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Skidskytte är en komplex sport som kombinerar längdskidåkning med 
gevärsskytte och ställer höga krav på åkarna. Skidskyttar ligger på ca 90 % av 
maxpuls (HRmax) under en tävling och tävlar med geväret på ryggen vilket innebär 
en extra vikt och sannolikt en högre fysiologisk respons. Syftet med den här 
studien var att undersöka den fysiologiska responsen under en skidskyttetävling i 
fält. Studien genomfördes både med och utan gevär för att kunna se om det fanns 
några skillnader i den fysiologiska responsen. Studien genomfördes genom att 
försökspersonerna (n=5) körde två sprinttävlingar (7,5 km för damer och 10 km 
för herrar) med 2-3 dagars mellanrum, ena tävlingen med gevär och andra 
tävlingen utan gevär, i randomiserad ordning. Värden inhämtades för 
hjärtfrekvens (HR), syreupptag (VO2), respiratoriska kvoten (RER), ventilation 
(VE) och andningsfrekvens (BF). Det fanns inga skillnader mellan med och utan 
gevär. HR och BF ökade mellan första och sista varvet. HR, VO2 och VE sjönk i 
liggskyttet och HR sjönk även under ståskyttet. Det fanns även en skillnad mellan 
sänkningen av HR i ligg- respektive ståskytte då HR sjönk mer i liggskyttet. 
Slutsatsen var att HR och BF ökar mot slutet av en skidskyttetävling, att bärandet 
av gevär inte tycks påverka den fysiologiska responsen under en skidskyttetävling 
i fält samt att HR, VO2 och VE sjunker under liggskyttet och HR även i ståskyttet, 
men mindre under ståskytte.  

Nyckelord: bära gevär, hjärtfrekvens, skidskytte, syreupptag, tävling 

 

 

Biathlon is a complex sport that combines cross-country skiing and rifle 
marksmanship and therefore it place high demands on the athletes. Biathletes have 
a heart rate (HR) of approximately 90 % of HRmax during a competition. They 
carry their rifles on the back that brings extra weight and probably a higher 
physiological response. The purpose of this study was to examine the 
physiological response on a biathlete during a biathlon competition in field. The 
study was conducted both with and without rifle to determinate if there were any 
differences in the physiological response. In the study, the subjects (n=5) 
completed two sprint-competitions (7,5 km for women and 10 km for men) 2-3 
days apart, one competition with rifle and the other without rifle, in randomized 
order. Values were gathered for heart rate (HR), oxygen uptake (VO2), respiratory 
exchange ratio (RER), ventilation (VE) and breathing frequency (BF). There were 
no differences with or without rifle. HR and BF increased significant between the 
first and last lap. HR, VO2 and VE decreased significant in the prone shooting and 
HR did also decrease during standing shooting. There was a difference between 
the decrease of HR with larger decrease in prone shooting. The conclusion was 
that HR and BF increased significant in the end of a biathlon competition, that 
rifle carriage didn’t seem to affect the physiological responses during a biathlon 
competition in field and that HR, VO2 and VE decreased during prone shooting 
and HR also in standing shooting, but less in standing. 

 

Key words: biathlon, competition, heart rate, oxygen uptake, rifle carriage 
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Introduktion 

 

Skidskytte är en vintersport där man kombinerar längdskidåkning i skate-tekniken 

med gevärsskytte. Det är med andra ord en komplex sport där skidåkningsdelen 

innebär en hög fysiologisk respons på de kardiovaskulära variablerna (d.v.s. höga 

fysiologiska krav) hos åkarna samtidigt som precision är avgörande för 

skjutresultatet (Hoffman och Street, 1992). Skyttet genomförs med salongsgevär 

av kaliber .22 och skjutningen sker på 50 meters avstånd från skjuttavlorna. 

Träffytan i liggande är 45 mm och i stående 115 mm. En skjutning består av fem 

skott i individuella lopp och med ytterligare tre extraskott i stafetter (IBU, 2016). 

Ett bommat skott innebär ett straff, antingen ett varv i en 150 meter lång 

straffrunda (75 m på singelmixstafett) alternativt 1 minuts tidstillägg (15 

respektive 20 km distans). De distanser som finns på världscup- och 

mästerskapsprogrammen är distans, sprint, jaktstart, masstart, stafett (fyra damer i 

damstafett och fyra herrar i herrstafett), mix-stafett (två damer och två herrar) 

samt singel-mixstafett (en dam och en herre). Distanserna i de individuella loppen 

är för damerna mellan 7,5 km-15 km och för herrarna 10-20 km fördelat på tre 

varv på sprint och fem varv på distans, jaktstart och masstart. I stafett åker 

damerna alltid 6 km och herrarna 7,5 km, fördelat på tre varv i stafett och 

mixstafett och fyra varv för damerna och fem varv för herrarna på singel-

mixstafett. 

