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Abstrakt 

Skidskytte är en idrott där det tävlas i en kombination av skate längdskidåkning 

och skytte. I skatetekniken delas teknikvariationer in i växlarna 1–5 och 

kurvteknik, där ett är till för lägsta och fem är till för högsta hastigheten. Syftet 

med studien var att undersöka eventuella skillnader i teknikval och hur ofta det 

växlas mellan de olika växlarna under längdskidåkningsdelen av en simulerad 

skidskyttesprinttävling, med och utan vapen på ryggen, mellan de olika varven i 

dessa tävlingar och eventuella hastighetsskillnader i de olika växlarna. Metoden 

bestod av en crossoverdesign med två skidskyttesprintsimulationer, en med och en 

utan gevär. Fem, två män och tre kvinnor, svenska elitskidskyttar (MEDEL ± SD), 

ålder 22,8 ± 1,2 år, kroppslängd 168,6 ± 4,6 cm, kroppsmassa 66,6 ± 3,7 kg. 

Resultaten visade snabbare åktid utan vapen på ryggen utan skillnad i puls. 

Under tävlingen med vapen åkte försökspersonerna (FP) mer växel 2, mindre 

växel 3 och kurvteknik och FP bytte mindre ofta teknik. Under tävlingen med 

vapen på hittades variation i andel åkt i växel 2 och växel 4 mellan tävlingens 

olika varv. Under tävlingen utan vapen åkte FP en högre hastighet i växel 2, växel 

3 och kurvteknik. Slutsatsen var att det går snabbare att åka en simulerad 

skidskyttesprinttävling utan gevär, då FP med samma puls orkar åka i en tyngre 

eller likadan växel med mindre förändring i teknikval mellan de olika varven i 

tävlingen och en högre eller likadan medelhastighet i de olika teknikväxlarna. 

 

Nyckelord: 3D mätning, elit, gevär, prestation, skate, växel 

 

 

Abstract 

Biathlon combines skate cross-country skiing (CCS) and shooting. Within 

skating, different techniques are categorized in gears 1-5 and corner technique 

(CT), where 1 is for the lowest and 5 is for the highest velocity. The aim of this 

study was to examine potential differences in choice of technique and how often 

gears are switched during the CCS part of a sprint biathlon competition with and 

without a weapon on the back, between the different loops in these competitions 

and potential differences in velocity in the different gears. The method was based 

on a crossover-design with two simulated sprint biathlon competition, one with 

and one without a rifle. Five, two men and three women, elite Swedish Biathletes 

(MEAN ± SD), age 22.8 ± 1.2 years, body length 168.6 ± 4.6 cm, body mass 66.6 

± 3.7 kg. The results show faster skiing without weapon on the back without a 

difference in heartrate. During the competition with weapon participants used 

more gear 2, less gear 3 and CT and switched technique less. During the 

competition with weapon variations between loops were found for gear 2 and gear 

4. During the competition without weapon participants skied higher velocities in 

gear 2, gear 3 and CT. The conclusion was that a biathlon sprint competition is 

skied faster without weapon, as participants can ski in a higher or equal gear with 

less variation in choice of gear between loops and a higher or equal average speed 

in the different gears with equal heartrate. 

 

Keywords: 3D measuring, elite, gear, performance, rifle, skate 
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Inledning 

Skidskytte är en idrott där det tävlas i en kombination av skate längdskidåkning, 

vilket har ett komplext rörelsemönster (Smith, 1992), och skytte. En individuell 

skidskyttetävling tar ca 20–60 min beroende på tävlingsdisciplin varvid det åks tre 

varv med två skjutningar (ett liggande och ett stående skytte) eller fem varv med 

fyra skjutningar (två liggande och två stående skytten). Längdskidåkningsdelen av 

tävling är fysiskt krävande och åkare ligger under tävling i snitt på 90% av sin 

maximala puls (Hoffman & Street, 1992).  

