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Abstrakt 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det föreligger någon skillnad i gånghastighet på 

individnivå samt mellan kvinnor och män, vid gång på plan mark, löpband och den självvalda 

omedvetna hastighet som testpersonerna använder vardagligen.  

Metod: I studien ingick 16 personer som var mellan 21-30 år. Gånghastigheten uppmättes på 

en sträcka av 11 meter med hjälp av en laserdoppler LDM300C Sport, under ett testtillfälle. 

Studien bestod av olika försök, där den självvalda omedvetna gånghastigheten på plan mark 

uppmättes, samt den självvalda medvetna gånghastigheten på plan mark och löpband.  

Resultat: Det fanns en signifikant skillnad i gånghastighet mellan gång på löpband och de 

övriga försöken för varje individ. Ingen signifikant skillnad mellan könen kunde ses.  

Slutsats: Varje individ går signifikant långsammare på löpband jämfört med den självvalda 

omedvetna gånghastigheten. 

 

 

Nyckelord: Overground walking, Pedestrians, Treadmill, Unobserved gait, Walking speed. 

 

 



 

 

Abstract  
 
Purpose: The goal with the studie is to investigate if there is any difference in walking speed 

individually and between female and male, when they are aware and not aware of being ob-

served while walking on overground walking and treadmill in a self selected walking speed 

that they use everyday.  

Method: In the studie participated 16 subjects in the age of 21-30 years old. The walking 

speed was measured at a distance on 11 meters with a laserdoppler LDM300C Sport, during 

one occasion. The studie had different tests where the self-selected walking speed was meas-

ured on level ground and treadmill while the test persons were aware and not aware of being 

observed. 

Result: There was a significant difference for each test person in walking velocity between 

treadmill and the other occasions. No significant difference was found between female and 

male. 

Conclusion: Each test person walked significantly slower on treadmill compared to their self-

selected walking speed when they were not aware of being observed. 

 

Keywords: Overground walking, Pedestrians, Treadmill, Unobserved gait, Walking speed. 
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Introduktion 

Idén till studien 

I många studier ber man testpersonerna gå i deras bekväma självvalda gånghastighet (Alton et 

al., 1998; Riley et al., 2007; Traballesi et al., 2007). För att följa upp, utvärdera och undersöka 

patienters rehabilitering används gångtester där mätning av hastighet är en parameter (Bohan-

non, 1997 & Taylor et al., 2006). Hur förhåller sig den självvalda gånghastighet som används 

i studier och gångtest i förhållande till den självvalda hastigheten som används vardagligen 

vid obevakat tillstånd för varje individ? Enligt Perry (1992) går personer i åldern 20 – 60 år 

vid omedveten observation i en medelhastighet av 1,30 m/s och vid medveten observation 

1,397 m/s enligt Bohannon (1997). I en studie av Traballesi et al. (2007) visades en signifi-

kant långsammare gång för testpersonerna på löpband jämfört med plan mark. I denna studie 

undersöks om det föreligger någon skillnad i gånghastigheten på löpband, plan mark och en 

simulerad miljö, som ska efterlikna den omedvetna gånghastigheten. Hur förhåller sig gång-

hastigheten i dessa tre situationer för en och samma person? Skiljer sig gånghastigheten vid 

medveten respektive vid omedveten observation, och hur mycket i så fall? 

 

Definition av begrepp  

I studien diskuteras den självvalda och omedvetna gånghastigheten, vilket syftar till den be-

hagliga hastigheten som man använder mest i vardagen vid ett tillstånd då man varken är 

stressad eller mycket lugn. Med omedveten observation, menas att testpersonen inte är med-

veten om att gånghastigheten mäts.  

 

Tidigare studier  

Enligt författarnas vetskap finns inga tidigare studier gjorda där man undersökt den självvalda 

gånghastigheten i omedveten respektive medveten observation, däremot har det gjorts liknan-

de studier där man studerat varje tillstånd var för sig.   
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I en studie av Sato & Ishizu (1990) studerades 479 kvinnor och 139 män vid omedveten ob-

servation när de gick en sträcka på 50 m på en trottoar. Faktorer som sko beklädnad, ålder och 

kön var med i beräkningen. Spridningen i gånghastighet varierade från 0,817-1,983 m/s.  