 

Det finns många olika aspekter som är avgörande för att kunna genomföra en 

skidskyttetävling på ett optimalt sätt. I uthållighetsidrotter, som t.ex. skidskytte, är 

de aeroba och anaeroba egenskaperna (Joyner & Coyle, 2008) tillsammans med 

åkekonomi troligen de mest avgörande faktorerna för prestationen (Sandbakk et 

al, 2010). Det har visats i längdskidåkning att åkning i uppförsbackar under en 

tävling innebär en ökad anaerob komponent och därmed en syreskuld (Mourot et 

al, 2015). Skidskytte kombinerar uthållighet med precision och därför är även 

loppsupplägg (taktiken för genomförandet av loppet) en viktig del av 

slutresultatet. Den aktive ska klara av att åka banan snabbast möjligt och att 

genomföra två eller fyra skjutningar under loppet. Även styrka, framförallt i 

överkroppen, kan påverka prestationen i skidskytte då det är korrelerat med 
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prestation i längdskidåkning (Mahood et al, 2001). Geväret, som åkarna bär med 

sig på ryggen, måste väga minst 3,5 kg (IBU, 2016). Stöggl et al (2013) visade på 

ökad fysiologisk respons vid rullskidåkning på rullband med gevär på ryggen 

jämfört med utan gevär på ryggen. De visade på ökat syreupptag (VO2), 

ventilation (VE), hjärtfrekvens (HR), blodlaktat (B-La) och respiratorisk kvot 

(RER). Rundell & Szmedra (1998) visade en ökad syrekonsumption på ca 4-8 % 

och 6-11 % större VE med gevär. De visade även på olika ökningar i 

syrekonsumption mellan individer, d.v.s. vissa personer är effektivare att åka 

skidor med gevär på ryggen. Det visades även en relativt större syrekonsumption 

hos kvinnor än hos män, troligen på grund av att geväret utgör en större 

procentuell vikt hos kvinnor än hos män (Rundell & Szmedra, 1998).  

Larsson & Henriksson-Larsén (2005) genomförde en fältstudie inom 

längdskidåkning med bärbar syreupptagningsmätare. De visade att VO2peak samt 

RER=1 starkast korrelerade till sluttiden i loppet, d.v.s. åkarens prestation. Även 

Hoffman & Clifford (1992) visade att hög VO2peak verkar vara en parameter som 

är avgörande för prestation i skidåkning. Men att kunna hålla VO2 så nära VO2max 

som möjligt under tävling är en ännu bättre indikation på prestation än VO2max 

(Hoffman & Clifford, 1992). När syrekonsumptionen blir så hög att den anaeroba 

tröskeln (anaerobic threshold) nås ökar laktatkoncentrationen i blodet. Hög 

mjölksyratröskel (OBLA=4 mM·L-1 laktat) och hög ventilatorisk tröskel (RER=1) 

verkar vara bra indikationer på hög prestationsnivå (Larsson et al, 2002).  

Skidskyttar ligger i snitt på ca 90 % av HRmax under en skidskyttetävling 

(Hoffman & Street, 1992). De menar att för att kunna hålla en så hög HR under en 

längre tid så krävs det att man är vältränad. Studien av Hoffman & Street (1992) 

visar att HR under spurtvarvet är signifikant högre än under de två till fyra 

tidigare varven, 86-91 % av HRmax under varven som följs av en skjutning jämfört 

med 92-93 % under spurtvarv. De visade också att skidskyttarna sänker sin HR 

med 10-12 slag sista 50-60 sekunderna innan skjutning med en platt ingång till 

skjutvallen. Under skjutning sjunker HR till ca 61-73 % av HRmax, något mer 

under liggande skytte. Detta troligen på grund av snabbare sänkning av HR i 

liggande position och på grund av högre blodåterflöde och större slagvolym, 

snarare än på grund av längre skjuttider i liggande skytte (Hoffman & Street, 

1992). Denna studie är dock 25 år gammal och idag kan en skidskyttetävling se 
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annorlunda ut från ett fysiologiskt perspektiv, t.ex. så jobbar skidskyttar idag med 

att skjuta med hög puls istället för att aktivt sänka pulsen in till skytte. Det finns 

inte heller någon kunskap om hur andra fysiologiska variabler än HR varierar 

under en skidskyttetävling i fält. 

 

 

Syfte och hypotes 

 

Syftet med studien var att undersöka förändringarna i HR, VO2, RER, VE, 

andningsfrekvens (BF) och B-La under skidskyttetävling i fält, både med och utan 

gevär på ryggen, för att även kunna se om det fanns skillnader i de 

kardiorespiratoriska variablerna med och utan gevär på ryggen.  

Hypotesen var att de kardiorespiratoriska variablerna kommer att vara högre med 

gevär på ryggen på grund av den extra vikten som bärande av geväret medför 

samt att de kardiorespiratoriska variablerna skulle öka under loppet.  
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Metod 

 

Försökspersoner 

 

Försökspersonerna (fp) var aktiva skidskyttar, kriterierna för att få delta var att fp 

var över 18 år och hade tävlat i skidskytte under den senaste säsongen. Att fp 

skulle vara över 18 år var för att det kan ge större skillnader (än normalt) om man 

är ovan att åka med gevär på ryggen och då skidskyttar börjar tävla med gevär på 

ryggen när de är 16 år så har 18-åringar tävlat med gevär på ryggen i två år. 

Deltagarna var studenter på skidskytteuniversitetet, B-landslagsåkare samt andra 

aktiva seniorer i Östersund och Sollefteå. Rekryteringen skedde genom 

förfrågning på mejl som gick ut till ca 70 aktiva skidskyttar. Sju personer anmälde 

intresse, varav fem personer genomförde båda testerna och data användes från 

tester från sex av försökspersonerna. Värden för HRmax och B-Lamax i tabell 1 

hämtades från fp’s sista fysiologiska maxtest på Nationellt Vintersportscentrum i 

Östersund (under det senaste året) alternativt maxvärde från data i denna studie. 

