
ABSTRAKT     

Under de senaste tio åren har dans i allmänhet och pardans i synnerhet blivit en alltmer populär 
motionsform. Bugg är en Svensk pardans som framförs i socialt syfte eller på olika nivåer av 
tävling, från nybörjare till elit. Vissa studier har tidigare utförts inom området dans men ingen har 
ännu studerat bugg som tränings- och tävlingsform. Syftet med den här studien var att fastställa 
fysiologiska responser under ett dansheat i bugg (B-klass). Fyra friska par (fyra män & fyra 
kvinnor) tillhörande ÖBRK (Östersunds bugg och rock´n roll klubb) rekryterades till studien. 
Alla utförde ett maxtest på löpband för att fastställa sitt maximala syreupptag. Vid maxtestet 
mättes även hjärtfrekvens (HR) och blodlaktatkoncentrationer före och efter avslutat test. Under 
ett dansheat i B-tempo samt under träning i samma tempo mättes HR och 
blodlaktatkoncentrationer. Resultaten visade att deltagarna dansade på 93 % av sin maximala 
hjärtfrekvens vid tävling och 88 % av max under träning. Således kan bugg i B-tempo klassas som 
en högintensiv aktivitet med en betydande laktatproduktion, vilket indikerar att en stor del av 
energin framställs via anaeroba processer. En viktig slutsats av studien är att buggare bör bedriva 
en del av sin träning med syfte att höja sin anaeroba tröskel för att förbättra dansprestationen.   
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FÖRORD 
 
Det är ingen slump att jag valde just pardans som område för min c-uppsats. Detta har två 

huvudskäl. Dels vill jag delta i arbetet med att höja danssportens status. Under de senaste åren 

har en närmast explosionsartad utveckling inom pardansens värld skett. Den uppmärksamhet 

som dansen har fått i media är stor, mycket tack vare program som till exempel ”Let’s dance” och 

”Floor filler”. Återväxten av barn och ungdomar i min egen dansklubb, Östersunds bugg och 

rock’n roll klubb, har aldrig varit större än nu. Över hela landet drar en pardansvåg i alla möjliga 

former. Jag vill visa att framgång inom pardans i likhet med andra idrotter kräver blod, svett och 

tårar!  

 

Det andra skälet är lite svårare att förklara, men inte desto mindre betydelsefullt. Det handlar om 

min ovillkorliga kärlek till pardansen. För mig som för så många andra är dans inte bara en hobby 

utan också en passion, en livsstil och en outsinlig källa till inspiration och glädje. Jag vill tacka min 

vän och danspartner Jonny för att du introducerade mig till pardansen värld. Så länge jag dansar 

lever jag.     
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1. INTRODUKTION 
 

Under de senaste åren har pardans fått ett uppsving i Sverige. Allt fler privatpersoner söker sig till 

olika dansskolor och klubbar för att dansa på hobbynivå såväl som på tävlingsnivå. Det finns en 

mängd olika typer av dansdiscipliner inom pardans, varav några dansas enbart för tävling och 

uppvisning samt några som även dansas i socialt syfte och ingår i en kultur. 

 

Inom kategorin bugg och rock'n roll-danserna (BRR), vilken den här uppsatsen ämnar att 

studera, kan man tävla inom dansdisciplinerna bugg, dubbelbugg, rock'n roll, boogie woogie och 

lindy hop. Inom disciplinerna finns det ett antal klasser för indelning enligt ålder och tävlingsnivå. 

Alla discipliner har ett s.k. tävlingreglemente där ”dansens karaktär” beskrivs och ett antal 

kriterier och regler för dansen fastställs (Svenska danssportsförbundet 2008). Bugg är den 

dansdisciplin inom BRR som har flest tävlande i alla klasser. Dansformen har en hög status bland  

annat på grund av dess sociala funktion och lättillgänglighet. Den kallas ofta Sveriges 

nationaldans eftersom den i sin nuvarande form dansas och tävlas mer i Sverige än i övriga 

världen.  

 

För att nå framgång i bugg krävs bra dansteknik och en förmåga att förmedla “dansens karaktär”. 

Eftersom dans är en estetisk sport är det svårt att fastställa exakt hur mycket de fysiologiska 

parametrarna (VO2 max, anaerob förmåga, etc.) bidrar till framgång. Ingen har ännu fram till dags 

dato genom direkta mätningar fastställt hur energikrävande dansformen bugg är. Därför finns 

heller inga möjligheter till att ge träningsråd beträffande intensitet baserat på procent av maximalt 

syreupptag (VO2), Heart rate reserve (HRR) eller Ratings of  percieved extertion (RPE). Blanksby 

och Reidy genomförde 1988 en studie i Australien på tio tävlingspar som tävlade i sk. ballroom 

dancing. Ballroom dancing innehåller två moment, latin och standard, med ytterliggare 

undergupper för vardera kategori. Studien bygger på det sen länge väl fastställda sambandet 

mellan HR och VO2. Dansarnas puls övervakades under tävlingssekvenserna och sattes sedan i 

relation till tidigare direkta mätningar av VO2 och HR under gång på löpband. Resultaten 

indikerar att både männen och kvinnorna dansade på en nivå som var över 80 % av deras 

maximala syreupptag. 

 

Vid ovanstående studie användes ej blodlaktat som en mätmetod för att fastställa 

energiförbrukning och fördelning av energisubstrat (Blanksby & Reidy, 1988). Det finns därför 

inga resultat för att uttala sig om hur stor del som täcks av anaeroba processer. De anaeroba 
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processerna är särskilt intressanta då tävlingstiden i bugg är kort (90 sek) och intensiteten 

uppskattningsvis är hög. Mycket få aktiviteter kan klassificeras som antingen rent aeroba eller 

anaeroba, utan sker genom en kombination av de två energikällorna. Andelen av anaerob 

metabolism är större vid korta och högintensiva aktiviteter, medan aerob metabolism dominerar 

vid längre aktiviteter. Generellt sett är fördelningen anaeroba/aeroba processer cirka 70/30 vid 

aktiviteter som  räcker cirka 60 sek, medan aktiviteter som räcker cirka två minuter använder båda 

sätten lika mycket för att producera tillräckliga mängder ATP (Powers & Howley, 2007, s. 23-48).  

 

Syftet med den här studien är att se hur energikrävande ett tävlingsheat (B-klass) i bugg är och 

eventuellt se hur stor del av detta som täcks av anaeroba eneriprocesser. Genom att dra slutsatser 

av resultaten kan jämförelser med andra idrotter utföras och eventuella rekommendationer kring 

träning ges. Hypotesen är att bugg i b-tempo kan klassas som en högintensiv aktivitet och att en 

stor del av energiframställningen sker anaerobt.                  
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2. LITTERATURGENOMGÅNG  

2.1 PARDANS SOM TÄVLINGSFORM    

Under det senaste decenniet har pardans som tävlings- och motionsform ökat i popularitet. 

Pardans är ett brett begrepp, men danserna kan delas in i olika kategorier och discipliner 

beroende på ett antal karakteristika för de enskilda danserna. De vanligaste tävlingsformerna 

inom pardans är idag tiodans samt bugg och rock’n roll (BRR). Inom tiodans finns två kategorier, 

latin och standard, med ett ytterligare antal discipliner inom varje kategori. BRR är ett 

samlingsnamn för flera olika discipliner, varav bugg är den vanligaste. Inom BRR kan man även 

tävla i dubbelbugg, lindy hop, rock’n roll och boogie woogie. 

 

Alla ovan nämnda dansdiscipliner har ett tävlingsreglemente (Svenska Danssportförbundet 2008) 

som används för bedömning av de deltagande dansparen. Där finns bestämmelser för grundsteg, 

grundstegsvariationer, eventuell akrobatik, musikval, karaktär samt klädval. Alla discipliner har ett 

speciellt rankingsystem som bestämmer poängsättning osv. 

