning 

Data presenteras som medelvärde och (min – max). 

 Medelvärde (min - max) %  

Stavgång jmf. med Gång  7,0 (-1 – 14) 

Gång med Fjädrande stavar jmf. med Gång  21,7 (6 – 36) 

Gång med Fjädrande stavar jmf. Stavgång 13,8 (2 – 24) 

Data för muskelaktivitet (n=15) visar för M. Gastrocnemius utan stavar 68,0 ± 

33,5; med stavar 56,5 ± 28,9; med fjädrande stavar 55,3 ± 26,5. Värden är angivna 

i Normaliserad RMS. Ingen av medelvärdesskillnaderna befanns vara statistisk 

signifikant. För M. Triceps Brachii uppnåddes utan stavar 5,31 ± 4,06; med stavar 

21,8 ± 14,4; med fjädrande stavar 50,84 ± 37,2. Samtliga medelvärdesskillnader 

var signifikanta (P < 0,05), se Figur 3. 
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Figur 3. Muskelaktivitet 

Data i Figur 3 presenteras som medelvärde och standardavvikelse (medel ± SD). 

Dataanalys för vardera muskel, är genomförd med envägs variansanalys ANOVA 

för upprepade mätningar (n=15). Vid ett signifikant globalt F-värde genomfördes 

ett Bonferroni Post hoc test. Nivån för statistisk signifikans ansågs vara P < 0,05. 

* = Signifikant skillnad mot gång utan stavar, † = Signifikant skillnad mot 

stavgång, $ = Signifikant skillnad mot stavgång med fjädrande stavar. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att studera energiförbrukning och muskelaktivering i arm 

och ben, vid gång med en fjädrande stav jämfört med gång utan stav, och med en 

traditionell gåstav. Studien visar att med givna förutsättningar ger gång med 

fjädrande stavar en större energiförbrukning än både gång utan stavar (21,7 %), 

och gång med vanliga stavar (13,8 %). Gång med vanliga stavar gav en ökad 

energiförbrukning (7,0 %) jämfört med gång utan stavar. Gång med fjädrande 

stavar gav en ökad muskelaktivitet i M. Triceps Brachii jämfört med gång med 

vanliga stavar och gång utan stavar. Gång med vanliga stavar gav en ökad 

muskelaktivitet i M. Triceps Brachii, jämfört med gång utan stavar. 

Tidigare studier har visat att armrörelserna vid stavgång har begränsad betydelse 

för framåtdriften av kroppen (Schiffer, o.a., 2008). Aktivering av armmusklerna 

leder till högre laktatnivåer och snabbare tömning av musklernas glykogendepåer, 

vid jämförbar ansträngning av benmuskler (Ahlborg & Jensen-Urstad, 1991), 

(Johnson, Polgar, Weightman, & Appleton, 1973). Med bakgrund i detta kan man 

fråga sig hur länge intensiteten i armmusklerna orkar vidmaktahållas i jämförelse 

med benmusklerna. 

Skillnaderna mellan studiens individer är stora varför det bör iakttas försiktighet 

när resultaten gällande energiåtgång och muskelaktivitet studeras. Gång med 

fjädrande stav gav en större energiåtgång och en större muskelaktivitet i M. 

Triceps. Brachii jämfört med vanlig stavgång. Stavens eftergivlighet ger 

förutsättningar för en större och mer dynamisk belastning än vad som 

åstadkommes med en stav utan fjäder. Den fjädrande staven lyfts, på grund av sin 

längd, högre än den vanliga staven. Detta innebär att en större energi måste 

användas för att föra armen till sitt främre-övre läge. Den energi som då har 

lagrats i arm och stav kommer, vid nedtryckningsfasen, delvis att gå åt till 

friktionsförluster i fjädersystemets rörliga delar. När staven lämnar sitt bakre läge 

ger den en rekyleffekt då fjädern expanderar. Armmusklerna måste då aktiveras 

för att kontrollera rekylen samt styra rekylkraften, så att staven tar den bana som 

användaren vill. En dynamisk belastning ger större genomblödning och aktivitet i 
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muskler jämfört med motsvarande statiska belastning (Laaksonen, o.a., 2003). 

Flera försökspersoner uttryckte dessutom att den fjädrande staven uppmuntrade 

dem att trycka hårdare mot underlaget än den vad vanliga staven gjorde. 

