
 
 

 

 

 

Rapport 8: Att bära tungt - en fysiologisk analys: Kvinnor 
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Sammanfattning 

 

Sjutton kvinnliga vältränade försökspersoner, åtta stycken med vana att bära tungt och nio 

stycken utan sådan vana, genomförde gång på löpband och mjukt underlag i hastigheterna 3 

och 5 km/tim med bärvikter i ryggsäck på 20, 35 och 50 kg.  

Mjukt underlag i form av blå gymnastikmattor, indikerande gång i lätt terräng, ökade 

energiomsättningen under både hastigheterna mellan 10 och 15 %, jämfört med hårt underlag 

(löpband) med en grads lutning. Energiomsättningen ökade i genomsnitt lika mycket med 

ökad hastighet som med ökad bärvikt. Den individuella variationen vid en given bärvikt och 

hastighet är mycket stor. Beroende på bärvikt och hastighet kan energiomsättningen variera 

med 100 %.  Dessa stora variationer i energiomsättning bör uppmärksammas vid beräkning av 

energitilldelning via kosten vid längre militära operationer.  

Energiomsättningen vid tyngsta belastningen – 50 kilo bärvikt och hastigheten 5 km/tim – 

belastade försökspersonerna på i genomsnitt 57 % av maximal syreupptagningsförmåga. I 

individuella fall var belastningen 72 % av maximal syreupptagningsförmåga. Dessa höga 

belastningar är oacceptabelt höga för transporter under längre tid och kan vara en orsak till 

belastningsskador. 

Förmågan att bära tungt sammanfaller med ökad kroppsvikt och benmuskelstyrka. 

Bärförmåga för mindre vikter, högst 35 kg, sammanfaller inte med någon av ovanstående 

faktorer. Således, för tyngre bärvikter vid förflyttningar bör selektion av soldater ske enligt de 

uppmätta parametrarna, medan vad gäller lättare vikter föreligger inte samma 

selektionskriterier. 

En slutsats från resultaten av denna undersökning är den ursprungliga uttagningen till tunga 

arbetsuppgifter inom försvaret bör genomföras med tunga arbetsbelastningar, motsvarande de 

i denna undersökning. I kommande rapport sammanfattas studierna på män och kvinnors 

bärförmåga, likheter och olikheter mellan könen, möjliga selektionskriterier samt 

rekommendationer med utgångspunkt från genomförda undersökningar och resultat från olika 

andra undersökningar.  
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Inledning  

Den här rapporten är en uppföljning på Rapport 7, som handlade om bärförmåga och 

kortsiktiga konsekvenser av tungt bärande hos män. Föreliggande rapport beskriver 

motsvarande undersökningar utförda på kvinnor. Syfte, frågeställningar, litteratursökning 

samt metoder är desamma. Slutsatserna i rapport 7 var: 

- Energiomsättningen ökade i genomsnitt lika mycket med ökad hastighet som med 

ökad bärvikt.  

- Mjukt underlag indikerande gång i lätt terräng, ökade energiomsättningen med mellan 

20 – 24 % jämfört med hårtunderlag (löpband).  

- Beroende på bärvikt och hastighet kan energiomsättningen variera med 100 %.   

- Energiomsättningen för samma hastighet och bärvikt kan variera mycket mellan olika 

individer 

- Förmågan att bära tungt sammanfaller med ökad kroppsstorlek – både längd och vikt – 

ålder, maximal syreupptagningsförmåga mätt i L/min men inte i ml/min och kg 

kroppsvikt, benmuskelstyrka men inte bålmuskelstyrka samt andelen muskelfibrer av 

typ 1. 

Syfte och frågeställningar 

Föreliggande undersökning avser att klargöra kraven och energiåtgången vid olika 

ryggsäcksbelastningar under gång, samt att undersöka vilka samband som föreligger mellan 

olika fysiska förmågor och bärekonomi hos kvinnor. Utifrån syftet ställdes följande 

frågeställningar: 

- Hur varierar är syrekraven och därmed energiåtgången för olika hastigheter och buren 

vikt? 

- Hur skiljer sig löpband och mjukt underlag åt vad avser energiutgift? 

- Vilka fysiska förmågor är viktiga vid bärförmågan av tung packning? 

- Vilka samband föreligger mellan bärekonomi och fysiska förmågor?  
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Metod 

Litteratursökning 

I syfte att undersöka det rådande forskningsläget gjordes sökningar på Discovery efter studier 

på vuxna under gång med tung packning. Ingen specifik tidsavgränsning gjordes då 

mätmetoder för energiutgift har genomförts med valida metoder över lång tid. Sökord som 

användes var exempelvis: Military, load carriage, energy expenditure, walking m.fl. se bilaga. 

Urval 

17 kvinnor i åldersspannet 21 till 43 år rekryterades till studien. Testpersonerna var 

yrkesverksamma med vana att bära tungt i yrket militärer och brandmän och dels vältränade 

men ovana bärare, studenter från Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm. Målet med 

rekryteringen av försökspersoner var att simulera variationen av olika erfarenheter inom 

militärutbildningen.   

För att inkluderas i studien krävdes att man var fullt frisk och att det inte förelåg några 

skadeproblem som kunde påverka prestationen av att gå med tung packning. 

Procedur 

Efter både muntlig och skriftlig information gav deltagarna sitt skriftliga medgivande att 

medverka i undersökningarna och att de kunde avsluta medverkan när som helst utan att ange 

någon anledning. Undersökning är godkänd av lokal etisk kommitté. Därefter genomfördes ett 

antal undersökningar. 

Referenstest, test 1. 

På ett löpband genomfördes först ett referenstest för att bedöma försökspersonernas 

syreupptagning (VO2), hjärtfrekvens (HF), blodlaktathalt (HLa) och känsla av ansträngning 

enligt Borgskalan (Borg, 1970) vid olika submaximala arbetsbelastningar samt därefter 

genomfördes et maxtest att bestämma individens maximala syreupptagning (VO2max). Testet 

startade med försökspersonen var helt stillastående i två minuter. Därefter genomfördes 

gångtestet med stegrande intensitet med en grads lutning på bandet och slutligen ett maximalt 

löptest.  

Gångtest, test 2 – 4. 