De fann ingen signifikant skillnad i gånghastighet hos kvinnorna om de bar högklackade eller 

låga skor. Studien visade även att gånghastigheten var lägre om man gick i grupp jämfört med 

om man gick ensam. Gånghastigheten var högre på morgonen (7.30-10.00) jämfört med ef-

termiddagen (10.00-15.30). Äldre gick långsammare än yngre och äldre män gick långsam-

mare än kvinnor. Bland de yngre fotgängarna fanns det ingen signifikant skillnad mellan kön.  

 

Samson et al. (2001) studerade hur den bekväma gånghastigheten skiljer sig mellan ålder, 

kön, vikt och längd i medveten observation. Studien visade en signifikant skillnad i gånghas-

tighet mellan äldre och yngre, samt män och kvinnor. Till skillnad från Sato och Ishizu (1990) 

gick kvinnor långsammare än män i alla åldrar. Bohannon (1997) studerade behaglig gånghas-

tighet vid medvetet tillstånd för 230 friska individer i åldrarna 20-79 år med resultatet att män 

går generellt sett snabbare än kvinnor med undantag i åldern 20-30 år. 

 

I en studie av Taylor et al. (2006) studerades hur gånghastigheten skiljer sig för stroke patien-

ter vid gångtest kliniskt jämfört med gång ute i samhället. Testförsöken ute i samhället inne-

fattade gång på parkeringsplats, mataffär, i lutning, shoppingcenter samt att korsa ett över-

gångsställe. Resultatet gav att testpersonerna som hade en självvald gånghastighet över 0,8 

m/s inte varierade i gånghastighet kliniskt jämfört med ute i samhället medan testpersonerna 

som hade en gånghastighet under 0,8 m/s gick långsammare ute i samhället jämfört med kli-

niskt.   

 

Traballesi et al. (2007) har i sin studie funnit en signifikant skillnad med en lägre självvald 

gånghastighet hos transfemuralt och transtibialt amputerade vid gång på löpband jämfört med 

plan mark. Testpersonerna blev ombedda att gå i deras behagliga gånghastighet som de an-

vänder vardagligen på en sträcka av 61 meter samt på löpband. I studien lät man testpersoner-

na gå i 7 minuter på löpband vilket inte stödjer studien av Wass et al. (2005) som fann att äld-

re personer känner sig komfortabla på löpbandet först efter 14 minuter och att gången först då 

kan jämföras bättre med gång på plan mark. Efter 14 minuter hade testpersonerna minskat sin 

stegfrekvens kraftigt till skillnad från i början av testet. Matsas et al. (2000) gjorde en liknan-

de studie på unga individer där man kom fram till att de enbart behöver gå 6 minuter på löp-
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band för att känna sig bekväma, vilket används som ett riktmärke i denna studie då testperso-

nerna är unga.   

 

Riley et al. (2007) studerade kinematik och kinetik på plan mark och löpband hos 26 friska 

individer i åldrarna 18-35 år och de fann att gång på löpband kan liknas vid gång på plan 

mark. Studien visade en signifikant skillnad i självvald gånghastighet mellan testpersonernas 

tre olika försök vid samma tillfälle uppmätta på plan mark. 

 

Cham & Redfern (2002) studerade hur gång skiljer sig på underlag med olika typer av egen-

skaper. De viktigaste faktorerna som påverkar gången är friktionen (Schache et al. 2001) och 

materialegenskaperna mellan skor och underlag (Cham & Redfern 2002). I studien fann men 

en signifikant skillnad i gångmönster då det fanns en risk för att halka, trots att testpersonerna 

var tillfrågade att gå så naturligt som möjligt (Cham & Redfern 2002). 

 

Mätmetoder och utrustning 

Olika instrument för att mäta gånghastighet är stegräknare, tidtagarur, laserinstrument, GPS. 

Eastep (2004) undersökte om stegräknare påverkar gångmönstret och fann ingen signifikant 

skillnad. I en studie av Bravata et al. (2007) visas att man påverkas psykologiskt av stegräkna-

re att ta fler steg. I en studie av Ramírez- Marrero et al. (2002) studerades hur barn i åldern 7-

12 år påverkas av en stegräknare och såg en ökad gånghastighet, varför en stegräknare inte 

kommer att användas i denna studie.  

