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Abstract 

One important factor for runners to success is to be able to train regularly and be 

free from injuries. The main purpose of this study was to investigate if runners 

performed (measured by time) better than cross-country skiers on a 3000 m running 

test. The purpose was also to investigate if any differences in energy cost and 

running kinematics such as joint angles, step frequencies, vertical movement and 

step length could be observed between runners and cross-country skiers in running. 

To investigate this females participated in the study, four runners and five cross-

country skiers, 18 – 29 years old. All participants completed two individual tests. 

First a field test, 3000 m running, where performance and running kinematics were 

collected, and second a submaximal and a maximal working test that was completed 

in the laboratory. The result showed that the time, VO2max and energy cost did not 

differ between the runners and the cross-country skiers (p>0,05). The cross-country 

skiers had a significant higher step frequency (p<0,05) and lower vertical 

movement (p=0,05). The cross-country skiers did not extend the hip joint and knee 

joint to the same extent as the runners in toe off (p<0,05). The conclusion from this 

study show that the cross-country skiers did not perform less than the runners in 

running, even thou differences in running kinematics could be observed. Which 

indicates that cross-country skiing may be a good complement for runners in their 

practice.   

Keywords: Joint-angles, Kinematics, Oxygen-uptake, VO2max, Woman  

 

Abstrakt 

En viktig faktor för att löpare ska kunna prestera är att de kan träna kontinuerligt 

och vara skadefria. Syftet med denna studie var att undersöka om löpare presterar 

bättre (mätt i tid) än längdskidåkare på ett 3000 m löptest. Syftet var också att 

observera om det fanns skillnader i energikostnad och löpkinematik i form av 

ledvinklar, stegfrekvens, vertikal rörelse och steglängd mellan löpare och 

längdskidåkare. För att undersöka detta deltog kvinnor i åldrarna 18 – 29 år i 

studien, varav fyra var löpare och fem var längdskidåkare. Försökspersonerna 

gjorde två individuella tester, ett fälttest och ett test i laboratorium. Fälttestet bestod 

av ett 3000 m test i löpning där prestation och löpkinematik mättes. Testet i 

laboratorium bestod av ett submaximalt test och ett maximalt arbetstest. Resultatet 

visade ingen skillnad i prestation på 3000 m löpning, VO2max och energikostnad 

mellan löparna och längdskidåkarna (p>0,05). Längdskidåkarna hade en högre 

stegfrekvens (p<0,05) och lägre vertikal rörelse (p=0,05) än löparna. 

Längdskidåkarna extenderade inte höft- och knäled lika mycket som löparna i 

frånskjutet (p<0,05). Utifrån resultatet i denna studie presterade inte 

längdskidåkarna sämre än löparna i löpning, trots skillnader i löpkinematik. Vilket 

tyder på att längdskidåkning skulle kunna vara ett bra komplement för löpare i sin 

träning.  

Nyckelord: Kinematik, Kvinnor, Ledvinklar, VO2max, Syreupptag 
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Introduktion 

Två viktig faktor för löpare är att kunna träna kontinuerligt och vara skadefria för 

att kunna prestera i tävlingssammanhang (van Gent et al, 2007). Skador kan göra 

så att löpare får långa uppehåll från sin träning eller väljer att avsluta sina 

idrottskarriärer (Bennie och O’Connor, 2006; Enoksen, 2011). En litteraturöversikt 

har sammanställt data från 17 olika studier där skadeincidensen för 

långdistanslöpare har undersökts och de kom fram till att knäskador var den 

vanligaste skadan. De såg också att det fanns en stark evidens för män att många 

löpta mil i veckan och en skadebakgrund ökade risken för nya skador för 

långdistanslöparna (van Gent et al, 2007). En annan studie har bland annat jämfört 

självrapporterade skador mellan långdistanslöpare och längdskidåkare. Av de akuta 

skadorna som drabbade långdistanslöparna uppgav långdistanslöparna att de i 51 % 

av tillfällena fått skadan i en annan sport medan bland längdskidåkarna inträffade 

80 % av de akuta skadorna i en annan sport än längdskidor och över en tredjedel 

(35 %) inträffade under löpning (Ristolainen et al, 2010). Längdskidåkarna 

rapporterade också att 61 % av överbelastningsskadorna kom från en annan idrott 

än längdskidor. Långdistanslöparna hade en högre andel överbelastningsskador så 

som stressfrakturer i nedre extremitet jämfört med längdskidåkarna och längre 

frånvaro från träning efter en skada (Ristolainen et al, 2010). Skador i längdskidor 

är alltså färre än i löpning (Ristolainen, 2011) och den vanligaste skadan bland 

längdskidåkare är smärta i ländryggen (Eriksson, Nemeth, och Eriksson, 1996; 

Alricsson et al, 2016).  