Vid tre olika tillfällen med några dagars mellanrum genomförde varje försöksperson 

gångtester med 20 kg, 35 kg och 50 kg belastning med militär ryggsäck. Vid ett av dessa 

tillfällen genomfördes även gång utan ryggsäcksbelastning. Först ombads testpersonen stå 
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stilla på löpbandet i två minuter. Därefter startades löpbandet med hastigheten 3 km/tim och 

en grads lutning på löpbandet. Under fem minuter mättes VO2 och HF. Löpbandet stoppades i 

en minut för vila där fingertopsblodprov togs för HLa och uppskattad subjektiv 

ansträngningsgrad efterfrågades. Löpbandet startades därefter igen, nu i hastigheten 5 km/tim 

och med en grads lutning för gång under fem minuter. Samma mätningar genomfördes på 

denna belastning. Efter arbetet togs prov för HLa och uppskattad ansträngning antecknades. 

Efter mätningarna på löpbandet gick försökspersonen till den uppbyggda rundbanan (se figur 

1). På rundbanan genomförde försökspersonen gång i hastigheterna 3 och 5 km/tim, med 1 

minuts vila mellan belastningarna. Mätningarna under och efter gången på rundbanan var 

exakt desamma som de under gång på löpbandet.  

     

Figur 1- Bilderna visar rundbanan från ovan, samt testperson gåendes på rundbanan under 

datainsamling. 

Mätmetoder 

VO2 kan mätas med flera olika metoder där Douglas bag-metoden är ansedd som Golden 

standard. Det finns idag även enklare och snabbare metoder för att mäta VO2, så kallade 

online metoder. Dessa både stationära system Oxycon Pro, OP (Rietjens et al. 2001)) och 

mobila system Oxycon mobile, OM är validerade mot Douglas bag-metoden (Rosdahl et al. 

2010). Dessa mobila system har dessutom testats mot varandra utan att någon avgörande 

skillnad förelåg (Akkermans et al. 2012). 

HF mättes med en pulsklocka (RS800, Polar Electro Oy, Finland), som kontinuerligt 

registrerar av hjärtverksamhet med stor precision.  
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Styrkemätning och muskelbiopsi, dag 5. 

Vid sista tillfället som testpersonerna besökte LTIV fick de göra ett antal tester som i ordning 

bestod av: uppvärmning på cykelergometer, benstyrketest i Smith-maskin samt ett båltest 

utfört i dynamisk planka. Avslutningsvis genomfördes med konventionell metodik och teknik 

en muskelbiopsi där ett muskelprov togs ur lårmuskeln yttre del (Vastus Lateralis) för 

bestämning av individens muskelfibersammansättning. 

Benstyrketesterna bestod av Powermätning i smithmaskin (Figur 2). För att möjliggöra 

mätning av Power användes linjäritetscoder och till det kopplat en programvara (musclelab). 

Powermätningen genomfördes med 20, 35 och 50 kg som extra belastning på smithstången. 

Fötterna placerades 10 cm bredare än axelbredd (mättes med hjälp av mätsticka), avståndet 

(axelbredd + 10 cm) var avståndet mellan insidan av fötterna. Testpersonen lät stången sjunka 

ned 30 cm innan stången pressades upp. För varje viktbelastning genomfördes dessutom 2 st 

pressar där testpersonen var stilla i det lägre lägret innan stången pressades uppåt. Det 

genomfördes således totalt 4 pressar på varje viktbelastning med 5 minuters vila mellan varje 

viktbelastning. Bästa resultatet  vid varje mätning användes för analyserna. 

Bålstyrkemätningen standardiserades enligt Wyss et al. (2007) som är en förenkling av 

samma test enligt Tschopp et al. (2001). Standardiseringen bestod i att testpersonen pressade 

upp korsryggen mot stång enligt Figur 2. 90° i axelled och armbågsled, tummar uppåt. Det 

dynamiska inslaget var att fötterna i ett alternativt förfarande lyftes 5 cm med rekvensen 1Hz. 

När testpersonen inte kunde pressa upp korsryggen alternativt inte genomförde det dynamiska 

fotarbetet enligt riklinjer avbröts testen och tiden noterades i sekunder (samma som antalet 

repititioner). 

               

Figur 2 – Bilderna ovan visar exempel från datainsamlingen under båltest samt benstyrka. 
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Förklaringsmodell för energieffektivitet 

Föreliggande undersökning har valt att definiera bärekonomi som kvoten mellan 

syreomsättningen under ett arbete med och utan packning. Kvoten blir således den relativa 

skillnaden mellan arbetena. Lloyd & Cooke (2010) använder sig av samma resonemang i en 

studie där de föreslår ett Index - ELI (Extra Load Index) - för att kunna jämföra olika typer av 

bärutrustning med varandra. Beräkningen är en förenkling av den ekvation som Taylor et al. 

(1980) fastställde. En ökad metabolism tillskrivs det muskelarbete som sker på grund av den 

ökade belastningen jämfört med kostnaden för att bara förflytta den egna kroppsmassan. All 

extra energiutgift kan därmed i teorin indikera något om bärekonomi. Variationen mellan 

individer kan tillskrivas faktorer såsom biomekaniska och biokemiska parametrar som bidrar 

till ökad energiutgift. 

Kvotformeln för bärekonomi är sålunda: 

ml O2 kg total vikt
-1

  min
-1

  

ml O2 kg kroppsvikt
-1

  min
-1
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Resultat 

Nedan redovisas resultaten utifrån undersökningen - syrekrav och energiutgift från alla 

gångtester, indelning i grupper utifrån framräknad bärekonomi (ELI index) samt korrelationer 

mellan bärekonomi och uppmätta parametrar. 

Tabell 1- Gruppkarakteristika 

Kvinnor (n=17) Medelvärde SD Range 

Ålder (år) 28,78 ± 5,62 21 - 41 
Vikt (kg) 66,10 ± 8,88 52,1 – 88,2 
Längd (m) 1,68 ± 0,07 1,54 - 1,80 
BMI  23,25 ± 2,53 19,4 - 29,5 
Axelbredd (cm) 42,3 ± 2,05 38,0 – 46,0 
Maximalt syreupptag       
L/min 3,24 ± 0,35 2,55 - 3,94 
ml/kg/min 49,52 ± 4,32 42,25 - 56,05 
Styrka       
Båltest (s) 119,7 ± 60,3 64 - 324 

Benböj (watt) 806,6 ± 157,9 587 – 1140 

I testgruppen ligger medelvärdet i maximalt syreupptag på 3,24 l/min vilket kan jämföras med medianen i LIV-

studien 2000, vilket var i studien 2,6 L/min för motsvarande ålder (Ekblom et al., 2011). Således är 

syreupptagningsförmågan c:a 20 % högre i denna studie än i motsvarande ålder i befolkningen.   