VO2peak är från denna studie. 

Tabell 1. Egenskaper hos de sex försökspersonerna i studien (medelvärde± 
standardavvikelse). 

 Ålder 
(år) 

Längd 
(cm) 

Vikt 
(kg) 

Vikt 
gevär (kg) 

HRmax 
(slag·
min-1) 

VO2peak 
(L·min-1) 

B-Lamax 
(mM·L-1) 

Kvinnor 
(n=3) 

24±2 166±2 64,0
±2,6 

4,05±0,06 201±8 4,2±0,1 14,0±2,0 

Män 
(n=3) 

25±2 177±9 71,3
±1,5 

3,87±0,13 194±1 5,1±0,2 14,6±4,0 

Båda kön 
(n=6) 

24±2 172±9 67,7
±4,5 

3,96±0,14 197±6 4,6±0,5 14,3±2,8 

 

 

Studiedesign 

 

Studiedesignen var att fp körde två individuella skidskyttetävlingar med 2-3 

dagars mellanrum, båda testerna skedde samma tid på dygnet. Ena tävlingen 

genomfördes med gevär på ryggen och andra tävlingen utan gevär, i randomiserad 
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ordning. Försökspersonerna testades en och en då samma utrustning användes av 

alla. Studien genomfördes på Östersunds skid- och skidskyttestadion som 

arrangerar världscup i skidskytte och skidskytte-VM 2019. Studien genomfördes 

som en sprinttävling, 3x2,5 km för damer respektive 3x3,3 km för herrar. 

Tävlingsbanorna var inte exakt samma som ordinarie tävlingsbanor på 

världscupen på grund av att två nedförsbackar var avstängda. Delar av längre 

banor användes och banlängderna var samma som på en sprinttävling. (Se bilaga 

1-2 för tävlingsbanorna.) Skjutmomentet simulerades genom nedgång på knä och 

armbågar i liggskyttet och stående under ordinarie ståskytte och tiden på 

skjutmattan användes till att ta laktatprov från fingerspetsen. För att få det så 

tävlingslikt som möjligt skulle dessa prov helst tas på samma tid som en skjutning 

tar, dvs. ca 30 sekunder. Det är väldigt snabbt för ett laktatprov, men 

genomförbart. Eftersom skjuttiderna kan variera på skidskyttetävlingar så valdes 

denna metod för laktatprovtagning istället för en standardiserad tid som fp skulle 

vara på skjutmattan. 

 

 

Procedur 

 

När fp kom till stadion fick de sitta ned inomhus, fylla i samtycke och 

hälsoformulär innan ett laktatprov i vila togs från fingerspetsen. Geväret och fp 

vägdes och fp fick sätta på sig pulsbandet. Temperatur och väder 

(snö/temperatur/vind o.s.v.) noterades. Därefter fick fp fritt värma upp genom att 

åka skidor i 20 minuter, med restriktion om maximalt 10 minuter över 85 % av 

HRmax.  

Under själva testet åkte fp med bärbar syreupptagningsmätare (MetaMax3B_R2, 

CORTEX Biophysik GmbH, Leipzig, Germany) och pulsklocka med GPS (Polar 

V800, Polar Electro OY, Kempele, Finland). MetaMax mäter VO2, VCO2, RER, 

VE och BF och har även kontakt med pulsbandet som mäter HR. Innan start fick 

fp sätta på sig syreupptagningsmätaren. Den kalibrerades för gas och turbin (det 

sistnämna utomhus) inför varje test. Därutöver hade fp även en 3D-dräkt på sig. 

Data från 3D-dräkten presenteras dock inte i denna studie. Utrustningen vägde ca 

1,3 kg. 
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Under loppet togs, förutom start- och måltider, mellantider in till första skytte, ut 

från första skytte, in till andra skytte och ut från andra skytte. De simulerade 

”skjuttiderna” utgjordes av den tid som det tog att ta laktatprov från fingerspetsen.  

 

 

Analys 

 

Laktatproven analyserades i Biosen S_Line Lab (EKF-Diagnostics, England). 

Data från MetaMax konverterades till Excel med värden var 5:e sekund. För varje 

varv under tävlingarna räknades det ut snittvärden för de olika fysiologiska 

variablerna utifrån fp’s noterade åktider för varje varv och värden in till 

skjutningarna och 30 sekunder efter tiden in till skyttet noterades.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Deltagande i studien var frivilligt och försökspersonerna hade rätt att avsluta 

studien när som helst utan att ange anledning, i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen. Detta som en trygghet för försökspersonerna om något i 

studien skulle känts obehagligt, t.ex. att åka med all utrustning. Även 

laktatmätning kan upplevas obehagligt men försökspersonerna informerades i 

förväg via ett informationsbrev på mejl om vad som väntade. Vid laktatprov finns 

alltid en liten infektionsrisk. Försökspersonerna skrev under ett hälsoformulär och 

ett samtycke (som blivit godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå) 

innan mätningarna startade. All data behandlades konfidentiellt, d.v.s. 

försökspersonerna kan inte identifieras när data analyseras och publiceras.  

