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Abstrakt 

 
Inledning: Rörlighet och stakteknik är två viktiga områden inom 

längdskidåkning. Rörlighet har visats ha stor betydelse för inlärning av teknik 

samt utvecklandet av en god åkekonomi. Dock saknas det tillräcklig forskning 

som visar vilken omfattning rörlighetsträning kan påverka åkekonomin vid 

stakning. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om eventuella 

förändringar i staktekniken efter rörlighetsträning påverkar åkekonomin hos 

längdskidåkare. Metod: Sex manliga (42 ± 11 år) och två kvinnliga (25 ± 0 år) 

motionsåkare deltog vid två testtillfällen, som bestod av fyra submaximala nivåer 

på en stakergometer följt av fyra rörlighetstester. Försökspersonerna fick efter det 

första testtillfället genomföra en träningsperiod på fyra veckor där 20 minuters 

rörlighetsträning genomfördes tre gånger i veckan innan sluttestet. Resultat: 

Rörligheten i höft, bröstrygg, fotled och latissimus dorsi (lats) ökade signifikant 

mellan de två testtillfällena (P<0,05). Det fanns även en signifikant skillnad i 

höftvinkeln, knävinkeln, armbågsvinkeln och fotledsvinkeln vid stakning (P≤ 

0,05). Den mekaniska verkningsgraden ökade signifikant vid sluttestet (P<0,05). 

Däremot var det ingen signifikant skillnad i rörelsefrekvens, aktiv stakfas eller i 

stavtagets tillbakasvingsfas (P>0,05). Slutsats: Denna studie indikerar att 

rörlighetsträning över fyra veckor kan resultera i positiva förändringar i 

skidåkares stakteknik och åkekonomi.   

 

Nyckelord: mekanisk verkningsgrad, prestation, rörlighet, träning, 

uthållighetsidrottare 

 

Abstract 
 

Introduction: Flexibility and double poling-technique are two important areas of 

cross-country skiing. Flexibility has been shown to be of great importance for 

technique learning and may also be important for a high gross efficiency in double 

poling. However, there is insufficient research showing the extent to which 

flexibility training can affect the gross efficiency in double poling. Aim: The aim 

of this study was to investigate whether there are any eventual changes in the 

double poling-technique and gross efficiency after flexibility training in cross-

country skiers. Methods: Six male (42 ± 11 years) and two female (25 ± 0 years) 

recreational skiers participated in two test sessions consisting of four submaximal 

levels on a ski ergometer followed by four flexibility tests. After the first test, the 

subjects completed a four week training period involving 20 minutes of flexibility 

training performed three times per week before the final test. Results: The 

flexibility in the hip, thoracic spine, ankle joint and latissimus dorsi (lats) 

increased significantly between the two test sessions (P<0,05). There was also a 

significant difference in the hip angle, the knee angle, the elbow angle, and the 

ankle angle (P≤ 0,05). The gross efficiency increased significantly at the final test 

(P<0,05). However, there was no significant difference in double poling 

frequency, the active double poling phase and the reversal phase in double poling 

(P>0,05). Conclusion: This study indicates that there is a link between flexibility 

training and changes in double poling-technique which positively impacts the 

gross efficiency in double poling.  

 

Keywords: endurance athletes, exercise, flexibility, gross efficiency, performance 
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Inledning 

Rörlighet är ett begrepp för att beskriva aktiv och passiv rörlighet i muskulatur 

(Holmberg, 1996, s. 85). Rörlighet mäts som rörelseomfång (ROM) och med 

ROM menas hur stor rörelse en person kan ta ut i en muskel på egen hand utan att 

muskeln skadas (Ratamess, 2012, s. 168). Konsekvent rörlighetsträning bestående 

av dynamisk rörlighetsträning och statisk stretching kan öka muskelns ROM med 

mer än tio grader eller mer än 18 % under en 6-12 veckors träningsperiod 

(Ferreira, Teixeira-salmela & Guimaraes, 2007; Kokkonen et al., 2007; Sainz de 

Baranda & Ayala, 2010).   