Tabell 2 - Syreupptagning för de olika belastningarna samt hastigheterna, löpband och 

rundbanan 

Kvinnor (n=17) Medel SD Range 

Syreupptag vid 3 km/tim (L/min)    

rundbana utan ryggsäck 0,75  ± 0,08 0,61–0,92 

rundbana och 20kg 0,85 ± 0,08 0,68–1,01 

rundbana och 35kg 1,05 ± 0,08 0,89–1,17 

rundbana och 50kg 1,28 ± 0,07 1,15–1,42 

Procent av VO2max 3 km/tim (% VO2max)    

rundbana utan ryggsäck 23 % ± 2 % 18,8-29,6 

vid rundbana och 20kg 26 % ± 3 % 20,7-30,9 

vid rundbana och 35kg 32 % ± 3 % 28,1-39,7 

vid rundbana och 50kg 39 % ± 4 % 33,2-50 

Syreupptag vid 5 km/tim (L/min)    

rundbana utan ryggsäck 1,03 ± 0,11 0,86–1,25 

rundbana och 20kg 1,17 ± 0,09 1,05–1,33 

rundbana och 35kg 1,48 ± 0,14 1,21–1,68 

rundbana och 50kg 1,86 ± 0,11 1,68–2,04 

Procent av VO2max 5km/tim (% VO2max)    

rundbana utan ryggsäck 32 % ± 3 % 26,8-38,3 

vid rundbana och 20kg 36 % ± 4 % 30,4-48,1 

vid rundbana och 35kg 45 % ± 4 % 37,4-61,6 

vid rundbana och 50kg 57 % ± 5 % 48,7-71,8 

Ovan redovisas syreupptag i absoluta värden och i relation till VO2max. Det är en stor spridning på individnivå 

för de olika arbetena, med högsta absoluta värdet på 2,04 L/min och i relation till maxvärdet 71,8 % av VO2max. 
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   Tabell 3- Hjärtfrekvens i medeltal vid olika belastningar och gånghastigheter. 

 Rundbana Löpband 

3 km/tim Hjärtfrekvens SD Range  Hjärtfrekvens  SD Range  

utan ryggsäck 91,7 ± 11,4 77-123 88,4 ± 20,3 66-104 

20kg 95,8 ± 12,0 82-113 89,6 ± 10,2 74-107 

 35kg 108,1 ± 13,8 84-133 102,2 ± 12,4 80-119 

 50kg 126,9 ± 18,0 100-165 118,2 ± 18,9 80-148 

5 km/tim       

utan ryggsäck 104,5 ± 13,2 85-137 97,8 ± 11,8 80-113 

 20kg 109,9 ± 13,9 88-128 105,1 ± 12,6 86-125 

 35kg 125,6 ± 14,0 102-146 117,9 ± 15,1 87-139 

 50kg 148,9 ± 17,0 123-178 137,9 ± 19,2 109-171 

Maxpulsen för gruppen ligger i medel på 187,9 slag/min (SD 9,2). Vid gång i 5 km/tim bärandes 50 kg ligger 

således gruppens genomsnitt på 79 % av gruppens maxpuls. 

                      Tabell 4- Blodlaktat medelvärden från gruppen, Mmol/L 

 Rundbana  Löpband 

3 km/tim Mmol/L SD Range Mmol/L SD Range 
utan ryggsäck 1,54 ± 0,67 0,80 - 3,05 1,07 ± 0,44 0,50 - 1,91 

20kg 1,18 ± 0,34 0,79 - 1,91 1,38 ± 0,78 0,70  -3,84 

35kg 1,38 ± 0,48 0,58 - 2,24 1,54 ± 0,65 0,53 - 2,48 

 50kg 1,55 ± 0,48 0,75 - 2,67 1,73 ± 0,67 0,87 - 3,22 

5 km/tim       

utan ryggsäck 1,36 ± 0,55 0,78 - 2,85 1,21 ± 0,56 0,52 - 2,60 

 20kg 1,13 ± 0,46 0,60 - 2,07 1,18 ± 0,70 0,50 - 3,27 

 35kg 1,30 ± 0,52 0,55 - 2,18 1,37 ± 0,45 0,62  -2,38 

50 kg 2,00 ± 0,91 0,93 - 3,57 1,73 ± 0,70 0,95 - 3,21 

Det högsta uppmätta laktatvärdet var vid gång på rundbana i 5 km/tim bärandes 50 kg; med ett laktatvärde på 

3,57 mmol/L. I medeltal låga laktatvärden i gruppen på de olika arbetena. 

Tabell 5 - Uppskattad ansträngning enligt Borgskalan, gruppens medelvärden; i andningen, 

benen, ryggen och hela kroppen 

Rundbana Löpband 

3 km/tim Andning Ben Rygg Hela Andning Ben Rygg Hela 

utan ryggsäck 6,6 6,8 6,6 6,7 6,9 6,7 6,5 6,6 

20 kg 8,9 9,1 10,7 9,6 7,2 7,7 8,3 7,8 

35 kg 11,0 12,0 14,4 13,0 8,6 10,4 12,0 10,9 

50 kg 12,4 14,2 16,1 14,6 9,9 12,5 14,1 12,7 

5 km/tim Andning Ben Rygg Hela Andning Ben Rygg Hela 

utan ryggsäck 7,8 7,5 7,4 7,6 7,5 7,2 7,0 7,2 

20 kg 10,8 10,6 12,2 11,1 8,6 8,9 10,2 9,3 

35 kg  12,7 12,8 15,2 13,8 10,8 12,0 13,8 12,7 

50 kg 13,7 14,6 16,6 15,1 12,4 13,9 15,4 14,1 

Spridningen (Range) för rundbana med 50 kg och gånghastighet 5 km/h är: andning 8 till 15; Ben 9 till 15; Rygg 

10 till 17 och hela kroppen 10 till 17. Försökspersonerna skattade ansträngningen högre i rygg än total skattning.   
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 Tabell 6 – procentuell ökning av energiutgift vid gång på rundbana jämfört med löpband 

baserat på medelvärden för hela gruppen gåendes i 3 och 5 km/tim  

Hastighet 0 kg 20 kg 35 kg 50 kg 

3 km/tim 26 % 12 % 11 % 15 % 

5 km/tim 21 % 10 % 10 % 14 % 

Den större skillnaden i energiutgift mellan löpband och rundbana vid 0 kg bärvikt beror på att lutningen på 

bandet då var noll grader, medan under övriga bärvikter hade löpbandet en grads lutning.  