Det som försökspersonerna får ut av att delta i studien är, förutom att bidra till ny 

kunskap inom skidskytte, att de kan få individuell feedback utifrån sina resultat 

om vad personen kan förbättra för att bli en bättre skidskytt om det t.ex. upptäcks 

att fp kan förbättra sitt loppsupplägg utifrån HR och B-La eller sin åkekonomi 

med gevär på ryggen.  
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Databehandling 

 

Databehandligen skedde i The Statistical Package for the Social Sciences (IBM, 

SPSS Statistics, USA). På grund av lågt antal försökspersoner genomfördes 

analyserna med icke parametriska tester. Friedmans test användes för att studera 

skillnaderna i skjutmomentet och Wilcoxon Signed Ranks test för skillnader med 

och utan gevär. Eftersom mätningen av VO2 och RER misslyckades på några test 

begränsades den användbara datan. Det var sex fp som genomförde testet med 

gevär varav en person saknade värden för VO2 och RER så data från fem fp’s 

tester med gevär användes för analys av skjutmomentet. Värden för VO2 och RER 

saknas i jämförelsen i åkningen med och utan gevär av samma anledning och där 

analyseras data från de fem fp som genomförde båda testerna. Signifikansnivån 

sattes till P<0,05. Data presenteras som medelvärde ± standardavvikelse (SD).  
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Resultat 

 

I jämförelse mellan åkning med och utan gevär visades det att HR, VE, BF och B-

La var på samma nivå i båda fallen (tabell 2). Däremot var HR (P=0,041) och BF 

(P=0,007) högre under sista varvet jämför med första varvet (tabell 2).  

 
Tabell 2. Medelvärde och SD för HR, VE, BF och B-La under de tre varven, både för 
tävlingen med gevär (MG) och tävlingen utan gevär (UG).  
 MG 1  MG 2  MG 3  UG 1  UG 2  UG 3  P 
HR 
(slag·min-1) 

174±6 182±8 182±9 174±9 179±4 182±9 0,758 

HR (%) 
 

88±2 92±2 92±2 88±3 90±2 92±2  

VE  
(L·min-1) 

138±32 142±35 143±36 139±35 143±40 144±38 0,94 

BF (min-1) 
 

63±4 67±4 71±6 63±3 64±3 67±4 0,186 

B-La 
(mM·L-1) 

8,5±2,7 9,0±3,9 8,6±3,8 6,5±1,7 7,0±2,6 6,8±2,0 0,47 

 
 

Vid skjutmomentet sjönk HR, VO2 och VE under första 30 sekunderna av 

liggskyttet (HR, P=0,042; VO2, P=0,043; VE, P=0,043). HR sjönk även under 

första 30 sekunderna av ståskyttet (P=0,043). HR sjönk mer i liggskytte än i 

ståskytte (P=0,043). 

 
Tabell 3. Medelvärde±SD för HR, VO2, RER, VE och BF in till skytte 1, 30 sekunder efter 
ingång till skytte 1, in till skytte 2 samt 30 sekunder efter ingång till skytte 2.  
 In skytte 1 30 sek skytte 1 In skytte 2 30 sek skytte 2 
HR (slag·min-1) 181±8 147±9 181±12 158±17 
VO2 (L·min-1) 3,5±0,5 2,0±0,6 2,7±0,6 1,8±0,7 
RER (VO2/VCO2) 1,05±0,0 1,15±0,1 1,07±0,1 1,14±0,1 
VE (L·min-1) 131±37 77±27 113±19 83±33 
BF (min-1) 64±8 46±4 61±4 60±11 
 

Tävlingstiden var i snitt 28±4 minuter. Utövarna i den här studien låg under 

tävlingen med gevär på ryggen i snitt under hela tävlingen inklusive skjutningarna 

på VO2 på 3,4±0,5 L·min-1 vilket motsvarar 72±6 % av VO2peak och HR var i snitt 

under hela tävlingen inklusive skjutningarna 90±2 % av HRmax. Under tävlingen 

med gevär hade tre av fyra fp lägre VO2snitt på sista varvet jämfört med första 
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varvet, jämfört med HR och VE som ökade eller låg stabilt under hela loppet för 

alla fp (figur 1). Under första varvet var HRsnitt 174 slag·min-1, VEsnitt 138 L·min-1 

och VO2snitt 3,8 L·min-1 jämfört med sista varvet då HRsnitt var 182 slag·min-1, 

VEsnitt 143 L·min-1 och VO2snitt 3,3 L·min-1. Det fanns även en sänkning av VO2 

mellan in till ligg- respektive ståskytte (P=0,043).  

 

 
Figur 1. Medelvärde och SD för HR, VE och VO2 för varv 1, 2 och 3 under tävlingen med 
gevär. 
 

 

 
Figur 2. Ett exempel från en av försökspersonerna gällande HR, VO2, RER och VE. 
Resterande försökspersoner hade liknande kurvor.   
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Diskussion 

 

Syftet med den här studien var att undersöka förändringarna i de kardiovaskulära 

variablerna under en skidskyttetävling i fält, både med och utan gevär, för att 

undersöka om det fanns några skillnader i den fysiologiska responsen med eller 

utan gevär.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Det fanns inga skillnader med eller utan gevär på ryggen för HR, VE, BF och B-

La, tvärt emot vad Stöggl et al (2013) visade. Den studien visade ökad VO2, ökad 

VE, ökad HR, ökat B-La och ökat RER vid rullskidåkning på rullband med gevär 

på ryggen jämfört mot utan gevär. Geväret innebär en extra vikt så det är logiskt 

att de fysiologiska variablerna är högre med gevär på ryggen. De hade fler 

försökspersoner (n=10) i sin studie och det låga antalet försökspersoner i den här 

studien kan vara anledningen till att det inte hittades några skillnader. Även 

Rundell & Szmedra (1998) visade en ökad syrekonsumption på ca 4-8 % och 

ökad ventilation på 6-11 % med gevär på ryggen jämfört med utan gevär på 

ryggen. De hade också fler försökspersoner (n=15) än i denna studie.  