  

Dynamisk stretching genomförs när en muskel aktivt rörs till dess fulla ROM utan 

att hålla kvar muskeln i en position eller att vila under rörelsen. Statisk stretching 

är när en muskel hålls i en statisk position med en viss nivå av obehag i 

åtminstone 15-20 sekunder (Ratamess, 2012, s. 170). Aktiv stretching (när 

idrottaren skapar kraften) ger bättre resultat under kortare perioder (4-6 veckor) än 

passiv stretching, där någon annan producerar kraften (Fasen et al, 2009; Meroni 

et al., 2010). Enligt Meroni et al. (2010) ökade rörligheten hos samtliga 

försökspersoner efter en träningsperiod på fyra veckor med 8 minuter aktiv 

stretching fyra dagar i veckan.  

 

Ökad rörlighet i musklerna kan minska risken för smärta och skada (Witvrouw et 

al., 2004). Witvrouw et al. (2004) redovisar vidare att stretching och den ökade 

flexibiliteten i senan ökar senornas förmåga att absorbera energi, vilket har ett 

samband med ökad ROM i musklerna och minskad skaderisk. Förbättrad 

höftrörlighet och flexibilitet i ryggraden kan minska ryggsmärtor relaterade till 

längdskidåkning (Alricsson & Werner, 2004). Rörlighet är viktigt rent 

skadeförebyggande för en längdskidåkare, eftersom att det finns en minskad risk 

för skada i uppvärmd muskulatur med fullgod rörlighet (Holmberg, 1996, s. 85). 

 

Längdåkare har stor nytta av att vara smidiga och det finns en stark koppling 

mellan rörlighet och skidteknik (Holmberg, 1996, s. 88). Skidteknik definieras 

som det ideala sättet att åka klassiskt eller skate på skidor (Holmberg, 1996, s. 

63). Stakteknik är en del av den klassiska skidåkningen där ett systematiskt 
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dubbelsidigt armfrånskjut används med samtidig fällning av överkroppen utan 

benfrånskjut (Selin & Johansson, 2005). Selin och Johansson (2005) redovisar 

vidare att stakning oftast används i platt terräng, svagt utför eller svagt uppför. 

Stakning kräver att skidåkaren upprepade gånger repetitivt böjer överkroppen (ca 

70 procent av kroppsvikten) med ett rörelseomfång >70 grader vid flexion och 

extension i höften (Winter, 1990; Holmberg et al., 2005).  

 

Olika grader av rörelseomfång för att positionera och åter positionera överkroppen 

kan påverka den totala syreförbrukningen och på så vis åkekonomin vid stakning 

(Lindinger och Holmberg, 2011). Åkekonomin hos en längdskidåkare kan 

påverkas negativt av en stel höft på grund av att det kan bli svårare att tajma 

höftrörelsen, överkroppen och armrörelsen. Det gör att energieffektiviteten blir 

sämre (Myklebust, 2016). Åkekonomi definieras som förmågan att utföra ett 

arbete med god teknik, vilket medför att fysiskt arbete på en hög 

ansträngningsnivå kan genomföras med en lägre syrekonsumtion (Norell, 2005). 

Enligt Holmberg (1996) är rörlighet en av faktorerna till ökad prestationsförmåga 

(s.85). I tillägg visar Sandbakk och Holmberg (2014) att dagens längdskidåkare 

har stort fokus på att systematiskt träna styrka för överkroppen.  Rörlighet och 

stakteknik är två viktiga områden inom sporten. Eftersom det saknas tillräcklig 

forskning som visar vilken omfattning rörlighetsträning kan påverka åkekonomin 

vid stakning och därmed prestationen behövs ytterligare forskning inom området.  

 

Syfte 

Syftet var att undersöka om eventuella förändringar i staktekniken efter 

rörlighetsträning påverkar åkekonomin hos längdskidåkare.  

 

Hypotes 

Hypotesen var att rörlighetsträning kommer förändra tekniken och förbättra 

åkekonomin vid stakning.  
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Metod 

Försökspersoner  

Tio försökspersoner tillfrågades och det var sex manliga (medel ± SD: 42 ± 11 år, 

85,3 ± 9,5 kg, 185,5 ± 4,8 cm) och två kvinnliga motionsåkare (25 ± 0 år, 62 ± 7,1 

kg, 166, 5 ± 2,1 cm) som slutförde denna studie. Försökspersonerna (FP) 

rekryterades via mail till ÖSK motion och via personliga kontakter. Kriterierna för 

att vara med var att FP skulle vara relativt vana med stakning och åka skidor 

minst en till två timmar tre gånger i veckan. FP var informerade om studien och 

fick innan studien startade skriva under samtyckesformulär där det framgick att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta studien.  