 

Ett annat alternativ är att använda sig av en uppmätt sträcka och tidtagarur för att mäta gång-

hastigheten men då uppnås inte precisionen. I denna studie kommer därför en laserdoppler 

LDM300C Sport (Jenoptik, Tyskland) att användas, för att uppnå exakt hastighet hos testper-

sonerna. Góralczyk et al. (2003) har i sin studie om löpning använt sig av samma modell av 

dopplermätare och tipsade om denna till tränare och idrottsutövare för att den gav ett snabbt 

resultat. I en studie av Harrison et al. (2005) där man jämförde laserdopplern med videout-

rustning för att mäta hastighet under löpning, fann man att laserdopplern hade hög validitet 

och reliabilitet för att mäta sträckor. Vid en sträcka av 10 m varierade resultatet med 4,5 mm 

och vid 70 m gavs en skillnad i distans på 17,8 mm. 
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I en studie av Le Faucheur et al. (2007) användes GPS för att exakt kunna bestämma hastighet 

och avstånd vid gång för friska individer under deras utomhus promenader. Studien visade att 

GPS är ett tillförlitligt och korrekt instrument för att mäta gånghastighet vid utomhusmiljö. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger någon skillnad i gånghastighet på indi-

vidnivå samt mellan kvinnor och män, vid gång på plan mark, löpband och den självvalda 

omedvetna hastighet som de använder vardagligen.  

 

Hypotes 

Hypotesen för denna studie är att testpersonerna går fortare på plan mark när de är medvetet 

observerade jämfört med omedveten observation, samt långsammare på löpband jämfört med 

plan mark. Vid jämförelse mellan könen är hypotesen att kvinnorna går snabbare än männen i 

samtliga försök.  

 

Material och metod 

Subjekt 

I studien ingick 16 personer som rekryterades genom anslag och tillfrågning på Hälsohögsko-

lan i Jönköping. Testpersonerna var mellan 21-30 år (totala medelålder=24,6; kvinnor=23,6 

och män=25,9), med en könsfördelning på 9 kvinnor och 7 män. Alla testpersoner hade skor 

med låg klack och inga gångavvikelser observerades. För att inte obehag från skor skulle på-

verka gånghastigheten, ombads testpersonerna att använda sina egna bekväma skor.  

 

Etiska överväganden 

Hälsohögskolans etiska egengranskning för examensarbeten har genomförts, värt att nämna 

var att deltagarna inte kunde informeras om hela studiens syfte före testet, då den självvalda 

omedvetna gånghastigheten skulle mätas. Före testet fick testpersonerna fylla i ett formulär 

med information om studien och rätten till att när som helst avbryta (Bilaga 1). Med anled-
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ning av försökens upplägg kunde inte hela studiens syfte delges i formuläret, men när alla 

försök var genomförda fick testpersonerna veta att deras gånghastighet undersökts när de inte 

var medvetna om det. Alla testpersonerna blev tilldelade ett nummer för att inga personupp-

gifter skulle avslöjas. 

 

Utrustning 

För att genomföra studien och uppnå exakt hastighet hos testpersonerna användes en laser-

doppler LDM300C Sport (Jenoptik, Tyskland). Laserdopplern sänder ut infraröda laserpulser 

som träffar föremålet och reflekteras tillbaka till mottagaren. Hastigheten fås från den tids-

skillnaden som uppstår mellan två kända laserpulser (Figur 1). Dopplermätaren tillät oss att 

mäta hastigheten diskret och med ett tillförlitligt resultat under samtliga försök på plan mark. 

Vid gång på löpband användes ett löpband ”Cybex pro +” (Cybex international, USA). För att 

validera löpbandets hastighet placerades ett föremål på löpbandet och hastigheten mättes med 

dopplermätaren för att se om det överrensstämde med löpbandets display (Tabell 1). Resulta-

tet gav hög validitet för att kunna tillförlita sig på displayen i studien.  

 

 

Figur 1. Schematisk bild av laserdoppler. 
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Tabell 1. Visar hur hastigheten på löpbandets display förhåller sig till uppmätt hastighet med 

laserdopplern. 