Vid gång med 50 kg bärvikt var standardavvikelsen 0,09 vid gång i 3 km/tim och 0,06 vid gång i 5 km/tim.  

Resultaten nedan är redovisade utifrån vilken bärekonomikvot (ELI-kvot) de erhållit för 

respektive ryggsäcksvikt, d.v.s. 20, 35 och 50 kg. Efter resultaten från mätningarna vid 

ryggsäcksviktsförsöken har fördelat testpersonerna jämt i tre olika kategorier efter 

bärekonomikvot, ”bra”, ”medel” och ”sämre bärare”. De personerna som tillhör gruppen Bra 

för 35 kg behöver inte vara samma som för gruppen Bra 50 kg. Resultaten i den här 

undersökningen resulterade således i olika personer för respektive grupp ”Bra” 35 kg och 

”Bra” 50kg. Endast vid 50 kg blev det tydliga signifikanta skillnader mellan de olika 

grupperna; ”bra”, ”medel” och ”sämre”. 

Nedan redovisas bärekonomi grupperat efter kvot från gång på rundbana (mellan 0 och 50 kg) 

i 5 km/tim, samt medelvärden från dithörande uppmätta testparametrar 

Tabell 7a- Gruppindelning, medelvärden för bärekonomi 50kg, ålder, vikt, längd, BMI, 

MaxVO2 i L/min, ml/kg/min. 

Grupp Kvot Ålder Vikt Längd BMI L/min ml/kg/min 

Bra (n=6) 1,65 30,5 72,44 1,70 25,15 3,42 47,25 

Medel (n=5) 1,82 25,2 67,96 1,71 23,19 3,38 50,24 

Sämre (n=6) 2,03 30,0 58,21 1,65 21,41 2,95 51,17 

 

Tabell 7b- Gruppindelning, medelvärden för bärekonomi 50kg, bålstyrka, Benstyrka, 

muskelfibertyper. 

Grupp Kvot Kcal/min 
3 km/tim 

Kcal/min 
5 km/tim 

Bål 
styrka 

Ben 
styrka 

Muskelfibertyper 
%I             %IIa        %IIx 

Bra (n=6) 1,65 6,14 8,93 107,5 914 51,88 36,48 8,40 

Medel (n=5) 1,82 6,20 9,10 109,6 777 48,12 32,50 10,58 

Sämre (n=6) 2,03 6,30 9,27 140,3 724 50,98 37,97 8,27 
I tabell 9a och b ser man en skillnad mellan grupperingarna ”Bra” och ”Dålig”. Kvoten mellan dessa grupper 

skiljer med 23 %, I grupp ”Bra” har man generellt en högre vikt, högre BMI och högre absolut syreupptag L/min 

(16 % högre), samt en högre benstyrka (26 % högre).  
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Tabell 8 - Korrelationer mellan uppmätta parametrar och bärekonomi kvot 50kg: 

Parameter  R R2 p - värde 

Vikt** – 0,647 0,419 0,007 

Ålder – 0,468 0,219 0,067 

Längd – 0,269 0,072 0,314 

BMI* – 0,590 0,348 0,016 

L/min – 0,468 0,219 0,067 

ml/min – 0,420 0,176 0,106 

Bålstyrka 0,029 0,001 0,916 

Benstyrka* – 0,511 0,261 0,043 

fiber typ1 0,072 0,0052 0,792 

fiber typ2 (a+x) 0,128 0,0163 0,670 

(fiber typ2a) 0,086 0,0074 0,751 

(fiber typ2x) 0,123 0,0151 0,649 

*Signifikans under 0,05 

**Signifikans under 0,01 

Vid korrelationsanalys mot kvoten vid 50 kg bärvikt framkom Vikt, BMI och Benstyrka som signifikanta 

parametrar.  
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Diskussion 

Avsikten med denna undersökning var att analysera fysisk bärförmåga ur fysiologisk 

synvinkel hos kvinnor. Huvudsakliga fynden är att det föreligger stora individuella variationer 

i energiomsättning vid olika förflyttningshastigheter och bärvikter, att energiomsättningen på 

mjukt underlag skiljer sig från hårt underlag, att kroppsstorlek (vikt, BMI), benmuskelstyrka, 

men inte bålstyrka har stor betydelse för förmågan att bära tung (50 kg) packning vid gång. 

Dessa resultat bör beaktas, dels vid selektion av personer som ska bära tungt under längre 

förflyttningar och dels för kostplaneringen under längre arbetsperioder.  

Syrekrav och energiåtgång.  

Vid stillastående sker en betydande förändring av syreupptaget med stigande belastning – se 

Figur 3. Vi ökande belastning (20, 35 och 50 kg) ökar syreupptagningen i genomsnitt med 21, 

35 respektive 57 % jämfört med obelastat stillastående. Vid 50 kg:s belastning är 

syreupptagningen 0,44 l/min jämfört med 0,28 l/min obelastat. På hastigheterna 3 och 5 

km/tim ökar syreupptaget något kurvlinjärt med ökad belastning med 71 respektive 81 % vid 

50 kg jämfört med obelastad gång. Emellertid jämförs ökningen i syreupptagningen från 

stillastående till gånghastigheten 5 km/tim med olika belastningar är ökningen avsevärt 

mycket större. Från stillastående och till gång i 5 km/tim med olika belastningen (0, 20, 35 

och 50 kg) är ökningen i syreupptagningen i medeltal 370, 345, 390 och 425 %. Från 

stillastående och obelastad till gång 5 km/tim med 50 kg är ökningen i energiomsättningen 

660 %. Att bära 50 kg vid hastigheten 3 km/tim kostar energimässigt lika mycket som 20 kg i 

5 km/tim. Det är således helt uppenbart att både hastighet och belastning ökar 

energiomsättningen avsevärt.  
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Figur 3- Syrekrav vid gång på löpband och rundbana bärandes (0, 20, 35 och 50 kg) 

 