 

Under loppet så ökade HR och BF mellan första och sista varvet. Det stödjs av 

Foster et al (1993) som gjort en studie på skridskoåkare, cyklister och triathleter. 

Under en 5 km time trial så steg VO2, HR, VE och B-La stadigt för varje 

kilometer. Studien av Foster et al (1993) hade 24 försökspersoner och med fler 

försökspersoner i den här studien hade det troligen kommit fram fler signifikanta 

ökningar och inte bara mellan HR och BF mellan första och sista varvet. 

Ökningarna kan bero på ökad hastighet under slutet av loppet eller uttorkning 

(som ger ökad HR) (Lambert et al, 1998). Intressant är att VO2 sjunker under 

tävlingen (figur 1). Det är tvärt emot vad Foster et al (1993) visar och tvärt emot 

de andra fysiologiska variablerna, som höjs under loppets gång. Det kan bero på 

att åkarna öppnade loppet för hårt och inte orkade hålla samma fart hela loppet.  
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Under de första 30 sekunderna i skjutmomenten (liggande respektive stående 

skytte) sjönk HR, VO2 och VE under liggskyttet och HR även under ståskyttet. 

Under första 30 sekunderna av liggskyttet sjönk HR från 181±8 slag/min 

motsvarande 90±2 % till 147±9 slag/min motsvarande 73±2 % (sänkning med 34 

slag och 17 %). Hoffman & Street (1992) gjorde en liknande jämförelse och 

visade att HR sjönk i snitt 47 slag och 24 % under hela liggskyttet där skjuttiden 

var i snitt 57±9 sekunder. Samma jämförelse i ståskytte visar att i den här studien 

sjönk HR från 181±12 slag/min motsvarande 91±2 % till 158±17 slag/min 

motsvarande 80±5 %, en sänkning på 23 slag och 11 %. I studien av Hoffman & 

Street (1992) sjönk HR med i snitt 32 slag och 16 % under hela ståskyttet som tog 

i snitt 46±10 sekunder. Det visas en skillnad mellan sänkningen av HR i ligg- 

respektive ståskytte då HR sjunker mer i liggskytte. Även de hade en skillnad 

mellan sänkningen i ligg- respektive ståskytte. Detta tillsammans med denna 

studie visar att HR sjunker mer i liggande skytte, troligen på grund av högre 

blodåterflöde och större slagvolym (Hoffman & Street, 1992) samt att mindre 

blodflöde krävs då färre muskler arbetar i liggande position. Eftersom inget 

verkligt skytte genomfördes i den här studien blir det inte riktigt samma respons 

som i en verklig tävling, då åkarna håller andan vid avfyring av skotten och det 

gör att HR sänks ännu mer än vad som visades i den här studien. 

 

Utövarna i den här studien låg under tävlingen med gevär på ryggen i snitt på HR 

på 90±2 % av HRmax, detta är i enlighet med en tidigare studie (Hoffman & Street, 

1992). VO2 under tävlingen motsvarar 72±6 % av VO2peak vilket är lägre än under 

en längdtävling där åkarna ligger på ca 91 % av VO2max (Mygind et al, 1994). 

Även Hoffman & Clifford (1992) stödjer detta genom att under en längdtävling på 

ca 20 minuter ligger åkarna på en belastning av ca 90 % av VO2max. HRsnitt och 

VO2snitt förändrades marginellt (0-1 %) när värdena för tiden på skjutmattan 

räknades bort. Men ut från skjutning blir alltid en ”uppstartsfas” också med lägre 

HR och VO2 vilket leder till lägre snitt även under åkvarven. Därför är det svårt 

att jämföra längdskidor och skidskytte ur den här synvinkeln då längdåkarna inte 

stannar upp under en tävling på samma sätt som skidskyttar gör.  

Medelvärdet på B-La under tävlingen med gevär var 8,7±3,3 mM·L-1. Det visar på 

en tydlig anaerob komponent under en skidskyttetävling. Under en simulerad 
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längdtävling låg B-La på 10,6 mM·L-1 i medelvärde under loppet (Mygind et al, 

1994). I studien av Mygind et al (1994) mättes B-La efter varje varv på 2,75 km 

(5 varv) och redan efter första varvet uppnåddes steady state (när variablerna är i 

balans på en jämn nivå). B-La steg sedan bara marginellt under sista varvet. 

Liknande observationer gjordes i denna studie då B-La inte visade några 

skillnader mellan varven och redan efter första varvet var B-La 8,5±2,7 mM·L-1.  

RER tenderade att öka under skjutmomentet, dock var denna ökning inte 

statistiskt signifikant (P=0,218). Man kan spekulera i att denna tendens till ökning 

beror på en ökad koldioxidproduktion på grund av syra-bas-reglering för att 

återställa pH-balansen (Powers & Howley, 1990). Under skjutmomentet 

genomförs marginell fysisk aktivitet vilket leder till att man behandlar uppstådd 

syreskuld och försöker reducera blodlaktatkoncentration. 