Procedur 

Testerna genomfördes i början av februari och mitten av mars på 

vintersportcentrums studentlaboratorium i Östersund. Varje FP deltog vid två 

testtillfällen, som bestod av ett submaximalt stakergometertest följt av fyra 

rörlighetstester. Efter första testillfället genomförde FP en fyra veckor lång 

rörlighetsträningsintervention, som bestod av tre 20 minuter långa 

rörlighetsträningspass i veckan (bilaga 1). Rörlighetsträningsprogrammet 

designades utifrån Frohm, Flodström och Kockum (2013) och Johansson och 

Larsson (2009). Första träningspasset fick samtliga FP genomföra med 

testledaren. Efter fyra veckors träning genomfördes det andra testillfället. FP 

instruerades att inte genomföra någon ny form av träning veckan innan testet, att 

undvika fysisk aktivitet på själva testdagen och att äta normalkost dagarna före 

testet.  

Utrustning 

De submaximala staktesterna genomfördes på en stakergometer (Ski Erg Concept 

2). För att mäta exspiratoriska variabler under studien användes 

syreupptagningsutrustning (Quark CPET, Cardio Pulmonary Exercise Testing). 

Inför varje testtillfälle kalibrerades utrustningen mot en given gaskoncentration 

och flödet samt registrerades omgivningsluftens sammansättning. För att kunna 

mäta vinklar filmades testerna från sidan med en filmkamera (JVC, GC-

PX100BE) som stod uppställd på ett stativ (Velton). Silvertejp användes för att 
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tejpa på fotledskulan, armbåge, knä, höftkula och axel för att lättare kunna 

analysera vinklarna i Kinovea efter testerna. Inför varje testtillfälle vägdes alla FP 

på en digital våg (Seca 764). Vid samtliga rörlighetstester mättest antal grader 

med en goniometer (Medema).  

Submaximala stakergometertesterna 

FP fick genomföra alla sina tester vid samma tid på dygnet ± 1,5 h och det var 

fyra till fem veckor mellan första och andra testillfället. Varje testtillfälle började 

med en fem minuter standardiserad uppvärmning på stakergometern. FP hade 

VO₂ masken på vid uppvärmningen. Efter uppvärmningen var det tre minuters 

vila innan testet startade. Stakestet genomfördes på fyra submaximala nivåer 

gånger fem minuter, som genomfördes direkt efter varandra utan vila mellan 

nivåerna. Kvinnorna startade första nivån på 80 watt (W) och ökade sedan med 10 

W för varje nivå. Männen startade första nivån på 100 W och ökade sedan med 20 

W för varje nivå. Protokollet genomfördes löpande utan paus mellan nivåerna. Se 

tabell 1 för en detaljerad beskrivning av protokollet.  

Testets tredje och fjäre nivå filmades från sidan, för att höftvinkeln, knävinkeln, 

fotledsvinkeln och armbågsvinkeln skulle kunna analyseras i Kinovea och 

eventuella skillnader i tekniken skulle kunna upptäckas mellan första och andra 

testtillfället. När samtliga vinklar var 180 grader var kroppen i en rak linje.  Se figur 1 

för hur vinklarna analyserades. Vid analysen av vinklarna i Kinovea analyserades 

tio stavtag och individuella medelvärden användes för vidare analyser av 

vinklarna, rörelsefrekvens, aktiv stakfas och stavtagets tillbakasvingsfas. Vid den 

tredje nivån av testet, som sedan analyserades skulle respiratoriskt utbytes ratio 

(RER) vara ≤ 1,00 för att den mekaniska verkningsgraden skulle kunna räknas ut 

enligt följande formel från Weir (1949) och Andersson et al. (2016): Metabol 

effekt (ME) beräknades utifrån VO₂ L/min och bruttoenergiförbrukningen (BE). 

Det omvandlades till ME med formeln: ME (W) = BE Х 4184/60. Då värdena för 

ME och BE räknats ut kunde Mekanisk verkningsgrad (MV) slutligen räknas ut 

med formeln: MV (%) = Effektutveckling på stakergometern (W) / Metabol effekt 

(ME). RER och VO₂ L/min analyserades vid de sista 30 sekunderna av nivå 3.  
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Tabell 1: Testprotokoll för Stakergometertesterna (W = effekt watt).  