 

I skatetekniken finns det teknikvariationer anpassade för olika hastigheter och 

Nilsson, Tveit och Eikrehagen (2004) delar in de i växlarna 1-5, där växel 1 är till 

för lägsta och växel 5 är till för högsta hastigheten. Andersson, Supej, Sandbakk, 

Sperlich, Stöggl och Holmberg (2010) visar i deras studie att växelval är 

avgörande för slutresultatet i en längdskidsprinttävling och att de som klarar av att 

köra en större andel av uppförs partierna i växel tre hamnar högre upp i 

resultatlistan än de som åker mer i växel två. Detta stämmer överens med Leirdal, 

Sandbakk och Ettema (2013), som visar att en lägre frekvens är effektivare, vilket 

kanske beror på att åkaren inte hinner ta ut tagen på samma sätt då en ökad 

cykelfrekvens vanligtvis leder till ett minskat flexion/extension rörelseomfång i 

knä, höft och armbåge, medans en högre hastighet i rörelseomfånget (Lindinger & 

Holmberg, 2011; Lindinger, Holmberg, Müller, & Rapp 2009; Lindinger, Stöggl, 

Müller, & Holmberg, 2009). Dessutom introducerar Andersson et al. (2010) en 

växel definition för kurvteknik (växel 6) där de definierar den åkta tekniken 

för ”växel 6” om påföljande frånskjut med samma ben genomförs. 

 

Skillnaden mellan vanlig längdskidåkning och längdskidåkningen inom skidskytte 

är att skidskyttarna har ett vapen på minst 3,5 kg på ryggen när de åker. Att åka 

med gevär på ryggen ökar fysiologiska och biomekaniska kraven (Rundell & 

Szmedra, 1998; Stöggl, Holmberg, Bishop, Höök, & Willis 2015). Detta innebär 

mer benarbete och att en ökad cykelfrekvens krävs (Stöggl, Holmberg, Bishop, 

Höök, & Willis 2015). 

 

Nyligen genomförde Jonsson och Laaksonen (2017) en studie där de vid kvinnliga 

skidskyttar såg en skillnad i åkteknik mellan att åka med vapen och utan vapen på 
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ryggen. Om de ökade fysiologiska kraven och teknikförändring också påverkar 

val av växel i olika partier finns det ingen eller begränsad forskning om. 

Eftersom teknikval är kopplad till hastighet inom längdskidåkning och därmed till 

sluttid och slutresultat (Andersson et al. 2010; Kvamme, Jakobsen, Hetland & 

Smith, 2005), är det sannolikt att samma gäller för längdskidåkningsdelen under 

skidskyttetävlingar. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns eventuella skillnader i 

teknikval och hur ofta det växlas mellan de olika växlarna under 

längdskidåkningsdelen av en simulerad skidskyttesprinttävling, med och utan 

vapen på ryggen och mellan de olika varven i dessa tävlingar. Dessutom 

undersöktes om det finns eventuella hastighetsskillnader i de olika växlarna 

mellan simulerade skidskyttesprinttävlingar med och utan vapen på ryggen. 

Hypotesen var att det skulle åkas på en lägre växel med gevär på ryggen än utan 

gevär, att det skulle åkas på en lägre växel i de senare varven än i de första och att 

hastigheten ligger högre i de olika teknikväxlarna under tävlingen utan vapen på 

ryggen. 

 

Metod  

Försökspersoner 

Fem, två manliga och 3 kvinnliga, svenska elitskidskyttar (MEDEL ± SD), ålder 

22,8 ± 1,2 år, kroppslängd 168,6 ± 4,6 cm och kroppsmassa 66,6 ± 3,7 kg, deltog 

frivilligt i studien. Studien påbörjades av sju Försökspersoner men två föll bort, 

mellan första och andra testtillfället, på grund av sjukdom och togs bort ur 

studien. Inkluderingskriterier var att försökspersoner (FP) hade tävlat i nationella 

eller internationella tävlingar under säsongen 2016/2017 och var van vid att åka 

skidor med gevär på ryggen. Att FP var fullt frisk och att hen var över 18 år. FP 

rekryterades via mailkontakt.  

FP informerades skriftligt och muntligt om studien innan de skrev på informerat 

samtycke (Bilaga 1) om att delta i studien, vilket hade blivit godkänd av 

Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå (Dnr. 2016-506-31M).  