Hastighet löpband-display Hastighet löpband-laser doppler 

1,0 km/h 0,961 km/h 

2,0 km/h 2,048 km/h 

3,0 km/h 3,064 km/h 

4,0 km/h 3,920 km/h 

5,0 km/h 5,058 km/h 

6,0 km/h 5,968 km/h 

 

Datainsamling 

I studien utfördes fyra olika försök, för att mäta den medvetna respektive omedvetna behagli-

ga gånghastigheten på plan  mark och löpband.  

 

• Försök 1 = självvald omedveten gånghastigheten på plan mark 

• Försök 2 = självvald omedveten gånghastigheten på plan mark 

• Försök 3 = självvald medveten gånghastighet på plan mark 

• Försök 4 = självvald medveten gånghastighet på löpband 

Försöken förklaras närmare längre ner i texten. 

 

Alla fyra försök utfördes i gånglabbet på Hälsohögskolan i Jönköping under ett testtillfälle. I 

en studie av Smith och Rome (1996) undersöktes reliabilitet på gånghastigheten genom att 

studera individers gång med uppföljning. De kom fram till att det inte fanns någon signifikant 

skillnad över tid varför data enbart samlades in under ett tillfälle i denna studie.  

 

För att få reliabilitet i vår undersökning upprepade vi mätningarna tre gånger vilket även 

gjorts i studien av Riley et al. (2007) där gång på löpband och plan mark jämfördes. Utifrån 

de tre mätningarna i denna studie beräknades ett medelvärde, med undantag av den självvalda 

omedvetna gånghastigheten, då detta inte var möjligt.  
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Försök ett, två och tre utfördes på plan mark, med en sträcka på 11 meter, vilket var gånglabo-

ratoriets fulla längd. Enligt Perry (1992) bör en så lång sträcka som möjligt användas vid 

mätning av normal gång, men en sträcka på 10 m är fullt godtagbar, där 6 m används för da-

taupptagning och de 2 m i början och slutet används som acceleration- och deceleration-

sträcka. Även Bohannon (1997) har användt en liknande sträcka på 7,62 m (25 foot) exklusive 

acceleration- och decelerationsträcka, för att studera den bekväma gånghastigheten. 

 

För att mäta gånghastigheten i försök ett, två och tre användes laserdopplern och i försök fyra 

användes uppgifter från löpbandet. 

 

Försöken 

 

Försök 1 

Försök ett ska simulera den självvalda omedvetna gånghastigheten som används i vardagen. 

För att testpersonerna inte skulle vara medvetna om när gånghastighet uppmättes och att de 

var observerade gjordes på följande sätt: När testpersonerna godkänt och skrivit under för att 

medverka i studien, blev de ombedda att lämna över formuläret till försöksledare 1, i andra 

sidan av rummet medan hastigheten mättes upp bakifrån med laserdopplern av försöksledare 

2.  

 

Försök 2 

För att kontrollera tillförlitligheten av försök ett utfördes försök två, vilket gick till på följande 

sätt: Testpersonerna fick gå en sträcka på 11 meter fram och tillbaka, med upplysning om att 

utrustningen skulle kontrolleras. De blev inte informerade om hur de skulle gå eller med vil-

ken hastighet. 

 

Försök 3 

Det är tänkt att försök tre ska efterlikna gånganalysen ute på den ortopedtekniska avdelningen 

när patienterna ombeds gå i en behaglig hastighet som de använder vardagligen. Testperso-

nerna blev ombedda att gå i deras bekväma gånghastighet som de använder vardagligen.  
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Försök 4 

I många studier använder man sig av gång på löpband för att jämföra med gång på plan mark, 

varför detta valdes som ett av försöken i denna studie. Testpersonerna blev tillfrågade om de 

hade gått på löpband tidigare och hur bekväma de kände sig (Tabell 2). Matsas et al. (2000) 

kom i sin studie fram till att unga individer behöver 6 minuter för att känna sig bekväma vid 

gång på löpband då man inte använt det tidigare. Utifrån Matsas studie och vad testpersonerna 

svarade på frågan ”hur bekväma de kände sig vid gång på löpband”, fick de gå ett visst antal 

minuter. Hade man aldrig gått tidigare, fick man gå minst 6 minuter. Efter att testpersonerna 

bekantat sig med löpbandet blev de ombedda att hitta sin behagliga gånghastighet som de 

använder vardagligen. I tabell 2 visas den sammanlagda tiden på löpbandet för testpersonerna, 

vilket visar stor variation med anledning av att testpersonerna behövde olika lång tid på sig 

för att hitta sin bekväma gånghastighet. I studien av Traballesi et al. (2007) lät man dölja dis-

playen för hastigheten på löpbandet för att testpersonerna inte skulle påverkas psykologiskt, 

vilket även gjordes i denna studie.  