 

Bugg är och har länge varit den mest populära pardansformen i Sverige. Den har en hög status 

som en social form av dans, eftersom den inte bara dansas på tävlingsarenor utan också på 

diverse sociala danstillställningar. Bugg dansas till svängig populärmusik i 4/4 takt. Akrobatik är 

ej tillåten. En viss grundstegsvariation är tillåten men herren har mer frihet än damen att variera 

dessa.. I reglementet för bugg förklaras dansens ”karaktär” på följande sätt; 

 

 

”Bugg är en icke förkoreograferad, förd pardans. Parkänslan är viktig. Herren skall föra damen i dansen. 

Dansen skall väl harmonisera med musiken och spegla dess intensitet och stämningar. Dansturerna skall 

hänga samman på ett naturligt och harmoniskt sätt utan att störas av några omotiverade stopp eller avbrott, 

man skall uppleva ett flyt i dansen. För att ett flyt skall uppstå måste båda i paret vara delaktiga. Alla dialekter 

och dansstilar är lika mycket värda”. 

 

 

På BRR-tävlingar är bugg uteslutande den disciplin med flest deltagare i allt från barn- till 

seniorklasserna. Ingångsklassen för bugg vuxen är D-klass och den högsta klassen är A-klass. 

Rankingssystemet för klasserna bygger på följande principer: Vid en förstaplats ges vanligtvis tre 

poäng, en andraplats ger två poäng, osv. Detta varierar med antal deltagare i klassen, eftersom ett 

högt antal deltagare kan ge poäng även för fyran, femman, sexan, osv. Det omvända gäller när 

bara enstaka par är anmälda. När ett par tillsammans har uppnått sex poäng flyttas de upp en 
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klass, och poängen nollställs därmed. Det är tillåtet att tävla med en annan danspartner i en annan 

klass, men de poäng man då får räknas inte med i den totala rankingen man redan har som ett 

enskilt par. Tempot i musiken är förbestämd och anges i beats per minute (bpm) och är i nuläget 

156 bpm för D-klass, 164 för C och 172 respektive 180 för B - och A-klass. I alla A - finaler 

dansas dessutom en långsam låt eftersom behärskandet av även den långsamma dansen anses 

vara tekniskt viktigt för en elitdansare. 

 

Schemat för en tävlingsdag kan se väldigt olika ut beroende på storlek, lokalisation, antalet 

discipliner och klasser inom dessa. Vanligtvis sker incheckning av deltagande dansklubbar på 

förmiddagen varpå tävlingens start ofta inträffar runt 12.00. Därefter sker individuella 

förberedelser vilket inkluderar uppvärmning, matintag och estetiska förberedelser. Eftersom 

vuxenklasserna i bugg oftast börjar runt 15-16 kan tävlingsdagarna bli långa. Antalet heat kan 

variera kraftigt beroende på antalet deltagare i klassen. Vanligast är att en kvartsfinal inleder varje 

ny klass, men om antalet deltagare är mycket stort kan även ett uttagningsheat vara aktuellt. Det 

omvända gäller vid få antal anmälda par. Pauserna mellan kvartsfinal, semifinal och final kan 

variera i längd på grund av ordningsföljden för de olika klasserna. Ibland tävlar flera klasser 

samtidigt, till exempel kan flera kvartsfinaler i olika klasser avgöras i ett sträck samtidigt som 

sekretariatet räknar poäng. Rent praktiskt kan variationerna innebära att ett par som gått vidare 

från en kvarts - till semifinal kan få en återhämtning mellan heaten som varar allt från några 

minuter upp till en timme.    

 

Markörer för prestation i pardansen bugg är framförallt bra teknik men också en känsla för 

dansens ”karaktär”. Musikanpassning är en viktig del av dansen. Att följa regler för till exempel 

grundsteg och tillåtna turer är en förutsättning för att nå framgång eftersom avsteg från dessa 

grundregler leder till sämre poäng eller diskvalificering. I de högre klasserna, där tempot och 

standarden är hög, kan fysiken ha större betydelse för prestation än i de lägre klasserna med lägre 

tempo.            

 

2.2  ENERGIPROCESSER UNDER ARBETE  

 

För att muskeln ska kunna generera energi till kontraktion krävs energiframställning genom 

spjälkning av olika ämnen som finns i muskeln. Dessa ämnen kan framställas antingen aerobt 

(med hjälp av syre) eller anaerobt (utan syretillförsel) Få aktiviteter kan klassas som rent aeroba 

eller anaeroba, utan sker i de flesta fall genom bidrag från både aerob och anaerob metabolism. 
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Aktiviteter som varar några få sekunder kan nästan täckas upp helt av anaeroba processer, medan 

intensiv aktivitet som varar längre än fem till tio sekunder får energi även från aeroba processer. 

Det bör poängteras att övergången från aerob till anaerob metabolism inte kännetecknas av en 

skarp början eller slut, utan mer är en gradvis omställning. Aktiviteter som varar mer än 45 

sekunder använder en kombination av de existerande energikällorna. Generellt sett kan man säga 

att intensiv aktivitet som varar ungefär 60 sekunder har en 70/30 fördelning mellan anaerob och 

aerob metabolism. Aktiviteter med en varaktighet av två minuter använder lika mycket aeroba 

som anaeroba energikällor (Powers & Howley, 2007, s. 23-49). 

2.2.2 Adenosinetrifosfat (ATP)  och kreatinfosfat (PCr) 

Under arbete omvandlas kemisk energi till mekaniskt arbete i musklerna. Genom spjälkning av 

adenosinetrifosfat (ATP) frigörs energi som kan användas till musklernas kontraktion 

(sammandragning) genom att myosin- och aktinfilamenten kan haka i varandra. ATP består av en 

molekyl med adenin och ribos, adenosin, som sitter ihop med tre fosfater. Vid början av en aktivitet 

använder musklerna sitt lagrade ATP-innehåll för att få energi. Det är ett mycket effektivt sätt att 

framställa energi, men dessvärre finns ATP bara lagrat i små mängder i musklerna, ca. 5 mMol/ 

kg våt muskel. Vid spjälkning av ATP bildas ett nytt ämne, adenosinedifosfat (ADP). Denna 

process katalyseras av enzymet adenosinetrifosfatas (ATPase). Den frigjorda energin hämtad från 

spjälkningen överförs direkt till andra energikrävande molekyler och stimulerar de olika 

bindningsplatserna på de kontraktila elementen (myosin och aktin) för att starta en 

muskelkontraktion. Muskelceller kan framställa ATP genom tre olika processer, vilka ofta sker 

samtidigt;  

 

1) Framställning av ATP genom nedbrytning av kreatinfosfat (PCr), vilket sker anaerobt.  

2) Framställning av ATP genom nedbrytning av glukos eller glykogen, en process som kallas 

glykolys, vilket också sker anaerobt. 

3) Oxidativ (med hjälp av syre) framställning av ATP genom substrat som finns lagrat i olika 

ställen i kroppen, tex. kolhydrater och fett (Powers & Howley, 2007, s. 23-49). 

 

Ovanstående processer sker i olika ställen i cellen, varav vissa äger rum i cytosolen och andra i 

mitokondrien. Det snabbaste sättet att producera ATP är genom klyvning av PCr, då bandet 

mellan kreatin och fosfat delas och fosfatgruppen doneras till återuppbyggnad av ATP från ADP. 

Processen katalyseras av enzymet kreatinkinase(Mc Ardle, Katch, Katch, 2007, s. 140-141).   

     

PC + ADP → ATP + C 
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Tillsammans utgör ATP och PCr en utmärkt energikälla för muskulär kontraktion vid början av 

en aktivitet och under korta intervaller av hög till maximal intensitet. För att kunna återuppbygga 

lagren av PCr krävs återhämtning. Energilagret av PCr i musklerna utgör cirka 20 mMol/kg våt 

muskel, vilket är cirka 3-4 ggr större än ATP-innehållet. Om PCr skulle vara den enda 

energikällan under arbete, finns det tillräckligt med energi för cirka sex sekunders maximal 

intensitet (Mc Ardle, Katch, Katch, 2007,s. 140-141.) 