Riskerna var att det genomfördes ett högintensivt och maximalt uthållighetsarbete 

och de risker som är kopplade till det. Kapillära blodprover i fingerspetsen togs 



5 

 

för att mäta blodlaktatkoncentrationen vilket kan sticka lite och medför en liten 

infektionsrisk. Vid skidåkning finns en fallrisk. FP fick avbryta när de ville utan 

att behöva ange orsak. 

Fördelar är att fp kan ta del av studiens resultat som bidrar till kunskap om 

skidskyttesporten. Beroende på resultaten kan de även eventuellt användas för att 

förbättra FPs träningsupplägg. 

 

Procedur 

Två insamlingstillfällen genomfördes för varje FP. Testerna utfördes med en 

crossoverdesign och vid samma tid på dagen mellan första och andra tillfället för 

varje FP två eller tre dagar isär. Under båda insamlingstillfällena utfördes en 

simulerad skidskyttesprinttävling över senior distanser (3x2,5 km för damer och 

3x3,3 km för herrar) på världscupsbanorna på Östersunds skidstadion där skyttet 

simulerades (Bilaga 2). Vid skjutmomenten simulerades skyttet då 3D-dräckten 

och bärbara syreupptagningsmätaren FP hade på sig förhindrar vanligt skytte. Ena 

dagens tävling genomfördes med gevär andra dagen utan. Det randomiserades 

vilka som genomförde tävlingen med gevär först (n=1) och vilka som genomförde 

tävlingen utan gevär först (n=4). 

 

När FP kom till stadion sattes FP ner inomhus för att vila i 10–15 min och under 

tiden fick hen verbalt och skriftligt information om studien, fylla i 

hälsodeklaration (Bilaga 3) och skriva under informerat samtycke (Bilaga 1). FP 

instruerades att under några korta specifika partier av sträckan utföra specifika 

åktekniker som passar bra till terrängen då majoriteten av deltagarna under 

tidigare världscupstävlingar på samma bana valde den växeln i just de partierna 

(Bilaga 2). Efter det togs vilolaktat, vägdes gevär, 3941 ± 144 g, och instruerades 

FP att klä av sig till underkläder. FP vägdes, puls/GPS klocka och pulsband sattes 

på. 11 (2 överarmar, 2 underarmar, 3 efter ryggraden, 2 överben, 2 underben) av 

16 3D sensorer fästes och märktes med vattenfast penna direkt på huden på de 

olika kroppsdelarna. De märktes ut så att sensorerna skulle fästas på samma ställe 

ved båda testtillfällena. FP klädde på sig och tog på sig pjäxor varpå 3D 

sensorerna för fötterna fästes. FP instruerades att värma upp med 20 minuters 

skidåkning där de fick åka i valfri hastighet men inte fick överskrida mer än 50% 

av tiden över 80% av maxintensitet. Efter uppvärmning fästes sista 3D sensorerna 
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på huvud och händer och dräkten kalibrerades genom att starta kalibreringen i 

hand enheten och standardiserades genom att FP stod med ryggen mot en vägg i 

anatomisk grundställning med handflatorna in mot kroppen. 

Syreupptagningsutrustningen fästes på FP och vid tävling med vapen tog FP på 

sig sitt vapen. FP fick med all utrustning på öva en gång på att lägga sig ner på 

skjutmattan, på skjutvallen där skyttet skulle simuleras under simulerade 

tävlingen. FP startade och åkte simulerade tävlingen individuellt med instruktion 

att genomföra den simulerade tävlingen som en vanlig tävling förutom under 

skjutstationerna. Start och mål var vid skjutmattan. Under skjutmomenten och två 

minuter efter målgång togs kapillära blodprov för att mäta laktat från fingret. 

 

Material 

3D-dräkt (®Noraxon 3D Motion Capture, Scottsdale, USA) användes för att mäta 

kroppsrörelser. En bärbar syreupptagningsmätare (MetaMax, CORTEX Biophysik 

GmbH, Germany) användes för att mäta syreupptagning (resultat återges ej i 

denna studien). Därutöver användes en GPS-pulsklocka (Polar V800, Polar 

Electro, Finland) för att mäta puls samt hastighet och position på sträckan. 