Vid gång i 5 km/tim med 50 kg:s belastning är syrekravet 1,86 l/min i genomsnitt vilket 

representerar i genomsnitt 57 % av gruppens maximala syreupptagningsförmåga. Detta är en 

mycket stor belastning med en stor individuell spridning. Högsta värdet på denna belastning 

(5 km/tim, 50 kg) är en belastning motsvarande 72 % av individens maximala 

syreupptagningsförmåga, vilket måste anses vara en oacceptabel hög. Åstrand (1967) har 

påvisat att arbetsintensiteter över 39 % av maximal kapacitet över en hel arbetsdag inte är 

fungerande och leder till utmattning. Haisman (1988) anser att 24 kg bärvikt för en 72 kg tung 

person är övre gränsen för långvarigt bärande. Christie och Scott (2005) delade in 

energiomsättningen vid olika hastigheter och bärvikter i olika bekvämlighetszoner, dock 

gäller detta enbart kortare sträckor. Sammanfattningsvis finns för närvarande inga fastlagda 

rekommendationer angående bärvikt, speciellt i förhållande till kroppsvikt, arbetstid, yttre 

förhållanden m.m. I denna undersökning kommer oacceptabel zon att vara 40 % av maximal 

syreupptagning, när det gäller korta sträckor och medelvikter. Individuellt kan således 

acceptabla vikter vara mycket olika.  Medelvärdet för hela gruppen ligger nära eller över 

värdet för acceptabel belastning i vissa kombinationer är uppseendeväckande. Kombination 

av gånghastighet och bärvikt, från 3 km/tim och 50 kg samt 5 km/tim med 35 och 50 kg ger 

en procentuell belastning i relation till maximal kapacitet i vår studie precis på eller över det 

rekommenderade gränsvärdet för fysisk ansträngning vid relativt kortvarigt arbete – se Tabell 
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2. Slutsatsen är således att dessa tunga belastningar inte är förenligt med bibehållet och 

uthålligt stridsvärde i militära sammanhang Det ska också påpekas att blodmjölksyrahalten 

inte ökade nämnvärt vid något bärförsök, vilket annars skulle kunnat innebära en indikation 

på trötthet.  

Tidigare studier på energiomsättning vid olika belastningar och hastigheter har givit olika 

resultat. Denna undersökning bekräftar i stort tidigare studie av Goldman och Lampietro, 

(1962) och Pandolf et al. (1976). Andra har inte funnit någon skillnad i energiomsättningen 

vid stillastående med olika belastningar från 0 – 70 kg (Pimental och Pandolk, 1978). 

Ytterligare en skillnad från tidigare studier (Soule et al. 1977) är att i denna undersökning 

ökar nettotillskottet i energiomsättningen– d.v.s. kostnad vid viss hastighet minus kostnad vid 

stillastående för varje bärvikt - med stigande arbetsbelastning och bärvikt. Detta gör att en 

beräkning av energiomsättningen för olika bärvikter och hastigheter blir svårare att uppskatta.  

Tidigare studier har visat att buren vikt och inte bärtid är en orsak till skador av 

överbelastningstyp (Roy et al., 2012). Även de höga värdena på subjektiv skattning av 

ansträngning i ryggen vid höga bärvikter enligt Borgskalan (Tabell 5) indikerar risk för 

skador. För kommande studier av belastningsbesvär måste faktorerna bärvikt, hastighet och 

bärtid förutom yttre förhållanden beaktas.  

Resultaten från undersökningen visar att det krävs ett högre syreupptag vid gång på mjukt 

underlag jämfört med löpband. Det flesta tidigare undersökningar har använt löpband vid 

mätning av syreupptag under gång med packning. I den här undersökningen fick 

försökspersonerna gå på blå gymnastikmattor samt gå över två plintlock som var 23 cm höga, 

vilket innebär en total höjd på 4,14 meter vid 3 km/tim och 6,44 meter vid 5 km/tim i 5 min, 

vilket simulerar kortare förflyttning i lätt terräng. En grads lutning under fem minuter gång på 

löpbandet ger en ackumulerad klättring i höjd motsvarande 5,24 m vid 3 km/tim, samt 8,73 m 

vid gång i 5 km/tim. Höjningen av energiomsättningen vid gång på rundbana i 3 och 5 

km/tim, jämfört med löpband i respektive hastigheter, motsvarar i genomsnitt en ökning 

mellan 10 och 15 % av energiutgiften (vid gång utan ryggsäck är den procentuella skillnaden 

större: 25 %, beroende av att lutningen på löpbandet då var 0 grader). En grads lutning på 

löpbandet ger en högre ackumulerad höjd än motsvarande på rundbanan. Det finns således 

andra faktorer än ackumulerad klättring i höjd såsom det mjuka underlaget som generar den 

fortsatt högre energiutgiften vid gång på rundbana. Förflyttningar med mer omväxlande 

terräng blir energiutgiften säkerligen betydligt större, vilket indikeras i vår tidigare studie på 
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flygplatsjägare (Ekblom Bak et al. 2015).  Soule & Goldman (1972) visade liknande 

energiökning när försökspersonerna gick på underlag som de beskrev som ”light brush”, 

buskig terräng.  Det genomgående procentuellt högre syrekravet för rundbanan gör att vi 

anser löpbandet ger en överskattning av prestationsförmågan. Med hänsyn till detta diskuterar 

vi i fortsättningen i denna undersökning enbart resultaten från rundbanan. 

    Tabell 9- Energiåtgång kcal/tim 

Hastighet 0 kg 20 kg 35 kg 50 kg           % 

3 km/tim 213,1 246,6 305,5 371,5          74 

5 km/tim 
  % 

297,0 
39 

342,4 
39 

429,6 
41 

545,3          84  
47         
 

Vid gång med 50 kg bärvikt var standardavvikelsen 23,6 kcal/tim vid gång i 3 km/tim och 34,3 kcal/tim vid gång 

i 5 km/tim. Vid gång med 50 kg jämfört med 0 kg ökar energiförbrukningen rejält, vid 3 km/h är ökningen 42,6 

% och vid 5km/h är ökningen 46 %.  

Tabell 10 - energiåtgång per km 

                                                                                                                                                                                                     

Vid gång med 50 kg bärvikt var standardavvikelsen 7,87 vid gång i 3 km/tim och 6,86 kcal/tim vid gång i 5 

km/tim. Det bör uppmärksammas att energiutgiften per km är högre för 3km/h än 5 km/h, att förflytta sig 

långsamt tar tid och kostar därmed mer energi.  