 

 

Metoddiskussion 

 

Innan studien startade provades all utrustning för att upptäcka om det fanns några 

hinder genom en pilotstudie där testledarna även fick möjlighet att bekanta sig 

med den väldigt snabba laktatprovtagningen. För att få det så tävlingslikt som 

möjligt skulle dessa prov helst tas på samma tid som en skjutning tar, dvs. ca 30 

sekunder. Det är väldigt snabbt för ett laktatprov och tiderna för laktatproven 

landade på i snitt 51±25 sekunder (median=44 sekunder). Trots allt så tog 3 

laktatprov över en minut att genomföra, på grund av att det var svårt att få fram 

tillräckligt med blod ur fingerspetsen. De längre ”skjuttiderna” kan därmed ha haft 

påverkan på testresultat. 

 

Det var en omfattande studie med många olika parametrar som testades under 

delvis svåra förhållanden; kyla, snöfall o.s.v. Det gjorde att all testutrustning inte 

alltid fungerade optimalt. Napheonkabeln i MetaMax:en fungerade inte vid några 

test vilket gjorde att det då saknas värden för VO2 och RER under vissa 

tester/delar av tester. Olika snöförhållanden och temperaturer har haft inverkan på 

åktiderna och kan ha haft inverkan på den fysiska ansträngningen. 
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Det var svårt att rekrytera försökspersoner. Det är en omfattande studie som 

ställer höga krav på försökspersonerna, som ska genomföra två maximala test i 

tävlingslika förhållanden under normal tävlingssäsong och det gjorde det svårt att 

få in det i planeringen.  

 
 
Slutsats 

 

Studien antyder att bärandet av gevär inte påverkar den fysiologiska responsen 

under en skidskyttetävling i fält. Studien visar att HR och BF ökar mot slutet av 

en skidskyttetävling. Samt att HR, VO2 och VE sjunker under liggskyttet och HR 

även i ståskyttet, men mindre under ståskytte. 

 

 

Acknowledgement 

 

Jag vill tacka Malin Jonsson och Lucien Sloof som genomfört denna studie 

tillsammans med mig och jag vill tacka min handledare Marko Laaksonen som 

varit ett fantastiskt stöd genom hela processen. Tack även till försökspersoner och 

andra som möjliggjort denna studie.  



16 
 

Referenser 
 
Foster, C., Green M. A., Snyder A. C., Thompson N. N., (1993), Physiological 
responses during simulated competition, Medicine and Science in Sports and 
Exercise, 25(7):877-882 

Hoffman, M. D., Clifford, P. S., (1992) Physiological aspects of competitive 
cross‐country skiing, Journal of Sports Sciences, 10(1):3-27  

Hoffman, M. D., Street, G. M., (1992), Characterization of the Heart Rate 
Response during Biathlon, International Journal of Sports Medicin, 3(5):390-394  

IBU Event and Competition rules, (2016), International Biathlon Union 

IBU Annexes to the IBU Event and Competition rules, (2016), International 
Biathlon Union 

Joyner, M. J., Coyle, E. F., (2008), Endurance exercise performance: the 
physiology of champions, The Journal of Physiology, 586(1):35–44 

Lambert M. I., Mbambo Z. H., Clair Gibson A. S., (1998), Heart rate during 
training and competition for long-distance running, Journal of Sports Sciences, 
16(1):85-90 

Larsson, P., Henriksson-Larsén, K., (2005), Combined metabolic gas analyser and 
dGPS analysis of performance in cross-country skiing, Journal of Sports Sciences, 
23(8):861-870  

Larsson, P., Olofsson, P., Jakobsson, E., Burlin, L., Henriksson-Larsén, K., 
(2002), Physiological predictors of performance in cross-country skiing from 
treadmill tests in male and female subjects, Scandinavian Journal of medicine & 
science in sports, 12:347-353 

Mahood, N. V., Kenefick, R. W., Kertzer, R., Quinn, T. J., (2001), Physiological 
determinants of cross-country ski racing performance, Medicine & Science in 
Sports & Exercise, 33(8):1379-84 

Mourot, L., Fabre, N., Andersson, E., Willis, S., Bachheit, M., Holmberg H. C., 
(2015), Cross-Country Skiing and Postexercise Heart-Rate Recovery, 
International Journal of Sports Physiology and Performance, 10(1):11-16 
 
Mygind, E., Andersen, L. B., Rasmussen, B., (1994), Blood lactate and respiratory 
variables in elite cross-country skiing at racing speeds, Scandinavian Journal of 
Medicine & Science in Sports, 4:243–251 

Powers S. K., Howley E. T., (1990), Exercise Psysiology 
 
Rundell, K. W., Szmedra, L., (1998), Energy cost of rifle carriage in biathlon 
skiing, Medicine & Science in Sports & Exercise, 30(4):570-576 



17 
 

Sandbakk, Ø., Holmberg, H. C., Leirdal, S. Ettemaa, G., (2010), Metabolic rate 
and gross efficiency at high work rates in world class and national level sprint 
skiers, European Journal of Applied Physiology, 109:473-481 

Stöggl, T., Bishop, P., Höök, M., Willis, S., Holmberg, H. C., (2013), 
Physiological and biomechanical response to rifle carriage in elite biathletes  



18 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Tävlingsbana för damernas 2,5 km-slinga och höjdprofil för hela 
tävlingen på 7,5 km 
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Bilaga 2. Tävlingsbana för herrarnas 3,3 km-slinga och höjdprofil för hela 
tävlingen på 10 km 
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Bilaga 3. Information till försökspersoner 