Slutligen, vanligt tidtagarur användes för att mäta total och skjuttider samt koner 

för att markera banan och vissa teknikzoner. Vikt av FPs vapen mättes med en 

köksvåg (Coline, Clas Ohlson, Insjön, Sverige) och vikt av FP mättes med en 

personvåg (Coline, Clas Ohlson, Insjön, Sverige). FP använda handskar som var 

uppklippta för att kunna komma åt finger för laktatprov. 

 

Databehandling 

3D data analyserades i Noraxon 3D Motion Capture software (®Noraxon 3D 

Motion Capture, Scottsdale, USA) där det manuellt gjordes en visuell bedömning 

för vilken växel som användes vid varje sekund. Växelindelning utgick i grunden 

från Nilsson, Tveit och Eikrehagens (2004) växelindelning från 1–5. Då växel 1 

inte används i tävlingssammanhang analyserades inte denna växeln. Andersson et 

al. (2010) använder ”Gear 6” som benämning för kurvtekniken som även används 

i denna studie. Däremot, i motsats till Andersson et al. (2010), definieras tekniken 

som används endast till kurvteknik med stakarbete. All åkning utan stakarbete har 

lagt under växel 5 som påbörjades en sekund efter föregående stavtaget om 

tidsramen mellan två stavtag var längre än två sekunder. 
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Hastigheten som åktes ordnades i storleksordning för varje växel för sig. Sedan 

beräknades medelvärde över de två kvartilerna i mitten för varje teknikväxel. 

 

Statistisk analys 

Resultaten presenteras som medelvärden ± standardavvikelse (SD). All data 

kontrollerades för normalfördelning med Shapiro-Wilk test och histogram. Då 

data inte var normal fördelat valdes det att göra icke-parametriska tester. I testerna 

mellan de olika tävlingarna användes Wilcoxon Signed Ranks test. I testerna 

mellan de olika varven under tävlingarna användes Friedman test. 

Signifikansnivån sattes till p < 0,1. All data bearbetades med Office Excel 2016 

(Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA) och statistiska analyser gjordes 

med SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

 

Resultat 

Resultaten visar på en signifikant snabbare tid (P = 0,043) avlagd under 

skidåkningsdelen av tävlingen utan vapen (25:28,4 ± 3:01,3 min:sek) jämförd med 

att åka med vapen på ryggen (27:31,0 ± 2:56,1 min:sek). Inga signifikanta 

skillnader i puls (P = 0,893) mellan tävlingen med vapen (179 ± 6 slag/min) 

och utan vapen på ryggen (179 ± 8 slag/min). Under tävlingen med vapen åkte FP 

en signifikant större andel i växel 2 och en signifikant mindre andel i växel 3 och 

kurvteknik än utan vapen på ryggen (Tabell 1). Dessutom bytte FP signifikant 

mindre ofta teknik under tävlingen med vapen än under tävlingen utan vapen på 

ryggen. Ingen signifikant skillnad hittades för växel 4 eller växel 5. 

Under tävlingen med vapen på ryggen hittades en signifikant variation i andel åkt 

i växel 2 och växel 4 mellan tävlingens olika varv (Tabell 2). Däremot hittades det 

ingen signifikant variation för dessa växlar under tävlingen utan vapen på ryggen. 

För andel växel 3, växel 5, kurvteknik och antal teknikbyten under varven hittades 

ingen signifikant variation i någon av de båda tävlingarna. 
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TABELL 1 Jämförelse av procentuella fördelningen av de olika teknikväxlarna samt 

antal teknikbyten (n) under tävling med och utan vapen på ryggen. 

Variabel Med Vapen Utan Vapen P-värde 

 

(MEAN ± SD) (MEAN ± SD) 

     Växel 2 (%) 32,1 ± 2,5 24,9 ± 4,2 0,080 

Växel 3 (%) 29,4 ± 2,4 33,5 ± 4,1 0,080 

Växel 4 (%) 10,7 ± 2,4 11,0 ± 2,3 0,686 

Växel 5 (%) 20,1 ± 2,0 20,8 ± 2,4 0,345 

Kurvteknik (%) 7,7 ± 1,1 9,8 ± 1,6 0,043 

Teknikbyten (n) 195,2 ± 13,3 209,6 ± 18,4 0,042 

     

TABELL 2 Jämförelse av procentuella fördelningen av de olika teknikväxlarna samt 

antal teknikbyten (n) under tävlingens olika varv med och utan vapen på ryggen. 