 

Figur 1: Vinklarna som analyserades och hur de analyserades i dataprogrammet Kinovea.    

Rörlighetstesterna 

Samtliga rörlighetstester förutom testet för latissimus dorsi (lats) var 

standardiserade tester från Frohm, Flodström och Kockum (2013). Vid 

Thomastest, testet för fotled och lats betyder 180 grader fullgod rörlighet och vid 

bröstryggsrotationstestet betyder 90 grader fullgod rörlighet. Vid fotledsrörlighet 

räknas 145 grader som fullgod rörlighet. Alla värden över 180 betyder bättre än 

godkänd rörlighet. Tillexempel betyder 182 grader att rörligheten är två grader 

högre än fullgod rörlighet (-2). Utförandet för de olika rörlighetstesterna 

presenteras nedan: 

 

 

Nivåer Uppvärmning vila Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Tid 5 min 3 min 5 min 5 min  5 min 5 min 

Män (W) 80 0 100 120 140 160 

Kvinnor 

(W) 

60 0 80 90 100 

RER ≤ 

1,00 

110 
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Lats test på rygg 

FP fick lägga sig på rygg med knäna böjda, fotsulorna i golvet och svanken i 

golvet. En arm åt gången lyftes ovanför huvudet med tummen rakt upp. Armen 

sänktes ned ovanför huvudet mot golvet tills armbågarna började vinklas utåt eller 

svanken lyfta från golvet. Mätpunkten var vid rörelsecentrum, skulderbladet (figur 

2). 

Thomas test  

Rörlighet i höften testades med ett Thomas test. FP lutade sig mot britskanten, 

lade sig ned på rygg och drog upp höger knä mot magen. Vänster ben hängde fritt 

över britskanten. Vinkeln mellan ryggen och låret mättes från höftkulan mot knäet 

(figur 2).  

Bröstryggsrotation med pinne 

FP fick sitta i skräddarställning med rak rygg med en träkäpp placerad mot 

bröstbenet och armarna i kors framför käppen. FP sänkte och drog ihop 

skulderbladen. Därefter vred FP långsamt kroppen till vänster mot käppen så långt 

som möjligt och sedan åt höger (figur 2). 

Fotleds test  

FP stod på ett ben 15 cm från en vägg med foten. Därefter böjde FP i fotleden så 

mycket som möjligt, så att knäet pekade framåt mot väggen. Testledaren ställde 

goniometern på hög kant mot underbenet på FP och följde vinkeln på underbenet. 

Utgångspunkt för mätningen var fotledskulan (figur 2).  
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Figur 2: De fyra rörlighetstesterna som genomfördes. Test för rörlighet i lats (A), 

Thomas test (B), Bröstryggsrotation med pinne (C) och rörlighetstestet för fotleden (D). 

De markerade svarta prickarna symboliserar mätpunkterna.  

Data- och statistiska analyser  

Datan som analyserades var rörlighet i höft, lats, bröstrygg och fotled, knävinkel, 

höftvinkel, fotledsvinkel och armbågsvinkel. Från staktesterna analyserades 

mekanisk verkningsgrad, rörelsefrekvens i stakning, stakfasen och 

tillbakasvingfasen. Skillnader i variablerna analyserades i statistikprogrammet 

SPSS med det icke-parametriska testet Wilcoxon singned ranks test, eftersom att 

det inte var normalfördelad data. Resultaten presenteras som medianvärden med 

kvartilavstånd. Signifikansnivån var satt till P≤ 0,05. 

Etiska överväganden 

 Potentiella risker för FP övervägdes noggrant mot potentiella fördelar för FP och 

eventuella kunskapsvinster. Det finns alltid en hälsorisk vid fysiska tester om FP 

inte är helt frisk vid testtillfället. Därför fick FP fylla i ett PAR-Q formulär, som 

är ett intyg på att de känner sig helt friska inför testen. Vid stakning på 

stakergometern finns det en risk att FP drabbas av skavsår i händerna. För att 

minimera den risken använde FP handskar eller skavsårstejp. Fördelar med 

studien var att FP erhöll ett rörlighetsträningsprogram, eftersom att det kan vara 

en fördel rent skadepreventivt att rörlighetsträna om stakning tränas mycket.  
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Resultat 

Den mekaniska verkningsgraden var högre vid sluttestet efter den fyra veckor 

långa träningsperioden (P = 0,012) (figur 3).   