  

Vid glykolys bryts glukos eller glykogen ned anaerobt för att producera två molekyler av ATP och 

två molekyler av antingen puryvat eller laktat. Denna process involverar flera steg som katalyseras 

av olika enzymer. Glykolys är det första steget för aerob nedbrytning av kolhydrater, aerob ATP-

produktion (Powers & Howley, 2007, s. 23-49) 

 

Aerob framställning av ATP, oxidativ fosforylering, sker i mitokondrien och består av två 

samarbetande processer; Krebs cykel och elektrontransportkedjan. Det är ett komplext system med 

många steg. Den viktigaste uppgiften som Krebs cykel har är att avsluta oxidationen av substrat 

(kolhydrater och fett) och bilda NADH och FADH, vilka är bärare av vätejoner som sedan ingår 

i elektrontransportkedjan. Vid olika punkter av elektrontransportkedjan frigörs energi för att 

återbilda ATP från ADP. Samtidigt som elektroner rör sig längs kedjan bildas reaktiva ämnen 

som kallas fria radikaler. Stora mängder fria radikaler kan vara skadligt för muskeln och bidra till 

muskelutmattning. Slutresultatet av kedjan är bildandet av ATP och vatten. Syre ingår som den 

sista komponenten i den aeroba energiframställningen av ATP (Powers & Howley, 2007, s. 23-

49).           

2.2.3 Aerob energiomsättning 

Effekten av den aeroba energiomsättningen kan uttryckas som syreupptagningshastigheten, vilket 

är mängden syre som upptas av kroppen per minut. Hur stor syreupptagningen är bestäms av den 

sk. Fick's princip, :  

    
 

VO2 (L· min
-1) = MV · av- 02 diff 

Där minutvolymen (MV) är den mängd blod som hjärtat pumpar ut under en minut och av-differansen (av- 02 diff) är skillnaden mellan 

syreinnehållet i det arteriella och venösa blodet 

.  
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Minutvolymen (MV) beror på två faktorer; hjärtfrekvensen (HR), samt slagvolymen. Den 

viktigaste faktorn som avgör storleken av den maximala syreupptagningen, VO2 max, är 

slagvolymen, som är den mängd blod som hjärtat pumpar ut under ett slag. Eftersom den 

maximala hjärtfrekvensen inte ändras så mycket efter kronisk uthållighetsträning, beror den 

ökade minutvolymen på att hjärtat blir starkare. De normala variationerna i VO2 hos tränade och 

otränade män i samma ålder beror främst på skillnaderna i slagvolym. A-v differensen varierar i 

obetydande mängd mellan friska individer och bidrar därför inte till variationen av VO2 max 

(Bassett & Howley.,1999).  

 

Syreupptagningen under och efter ett måttligt arbete kan indelas i tre faser; igångsättningsfas, stabil 

fas och återhämtningsfas. Under igångsättningsfasen ökar syreupptagningen först snabbt och därefter 

långsamt. Ett syreunderskott (även kallad syredeficit) bildas eftersom syreupptaget är för litet i 

jämförelse med behovet, och den blir större ju högre intensiteten är. Här bildas en del laktat. 

Under den stabila fasen matchar syreupptagningen det faktiska syrebehovet. Denna fas kallas även 

steady state och uppnås normalt inom 2-3 minuter efter påbörjat arbete. Under återhämtningsfasen 

uppstår en syreskuld som delvis syftar till att täcka den syredeficit som uppstod i början av 

arbetet, och samtidigt hjälpa kroppen att återgå till vilonivå. Syreskulden har ett flertal syften, 

bland annat hjälper den till med återuppbyggnad av ATP och PCr, hemoglobin och myoglobin, 

borttransport av laktat samt återuppbyggnad av glykogenlagren. På senare år har begreppet 

syreskuld omvärderats av många forskare och benämns av vissa som Excess post- exercise oxygen 

comsumption (EPOC) (Powers & Howley 2007, s. 53-72).       

 

Kontinuerligt arbete kan delas in i två kategorier; submaximalt och supramaximalt arbete. 

Submaximalt arbete ligger under den intensitet som motsvarar maximal syreupptagning, och 

supramaximalt ligger över. Submaximala aktiviteter kan vara måttliga aktiviteter som utförs under 

en längre tid eller intensivare aktiviteter under en kortare tid. Aktiviteter som pågår längre än 10 

minuter täcks primärt av aeroba energikällor. Om arbetet är en steady-state aktivitet kan den rent 

teoretiskt sätt fortsätta en väsentligt lång tid. Dock bedrivs inte de flesta aktiviteter på samma 

nivå hela tiden utan har många inslag av anaerob natur, till exempel fotboll (Åstrand & Rohdal, 

1986, s. 299-304).  

 

Den maximala syreupptagningsförmågan anses vara en av de viktigaste indikatorerna för allmän 

hälsa men också för framgång inom uthållighetsidrott. För att fastställa en individs maximala 

syreupptag utförs ofta ett graded exercise test (GXT). Testen utförs vanligtvis på löpband, 
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cykelergometer eller andra mer grenspecifika sätt, till exempel rodd. Testen börjar ofta med en 

uppvärmning som följs av en gradvis höjning varje till var tredje minut av antingen hastighet, 

motstånd och/eller lutning på löpband. Under testet ökar syreupptagningen linjärt mot den höjda 

hastigheten eller lutningen till den punkt då VO2 max nås. En ”platå” har då uppnåtts, vilket 

innebär att ytterligare höjningar av motståndet inte kommer att resultera i någon ökning av VO2. 

Den maximala syreupptagningen i absoluta tal brukar uttryckas i liter/min-1 eller i relativa tal som 

ml·kg-1·min-1 (även kallat testvärde). I absoluta tal är den maximala syreupptagningen beroende av 

längd och vikt eftersom en stor person har ett större maximalt syreupptag än en liten. Genom att 

istället ange den maximala syreupptag i relation till kilo per kroppsvikt kan vi veta hur bra 

personen är på att flytta sin egen kroppsvikt, vilket är viktigt i de flesta idrotter. Testvärdet kan 

därför användas för att jämföra olika individer inom samma eller mellan olika idrotter. I icke 

viktbärande idrotter som till exempel rodd är prestationsförmågan mer beroende av den 

maximala syreupptagningen uttryckt i liter per minut (Powers & Howley, 2007, s. 53-72).   

2.2.4 Anaerob energiomsättning  

Vid supramaximala aktiviteter står den anaeroba energiförsörjningen för en stor eller övervägande 

del av energiförsörjningen beroende på hur lång tid aktiviteten pågår. Supramaximalt arbete kan 

grovt delas in i tre huvudgrupper; aktivitet med maximal intensitet som varar 0-10 sek, aktivitet 

med hög intensitet som varar 10 sek-2 minuter och aktiviteter med en något högre intensitet än 

vad som motsvarar maximalt syreupptag som varar 2-6 minuter. Spjälkning av ATP och PCr står 

för huvuddelen av energiförsörjningen vid dessa typer av aktiviteter. ATP-innehållet i musklerna 

är begränsad och utnyttjas snabbt i början av en aktivitet och som hjälp i denna process finns 

också PCr. Från starten av en högintensiv aktivitet bryts även muskelglykogen ned (glykolys) med 

återföljande laktatpoduktion. Om arbetet fortsätter med samma intensitet utan återhämtning 

kommer laktatet att ansamlas och till slut göra det svårt för aktiviteten att fortsätta. (Power & 

Howley, 2007, s. 23-49).   