 

Energiåtgången för samtliga hastigheter och viktbelastningar på rundbana redovisas i Tabell 9 

och 10. För en korrekt beräkning av energiomsättningen bör hänsyn tas till variationer i 

respiratoriska kvoten (RER). Det ska påpekas att den valda, enklare korrigeringen är relativt 

liten i förhållande till totala energiomsättningen. Vid denna beräkning ser man en linjär 

stegring av energiutgiften från 0 – 50 kg i både 3 och 5 km/tim (Figur 7). Som framgår av 

Tabell 9 så innebär en ökning av hastigheten från 3 till 5 km/tim en energiutgiftsökning på 

omkring 40 %, medan en ökning av belastningen vid en given hastighet ökar till det dubbla. 

Således ökad belastning ge ren dubbelt så stor ökning i energiomsättningen som ökad 

hastighet. Oavsett vilken hastighet och vikt som studeras är den individuella variationen i 

energiomsättningen mycket stor. Det gör beräkningen av energiåtgången i praktiken svår och 

försvårar möjligheten att göra goda beräkningar av kaloribehoven vid längre förflyttningar.  

Hastighet 0 kg 20 kg 35 kg 50 kg 

3 km/tim 71,02 82,19 101,84 123,84 

5 km/tim 59,40 68,49 85,92 109,05 
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Figur 3 - Energiutgift kcal/min 

Beräkningen av energiomsättningen baseras på mätning av syreupptagning. I fält måste andra 

metoder användas. Att utnyttja hjärtfrekvensmätningar är heller inte speciellt säkert – se tabell 

3. Även där är den individuella variationen för en given belastning mycket stor.  

 

Figur 4 -Figuren visar medelvärden från löpband och rundbana, sambandet mellan hjärtfrekvens och 

syreupptag vid gång i 5 km/h bärandes 0 - 50 kg.  
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Figur 5 – Figuren illustrerar skillnaden mellan de tre med lägst ELI kvot och de tre med lägst värden.  

Som framgår av Figur 6 är ökningen i hjärtfrekvens med både ökad hastighet som ökad vikt. 

Om man subtraherar vilohjärtfrekvens och vilosyreupptagning från uppmätta värden 

faktorerna ökar syreupptagning och hjärtfrekvens ungefär lika mycket med ökad belastning, 

vilket är i motsats till tidigare undersökningar (Epstein et al., 1998,Scott et al., 2005, 

Philainen et al., 2014).  Visserligen finns en rätlinjighet i hjärtfrekvensökning mot 

syreupptagning (figur 5) - belastning verkar inte störa denna bild – men spridningen i 

hjärtfrekvens för given syreupptagning är stor (figur 6). Om man vill utnyttja hjärtfrekvens för 

bedöma energiomsättningen vid förflyttningar i fält bör man bestämma både individuell 

maximal hjärtfrekvens och maximal syreupptagning. Detta ”relativa” samband mellan 

hjärtfrekvens och syreupptagning blir då användbar för beräkning av energiomsättning. 

Beräkningar av energiåtgång vid förflyttning visar på en högre kaloriförbrukning över en 

kilometers gång i en hastighet på 3 km/tim än i 5 km/tim., vilket i förstone kan verka lite 

förvånande. Visserligen är energiförbrukningen/minut lägre i 3 km/h (Figur 3), men totala 

energiomsättningen blir högre per km vid den lägre hastigheten då det tar längre tid att gå 

samma sträcka (Tabell 10). Däremot om energiförbrukningen diskuteras i tid (exempelvis 1 

tim) så blir förbrukningen högre för 5 km/ tim (Tabell 9). Förtydligat blir det som följer 

(räknat på 50 kg), att gå 1 km i 3 km/tim genomförs på 20 minuter: 20 x 6,19 = 123,8 kcal. 

Att gå 1 km i 5 km/tim genomförs på 12 minuter: 12 x 9,09 = 109,8 kcal. Motsvarande för 60 

minuter med 50 kg blir vid 3 km/h 60 x 6,19 = 371,4 kcal och vid 5km/h blir det 60 x 9,09 = 

545,4 kcal. När man går väldigt långsamt (<3 km/h) eller väldigt snabbt (>5 km/h) sker en 

betydande förlust i energieffektivitet, vilket verifierar tidigare studier (Griffin et al. 2003).  
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Bärekonomi 

Resultaten från undersökningen visar att försökspersonerna påverkas olika vid gång när de får 

en ryggsäck att bära – bärekonomin varierar. Vid genomförande av ett arbete eller uppdrag 

där vikt ska förflyttas under gång bör således individuell hänsyn tas. Beroende på vald 

kombination av ryggsäcksvikt och gånghastighet kan olika personer hamna i gruppen med bra 

bärekonomi. Genomsnittsvärdet för bästa gruppen vid 5 km/tim och 50 kg belastning är en 65 

% ökning av syreupptaget jämfört med gång utan ryggsäck i samma hastighet. Motsvarande 

ökning för den sämsta gruppen var istället på 103 % i genomsnitt. (se tabell 7ab). Det gör det 

intressant att titta närmare på vad som skiljer grupp ”Bra” och grupp ”Sämre” åt i 

undersökningens uppmätta värden. Exemplet nedan – se Figur 8 - visar på stor polarisering 

mellan bärare, något som tydliggör betydelsen av en bra selekteringsmetod för att få rätt 

bärare till rätt uppgift. 

   

Figur 6 - Exemplifiering bäst – sämst (kvot för bärekonomi på individnivå) 

 

Vid indelning i grupperingar utifrån ELI-index, fann vi majoriteten av yrkesverksamma 

försökspersoner i grupp ”Bra”. Det kan inte uteslutas att de är selekterade men för 

undersökningens syfte är det bra att de är med för att tydliggöra skillnader i förmågor. 

Vid bivariat korrelationsanalys mellan bärekonomi-kvot vid belastningen 50 kg och 

mätparametrar fanns det statistiskt signifikanta samband med vikt, BMI och benmuskelstyrka 

(Figur 9). Det ska påpekas att det inte fanns något statistiskt samband mellan bärförmåga och 

maximal syreupptagning varken i L/min eller ml/min och Kg kroppsvikt: Det senare har varit 

det gängse värderingsmåttet under lång tid. Inte eller förelåg något samband mellan 
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bärförmåga och bålstyrka, såsom det mätts i denna studie. Således, vid tyngre packning (50 

kg) verkar det energieffektivmässigt fördelaktigt att vara tung och ha god benmuskelstyrka. 