 

Figur 3: Medianvärden med kvartilavstånd för den mekaniska verkningsgraden vid första 

testet (1) och sluttestet (2).  * = P < 0,05.  

 

Ingen signifikant förändring fanns i rörelsefrekvens mellan de båda testillfällena 

(P = 0,484) (Figur 4).  

 

Figur 4: Medianvärden med kvartilavstånd för rörelsefrekvensen vid första testet (1) och 

sluttestet (2). Rörelsefrekvensen anges i stavtag/sekund.  
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Ingen signifikant förändring fanns i den aktiva stakfasen mellan första testtillfället 

och sluttestet (P = 0,484) (figur 5).  

 

Figur 5: Medianvärden med kvartilavstånd för den aktiva stakfasen vid första testet (1) 

och sluttestet (2). Tiden för den aktiva stakfasen anges i sekunder.  

 

Ingen signifikant förändring fanns i stavtagets tillbakasvingsfas mellan första 

testillfället och sluttestet (P = 0,484) (figur 6).  

 

Figur 6: Medianvärden med kvartilavstånd för stavtagets tillbakasvingsfas vid första 

testillfället (1) och vid sluttestet (2). Tiden för tillbakasvingsfasen anges i sekunder.  
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Resultatet visade en signifikant skillnad i samtliga vinklar mellan första 

testillfället och sluttestet (tabell 2).   

Tabell 2: Medianvärden med kvartilavstånd och signifikansnivå för höftvinkel, 

armbågsvinkel, knävinkel och fotledsvinkel. Stavtagets högsta position anges som H och 

stavtagets lägsta position anges som L.  

Vinkel Testillfälle 1 (˚) Sluttestet (˚) Signifikansnivå 

Höftvinkel H 171,8 (167,2 - 176,4) 169,6 (162,0 - 172,2) P = 0,012 

Höftvinkel L   98,6 (95,6 - 108,5)   96,4 (87,3 - 107,7) P = 0,012 

Armbågsvinkel H   96,8 (88,7 - 100,5)   95,0 (83,0 - 96,1) P = 0,012 

Armbågsvinkel L 124,5 (114,4 - 132,1) 119,1 (108,0 - 130,7) P = 0,012 

Knävinkel H 163,7 (157,8 - 165,6) 161,2 (155,2 - 164,1) P = 0,012 

Knävinkel L 139,2 (132,8 - 144,3) 146,2 (136,0 - 151,5) P = 0,012 

Fotvinkel H 111,7 (111,0 - 113,4) 114,6 (112,0 - 115,2) P = 0,012 

Fotvinkel L   99,1 (96,2 - 100,8)   96,9 (93,4 - 98,7) P = 0,050 
 

Rörligheten var vid samtliga rörlighetstester signifikant större vid sluttestet på 

både höger och vänster sida (tabell 3).  

Tabell 3: Medianvärden med kvartilavstånd och signifikansnivå för höftrörlighet 

(Thomas test), rörlighet i latissimus dorsi (lats test), rörlighet i bröstryggen 

(bröstryggsrotation) och fotledsrörlighet (fotleds test). Höger sida anges som H och 

vänster sida anges som V.  

Test Testillfälle 1 (˚) Sluttestet (˚) Signifikansnivå 

Thomas test H 173,5 (170,5 - 175,0) 182,0 (176,5 - 186,5) P = 0,012 

Thomas test V 175,5 (170,0 - 183,3) 179,0 (178,0 -190,0) P = 0,026 

Lats test H 152,5 (142,5 - 155,0) 156,0 (149,3 - 161,0) P = 0,012 

Lats test V 150,0 (148,5 -159,3) 158,5 (152,8 - 161,0) P = 0,012 

Bröstryggsrotation H   51,5 (46,3 - 59,5)   65,0 (52,5 - 72,0) P = 0,012 

Bröstryggsrotation V   57,5 (43,8 - 60,0)   66,5 (50,8 - 74,3) P = 0,012 

Fotleds test H 129,5 (125,5 - 130,0) 132,5 (128,3 - 135,5) P = 0,027 

Fotleds test V 124,5 (120,8 - 129,5) 131,5 (127,3 - 135,0) P = 0,012 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om eventuella förändringar i 

staktekniken efter rörlighetsträning påverkar åkekonomin hos längdskidåkare. 