 

Blodlaktatkoncentrationen ger en bild av bidragandet av anaerob metabolism under träning men 

kan inte säga något om anaerob kapacitet. Ökade laktatnivåer i musklerna och i blodet visar att 

ATP produceras på både aerob och anaerob väg. Det finns en liten laktatproduktion även i vila, 

och den brukar vanligtvis ligga kring 1 mMol·L-1. Vid laktatmätningar via blodet finns en 

tidsförskjutning som avspeglar den tid det tar för laktatet att redistribueras från de aktiva 

musklerna till blodet. För att fastställa den sanna mängden laktat i musklerna krävs att 

muskelbiopsier tas, men detta är både dyrt och tidskrävande och är därför inte är någon vanlig 

metod (Åstrand & Rohdal, 1986, s. 322-330).    
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Vid intensivt arbete under kort tid (2-10 sekunder) sker en stor laktatproduktion i de arbetande 

musklerna, men detta är inte alltid möjligt att upptäcka genom blodprov eftersom en stor del av 

laktatet redan har brutits ned i andra delar av kroppen, till exempel i levern, där det kan användas 

som energikälla. Under mycket hårt arbete kan laktatproduktionen bli upp till cirka 50 gånger 

större i musklerna och 25 gånger större i blodet jämfört med vilonivån. Om den hårda aktiviteten 

fortsätter under en längre tid utan återhämtning kan laktatet inte borttransporteras i samma takt 

som det produceras. Laktatet kommer till slut att ansamlas i en sådan väsentlig mängd att det 

begränsar arbetet och skapar en sur miljö för muskeln att arbeta i. Den punkt då laktatet börjar 

ansamlas i muskeln kallas laktattröskel, anaerob tröskel eller Onset Of Blood lactate accumulation (OBLA) 

och en vanlig uppfattning är att den ligger kring 4 mMol·L-1 (Åstrand & Rodahl, 1986, s. 322-

330). 

 

Den punkt då tröskeln inträffar brukar också sammanfalla med en hastigt ökad ventilation, för att 

kompensera den metaboliska acidos som uppstår. Detta kallas den ventilatoriska tröskeln (VT) 

och är den punkt då lungventilationen ökar onödigt mycket i jämförelse med kroppens 

syrebehov. Sambandet mellan arbetsintensitet och den tidpunkt då laktattröskeln inträffar 

används ofta som en markör för prestation, främst inom uthållighetsidrott. Om den maximala 

arbetsintensiteten vid OBLA kan höjas och bedrivas under en längre tid, kan OBLA vara en 

bättre markör för prestation än VO2 max (McArdle, Katch, Katch, s. 299-303, 2007).  

2.3 ENERGIOMSÄTTNING UNDER OLIKA TYPER AV DANS 

2.3.1 Allmänt om dans 

Nedan följer en sammanställning av de existerande forskningsresultaten inom dans som tävlings -

och träningsform. Vissa typer av dans, till exempel balett, har studerats ur ett fysiologiskt 

perspektiv ett flertal gånger (Cohen, 1982; Guidetti, 2008). Dans är ett brett begrepp som 

innefattar en mångfald av olika rörelser och musik. Tre huvudtyper av dans kan identifieras; 

solodans, pardans och gruppdans. Den kan framföras med olika syften som till exempel kulturellt, 

socialt, professionellt, för uppvisning eller tävling på amatör - och proffsnivå. Eftersom 

karaktären av danserna är så olika, ställs också olika fysiologiska krav på dansarna. Inom 

exempelvis balett förväntas kroppsvikten vara låg på grund av estetiska krav, vilket oftast 

resulterar i ett konstant lågt energiintag hos framförallt kvinnliga balettdansöser (Koutedakis & 

Jamurtas, 2004).  
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Dansare på elitnivå har precis som andra elitidrottare en hög träningsvolym, speciellt under 

tävlingssäsong. Dock finns inte samma fokus på att öka den aeroba förmågan som hos 

uthållighetsidrottare, då teknikträning inom den specifika dansen anses viktigare för framgång. I 

många danser ingår även moment av statisk och explosiv natur, såsom olika typer av lyft, snurrar, 

akrobatik och hopp. Den maximala syreupptagningen hos olika dansutövare varierar kraftigt och 

ligger i vissa fall på samma nivå som hos den stillasittande delen av populationen, medan det i 

andra typer av danser ligger något över genomsnittet (Koutedakis & Jamurtas, 2004). Danssport 

är officiellt sett en sportgren enligt Internationella olympiska kommittén (IOK). De studier som 

idag finns på området innefattar danser av både social karaktär (sällskapsdans) och tävlingsdans.  

2.3.2  Ballroom dancing   

Få studier har hittills gjort för att fastställa syreupptag och energiåtgång under pardans som 

tävlingsform. Dock gjorde Blanksby och Reidy (1988) en studie på tio danspar tävlande i tiodans. 

Syftet med studien var att fastställa energiåtgången under latin och standarddanser. Eftersom det 

kan vara svårt att direkt mäta syreupptag genom bärbara system under vanlig tävlingsdans, mätte 

man hjärtfrekvens (HR) under tävling. Försökspersonernas VO2 fastställdes med hjälp av ett 

gångtest på löpband. Under en simulerad tävling mättes HR under två tävlingssekvenser av 

modern och latinamerikansk dans. Danssekvenserna randomiserades och paren dansade antingen 

den moderna eller latinamerikanska sekvensen med 15 till 20 sekunders paus mellan varje dans 

för att efterlikna tävlingssituationen. Den moderna danssekvensen bestod av: vals, tango, foxtrot, 

quickstep och wienervals, och den latinamerikanska bestod av samba, rumba, paso double, cha 

cha och jive. Resultaten från denna studie visar att medel HR låg på en nivå som kan klassas som 

högintensiv, det vill säga för män över 170 pbm för modern dans och över 168 för den 

Latinamerikanska. Medel HR för kvinnor var 179 bpm för modern dans och 177 bpm för den 

Latinamerikanska. Given i procent av HR max dansade herrarna på 86% av max i den Moderna 

sekvensen och 85% i den Latinamerikanska. Motsvarande värde för damerna var 89% respektive 

91%. Analys av tidigare mätvärden som erhållits genom maxtestet visade att herrarna låg över 2.0 

L ·min-1 vid båda danssekvenserna. Kvinnorna låg dock inte lika högt men under den 

latinamerikanska sekvensen nådde kvinnorna strax över 2.0 L ·min-1, och alltså kan både 

herrarnas och damernas medelvärden klassificera ballroom dancing som en högintensiv aktivitet. 

(Åstrand & Rodahl, 1986).  

2.3.3  Hambo    

Wigaeus och Kilbom (1980) utförde en studie med syfte att fastställa fysiska krav under den 

populära svenska folkdansen hambo. Sex män och sex kvinnor deltog i studien. Deras 

maxkapacitet fastställdes först på löpband och cykelergometer. Under dansen registrerades HR 
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och Douglas-bagtekniken användes för mätning av lungventilation och syreupptag. Tempot i 

musiken var 152 bpm och varje dans varade i fyra minuter. För dansarnas bekvämlighet använde 

bara en person i paret Douglas bag och efter en tio minuters paus upprepades insamling med den 

andra danspartnern. Syreupptagningen var 39 ml ·kg-1·min-1 hos kvinnorna och 37 ml ·kg-1·min-1 

hos männen och motsvarande värde för medel HR var 179 och 172 s·min. Kvinnorna använde 

90% och männen 70% av den maximala kapacitet som uppmätts under maxtestet. Hambo kan 

alltså klassas som en relativt högintensiv aktivitet och fullt tillräcklig för att skapa en 

träningseffekt om varaktigheten är tillräcklig. 

2.3.4  Balett    

Cohen et al. (1982) utförde en studie i syfte att utvärdera kardiovaskulära responser hos 

balettdansare. Tio dansare studerades under en vanlig balettklass och åtta dansare utförde ett 

maxtest på löpband. Av dessa var sju män och åtta kvinnor. Under dansklassen utfördes olika 

sekvenser men tempo samt ordningsföljd var lika under alla tester. Varje entimmes klass delades 

upp i 28 minuters barréträning, vilket är en typ av uppvärmnings och flexibilitetsträning som ofta 

utförs i början av själva träningen, samt 32 minuters fridans bestående av olika 

stegkombinationer. HR registrerades genom EKG under hela träningen. Respiratorisk data 

insamlades genom ett bärbart system, som ändå tillät dansarna att utföra alla övningar fritt utan 

begränsningar i olika dansmoment. Resultaten visade att Medel HR under barréträning var 134 

(69% av HR max) för männen och 117 (63% av HR max) för kvinnorna. Under fridans var 

medel HR 153 (80% av HR max) för männen och 137 för kvinnorna (74% av HR max). Både 

männen och kvinnorna arbetade på en intensitet motsvarande 38% av deras maximala kapacitet 

under barréträningen. Motsvarande värden för fridans var 55% och 46% av max, för kvinnor 

respektive män. VO2 peak under barreträning var 51% för båda könen och under fridans var 

medel 71% respektive 60% av VO2 peak för män och kvinnor. De data som erhållits genom 

denna studie i enlighet med tidigare uppmätta värden för icke-uthållighetsidrottare. Balett 

innehåller många varierande moment varav de flesta inte är uthållighetsbetonade utan mer av 

explosiv samt statisk natur.  