Eftergivligheten, som fjädern skapade i isättningsfasen mot underlaget, kändes 

behaglig. Känslan av rekylen när staven lämnar sitt bakre läge framställdes av 

försökspersonerna som behaglig och uppmuntrande.  

Denna studie visar att gång med vanliga stavar ger en ökad energiåtgång med 7,0 

%, jämfört med vanlig gång. Syreupptaget ökade 7,1 %. Resultatet ligger nära 

tidigare studier i vilka deltagarna ej haft möjlighet att välja testhastighet utifrån 

den föredragna gånghastigheten; 7 – 8 % högre VO2 förbrukning (Schiffer, o.a., 

2006), 12 % högre energiåtgång (Rodgers, o.a., 1995). Detta skulle stödja teorin 

om att egenvald gånghastighet som referenshastighet, gör skillnaderna större 

mellan disciplinerna (Schiffer, o.a., 2006). I denna studie valdes en metod med 

den individuellt fastställda energin från testvärdet (ml kg min-1) vid LT som 

utgångspunkt, vilken användes för att skapa en objektiv och likvärdig fysiologisk 

belastning på försökspersonerna. En annan möjlighet hade varit att använda sig av 

VO2max. Tidigare studier har dock visat att denna metod inte ger en, mellan 

individer, jämförbar fysiologisk belastning (Scharhag-Rosenberger, Meyer, 

Gäßler, Faude, & Wilfried, 2010). 

Metoddiskussion 

I studiens mål ingick att ge en realistisk bild av stavgångens effekter. Det är 

relevant att fråga sig vilket resultat som hade uppnåtts om försökspersonerna hade 

haft en grundligare tillvänjning för gång med de båda stavtyperna. Intensiteten i 

hur stavarna användes under testet, skilde sig åt mellan deltagarna. Endast ett fåtal 

orkade trycka ihop den fjädrande staven helt, vilket noterades visuellt under 

studien.  

Studien genomfördes på löpband, vilket för de flesta människor är ett ovant 

underlag vid stavgång. Att underlaget har betydelse för resultat vid stavgång har 

visats i tidigare studier Schiffer o.a., 2008). 
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Tiden för var och en i studien ingående disciplin, var 6 minuter, vilket är för kort 

för att realistiskt spegla en promenad med eller utan stavar. En lutning på 4 % 

valdes, främst för att ge en lämpligt snabb gång för alla försökspersoner.  

Vid genomförandet av huvudtestet under pågående EMG-mätningar, lossnade 

elektroder från muskeln på tre av försökspersonerna, vilket medförde bortfall av 

data. Normaliseringsprocessen; att producera maximal muskelaktivitet under 

några sekunder, upplevdes som problematisk av en del av försökspersonerna. Den 

sittande positionen vid normaliseringen av aktiviteten i vadmuskeln M. 

Gastrocnemius, medförde svårigheter gällande att producera ett 

maxaktivitetsvärde. Tillvägagångssättet valdes för att i större utsträckning skona 

försökspersonernas ryggar, än vad en stående position med last på axlarna 

medger. Då normaliseringen och användandet av dess data genomfördes vid 

endast ett tillfälle, kan EMG-data ändå ge en god bild av skillnaden i 

muskelaktivitet mellan de tre gångdisciplinerna. 

Slutsats 

Studien visar att man vid stavgång kan se ökad energiförbrukning i förhållande till 

gång utan stavar, samt en förhöjd aktivitet i vissa överarmsmuskler. Vid stavgång 

med fjädrande stavar kan förhöja dessa effekter. De individuella skillnaderna är 

dock stora. För att klarlägga de faktiska vinsterna mer specifikt krävs ytterligare 

studier av människors olika förutsättningar samt beteenden under stavgång, 

exempelvis gällande valda hastigheter och intensitet i användandet av stavarna. 

 

 

Tack till 

Ett stort tack till Glenn Björklund; Handledare och Åsa Eklund; Programansvarig 

för det Idrottsvetenskapliga programmet. Utan er kunskap, hjälp och förståelse 

hade denna uppsats inte blivit till.  



17 

Referenser 

Electromyography. (1945). British Medical Journal, 925-926. 

Ahlborg, G., & Jensen-Urstad, M. (1991). Metabolism in exercising arm vs. leg 

muscle. Clinical Physiology, 11, 459-468. 

American College of Sports Medicine. (2006). ACSM's Metabolic Calculations 

Handbook. Lippincott Williams & Wilkins. 

Beaver, W., Wasserman, K., & Whipp, B. (1986). A new method for detecting 

anaerobic threshold by gas exchange. Journal of Applied Physiology, 

2020-2027. 