Här finns möjligen en överföringsförmåga i och med att storlek och vikt även har stark 

samvariation med benstyrka (R2=?). Att benstyrkan påverkar bärförmågan verifierar resultat 

från tidigare studier (Williams, Rayson och Jones, 2004, Maladouangdock, 2014). Vid 

bivariat korrelationsanalys mellan bärekonomi-kvot vid belastningen 35 kg och 

mätparametrar föreligger inga signifikanta samband med några uppmätta faktorer. Således, 

vid lättare bärvikter verkar de ovannämnda faktorerna inte påverka förmågan. 

 

 
 

Figur 7 - Benstyrka - ELI-kvot -50 kg belastning 

 

Metoddiskussion 

Gånghastigheten i undersökningarna bestämdes till 3 och 5 km/tim. Anledningen var att dessa 

hastigheter var medelhastigheten vid tre tidigare genomförda studier på svenska soldater 

under längre operationer (Flockhart, Mattsson, Ekblom, 2014, Ekblom Bak et al., 2015, 

Hendo et al., 2015). Anledningen till förutbestämda hastigheter var också att det är enklare 

rent praktiskt ur undersökningssynvinkel, men också att det oftast inte är möjligt för individen 

att själv välja fart under marsch utan det sker en anpassning till kollektivets hastighet vid 

långa marscher. Vissa studier har låtit testpersoner själva välja gångfart, men i de flesta fall 

har förvalda hastigheter förekommit. Man har också undersökt en individs optimala hastighet 

med hänsyn till rörelseekonomi och kommit fram till att gånghastigheten då varierar på 

individnivå, men att spannet är ganska brett.  
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Ekonomisk drift är ett begrepp som används i många undersökningar, det vill säga; 

energiförbrukningen ökar när arbetstiden förlängs (Patton, Kaszuba, Mello & Reynolds 1991).  

Då våra undersökningar genomförts i 5+5+5+5 minuter gång kan vi inte uttala oss om något 

om eventuell stegring av energiförbrukningen under längre tid än 20 min. Mätningar på alla 

belastningar och intensiteter slutade samtliga på steady-state, det vill säga, utan möjlighet att 

följa drift av energiomsättning under längre tid. 

Många undersökningar som görs i liknande syfte låter försökspersonerna bära en 

ryggsäcksvikt som bestäms i procent av individens kroppsvikt. Så har inte gjorts i den här 

undersökningen då ryggsäcksvikten i militära sammanhang är generellt den samma oavsett 

kroppsstorlek. 

Undersökning är genomförd på kvinnor. Resultaten är därmed endast applicerbara för 

kvinnor. Undersökningen inkluderade nio studenter och åtta yrkesverksamma inom yrken där 

de inom professionen jobbar med extra yttre belastning. Rekryteringen av försökspersoner 

uppfyllde förhoppningen om stor spridning i prestationsförmåga (se tabell 1).  

Gruppindelningen baserades på uträknad energieffektivitet via ELI kvoten. Det finns studier 

där man beräknar energieffektivitet genom att ta hänsyn till basalmetabolism. Enligt vår 

uppfattning har en sådan beräkning mycket lite påverkan på den slutgiltiga kvoten och därmed 

diskussionen.  

Beräkningen av ELI kvoten i vår studie gör även resultaten jämförbara med andra studier som 

redovisar resultat på samma sätt. 

Styrka och svagheter 

En styrka i studien är att många mätningar gjorts på reliabla förmågor och utfall med väl 

inarbetade metoder med bra spridning i utfallen och tydliga resultat.  

En svaghet är att hänsyn inte tagits till mentala aspekter i mätningarna. Då mätningar sker 

spritt på olika tillfällen kan mentala färdigheter såsom motivation, självförtroende, nervositet 

och vilja att fullfölja uppgiften förändras från gång till gång.   
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Slutsatser 

Syreupptaget är generellt högre när försökspersonerna går på mjukt underlag, simulerande 

förflyttning i lättare terräng, jämfört med motsvarande på löpband med en grads lutning – hårt 

underlag.  Selektering och urval av soldater bör således genomföras via processer som inte 

använder sig av löpband.  Dessutom bör detta om möjligt genomföras med och utan 

ryggsäcksbelastning, för att på så vis göra det möjligt att få en indikation om individens 

bärekonomi. Viktbelastningen bör väljas utifrån arbetsuppgiftens kravbild. 

I vår undersökning belastar gång i 3 km/tim bärandes 50 kg samt 5 km/tim med 35 kg och 50 

kg i genomsnitt försökspersonerna samma eller mer än 39 % av VO2max – i individuella fall 

upp till 72 %.  Åstrand (1967) visade att när försökspersoner utsattes för arbetsintensiteter på 

mer än 39 % av maximal syreupptagning, oaktat maximal kapacitet, över en arbetsdag ledde 

det till fysisk uttröttning. För merparten av de undersökta försökspersonerna är dessa använda 

kombinationer över - och i en stor del av de undersökta mycket över - en acceptabel gräns. 

Höga bärvikter kan dessutom vara en orsak till belastningsskador. 

Undersökningen visar en klar skillnad i energiåtgång mellan bra och dåliga bärare vid en 

given förutsättning – vikt och hastighet. En bra bärare kräver mindre mängd energi (kcal/min) 

vid gång på både 3 och 5 km/h, både vid bördor av 35 och 50 kg.  

Vid indelningen i bärekonomi utifrån 50 kg ryggsäcksvikt fanns mycket tydliga skillnader i 

parametrarna vikt och benmuskelstyrka mellan bästa och sämsta gruppen (50 kg ”Bra” 

respektive ”Sämre”). Således, för tyngre bärvikter för förflyttning bör selektion av soldater 

ske enligt de uppmätta parametrarna, medan vad gäller lättare bärvikter föreligger inte samma 

strikta selektionskriterier. Säkerligen kan några av dessa förmågor förbättras med träning men 

inte alla. 