 

Tabell 2. Visar sambandet mellan erfarenhet och hur länge testpersonerna fick gå på löpban-

det.  

Har du gått på löp-

band tidigare?  

(subjekt nr.) 

Hur bekväm känner 

du dig? Skala 1-5  

(5 = mycket bekväm) 

Sammanlagd tid 

Ja (1) 5 8 

Ja (2) 3 7 

Ja (3) 4 5,5 

Ja (4) 4 6 

Ja (5) 5 3 

Ja (6) 3 6 

Ja (7) 4 5 

Ja (8) 3 5,5 

Ja (9) 5 4 

Ja (10) 5 4,5 

Ja (11) 4 6 

Ja (12) 3 6,5 

Nej (13) - 7,5 

Ja (14) 1 7,5 

Ja (15) 2 7 

Ja (16) 5 15 
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Statistisk analys 

All data som samlades in analyseras i SPSS version 14,0 för Windows. För att undersöka om 

det förelåg någon signifikant skillnad i gånghastighet mellan de fyra olika försöken för varje 

testperson användes ANOVA upprepade mätningar eftersom data var normalfördelad enligt 

Q-Q plot. För att se var den eventuella skillnaden låg utfördes ett LSD-test. För att undersöka 

om det förelåg någon skillnad mellan könen användes t-test då grupperna var oberoende och 

normalfördelade. Signifikansnivån för alla tester valdes till α = 0,05. 

 

Resultat 

Med ANOVA upprepade mätningar visades en signifikant skillnad i gånghastighet mellan 

gång på löpband och de tre övriga försöken för varje individ (Tabell 3), vilket stödjer tidigare 

studier Swerts et al. (1990). Vid försök 1 var det totala medelvärdet för gånghastigheten 1,417 

m/s, vid försök 2 var det 1,442 m/s, vid försök 3 var det 1,479 m/s och vid försök 4 var det 

1,025 m/s. Det finns ingen signifikant skillnad mellan medveten och omedveten självvald 

gånghastighet. Med T-test sågs ingen signifikant skillnad mellan könens gånghastighet i de 

olika försöken (Tabell 3).   

 

Tabell 3. Visar medelvärdet för kvinnor och män samt det totala vid de olika försöken.  

Försök nr.# Medelvärde kvinna Medelvärde man Medelvärde totalt 

1 1,429 m/s 1,401 m/s 1,417 m/s 

2 1,484 m/s 1,388 m/s 1,442 m/s 

3 1,527 m/s 1,418 m/s 1,479 m/s 

4 1,017 m/s* 1,034 m/s* 1,024 m/s* 

* En signifikant skillnad (α = 0,05) mellan försök 4 och de övriga.  

# försök 1 = pappersöverlämning, självvald omedveten gånghastigheten; försök 2 = test av 

utrustning, självvald omedveten gånghastigheten; försök 3 = plan mark, självvald medveten 

gånghastighet; försök 4 = löpband, självvald medveten gånghastighet.  
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Diskussion 

Resultatet som visades i denna studie överrenstämde med hypotesen, med undantag av att 

ingen signifikant skillnad vid jämförelse mellan medveten och omedveten observation på plan 

mark kunde ses. I denna studie visades ingen signifikant skillnad mellan könen i de olika för-

söken, vilket överensstämmer med studien av Sato & Ishizu (1990) där ingen signifikant skill-

nad visades mellan könen bland de yngre fotgängarna när de var omedvetet observerade. En-

ligt Perry (1992) går kvinnor i åldern 20 – 60 med en medelhastighet av 1,233 m/s och män i 

samma ålder med medelhastigheten 1,367 m/s när de blivit omedvetet observerade. I studien 

av Samson et al. (2001) går kvinnor generellt sätt långsammare än män när de är medvetet 

observerade. I studien av Bohannon (1997) gick män generellt sett snabbare än kvinnor med 

undantag i åldern 20 år. I studien går män i 20 års ålder med en medelhastighet av 1,393 m/s 

och hos kvinnor i samma ålder 1,407 m/s vilket är något lägre än resultatet vid medveten ob-

servation (försök 3) i denna studie, 1,527 m/s för kvinnor och 1,418 m/s för män (Tabell 3). 