 

 
 
 
 
 

 

 
Fysiologiska, biomekaniska och skjuttekniska faktorernas 

betydelse för prestation i skidskytte 
 
 
 
Bakgrund och syfte 

I skidskytte ställs höga krav på idrottaren där ett felfritt skytte, strax efter hård fysisk belastning, 
med minsta möjliga tidsförlust är nästintill ett måste för att placera sig i topp samtidigt när man 
ska vara en bra skidåkare för att prestera under skidåkningsmomentet. Därför planeras det att 
genomföra en studie hos skidskyttar på Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet i 
Östersund. Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka vilka fysiologiska, biomekaniska och 
skjuttekniska faktorer är relaterade till prestation i skidskytte. Mätningarna sker på fält. 

  
 
Hur går studien till? 

Under två testtillfällen med 2 dagars mellanrum kommer Ni att genomföra en skidskyttetävling 
utan andra medtävlande (sprint; damer 3x2,5km, herrar 3x3,3km) där Ni antingen bär Ert eget 
skidskyttegevär på ryggen eller åker utan gevär (dessa tillfällen lottas). Under tävlingen kommer 
skjutmomenten att simuleras, dvs. du kommer antingen ligga eller stå utan att skjuta pga. att 
mätutrustningen inte tillåter skjutmomentet. Under tävlingarna kommer Ni att ha en så kallad 3-
dimensionel dräkt på Er som mäter hur olika vinklar i kroppens leder (armar, ben och bål) varierar 
under åkningen samt om bärandet av geväret har någon påverkan på dessa vinklar. Sensorerna för 
dräkten placeras direkt på huden. Ni kommer även bära en lätt syreupptagningsutrustning på 
framsidan av bröstkorgen som mäter syreupptaget och andra respiratoriska variabler under 
åkningen. Även vanligt pulsband kommer att användas. Innan tävling (vila), vid varje simulerad 
skjutmoment samt vid målgången tas ett blodlaktatprov från fingerspetsen alternativt örsnibben. 
Dessa mätningar genomförs på Skidskyttestadion i Östersund. De betydande variablerna som 
mäts är syreupptagning, blodlaktat, hjärtfrekvens, rörelserna i armar, ben och bål samt tävlingstid. 
Tidsåtgången vid dessa mätningar är ca 2 timmar vid respektive besök. 

Resultat från dessa tester kommer senare att jämföras med prestationer vid internationella 
tävlingar (om möjligt). 
 
 
Riskerna 

Under testerna kommer Ni att genomföra högintensivt och maximalt uthållighetsarbete. 
Dessa tester kan leda till utmattning samt en känsla av obehag i form av trötthet, illamående 
och/eller torrkänsla i halsen. Dessa symptom går i vanliga fall över under en kort tid. Testerna 
kan även medföra muskelvärk som oftast försvinner inom några dagar. När blodprover tas för 
att mäta blodlaktatkoncentrationen kan Ni känna ett stick från nålen i fingerspetsen eller i 
örsnibben. Dessa besvär är dock inte långvariga utan också försvinner inom några dagar. Vid 
provtagning finns alltid en liten infektionsrisk. Vid skidåkning utomhus finns en fallrisk.  
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Om testerna behöver avbrytas av någon anledning eller att Ni själv vill avbryta Ert deltagande 
kommer en möjlighet för samtal med den ansvariga forskaren att erbjudas.  

 
 

Fördelar 
Forskningsprojektet har en direkt och omedelbar relevans och kan ha stor betydelse för 

skidskyttesporten. Visar det sig att de studerade variablerna har en stor effekt på prestationsnivån 
i skidskytte, kan resultaten från denna studie tillämpas av aktiva på olika nivåer i sin träning.  

 
 

Hantering av testresultat 
Alla personuppgifter och testresultat hanteras konfidentiellt. All data kommer att kodas och 

kodlista förvaras i ett låst skåp vid Nationellt Vintersportcentrum. Forskningspersoner är inte 
möjligt att identifiera till exempel i forskningsrapporten. Era svar och resultat kommer att 
behandlas så att obehöriga ej kan ta del av dem. Ansvarig för Era personuppgifter är 
Mittuniversitetet. Ni har rätt att få ta del av Era testresultat.  

Efter hela forskningsprojektet kommer vi att hemskicka dina testresultat till adress Ni har givit 
till oss. Ni har dessutom möjlighet att kontakta oss och få mer information om vad dina testresultat 
betyder. På testresultatlista ser Ni bara dina egna testresultat och hela gruppens 
genomsnittsvärde. Det är inte möjligt att känna igen andra forskningspersoner i resultatlistan. 
 
 
Försäkring och ersättning 

Patientförsäkring gäller under projektet. Om Ni själv behöver resa till Vintersportcentrum/ 
Östersunds skidskyttestadion kommer vi att betala reseersättningen.  
 
 
Deltagande 

Deltagande till detta forskningsprojekt är frivilligt. Om Ni kommer att delta i 
forskningsprojektet har Ni rätt att avbryta Ert samtycke och deltagande i studien när som helst 
utan att ge särskild förklarning och utan att det påverkar Era förmåner. Enligt Personuppgiftslagen 
(PuL) har Ni rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om Er som har hanterats och vid 
behov få eventuella fel rättade.  
 