Gren Variabel Varv 1 Varv 2 Varv 3 P-värde 

  

(MEAN ± SD) (MEAN ± SD) (MEAN ± SD) 

 
      

Med 

Vapen 

Växel 2 (%) 28,2 ± 4,9 33,3 ± 3,3 34,6 ± 2,8 0,091 

Växel 3 (%) 32,0 ± 4,1 28,2 ± 2,8 28,2 ± 4,1 0,819 

Växel 4 (%) 10,6 ± 3,1 11,2 ± 2,0 10,3 ± 2,6 0,091 

Växel 5 (%) 20,6 ± 2,1 20,1 ± 2,4 19,5 ± 1,9 0,165 

Kurvteknik (%) 8,6 ± 1,1 7,2 ± 1,5 7,4 ± 1,4 0,247 

Teknikbyten (n) 64,6 ± 6,3 64,2 ± 6,7 66,4 ± 4,5 0,819 

      
      

Utan 

Vapen 

Växel 2 (%) 22,8 ± 5,2 24,7 ± 4,9 27,2 ± 4,9 0,449 

Växel 3 (%) 35,2 ± 7,4 33,3 ± 3,4 32,0 ± 2,6 0,819 

Växel 4 (%) 10,7 ± 3,8 11,0 ± 1,3 11,3 ± 2,5 0,819 

Växel 5 (%) 20,8 ± 2,8 21,5 ± 2,5 20,2 ± 2,0 0,165 

Kurvteknik (%) 10,5 ± 2,4 9,6 ± 2,1 9,3 ± 0,6 0,165 

Teknikbyten (n) 68,8 ± 4,1 72,6 ± 7,2 68,2 ± 8,1 0,268 

       

FP åkte en signifikant högre hastighet i växel 2, växel 3 och kurvteknik under 

tävlingen utan vapen än under tävlingen med vapen på ryggen (Tabell 3). För 

växel 4 och växel 5 hittades ingen signifikant skillnad i hastighet mellan de båda 

tävlingarna. 
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TABELL 3 Jämförelse av hastigheten för de olika teknikväxlarna under tävling med och 

utan vapen på ryggen. 

Teknik Med Vapen Utan Vapen P-värde 

 

(MEAN ± SD) (MEAN ± SD) 

     Växel 2 (km/h) 10,5 ± 0,8 11,4 ± 1,0 0,043 

Växel 3 (km/h) 16,6 ± 1,3 17,1 ± 1,1 0,078 

Växel 4 (km/h) 22,7 ± 1,5 23,3 ± 1,5 0,225 

Växel 5 (km/h) 33,4 ± 1,4 34,4 ± 0,9 0,465 

Kurvteknik (km/h) 19,5 ± 1,1 20,9 ± 0,7 0,043 

     

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det finns eventuella skillnader i teknikval 

och hur ofta det växlas mellan de olika växlarna under längdskidåkningsdelen av 

en simulerad sprinttävling med och utan vapen på ryggen och mellan de olika 

varven i dessa tävlingar. Dessutom undersöktes om det finns eventuella 

hastighetsskillnader i de olika växlarna mellan simulerade 

skidskyttesprinttävlingar med och utan vapen på ryggen. Hypotesen var att det åks 

på en lägre växel med gevär på ryggen än utan gevär, att det åks på en lägre växel 

i de senare varven än i de första och att hastigheten ligger högre i de olika 

teknikväxlarna under tävlingen utan vapen på ryggen. 

 

Resultatdiskussion 

Resultaten från denna studie visar att FP åkte med en lika hög puls under båda 

tävlingarna men var långsammare under tävlingen med gevär på ryggen. FP åkte 

en större andel av tävlingen i växel 2 och mindre andel av tävlingen i växel 3 och 

kurvteknik med vapen på ryggen, vilket stödjer hypotesen. Att man dessutom 

byter färre gånger mellan växlarna med vapen på ryggen skulle eventuellt kunna 

tyda på en större utmattning vilket i så fall kanske delvis skulle kunna ha en 

förklaring i det att åka med gevär på ryggen ökar fysiologiska och biomekaniska 

kraven (Rundell & Szmedra, 1998; Stöggl et al. 2015). Detta stämmer också 

överens med resultaten från jämförelse mellan varven där man ser en tendens till 

en förskjutning mot en lägre växel då andelen växel 2 ökar mot slutet medans 

andelen växel 4 minskar. Samtidigt som det inte tyder på en liknande tendens 

under loppet utan vapen. 