Resultaten visar att kvinnorna i denna studie går snabbare i alla försök, med undantag av mät-

ningen på löpbandet (Tabell 3), vilket överensstämmer med tidigare studier på kvinnor i sam-

ma ålder, vilket kan ha att göra med dagens samhälle och struktur. En orsak till att dagens 

yngre kvinnor går snabbare än män i samma ålder, kan vara att de upplever sin situation 

pressande med kraven om att skaffa en bra utbildning, samtidigt som att den biologiska 

klockan tickar.   

 

Känt sen tidigare är att varje individ har en stor spridning på sin säkra och relativt bekväma 

gånghastighet (Perry, 1992). I denna studie har den bekväma omedvetna gånghastigheten stu-

derats som en specifik hastighet utan spridning för varje individ, vilket innebär att resultatet 

kan vara otillförlitligt eftersom testpersonerna kan ha varit i olika sinnestillstånd. Ett alternativ 

till att mäta spridningen för varje individ som finns för den bekväma omedvetna gånghastig-

heten är att använda sig av en GPS.   Med GPS är det möjligt att mäta varje persons spridning 

av den bekväma gånghastigheten vid utomhusmiljö (Le Faucheur et al. 2007), och utifrån den 

räkna ut ett medelvärde för varje individ, vilket skulle ge ett mer tillförlitligt resultat. En 

nackdel med GPS är att testpersonens aktivitet blir okänd. Det är svårt att säkerställa om test-

personen är ute med hunden eller kanske stressad och på väg till jobbet.  
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Faktorer som miljö, stress och om testpersonerna har ett känt mål kan påverka gånghastighe-

ten. En styrka i denna studie är att vid mätning av den självvalda omedvetna gånghastigheten 

hos testpersonerna var målet känt och därmed även accelerations- och deccelationssträcka, 

vilket kunde uteslutas i beräkningarna. I tidigare studier där den självvalda omedvetna gång-

hastigheten studerats (Perry, 1992 & Sato & Ishizu, 1990) är det oklart om acceleration- och 

decelerationssträcka ingått och hur sinnestillståndet var hos testpersonerna vid mätningen. I 

denna studie undersöktes aldrig testpersonernas sinnestillstånd och därmed kan personligafak-

torer som har påverkat resultatet inte uteslutas.  

 

En faktor som kan ha påverkat resultatet i studien är materialegenskaper på underlaget och 

skorna. Alla testpersoner hade sina egna skor med undantag av en testperson som fick låna ett 

par från gånglaboratoriet, vilket kan ha påverkat resultatet då en viss ovana kan ha funnits. 

Eftersom alla testpersoner bar olika skor var materialegenskaperna olika. Underlaget var hel-

ler inte det samma i de olika försöken, vid gång på plan mark var det ett linoleumgolv, medan 

löpbandet var utrustat med en typ av matta i gummi. Cham & Redfern (2002) studerade hur 

gång skiljer sig på underlag med olika typer av egenskaper. En av de viktigaste faktorerna 

som påverkar gången är friktionen (Schache et al., 2001) och materialegenskaperna mellan 

skor och underlag (Cham & Redfern, 2002). I studien fann man en signifikant skillnad i gång-

mönster då det fanns en risk för att halka, trots att testpersonerna var tillfrågade att gå så na-

turligt som möjligt (Cham & Redfern, 2002). Linoleumgolvet som testpersonerna fick gå på 

kan ha varit något halt mot vissa skor, vilket kan ha bidragit till osäkerhet hos testpersonerna 

och därmed minskad gånghastighet.  

 

En del av testpersonerna klagade på yrsel, osäkerhet och obehag vid gång på löpbandet, vilket 

kan ha påverkat resultatet då de inte kände sig helt bekväma. I en studie av Prokop et al. 