Resultatet visade en signifikant skillnad i samtliga vinklar mellan första 

testtillfället och sluttestet samt en ökad mekanisk verkningsgrad vid sluttestet. Det 

tillsammans med den signifikanta ökningen av rörlighet i höft, lats, bröstrygg och 

fotled stämmer överens med hypotesen i denna studie som var att extra 

rörlighetsträning kommer förändra tekniken och förbättra åkekonomin vid 

stakning.  

Resultatdiskussion 

Vid sluttestet hade rörligheten ökat mellan 3 och 13,5 grader i samtliga 

rörlighetstester på både höger och vänster sida, vilket är i linje med studier av 

Ferreira et al. (2007), Kokkonen et al. (2007) och Sainz de Baranda och Ayala 

(2010). Vidare talar ökningen av höftrörligheten i denna studie tillsammans med 

den ökade mekaniska verkningsgraden för att resultatet från Myklebust (2016) 

som visade att åkekonomin hos längdskidåkare kan påverkas negativt av en stel 

höft troligtvis stämmer. Att det fanns en signifikant ökning i rörlighet och 

mekanisk verkningsgrad efter fyra veckors rörlighetsträning stämmer överens med 

observationer från tidigare studier (Holmberg, 1996, s. 88; Lindinger och 

Holmberg, 2011).  

 

Efter de fyra veckorna med konsekvent rörlighetsträning förändrades knävinkeln, 

höftvinkeln, fotledsvinkeln och armbågsvinkeln vid stakning. Det tillsammans 

med den ökade mekaniska verkningsgraden indikerar att rörlighetsträning kan 

förändra tekniken och förbättra åkekonomi vid stakning, vilket är i linje med 

Holmberg (1996). Ytterligare en studie som stödjer detta resultat är Rawald 

(2000) som visade att två individer med samma syreupptag kan behöva använda 

olika mycket av sitt syreupptag för en viss given fart. Rawald (2000) redovisar 

vidare att en person med bättre teknik kan använda mindre syre och på så vis 

kompensera för ett lägre syreupptag och därmed spara energi.  
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En tänkbar orsak till att den mekaniska verkningsgraden förbättrades kan vara den 

ökade rörligheten i höften och fotlederna. Dessa rörlighetsökningar påverkade 

troligtvis att en lägre höft och knävinkel i stavtagets högsta position påvisades vid 

sluttestet samt en högre knävinkel i stavtagets lägsta position. Att knä och 

höftvinkeln blev något lägre i den högsta positionen samt att knävinkeln blev 

högre i stavtagets lägsta position kan göra att skidåkaren får mer tyngd på främre 

delen av foten och får höften mer framåt än rakt upp. Den justeringen kan göra att 

tyngden blir mindre på hälarna vilket förhindrar en ”sittande” åkning som är 

mindre effektiv. Detta stämmer överens med Selin och Johansson (2005) som 

menar att tekniken blir effektivare om mer tyngd läggs på främre delen av foten, 

eftersom att det leder till att mer tyngd hamnar på stavarna automatiskt. På grund 

av det kan skidåkaren få nytta av kroppstyngden på ett effektivare sätt i 

stakningen och åkekonomin förbättras.   

 

Metoddiskussion  

Av tio rekryterade FP slutförde åtta studien. Två FP var tvungna att avbryta 

studien på grund av sjukdomar och skador. I denna studie åt inte alla FP liknande 

kost, vilket kan ses som en potentiell begränsning för studien. Det ansågs mer 

relevant att FP åt liknande kost inför staktestet som de är vana med inför träning 

eller tävling. Congner, Warren, Hardy och Millard-Stafford (2011) visade att 

uthållighetsprestationen var bättre vid intag av koffein tillsammans med 

kolhydrater än enbart intag av kolhydrater. Därför kan det vid framtida forskning 

vara fördelaktigt med en standardiserad kost och restriktioner om att 

koffeinhaltiga drycker ska undvikas under själva testdagen. 