 

Även Guidetti et al. (2008) uförde en studie på balett med syfte att jämföra energiåtgång och 

energikällor mellan två grupper av balettdansare med låg respektive hög dansskicklighet. Totalt 24 

dansare rekryterades till studien varpå de delades in i en A- och B- grupp, där dansarna i grupp B 

hade blivit antagna till en professionell dansskola och således ägnade flera timmar om dagen åt 

danslektioner. Dansarna i grupp A tillhörde gruppen med lägre dansskicklighet och ägnade ca 

fyra timmar i veckan åt danslektioner. Alla deltagare utförde ett maxtest för att fastställa maximalt 
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syreupptag och individuell anaerob tröskel. Därefter utfördes ett danstest för att utvärdera 

energiåtgång och bidragandet av olika energikällor under en vanlig balettklass. Under dansen 

fastställdes VO2 genom ett bärbart system och mätningen fortsatte 25 minuter efter avslutad dans 

under sittande återhämtning. Blodlaktatkocentration fastställdes genom mätning i fingertoppen 

före samt 1, 3, 5 och 7 minuter efter avslutat danspass. Resultaten visar, föga överraskande, att 

dansarna med högre teknisk skicklighet hade högre VO2 max än låg-skicklighetsgruppen, vilket 

delvis kan förklaras av det faktum att grupp B tränade mer än grupp A. Den viktigaste slutsatsen 

av studien var att låg-skicklighetsgruppen framförde mer dansträning över sin individuella 

anaeroba tröskeln än dansarna med hög skicklighet. 

 

2.3.5 ”Discodans”   

Léger (1982) utförde en studie med syfte att utvärdera de fysiologiska responserna under 

discodans så som den dansas (dansades på 80-talet) på olika typer av nattklubbar. Fokus låg på att 

jämföra olika typer av danser och olika individers fysiologiska responser, samt titta på eventuella 

könsskillnader. Sexton universitetsstudenter (åtta män och åtta kvinnor) i tjuogoårsåldern 

rekryterades till studien. Syreupptagningen mättes genom ett bärbart system. När 

försökspersonerna befann sig på dansgolvet visste de att deras VO2 skulle mätas, men de visste 

inte vid vilken tidpunkt (för att undvika bias). Dock mättes VO2 först efter två eller tre låtar med 

ungefär samma tempo för att säkerställa att steady state uppnåtts. HR mättes genom ett EKG-

system. Resultaten visade att medelvärde av syreupptag för männen och kvinnorna kombinerat 

var 30.1 ± 10.3 ml ·kg-1·min-1. Relativt räknat borde detta motsvara ett värde av cirka 60 till 70 % 

av VO2 max för männen och kvinnorna, baserat på tidigare uppmätta maxvärden inom samma 

åldersgrupp på samma universitet. HR medel var cirka 135 bpm, alltså ungefär 72% av 

åldersbaserad maxpuls. Baserat på de erhållna värdena i studien är discodans jämförbart med 

andra typer av medelintensiva aktiviteter såsom löpning och längdskidåkning på moderat till 

måttlig intensitet. 

2.3.6 ”Dance majors” 

Rimmer & Rosentsweig (1981-82) utförde en studie med syfte att fastställa det maximala 

syreupptaget hos kvinnliga dansstuderande vid Texas Women´s University. Åtta kvinnor i 

åldrarna 18-32 år som dansade minst 3-4 gånger i veckan tre timmar per tillfälle deltog i 

studien och de genomförde ett standardiserat maxtest på löpband (Bruce protocol, 1971). 

Resultatet visade att medel VO2  max var 52,4 ml ·kg-1
·min-1.        
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Tabell 1. Fysiologisk respons i olika danstyper (anges för kvinnor/män). 

2.3.7 Jämförelse av fysiologisk respons i olika danstyper  

 

Nedan följer en schematisk sammanställning av den fysiologiska reponsen hos de olika 

danstyperna (Tabell 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danstyp VO2 max  % av VO2 max % av HR max Referens  

Ballroom dancing 42,0/52,5 82 86-91 Blanksby & Reidy, 1988 
Balett 43,7/48,2 38-46 70 Cohen et. al., 1982 
Hambo 42,8/53,2 70-90 70-90 Wigaeus & Kilbom, 1980 
Disco dancing  42,0/50,0 60-71 72 Legér, 1982 

"Dance majors" 52,4     Rimmer & Rosentsweig, 1981 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 

Syftet med den här studien är  att; 

1) Med tidigare forskningsresultat som grund, undersöka hur energikrävande ett tävlingsheat 

i bugg är (för B-klass). 

2) Att genom analys av erhållna värden i form av HR och blodlaktat se hur den ungefärliga 

fördelningen av aeroba/anaeroba energiprocesser ser ut.  

3) Att utifrån resultatet kunna ge implikationer på träning som kan förbättra prestationen 

hos elitbuggare.  

 

Forskningsfältet dans kan inte sägas vara utförligt utforskat då bara en liten del av existerande 

dansformer har studerats ur ett fysiologiskt perspektiv. Då dans är ett brett begrepp som 

innefattar en stor mångfald av stilar är det svårt att dra slutsatser baserat på studier av andra 

dansformer. Bugg som tävlingsform är ett tidigare outforskat ämne. Därför är den här uppsatsen 

ämnad ge svar till följande forskningsfrågor; Hur energikrävande är ett tävlingsheat i bugg? Hur 

ser energifördelningen ut mellan aeroba/anaeroba energiprocesser? Hur högt testvärde har en 

buggdansare i de högre klasserna och hur höga eller låga är dessa värden i förhållande till en 

normalbefolkning/ andra elitidrottare? Kan bugg som tävlingsform jämföras med andra 

idrottsformer? Hur skulle lämpliga träningsråd kunna utformas?    

    

Hypotesen är att tävlingspar i bugg som tävlar i B-klass använder en stor del av sin maximala 

kapacitet och att akvititeten som sådan alltså kan klassificeras som högintensiv, samt att energin 

till stor del kommer från anaeroba energiprocesser.           
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Tabell 3.Fysiska karaktäristika män 

4. METOD 

4.1 FÖRSÖKSPERSONER 

 

Fyra tävlingspar (♀ = 4, ♂ = 4), alla tävlande i B-klass tillhörande Östersunds bugg och rock'n 

roll klubb (ÖBRK) rekryterades för deltagande i studien. Nedan presenteras individerna könsvis i 

tabellerna 1&2 (Fp 1 och 2 är ett par osv).  Paren tränar dans i genomsnitt 2-3 ggr per vecka 1-3 

h per tillfälle. Alla utom ett av paren tävlade tillsammans med sin ordinarie danspartner vid det 

aktuella rekryteringstillfället. Rekrytering skedde genom anslag på klubbens lokal (se bilaga) och 

rundfrågning bland paren. Alla deltagande individer ansåg sig vid rekrytering och efterföljande 

test vara fullt friska och de blev informerade om att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande 

i studien eller något moment av den. Deltagarna fick före maxtestet fylla i en hälsodeklaration där 

de även medgav att testresultat får användas i forskningssyfte med skyddande av personlig 

identitet. Försökspersonerna blev väl introducerade i testprocedur och syfte med studien och 

erhöll före maxtestet instruktioner för matintag och dylikt (se bilaga). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 STUDIEDESIGN 

Studien bestod av två delar; ett maxtest på löpband med syfte att fastställa försökspersonernas 

maximala syreupptag, hjärtfrekvens (HR) och blodlaktatkoncentrationer, samt ett danstest där HR 

och blodlaktatkoncentrationer mättes under och i anslutning till tävling och träning.   