(1997) fann man att den visuella informationen påverkar gången. Vid gång på löpband står 

miljön stilla vilket gör det svårt för testpersonerna att avgöra hur snabbt de egentligen går. I 

en artikel av Schmid et al. (2008) fann man att den visuella informationen spelar en viktig roll 

för balanssinnet vid dynamisk kroppskontroll. I en studie gjord av Pailhous & Bonnard (1992) 

hittades dock ingen skillnad i stabilitet av gångmönstret i jämförelse mellan normal gång och 

löpband. En annan skillnad man kan se mellan försöken är att luftmotståndet skiljer sig mellan 

gång på löpband och plan mark (Schache et al., 2001), vilket inte borde påverka resultatet i 

denna studie.   
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I en studie av Gérin-Lajoie (2006) kom man fram till att testpersonerna går långsammare vid 

ljudinformation, vilket överensstämmer med Sato & Ishizu (1990) studie där testpersonerna 

som gick i grupp gick långsammare än de som gick ensamma. Med vetskap om tidigare studi-

er (Sato & Ishizu, 1990 & Gérin-Lajoie, 2006) kan en felkälla i denna studie vara att försöks-

ledarna hade dialoger med testpersonerna. Samtalen hölls dock enbart under försöket vid gång 

på löpband, vilket kan vara en bidragande faktor till att medelhastigheten var lägre för samtli-

ga grupper. För att få jämförbara resultat i studien var audiovisuella faktorer och miljö lika för 

alla testpersoner.   

 

Utifrån resultatet i denna studie visas ingen signifikans men en trend kan ses i att testperso-

nerna går långsammare vid omedveten observation, vilket är något man kan ha i åtanke vid 

klinisk observation, då patienten förmodligen kommer att gå snabbare. Vid jämförelse av re-

sultat från tidigare studie av Perry (1992) vid omedveten gånghastighet har man funnit en 

lägre medelhastighet än i denna studie. Testpersonernas i studien av Perry (1992) var äldre än 

i denna studie, vilket ger en lägre gånghastighet (Bohannon, 1997).  

 

Värt att nämnas är att vi inte kunde avslöja studiens syfte helt då smygfilmning var nödvän-

digt vilket bryter mot Hälsohögskolans etiska egengranskning för examensarbeten. Ärendet 

diskuterades med handledaren och studien fick godkännande om att utföras. Efter studien blev 

alla testpersoner informerade om alla försök som utförts och ingen tog illa upp eller ville av-

bryta studien.  

 

Slutsats 

Studien visar en signifikant skillnad i gånghastighet mellan gång på löpband och de tre övriga 

försöken för varje individ.  

Det finns ingen signifikant skillnad mellan könen i de olika försöken. 
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Kommande studier  

I eventuellt kommande studier där den självvalda omedvetna gånghastigheten ska studeras är 

GPS ett mätverktyg som skulle öka tillförlitligheten. För att kunna utesluta påverkan från de 

olika materialegenskaperna hos skor och underlag är det eftersträvansvärt att testpersonerna 

bär liknande skor, samt att underlaget är liknande vid de olika försöken. Då gruppers gånghas-

tighet jämförs är det viktigt normalisera grupperna i längd (Osaki et al., 2008), vilket inte 

gjorts i denna studie. För att få ett mer tillförlitligt resultat är fler testpersoner att föredra, samt 

undersöka deras sinnesstämning under försöket. I kommande studier skulle det vara av intres-

se att studera fler åldersgrupper, samt olika patientgrupper.  
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Bilaga 1. 
 

Validering av gånghastigheten 
 
I många studier ber man testpersoner att gå på löpband och använder data för att jämföra det 
med gång i korridor. Vi vill därför undersöka om det föreligger någon skillnad mellan dessa i 
hastighet, vilket är syftet i studien. 
 
Du kommer därför få gå på löpband och plan mark i gånglaboratoriet på Hälsohögskolan i 
Jönköping. 
 
Inga personuppgifter kommer att bli offentliga och du har rätt till att när som helst avbryta 
studien. 
 
Resultatet kommer att presenteras juni 2008 i Forum Humanum på Hälsohögskolan i Jönkö-
ping och du är hjärtligt välkommen att ta del av denna presentation. Tid och datum kommer 
att visas på anslagstavlan i Hälsohögskolan. 
 
Stort tack för din medverkan! 
 
 
Johanna Lefverman                              Jeanette Hultqvist 
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