 

 Något som skulle kunnat påverka resultaten i denna studie är att ingen 

familjarisering genomfördes innan testerna. FP vana med utrustningen och att 

staka på stakergometern kan påverkat resultatet samt om RER låg under 1,00 vid 

sista nivån. För att resultaten skulle bli så pålitliga som möjligt utan 

familjarisering genomfördes uppvärmningen med all utrustning på, så att FP 

skulle hinna vänja sig med utrustningen. Dessutom filmades både tredje och fjärde 

nivån av testet. Tanken med det var att nivå tre skulle kunna analyseras om RER 

översteg 1,00 vid slutet av nivå fyra.  
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Nivå tre fick analyseras hos samtliga FP, eftersom RER hos de flesta FP var högre 

än 1,00 vid de sista 30 sekunderna av nivå fyra. Det kan bero på att protokollet var 

upplagt med hjälp av utgångsvärden från liknande tester som genomförts med 

vältränade skidskyttar på Nationella vintersportcentrum i Östersund. 

Utgångsvärdena som användes på skidskyttarna var 125 watt (W) och en ökning 

med 25 W per nivå. I denna studie sänktes utgångsvärdena till 100 W för män och 

80 W för kvinnor. Ökningen per nivå var sedan 20 W för män och 10 W för 

kvinnor. Om resultatet från fjärde nivån skulle kunnat användas hade 

utgångsvärdena eller ökningen per nivå behövt sänkas något.  

 

Testerna i denna studie genomfördes på en stakergometer i stället för med 

rullskidor på rullband, vilket kan påverkat att det inte fanns någon signifikant 

skillnad i rörelsefrekvens och förhållandet mellan tillbakasving och stakfasen i 

denna studie. Rörelsemönstret hade blivit mer likt skidåkning på snö om testerna 

genomförts på rullskidor och därför kan det anses som en potentiell begränsning 

för denna studie att staktesterna genomfördes med en stakergometer. Å andra 

sidan var det motionsåkare med mindre vana att åka rullskidor som var med i 

studien vilket resulterade i att testerna utfördes på stakergometer.  

 

Det är viktigt i forskning att tänka på betydelsen av antalet FP och att försöka 

studera en relativt homogen försöksgrupp för att resultatet ska bli så pålitligt som 

möjligt (O'donoghue, 2012, s. 369). En begränsning i denna studie var att det 

fanns en variation i ålder och antalet män var fler än kvinnor. Till vidare forskning 

är det en fördel att inkludera fler FP i studien, att variationen i ålder bland FP är 

mindre samt att forskningen görs på antingen män, kvinnor eller att liknande antal 

män och kvinnor inkluderas i studien. Det skulle göra att resultaten kan jämföra 

mellan män och kvinnor. Ytterligare en potentiell begränsning för denna studie är 

att det inte inkluderades någon kontrollgrupp i studien. Om en kontrollgrupp hade 

inkluderats i studien hade det med större säkerhet kunna konstateras att det var FP 

genomförda rörlighetsträning som förbättrade rörligheten, förändrade vinklarna i 

staktekniken och förbättrade åkekonomin vid stakning. Till vidare forskning 

föreslås det att en kontrollgrupp inkluderas i studien.  
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En fördel med studien är att upplägget för rörlighetsträningen var liknande som i 

andra studier där en rörlighetsökning påvisats (Meroni et al, 2010; Ferreira et al, 

2007; Sainz de Baranda och Ayala, 2010; Kokkonen et al., 2007). Att 20 minuter 

dynamisk rörlighetsträning tre gånger i veckan användes som rörlighetsprogram 

beror på att tidigare studier visat att aktiv stretching ger bättre resultat under 

kortare träningsperioder än passiv stretching (Fasen et al., 2009; Meroni et al., 

2010). Testerna i denna studie genomfördes på ett laboratorium vilket är en fördel, 

eftersom att yttre faktorer som vädret annars kunnat påverka resultaten. 

Ytterligare några fördelar med denna studie som förstärker kvaliteten på 

forskningen är att FP genomförde de båda testillfällena vid ungefär samma tid på 

dygnet, samma testledare utförde samtliga tester och testerna genomfördes under 

skidsäsongen när samtliga FP tränade skidåkning aktivt.  

 

Slutsats 

Denna studie visade att den mekaniska verkningsgraden vid stakning förbättrades 

efter fyra veckors konsekvent rörlighetsträning. Samt att höftvinkeln, 

armbågsvinkeln, knävinkeln och fotledsvinkeln förändrades vid stakning. Detta 

indikerar att det finns ett samband mellan rörlighetsträning och förändringar i 

staktekniken, som påverkar åkekonomin vid stakning positivt. Men på grund av 

att denna studie är bland de första som gjorts inom området så krävs vidare 

forskning för att kunna stödja detta resultat.  