 

Försöksperson ♀ Ålder Vikt [kg] Längd [m] BMI 
Fp 1 18 50 1,60 19,5 
Fp 3 28 50 1,52 21,6 
Fp 5 18 58 1,63 21,8 
Fp 7 25 56 1,64 20,8 
     
Medel  22 54 1,60 20,9 
SD ±5 ±4 ±0,05 ±1 

Försöksperson ♂ Ålder Vikt [kg] Längd [m] BMI 
Fp 2 21 63 1,75 20,6 
Fp 4 29 110 1,85 32,1 
Fp 6 21 74 1,85 21,6 
Fp 8 35 75 1,69 26,3 
     
Medel 27 81 1,79 25,2 
SD ±7 ±20 ±0,08 ±5,3 

Tabell 2. Fysiska karaktäristika kvinnor.  



  
  

18 

4.2 GENOMFÖRANDE AV TESTER  

4.2.1 Maxtest 

Försökspersonerna (fp) anlände till vintersportcentrum i Östersund parvis. Den på förhand 

ifyllda hälsodeklarationen hämtades in. Vilonivåer av hjärtfrekvens (HR) och 

blodlaktatkoncentration mättes på samtliga fp. Testproceduren förklarades och därefter skedde 

tillpassning av utrustning varefter en kort pre-testkalibrering genomfördes (utförligare kalibrering 

utfördes alltid varje ny testdag enligt vedertagen procedur så som rekommenderas av tillverkaren). 

Ett maxtest på löpband genomfördes med både submaximala och maximala nivåer. 

Ingångshastighet för kvinnor var 7.5 km/h och 8.5 km/h för män. En fem minuters 

uppvärmning utfördes på nyss nämnda hastighet, därefter höjdes lutningen till en grad. På nivåer 

av tre minuter vardera höjdes sedan hastigheten med 1 km/h var tredje minut, tills dess att 

Respiratory exchange ratio (RER) blev högre än 1.1 och pulsen och ventilation (VT) började stiga 

oproportionerligt. Därefter påbörjades maxtestet genom att hastigheten sänktes till den 

ursprungliga ingångshastigheten och lutningen höjdes till 4 grader. Varje minut höjdes sedan 

hastigheten med 1 km/h tills dess att utmattning uppnåddes. Försökspersonen anseddes ha nått 

sitt riktiga max då minst två av tre följande kriterier var uppfyllda; 1) RER var högre än 1.1, 2) en 

platå i VO2 kunde ses och 3) blodlaktatkoncentrationen >8,0 Mmol. Efter testet fick 

försökspersonerna sitta ned tills dess att de två efterförljande laktatmätningarna genomförts, 

varpå försökspersonen fick möjlighet att varva ned på en cykelergometer. Under maxtestet 

fastställdes syreupptagning genom Metamax 2 (Cortex Biophysik GmbH, Leipzig, Tyskland) som 

angav värden med 10-sekundersintervaller. Hjärtfrekvensen mättes via pulsband och klocka 

(Polar S210, Polar Electro oy, Kempele, Finland) och skrevs av manuellt var femtonde sekund. Fp 

fick även skatta sin ansträngning genom Borgskalan en gång i minuten. Blodlaktatkoncentrationer 

mättes i fingertoppen (Accu sensor check, Softlick Pro, Roche diagnostics GmBH, Mannheim, 

Tyskland) direkt efter samt fem minuter efter avslutat test och analyserades med Biosen 5140 

(EKF diagnostics, GmBH, Magdburg, Tyskland). Under maxtestets gång erhöll 

försökspersonerna feedback och påhejades av testledare och assistenter.    

4.2.2 Danstester 

Vid en danstävling mättes HR och blodlaktatkoncentrationer på tre av dansparen (ett av paren 

valde att inte deltaga i denna tävling). Testprocedur på tävlingsdagen skedde som följer;  

1) Klockan 12.00 sattes pulsband och klocka (Polar RS400sd, Polar electro oy, Kempele, 

Finland) på alla fp. Efter femton minuters sittande vila mättes vilovärden av blodlaktat. 

Testpersoner blev tillsagda att inte röra klockan men att i övrigt utföra förberedelser som 

de brukar.   
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2) Individuella förberedelser skedde utan testledares översyn, så som uppvärmning, matintag 

och estetiska förberedelser med kläder och dyl. 

3) Klockan 15.48 skedde indans för B-klass. En indans är en kort presentationsdans för alla i 

samma klass där domaren får en chans att se vilken standard klassen håller. Kort därefter 

dansade de olika paren i olika 90-sekunders heat.   

4) Direkt efter heatet gick fp till anvisad plats i lokalen för att mäta blodlaktatkoncentration, 

vilket skedde direkt efter och fem minuter efter tävling. 

 

På grund av delvis bortfall i pulsfiler från tävlingen (beskrivs närmare i diskussionen) 

genomfördes även mätningar vid simulerad tävling på samma tävlingstempo (172 BPM). HR 

mättes genom pulsband på samtliga par, och på det par som inte deltagit i den förra delen mättes 

även blodlaktat enligt ovanstående procedur. Tävlingsmomentet försökte efterliknas genom 

feedback från publik.  

4.2.3 Dataanalys    

Den sista minuten av alla submaxbelastningarna på maxtestet beräknades medelvärden av HR 

och VO2 (ml· kg
-1· min-1). Medelvärden beräknades också för varje sista halvminut av maxtestet. 

Pulsfiler från tävlingen analyserades genom beräkning av medelvärden av HR under de sista 30 

sek. av det 90 sekunder långa heatet. VO2 under danstävling och träning uppskattades genom en 

linjär funktion av HR och VO2 under maxtestet, där medelvärdet av VO2 räknades ut med hjälp 

av HR under tävling eller träning. Medelvärden och standardavvikelse beräknades för samtliga 

parametrar. Students t-test användes för beräkning av skillnader mellan laktatvärden i vila och vid 

maxtest och dans. Signifikansnivån sattes till p < 0,05. All statistisk beräkning utfördes i 

Microsoft Office Excel 2003.          
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5. RESULTAT 

5.1 MAXTEST 

 

Alla fp utförde ett maxtest på Vintersportcentrum. Alla utom en fp kan ha ansetts uppnå sitt 

riktiga max, då minst tre av de fyra kriterier som beskrivits i metoddelen var uppfyllda. En individ 

(fp 4) avbröt maxtestet på grund av yrsel, för ytterligare kommentarer se diskussion. 

 

Tabell 4. Maxvärden  

Subjekt Kön VO2 max [ml ·kg-1· min-1] HR max (s·min)  La max 
[mMol/L] 

Max Borg 

Fp 1 ♀ 41,0 206 10,9 19 

Fp 2 ♂ 52,1 197 11,2 19 

Fp 3 ♀ 52,6 213 12,3 19 

Fp 4 ♂ 38,7 190 9,0 18 

Fp 5 ♀ 49,1 202 10,4 20 

Fp 6 ♂ 56,1 186 11,3 20 

Fp 7 ♀ 49,4 199 11,5 20 

Fp 8 ♂ 50,9 196 9,9 20 

Medel 
SD 

 48,7  
±5,9 

199  
±9 

10,8  
±1,0 

19  
±0,7 

Medel  
SD   

♀ 48,0 
±4,9 

205 
±6 

11,3 
±0,8 

20 
±1 

Medel  
SD  

♂ 49,5 
±7,5 

192 
±5 

10,4 
±1,1 

19 
±1 

 
 

5.2 DANSTEST 

 

Tre av de fyra rekryterade dansparen deltog i en danstävling där mätningar utfördes. Fyra av de 

sex deltagande individerna (fp 4, 6, 7 & 8) erhöll kompletta pulsfiler från tävlingsdagen och dessa 

analyserades i enlighet med tidigare beskrivning (se metod).  Ett par valde att inte delta i denna 

tävling (fp 1+2), därför utfördes mätningar under träning i samma tempo med detta par. På 

grund av delvis bortfall i pulsfiler (se diskussion för ytterligare beskrivning) utfördes ytterligare 

mätningar av HR under träning i samma tempo med fp 3+4 & 5+6.   