 
Ansvariga för projektet 

Forskningshuvudmannen är Mittuniversitetet (Kunskapens väg 8, 83125 Östersund). Den 
ansvariga forskaren, som kan ge Er mer information om studien, är:  

 
Marko Laaksonen, universitetslektor, docent 
Tel. 010 142 8384, 073 280 3120 (kl. 09:00-11:30, 12:30-15:00) 
Email: marko.laaksonen@miun.se 
 
De andra medverkande forskare och testledare som deltar i mätningarna är:  
 
Malin Jonsson, MSc, univ.adjunkt 
Institutionen för hälsovetenskap 
Nationellt Vintersportcentrum 

 
Lucien Sloof, Student på Idrottsvetenskapliga programmet år 3 
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Anna Wikström, Student på Idrottsvetenskapliga programmet år 3 
 
 
 
 
Vi hoppas att Ni ser det intressant att vara med i vårt forskningsprojekt som forskningsperson. Om 
Ni vill ha mer information, kontakta ansvarigforskaren. 
 
 
 
 
Marko Laaksonen 
Mittuniversitetet 
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Bilaga 4. Samtyckesformulär 

 
  

BILAGA 4B 

 
Forskningspersonsnamn: _____________________________________             född:_____._____._________ 
 
Kontaktadress: ___________________________________________________________________________ 
 

 
 

S A M T Y C K E 
 

 
Jag har blivit rekryterad till forskningsprojektet ”Fysiologiska, biomekaniska och skjuttekniska 
faktorernas betydelse för prestation i skidskytte”. Jag, efter att ha läst skriftlig information och 
diskuterat med ansvarig forskare, samtycker jag deltagande, helt frivilligt och utan påtryckning, i 
forskningsprojektet. Jag har haft tillräckligt mycket tid att överväga mitt samtycke. Jag är medveten 
om att jag kan återkalla mitt samtycke och därmed avbryta mitt deltagande i forskningsprojektet utan 
att det påverkar mina förmåner, t.ex. att kunna få tillgång till all information om mig som har samlats 
in eller att få återkoppling till mina resultat. Jag förstår att syftet med detta projekt är att studera olika 
faktorernas betydelse för skidskytteprestationen. Jag är medveten om att de fysiska mätningarna i 
forskningsprojektet kan ge mig t.ex. träningsvärk i muskulaturen. Om jag upptäcker biverkningar i 
samband med forskningsprojektet skall jag omedelbart kontakta ansvarig forskare.  
 
Jag är medveten om att mina personuppgifter hanteras konfidentiellt och att forskningspersoner inte är 
möjligt att identifiera i forskningsrapporten. Jag är frisk. Jag skall omedelbart informera 
forskningspersonal om mitt hälsotillstånd ändras eller om jag får biverkningar som möjligtvis är 
orsakade av forskningsprojektet. Jag är medveten om att syftet med informationen, som är delgiven av 
ansvarig forskare, är för att säkerställa säkerhet, och jag skall följa alla instruktioner. Jag godkänner att 
ansvarig forskare får avbryta mitt deltagande.  
 
 
 ______________________      _/       /  ____________________________ 
             underskrift   
 
 
 
Ansvarig forskare  
Jag har gett tillräckligt mycket information om detta forskningsprojekt och forskningspersonens 
rättigheter till forskningsperson före underskrift om detta samtycke. All information och data i 
forskningsprojektet kommer att hanteras anonymt och konfidentiellt. I all information som ska ges till 
externpersoner (t.ex. forskningsrapport) är det omöjligt att identifiera forskningspersoner. Jag är 
medveten om att forskningspersonen har rätt att avbryta sitt samtycke och deltagande i 
forskningsprojektet när som helst utan att nämna orsak. 
 
 
______________________        /       /  _____________________________ 
         underskrift av ansvarig forskare  
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Bilaga 5. Hälsoformulär 

 

Hälsoformulär 

	
	

  

 
 

1. Har du någon skada som du upplever kan påverka din prestationsförmåga?                       Ja     Nej 
 

Om ja, vilken/vilka:  
 

2. Har du/har haft någon känd lung- eller hjärt/kärlsjukdom?                                                    Ja     Nej 
 

Om ja, vilken/vilka:  
 

3. Har du någon annan känd sjukdom?                                                                                     Ja     Nej 
 

Om ja, vilken/vilka:  
 

4. Använder du någon/några mediciner?                                                                                   Ja     Nej 
 

Om ja, ange vilken/vilka: 
 

5. Om du röker/snusar, när rökte/snusade du senast?  
 

6. När drack du senast någon koffeinhaltig dryck?  
 

7. När var du senast förkyld?  
 

8. Känner du dig fullt frisk idag?  
 

Om nej, varför?  
 

9. Hur många träningstimmar har du haft det senaste året? 
 

10.  Hur många timmar och på vilken intensitet har du tränat de senaste: 
(Skatta intensiteten mellan 1-10; 1=Mycket lätt, 10=Mycket ansträngande) 
 
 24 timmarna:   Intensitet: 
 
 3 dagarna:                                                               Intensitet: 

 

Jag genomför dagens test på egen risk: 

Datum:                                  Underskrift:  

Målsmans underskrift (<18 år):  

Testledare:  
 

	

 
Datum:                                                       Personnummer (12 siffror):  
 
Namn:                                                                   E-postadress: 
 
Mobiltel:   Tel anhörig (ICE):  

 

 