Bergh, U., Kanstrup, I. L., & Ekblom, B. (1976). Maximal oxygen uptake during 

exercise with various combinations of arm an leg work. Journal of Applied 

Physiology(2), 191-196. 

Borg, G. A. (1962). Physical Performance And Perceived Exertion. Lund: CWK 

Gleerup. 

Bruce, R. A. (1972). Multi-stage treadmill test of maximal and sub maximal 

exercise. In A. H. Exercise, Exercise testing and training of apparently 

healthy individuals : a handbook for physicians. Dallas, Texas: American 

Heart Association. Committee on Exercise. 

Calbet, J. A., Gonzalez-Alonso, J., Helge, J. W., Søndergaard, H., Munch-

Andersen, T., Boushel, R., & Saltin, B. (2007). Cardiac output and leg and 

arm blood flow during incremental exercise to exhaustion on the cycle 

ergometer. Journal of Applied Physiology, 103, 969-978. 

Church, T. S., Earnest, C. P., & Morss, G. M. (2002). Field Testing of 

Physiological Responses Associated With Nordic Walking. Research 

Querterly for Exercise end Sport, 73, 296-300. 

Downer, D. (2006). Nordic Walking Step by Step. Nordic Walking Pubications. 



18 

Hansen, E. A., & Smith, G. (2009). Energy Expenditure Comfort During Nordic 

Walking With Different Pole Lenght. Journal of Strength and 

Conditioning Research, 23, 1187-1194. 

Johnson, M. A., Polgar, J., Weightman, D., & Appleton, D. (1973). Data on the 

Distribution of Fibre Types in Thirty-six Human Muscles An Autospy 

Stydy. Journal of neurological Sciences, 18, 111-129. 

Laaksonen, M. S., Kalliokoski, K. K., Kyröläinen, H., Kemppainen, J., Teräs, M., 

Sipilä, H., . . . Knuuti, J. (2003). Skeletal muscle blood flow and flow 

heterogeneity during dynamic and isometric exercise in humans. American 

Journal of Physiology Heart Circulatory Physiology, 284, 979-986. 

Porcari, J. P., Hendrickson, T. L., Walker, P. R., Terry, L., & Walsko, G. (1997). 

The Physiological Responses to Walking with and without Power Poles™ 

on Treadmill Exercise. Research Quarterly for Exercise and Sport, 68, 

161-166. 

Reinhard, U., Müller, P. H., & Schmülling, R.-M. (1979). Determination of 

Anaerobic Threshold by the Ventilation Equivalent in Normal Individuals. 

Respiration, 38, 36-42. 

Rodgers, C. D., Vanheest, J. L., & Schachter, C. L. (1995). Energy expenditure 

during submaximal walking with Exerstriders®. Medicine and Science in 

Sports and Exercise, 4, 607-611. 

Scharhag-Rosenberger, F., Meyer, T., Gäßler, N., Faude, O., & Wilfried, K. 

(2010). Exercise at given percentages of VO2max: Heterogeneous 

metabolic responses between individuals. Journal of Science and Medicine 

in Sport, 13, 74-79. 

Schiffer, T., Knicker, A., Dannöhl, R., & Strüder, H. K. (2008). Energy Cost and 

Pole Forces during Nordic Walking under Different Surface Conditions. 

Medicine & Science in Sports & Exercise, DOI: 

10.1249/MSS.0b013e31818b9321. 



19 

Schiffer, T., Knicker, A., Hoffman, U., Harwig, B., Hollmann, W., & Strüder, H. 

K. (2006). Physiological responses to nordic walking, walking and 

jogging. Europeean Journal of Applied Physiology, 56-61. 

Sports Progress Int. AB. (2013, Maj 09). Bungypump walking. Hämtad från 

Bungypump-webbplats: http://www.bungypump.se/walking 

Stavgångsakademin. (2013, Januari 09). Behövs speciella gåstavar? Hämtad från 

Stavgångsakademin-webbplats: 

http://www.stavgang.se/behovsspeciellagastavar.htm 

Wasserman, K., Whipp, B. J., Koyal, S. N., & Beaver, W. L. (1973). Anaerobic 

threshold and respiratory gas exchange during exercise. Journal of Applied 

Physiology, 35(2). 

World Medical Association. (2012, Maj 26). WMA Declaration of Helsinki - 

Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. 

Hämtad från World Medical Association-webbplats: 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 

 

 