Praktisk tillämpning 

Resultaten från denna studie kan användas som motivation för längdskidåkare att 

träna mer rörlighet. Tränare på landslagsnivå, skidgymnasier och klubbnivå bör 

uppmuntra till rörlighetsträning, med tanke på de positiva effekterna som påvisats 

i denna studie. Dessutom finns det studier som påvisat liknande resultat 

(Holmberg, 1996, s. 88; Lindinger och Holmberg, 2011).  
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Framtida forskning  

Fler studier bör genomföras där sambandet mellan rörlighet, förändringar i 

stakteknik och åkekonomi undersöks. Det skulle vara intressant om liknande 

studier genomförs på elitaktiva för att undersöka om resultatet blir detsamma som 

för motionsåkare. Dessutom skulle det vara intressant att undersöka skillnader 

mellan män och kvinnor inom detta område.  

Tack till  

Jag vill ge ett stort tack till min handledare Erik Andersson som handlett mig 

under studiens gång. Jag vill även tacka alla försökspersoner som ställde upp i 

denna studie.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Rörlighetsprogram fyra veckor:  

Totalt 20 minuter.  

Uppvärmning 4: minuter komplex rörlighet 

Beskrivning komplex rörlighet: 

 Stå i utgångsposition. 

 Fäll lugnt fram överkroppen. 

 Driv fram höften i en djup position. 

 Armbågarna leder rörelsen upp till skulderhöjd. 

 ”Flippa runt” käppen och sträck armarna rakt upp. 

 Gå ner i knäböjning igen, nu med armarna sträckta. 

 Pressa tillbaka upp till stående, ta ner armarna och låt käppen vila mot låren. 

 Gå ner i djup knäböjning igen. Håll hela tiden käppen nära kroppen. 

 Fäll från den djupa positionen fram överkroppen och sträck benen. 

 Rulla upp kota för kota och låt armarna följa med passivt till startpositionen. 

 Fortsätt dragrörelsen till brösthöjd och upp till sträckta armar. 

 Avsluta med en kontrollerad bakåtböjning. Sträva efter att känna dig lång.  

    

 

 

   Bild från Johansson och Larsson (2009) 
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    Bild från Johansson och Larsson (2009) 

Dynamiska rörlighetsövningar:  

Totalt 12 minuter 

1. Utfallssteg med käpp (höftrörlighet) 10 repetitioner per ben x 2.  

Genomförandet: Stå med atletisk hållning. Den övre handen i höjd med nacken 

och den nedre i höjd med byxlinningen. Kliv aktivt framåt som om du klev över 

ett hinder. Bromsa aktivt och gå så djupt att det främre benets lår är parallellt med 

golvet. Tryck sedan tillbaka till utgångsposition.  

 

2. Stående rotation med käpp (Bröstryggsrotation) 10 repetitioner åt varje håll x 2 

Genomförandet: Stå i atletisk hållning med fötterna axelbrett isär och käppen mot 

axlarna (inte för högt mot nacken) Fäll överkroppen framåt i höfterna så långt att 

du fortfarande kan behålla en lätt svank. Rotera runt den neutrala ryggpositionen. 

Blicken hålls fäst på en punkt framför dig i marken. 

 

    Bild från Johansson och Larsson (2009) 
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3. Aktiv sidböjning med käpp (Skulderparti, breda ryggmuskeln, bröstryggen) 10 

repetitioner åt varje håll x 2.  

Genomförandet: Stå med fötterna axelbrett isär och käppen liggande på axlarna. 

Greppa med tummen precis utanför höfterna. Sträck armarna rakt upp ovanför 

huvudet med skulderbladen lätt ihopdragna. Böj ena knäet och för över tyngden 

på det böjda benet. Knäet ska röra sig i linje över tårna. Böj överkroppen i ett 

mjukt, långt C.  

 

          

  Bild från Johansson och Larsson (2009) 

 

4. Knäböj framför vägg (fotledsrörlighet) 10 st X 2 

Genomförandet: Stå med båda fötterna ca 15 cm framför en vägg. Lägg händerna 

i axelhöjd mot väggen. Gå ned så långt som möjligt i en knäböj position och 

pressa upp dig igen. Upprepa sedan rörelsen.  

Statisk stretching:  

Höftböjarstretching 1 minut på varje ben x 2.  

 

 

 

 

 