 

Alla par som valde att delta i tävlingen lämnade laktatprover i vila och direkt efter samt fem 

minuter efter avslutat heat. Dock finns bortfall hos en fp då återhämtningslaktatet inte togs på 

grund av tidsbrist. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan vilovärden i blodlaktat dagen då 

maxtestet utfördes och då danstestet utfördes (p= 0,7).  



  
  

21 

         

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 
 
Maxvärdena av blodlaktat vid danstestet var signifikant högre än vilovärdena samma dag (p< 

0,001). Blodlaktatkoncentrationen vid maxtestet var signifikant högre än de vid danstestet (p< 

0,001).  

 

Medelpuls för deltagarna i tävlingen var 93% av HR max  ± 3 och medelpuls för träning i samma 

tempo var 88 % av HR max ± 4,8. Uppskattat syreupptag under danstävlingen var i medel 40,3 

ml · kg-1 · min-1 ± 5,7. Procent av VO2 max under tävlingen var 83 % ± 4,5). För övriga värden, 

se tabell 6.  

 

Försöksperson VO2 max [ml·kg1·min-1] VO2 tävling VO2 träning % av max  
Fp 1 41,0  31,0 76 
Fp 2 52,1  38,8 74 
Fp 3 52,6  38,7 74 
Fp 4 38,7 32,0 29,1 83/75 
Fp 5 49,1  31,0 63 
Fp 6 56,1 43,0 40,0 77/72 
Fp 7 49,4 41,0  83 
Fp 8 50,9 44,6  88 
Medel 
SD  

48,7 
±5,9 

40,3 
±5,7 

34,8 
±4,9 

77,3 
±7,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försöksperson La dans mMol/L La max mMol/L % av max 
Fp 1 7,68 10,89 71 
Fp 2 5,98 11,15 54 
Fp 3 8,53 12,32 69 
Fp 4 7,75 9,05 86 
Fp 5 5,08 10,41 49 
Fp 6 7,71 11,30 68 
Fp 7 10,99 11,55 95 
Fp 8 6,17 9,89 62 

    
Medel 7,49 10,82 69 

SD ±1,82 ±1,02 ±15 

Tabell 5. Blodlaktatkoncentration under tävling (Fp 1 & 2 träning)  

Tabell 6. VO2 under max och dans  
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6. DISKUSSION 

Syftet med den här studien var att fastställa fysiologiska responser såsom HR, VO2 och 

blodlaktatkoncentrationer under ett 90 sekunder långt dansheat och utifrån detta dra slutsatser 

kring träningsimplikationer för elitbuggare. Resultatet visar att bugg är en högintensiv form av 

pardans då hjärtfrekvensen under dans är hög och laktatproduktionen betydande.     

 

6.1 MAXTEST 

 

Eftersom dans är ett helkroppsarbete valdes löpning som testform. Under första 

submaxbelastningen valdes en låg ingångshastighet eftersom försökspersonerna inte är tränade 

löpare. Lutningen på en grad under submaxbelastningarna valdes för att korrigera det icke 

existerande vindmotståndet vid inomhuslöpning. Under efterföljande maxbelastningar valdes en 

lutning på fyra grader med samma ingångshastighet som submaxfasen, eftersom testdeltagarna 

antogs tåla lutning bättre än hög hastighet. Som kriterier för att ha uppnått VO2 max valdes de 

som tidigare beskrivits i metoddelen, enligt Maud & Foster (2006, s. 14-15). Alla försökspersoner 

nådde VO2 max då de mötte minst två av tre tidigare beskrivna kriterier. En försöksperson (fp 4) 

avbröt sitt test strax innan ingång på första maxbelastningen på grund av yrsel. Då den aktuella fp 

ändå skattade 18 på borgskalan, hade ett RER>1.1, en hjärtfrekvens på 190 och en 

blodlaktatkoncentration >8.0 mMol/L redovisas ändå värdet. Det är svårt att avgöra om 

individen ifråga hade fått ett bättre testvärde om han hade kunnat fortsätta testet.  

 

Baserat på en skala enligt Heyward (1998) ligger de flesta på en femma eller en sexa på en skala 

från ett till sex, där ett är mycket dåligt och sex är utmärkt (frånsett den person som avbröt sitt 

test som ligger på en trea). Skalan utgår ifrån en normalbefolkning och är köns- och 

ålderskorrigerad. Enligt Wilmore & Costill (2004) är vanliga värden för maximalt syreupptag hos 

icke-idrottare för män 43-52 ml· kg-1· min-1 och för kvinnor 33-42 ml· kg-1· min-1 i åldersgruppen 

20-29 år, varför fp i den aktuella studien kan sägas befinna sig i den övre delen och i vissa fall 

över normalintervallet.   
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6.2 DANSTEST 

 

Resultatet från danstävlingen visar att de deltagande paren dansade på 93% av sin maximala 

hjärtfrekvens, och något lägre (88 %) under träning. Dock är det svårt att statistiskt säkerställa 

några skillnader eftersom det bara är två fp som har värden både från tävling och träning. Hos de 

två fp ligger värdena för träning i B-tempo något lägre vid träning (87 respektive 92 % av HR 

max) än under tävling. Enligt Åstrand & Rohdal (1986) kan tävlingsbugg i B-tempo alltså 

klassificeras som en högintensiv aktivitet. Detta kan jämföras med Blanksby & Reidy (1988) vilka 

fastställde fysiologiska responser under tiodans och då fann att dansarnas HR låg på 86-91 % av 

max, vilket också kan klassificeras som högintensivt. Även Wigaeus & Kilbom (1980) som 

utförde en studie på folkdansen ”hambo” fann att deltagarna hade en medel HR på 70-90 % av 

max. Bugg ger både högre HR och VO2 än balett, baserat på tidigare studier (Cohen et al., 1982) 

(Guidetti et al., 2008). Dock innehåller balett fler element av statisk och explosiv natur, varför de 

två dansformerna kan sägas skilja sig åt markant i karaktär.          

 

De uppmätta blodlaktatkoncentrationerna under tävlingen var av betydande mängd men 

varierade kraftigt, från 49 % till 95 % av maxvärdet. Det är svårt att fastställa exakt vad de stora 

variationerna beror på. Eftersom tävlingstiden är kort, är det möjligt att det laktacida systemet 

hos vissa inte hinner ”komma igång” under den korta tid som heatet pågår. En annan förklaring 

är skillnader i dansteknik mellan olika personer och inom paren. Eftersom inga direkta mätningar 

av VO2 under dansen gjordes, är det möjligt att det kan finnas skillnader i ventilation mellan olika 

personer vilket skulle kunna förklara skillnader i blodlaktatkoncentrationer. Enligt Wigaeus & 

Kilbom (1980) finns det uppmätta skillnader i ventilation mellan kön under dans, då kvinnor 

tenderar att hypoventilera (underventilera) för att hålla upp överkroppen. Hur detta påverkar 

laktat är ej klarlagt men kan eventuellt vara en förklaring till de stora skillnaderna.  

 

Den betydande mängden laktat som produceras under dansheatet borde sannolikt hinna 

borttransporteras under återhämtningen efter heatet, förutsatt att pausen är tillräckligt lång. Dock 

kan varaktigheten av pauserna variera kraftigt vilket skulle kunna ge en större laktatmängd i 

efterföljande heat om pauserna är korta och därför inverka negativt på prestation.         

 



  
  

24 

6.3 FELKÄLLOR 

 

Ingen av deltagarna hade tidigare utfört ett maxtest och de var relativt ovana vid att springa på 

löpband och detta kan ha påverkat resultatet. Under första maxtestet upplevde försökspersonen 

att andningsmasken ”glappade” mycket när maxbelastningen påbörjades. Detta kan ha berott på 

att masken inte var tillräckligt hårt åtdragen, vilket resulterade i läckage främst kring näsa och 

mun. Anatomiska skillnader kan ha betydelse för hur masken sitter på ansiktet. Detta avhjälptes 

under senare test då tejp användes för att bygga upp området kring näsvingarna och masken 

drogs åt ordentligt innan testets början.  