Att tiderna då också var snabbare i tävlingen utan vapen där man åkte en större 
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andel i växel 3 stämmer överens med tidigare observationer vid längdskidåkare av 

Andersson et al. (2010) där de kom fram till att mer växel 3 åkning i uppförs 

partierna ledde till prestationer som hamnade högre upp i resultatlistan. 

Resultaten visar att det inte är en skillnad i puls. Detta betyder att FP jobbade med 

lika stor ansträngningsgrad under båda tävlingarna, vilket borde leda till lägre 

hastighet med en extra belastning av ett vapen då de som tidigare nämnt 

fysiologiska kraven ökar. Hastighet är en avgörande faktor för vilken teknik som 

är effektivast att använda (Kvamme et al. 2005). Vid en lägre hastighet är det 

effektivare att åka på en lägre växel. 

Hypotesen om hastighet stöds delvis då resultaten visade en högre hastighet i 

växel 2, växel 3 och kurvtekniken. Dock observerades inga skillnader i växel 4 

och växel 5. Stöggl et al. (2015) gjorde observationen att ett vapen på ryggen 

leder till ökat benarbete och en ökad cykelfrekvens jämfört med att åka utan 

vapen. 

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes på en begränsad grupp av endast fem FP då två föll bort 

mellan testtillfällena på grund av sjukdom, vilket kan göra det svårt att se 

skillnader och/eller leda till felaktiga antaganden. Mellan testdagarna kunde det 

vara tydliga skillnader i yttre förhållanden som väder och bankondition vilket kan 

ha påverkat resultaten. Fastän det var en crossover design från början på studien 

för att motverka just detta var båda bortfallen ur gruppen som började med vapen 

på ryggen vilket gjorde att grupperna blev väldigt obalanserade. Dock så verkar 

det vara ganska jämt mellan antalet FP som hade lite sämre yttre förhållanden 

med gevär och utan gevär. 

Att det var forskaren som manuellt gjorde en visuell bedömning över vilken 

teknik som användes kan potentiellt ha påverkat resultaten, framförallt med tanke 

på att det var en hel del svåravläst data på grund av störningar i 3D-dräckten 

under insamlingen. Detta trotts att 3D-dräkten har använts i en tidigare studie för 

att göra biomekaniska analyser (Jonsson & Laaksonen, 2017). 

Fördelar med studien kan vara att den genomfördes i fält och på en världscupbana 

vilket gör resultaten väldigt applicerbara till riktiga tävlingar. Den genomfördes 

på vana skidskyttar som alla hade stor vana och erfarenhet inom skidskytte. 

Dessutom så var det samma FP som genomförde de både testet med och utan 
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vapen vilket ökar resultatens reliabilitet. 

 

Framtida forskningsidéer 

Det skulle vara intressant att se en liknande studie med fler FP under en period 

med stabilare väder och framförallt om det då även kan kopplas till stegfrekvens, 

syreupptag och/eller undersöka om det är specifika delar/situationer under 

tävlingarna där man kan se att skillnaden görs och vad det beror på. Det skulle 

också vara intressant att se om man kan förbättra prestationen genom att ge FP 

uppdraget att medvetet åka lite längre i växel 3 i början av uppförsbackarna. 

 

Slutsats 

Det går snabbare att åka en simulerad skidskyttesprinttävling utan gevär, då FP 

med samma puls orkar åka i en tyngre eller likadan växel med mindre förändring i 

teknikval mellan de olika varven i tävlingen och en högre eller likadan 

medelhastighet i de olika teknikväxlarna. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

Sprintbana damer 3 x 2.5 km. Zoner: 2 = växel 2, 3 = växel 3 och 4 = växel 4. 

 

 

Sprintbana herrar 3 x 3.3 km. Zoner: 2 = växel 2, 3 = växel 3 och 4 = växel 4. 
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Bilaga 3 

 