Hur olika människor reagerar på yttre belastning i form av att bära ryggsäck bör vara av 

intresse för försvarsmakten. Att som officer ha möjligheten att värdera vilken belastning och 

marschhastighet som bör väljas för att hantera en situation vid framkomst är en taktisk fördel 

som inte bör underskattas (tidig ankomst och tröttare soldater eller senare ankomst och fysiskt 

mer beredda soldater). 
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Bilaga - Definitioner  

Arbetsekonomi: Vilken syreförbrukning en individ har vid en viss submaximal intensitet 

VO2max: Maximal förmåga för upptag av syre hos en individ. Kan beräknas i liter per minut; 

L/min eller fördelat per kilo kroppsvikt; ml/kg/min. 

Bärekonomi: Kvoten av syrekravet vid gång med exten belastning dividerat med syrekravet 

på samma gångsträcka utan belastning. 

Accelerometer: En accelerometer är ett instrument som mäter accelerationen av 

kroppsrörelser. Eftersom accelerationen avspeglar energikostnad för rörelse kan 

accelerometern användas för att uppskatta energiutgift för fysisk aktivitet. 

Steady-state: Stabilt tillstånd, för puls och syreupptag, som uppnås då dessa har anpassat sig 

till rådande arbetsintensitet och syrekrav. 

RER (Respiratory Exchange Ratio): Kvoten mellan kroppens producerade mängd koldioxid 

och konsumerade mängd syrgas. RER används för att beräkna energiutgift. 

Typ 1 fiber: Muskelfibrer med långsam kontraktionshastighet, uthålliga och bra på att 

omvandla syre till energi. 

Typ 2a fiber: Muskelfibrer som har både har uthålliga egenskaper samt bra på att snabbt 

utveckla kraft.  

Typ 2x fiber: Muskelfibrer med snabb kontraktionskraft, bra på att utveckla kraft men med 

dålig uthållighet. 

Epoch: Datainsamlingsintervall för exempelvis pulsklocka och accelerometer. 

Counts: Counts är enheten för accelerometerns insamlade accelerationsdata. 

 Vektor magnitud: Vektor magnitud är benämningen på den samlade beräkningen av 

accelerometerns counts i tre dimensioner. Enligt formeln x2 + y2 + z2= VM 
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Bilaga - Utrustning 

Rundbanan 

Rundbanan, bestående av en 30 meter sluten rektangel, byggdes upp med hjälp av blå mattor 

(tjocklek 5 cm, produktnamn: All in sports) och låga träplintar (höjd 23 cm, bredd 50 cm, 

längd 135 cm). Deras positioner markerades upp med tejp och dokumenterades så att banan 

kunde byggas upp likadant vid varje testdag.  Runt banan placerades sex stycken plastlådor på 

ett utmätt avstånd från varandra motsvarande 5 meter, på vilka lamporna för farthållning 

sedan placerades ovanpå. 

Accelerometrar 

Under testtillfälle 1 – 4 bar försökspersonerna accelerometrar på handled, höft och bröstkorg. 

I syfte att mäta kroppens rörelse, accelerometerns insamlade resultat kan uppskatta personens 

energiåtgång. Accelerometern mäter även antalet steg. 

Pulsmätning 

Under testtillfälle 1 och 5 användes Polar pulsmätare och under gångtesterna, tillfälle 2 – 4 

användes mätsystemet firstbeat. 

Farthållningsutrustning 

För att hjälpa testpersonerna med rätt gånghastighet användes ett mobilt trådlöst lampsystem 

(Fitlight, fitlight sports corporation, Aurora Ontario, Canada) som är möjligt att 

programmera i olika upptändningssekvenser. Fitlight systemet programmerades i förväg i två 

separata sekvenser, ett program för 3 km/tim och ett program avsett för en farthållning på 5 

km/h. 

Ryggsäck 

Ryggsäcken var av försvarsmaktens modell LK70, och innehöll standardutrustning; 20 kg 

(skyddsväst, hjäm, klädsel samt viktskivor). Vid de tillfällen som testpersonerna bar 35 eller 

50 kg i bärvikt, adderades viktskivor motsvarande belastningen, alltså 15 respektive 30 kg 

extra vikt som placerades i ryggsäcken. 
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Klädsel 

Under samtliga försök bar försökspersonerna luftig klädsel, kortbyxor och t-shirt. Under 

gångtesterna använde de vandringsskor och under övriga tester gymnastikskor. 

Utrustning för mätning av syreupptag 

Under referenstesterna, testdag 1 användes ett stationärt mätsystem, Oxycon Pro. Under 

gångtesterna användes ett mobilt system, Oxycon mobile. 

Utrustning för mätning av laktat 

Laktatproveran analyserades i analysator av märket Biosen 

Styrkemätningutrsutning 

Styrkemätningen utfördes i en Smith maskin av märket Cybex, powermätningen registrerades 

programvaran Musclelab. Vid mätning av bålstyrka byggdes ställning upp enligt bild med 

hjälp av höjdhoppsställningar, en liten skivstång och snabbtvingar. 
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Bilaga Artikelsökning 

Artikelsökning Bära tungt slutförd 20160208 

Grundkriterier i sökning är från 1916 till 2016. Artiklarna ska vara Peer Reviewed. För att minimera 

antalet artiklar har begränsningen män och 20 till 45 år för försöksperoner använts. Den kolumnen 

heter då 20-45.  

Sökning Sökord Träffar Sökord Träffar Träffar 20-45 Sökord Träffar 

 1.  2.    3.  

A Oxygen 
consumption 

63 047 Military 354  Nej Rucksack 4 

       Backpack 7 

+women Oxygen 
consumption 

 Military    Backpack 3 

B. Energy 
expenditure 

196 521 Military 355  254 Rucksack 0 

      254 Backpack 5 

    Accelerometry 5    

+women Energy 
expenditure 

 Military 48   Backpack 3 

C. Energy 
efficency 

304 348 Military 731  Nej Rucksack 0 

      Nej Backpack 3 

D. Energy 
effectivity 

190 Military 2     

E. Energy 
effectivity 

190 Nej      

F. Treadmill test 
vs. Natural 
walking 

8       

G. Treadmill 
running vs. 
Natural 
running 

       

H. Weight bearing 35 560 Walking 2949   Men 120 

+women Weight bearing  Walking    Women 426 

 load carriage  Walking    Women 107 

I. Oxygen 
consmuption 

97 713 Military 296, 7 utvalda.  Nej Rucksack 4 

       Backpack 9 

J. Energy 
expenditure 

76 630 MIlitary 356     

K. Treadmill test 
vs. 
Natural walking 

4       

L Treadmill 
running vs. 
natural running 

       

M. Weight bearing 38 234 Military 213, 5 utvalda.     
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