 

Under danstestet förekom bortfall i pulsfiler från tävlingsdagen. Detta tros ha berott på att 

pulsbanden inte spändes tillräckligt hårt. Fler kvinnor än män upplevde detta, vilket kan bero på 

anatomiska skillnader. Då pulsklockorna av den aktuella typen är kodade är det inte troligt att 

störningar från den andra partnern har betydelse. En relativt lång period (ca en och en halv 

månad) gick mellan första maxtestet och sista danstestet. Det är möjligt att några individer kan ha 

förbättrat eller försämrat sin areoba kapacitet under tidsintervallet. Under tävlingsdagen då tester 

utfördes fanns inget standardiserat protokoll för försökspersonerna mellan den tid då vilovärden 

togs fram till den tidpunkt då tävling inleddes. Olika uppvärmningsrutiner och/eller intag av 

mat/koffein/nikotin kan ha påverkat hjärtfrekvens och blodlaktatkoncentration. 

 

Det aktuella urvalet är litet i relation till antalet aktiva tävlingsdansare i Sverige. Optimalt sett hade 

en större geografisk spridning varit att föredra, men av logistikskäl var det ej praktiskt 

genomförbart.   

  

 6.4 TRÄNINGSIMPLIKATIONER OCH FRAMTIDA FORSKNING   

 

Även om resultatet visar att ett 90-sekunders tävlingsheat i bugg ger en fysiologisk respons i form 

av hög hjärtfrekvens och betydande laktatproduktion, är det långtifrån all dansträning som 

bedrivs i B-tempo. Av naturliga skäl ägnas en stor del av dansträningen på professionell nivå åt 

teknikträning i första hand, vilket inte kan ses som en typisk-steady state aktivitet utan mer som 

korta, högintensiva intervaller varvat med dans på lägre tempo. 

 

Eftersom det höga tempot driver upp pulsen och laktatproduktionen, är det sannolikt att en 

sämre aerob kapacitet skulle hindra en tekniskt skicklig dansare att prestera optimalt under en 
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tävlingssituation. I den här studien har ej den individuella anaeroba tröskeln hos de deltagande 

dansarna fastställts. Dock är laktatmängden hos alla fp > 4.0 mMol·L-1 vilket indikerar att gränsen 

för OBLA har passerats. Laktattröskeln förväntas inträffa ungefär vid 50-60 % av VO2  max hos 

otränade och på en högre nivå hos tränade individer, cirka 65-80 % av VO2 max (Powers & 

Howley, 2007, s. 59. Detta resonemang skulle i så fall ge en indikation på att buggare på elitnivå 

borde bedriva en del av sin träning med syfte att höja sin anaeroba tröskel. Då det inte bara är 

VO2 max utan även den anaeroba tröskeln som avgör framgång (McArdle, Katch, Katch, 2007 s. 

299-303), borde en bättre laktattolerans främja en bättre prestation. 

 

På grund av det begränsade geografiska urvalet fanns ingen möjlighet att studera buggare i A-

klass, eller att studera andra dansformer inom BRR. En framtida forskningsfråga borde inkludera 

studier av fysiologisk respons i andra discipliner inom BRR. Bugg är även en mycket populär 

motionsform och dansas över hela Sverige i socialt syfte. En intressant forskningsfråga i 

framtiden borde vara att fastställa energiåtgång under vanlig ”socialdans”.     

 



  
  

26 

7. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
 

Syftet med den här studien var att mäta hjärtfrekvens och blodlaktatkoncentration samt att 

uppskatta VO2 under ett 90 sekunder långt dansheat i bugg (B-klass) och utifrån detta dra 

slutsatser om träningsrekommendationer. Hypotesen var att bugg är en högintensiv aktivitet som 

till stor del genererar energi från anaeroba processer. Resultaten visar att dansarna använder en 

stor del av sin maximala kapacitet då de tävlar och tränar i B-tempo. Dansarna hade även ett högt 

VO2 max i jämförelse med andra icke-idrottare av samma kön och ålder. De dansade på över 90 

% av HR max under tävling och deras laktatproduktion var betydande, dock med stora skillnader 

mellan individer. Således stärks hypotesen då bugg enligt strikt definition kan benämnas som 

högintensiv (Åstrand & Rohdal, 1986) med inslag av anaeroba energiprocesser. För att buggare 

på elitnivå ska kunna prestera maximalt på dansgolvet krävs att den aeroba förmågan underhålls 

genom träning samt att en del av träningen bör dansas i ett högt tempo med syfte att höja sin 

anaeroba tröskeln.  
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8. TACK TILL  
 
Författaren önskar tacka handledare Marko Laaksonen för hjälp under resans gång och Mats 

Ainegren på vintersportcentrum för hjälp med utrustning. Ett stort tack även till mina assistenter 

under maxtesten och sist men inte minst: tack till alla dansare som tagit sig tid och ställt upp på 

alla tester!  
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10. BILAGOR  

 
BILAGA 1 
 

Instruktioner till försökspersoner 

 

Hej! 
   Ni skall delta i ett maxtest på vintersportcentrum i Östersund. Ett maxtest innebär vanligtvis 
inte några risker för friska individer, men det betyder ändå att ni kommer att anstränga er 
maximalt. För att testets resultat ska hamna så nära ert ”riktiga max” som möjligt så måste ni 
själva följa dessa instruktioner:  
 
4) Ta med lämpliga kläder att springa i, samt skor för inomhusbruk och eventuellt en 

handduk om ni vill duscha efteråt (Det finns duschar i lokalen). 
5) Ni skall ha ätit en måltid cirka tre timmar innan testet, typ frukost, lunch, middag el. 

mellanmål. Frukt eller dyl. får ätas fram till en halvtimme innan testet.  
6) Druckit ordentligt med vatten och vilat/sovit ordentligt i den mån det är möjligt. 
7) Inte ha tränat hårt dagen innan eller samma dag som testet.  
8) Avstå från test om ni har en infektion i kroppen eller på annat sätt inte känner er fullt frisk! 

Kontakta i så fall testledaren.  
9) Kontakta testledare om du äter/intar medicin som kan påverka som kan tänkas påverka din 

säkerhet under testet. 
10) Finnas på plats i tid så att testledaren/ledarna kan förbereda er på ett bra sätt. Det är också 

viktigt att ni lyssnar på testledarens instruktioner noga under testets gång. 
11) Vara sparsam med intag av koffein/nikotin några timmar innan testet.   
 
   Ni kommer att testas parvis och testerna beräknas ta cirka en timme per par. Ni kommer att 
få springa på ett löpband samtidigt som ni har en andningsmask på er som mäter ert 
syreupptag. Vi kommer att genom ett enkelt ”stick i fingret” kolla er mjölksyrehalt i blodet. 
Själva maxtestet beräknas ta cirka 10-15 minuter. Ni kommer själva få ta del av det resultat ni 
uppnått under testerna. Ert resultat kommer INTE att visas offentligt i form av namn utan 
översättas till ”Försöksperson 1, 2”, osv.  
 
Har ni några funderingar kring testet så tveka inte att ringa till undertecknad för mer 
information. 
 
Med vänliga hälsningar, Susanna Mixter  
 
070-2529945 
sumi0400@student.miun.se      
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BILAGA 2 
 

 

Försökspersoner sökes! 

 

Tävlingspar i A och B klass sökes för deltagande i studie på syreupptagning i 

tävlingsbugg. Studien är en del i en c-uppsats som undertecknad student skall 

genomföra som sitt examensarbete i studier på det Idrottsvetenskapliga programmet 

vid Mittuniversitetet i Östersund. Deltagande i studien kommer att innefatta bland 

annat ett maxtest samt pulsmätningar på tävling. Testerna kommer att utföras någon 

gång under våren 2008. De tar inte lång tid i anspråk och försökspersonerna kommer 

att informeras väl om studien och dess utförande. Om du/ni vill deltaga i studien och 

vill veta mer, kontakta mig för mer utförlig information! 

 

Med vänliga hälsningar, Susanna Mixter 

 

Sumi0400@student.miun.se 

070-2529945 

 

Eller ta kontakt med mig på en tisdagsträning =)   

 