I uthållighetsidrotter finns det tre faktorer som verkar vara avgörande för 

prestationen, nämligen maximal syreupptagningsförmåga (VO2max), laktattröskel 

och effektivitet. VO2max och laktattröskel bestämmer tillsammans ”prestations 

syreupptag”, vilket är syreförbrukningen som kan upprätthållas under en given tid. 

Effektiviteten avgör sedan vilken hastighet eller effekt som kan produceras på 

”prestations syreupptag” (Joyner och Coyle, 2008). Gross efficiency är ett sätt att 

mäta arbetseffektivitet och är ration av utfört arbete och förbrukad energi. Detta är 

däremot inte lika enkelt i praktiken som i teorin, det är svårt att mäta både utfört 

externt arbete då det beror på teknik och den förbrukade energin vilket kan komma 

från anaeroba energikällor som är svårt att mäta (Powers, och Howley, 2015, s. 24 

- 26). Att mäta löpekonomi endast genom att mäta syreupptag (VO2) tar inte med i 
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beräkningen att energiekvivalenten av en liter syre kan variera beroende på den 

respiratoriska ekvivalenten och vilket substrat som används som energikälla 

(Fletcher, Esau och MacIntosh, 2009). Löpekonomi kan istället estimeras via 

energikostnad (Shaw, Ingham och Folland, 2014).  

Det finns mycket som talar för att längdskidåkning och långdistanslöpning är bra 

komplement till varandra då båda sporterna är präglade av en grund i bra 

syreupptagning och uthållighet (Saltin och Astrand, 1967). I både klassisk 

längdskidåkning och löpning sker också den största delen av rörelsen i 

sagittalplanet (Novacheck, 1998; Pellegrini, Zoppirolli, Bortolan, Zamparo och 

Schena, 2014). En löpcykel börjar när en fot kommer i kontakt med marken och 

avslutas när samma fot får markkontakt igen. I löpning sker frånskjutet före 50 % 

av löpcykeln är utförd vilket leder till att de inte finns någon period då båda fötterna 

har kontakt med underlaget samtidigt (Novacheck, 1998). Diagonal 

längdskidåkning har en glidfas som inte finns i löpning som förlänger steget och 

gör att markkontakttiden blir längre. En arm i taget används för att staka med, 

samtidigt som frånskjutet sker med det kontralaterala benet (Pellegrini et al, 2014). 

Under stakning i längdskidåkning är höften som mest utsträckt vid vilofasen med 

170° om 180° är när kroppen är utsträckt till ett rakt streck (Holmberg, Lindinger, 

Stöggl, Eitzlmair och Müller, 2005). I en studie där de redovisar löpares kinematik 

på plant underlag var höftvinkeln vid maximal extension 196,4° för att jämföra med 

stakning (Franz, Paylo, Dicharry, Riley och Kerrigan, 2009), medan i diagonal 

längdskidåkning var höften som mest utsträckt under frånskjutet med 179° 

(Lindinger, Göpfert, Stöggl, Müller och Holmberg, 2009). Detta betyder att i 

skidåkning är höften mer flekterad och markkontakttiden längre jämfört med i 

löpning. 

Det verkar vara betydande för löpekonomin med liten vertikal rörelse av 

kroppsvikten och spetsigare knävinkel under pendel fasen vilket är när foten inte 

har markkontrakt (Saunders, Pyne, Telford och Hawley, 2004). På vilket sätt en 

löpare använder armarna under löpning verkar inte påverka löpekonomin (Moore, 

2016). En jämförelse av 1500 m löpares löpteknik mellan främsta elit och sub-elit 

visar att elitlöparnas minsta knävinkel var större än sub-elitlöparnas under 

markkontakten (Leskinen, Häkkinen, Virmavirta, Isolehto och Kyröläinen, 2009). 

Att landa på hälen i löpning jämfört med landning på framfoten ger större belastning 
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på skelettet men mindre belastning på muskler och senor vilket skulle kunna 

resultera i bättre löpekonomi (Saunders et al, 2004). Elitlöpare verkar ändå i större 

utsträckning än motionärer landa på mitten eller främre delen av foten även om en 

stor del också landar på hälen (Hasegawa, Yamauchi och Kraemer, 2007). 

Elitlöpare verkar också kunna alternera fotisättningen beroende på tävlingsdistans, 

vid en längre distans verkar det vara fler löpare som landar på hälen medan vid en 

kortare distans verkar det som om samma löpare tenderar att landa på mitten eller 

främre delen av foten (Larson et al, 2011; Perl, Daoud och Lieberman, 2012). För 

motionärer som är häl-löpare har det visats att med en högre stegfrekvens och 

kortare steg minskar den bromsande kraften och den vertikala rörelsen av kroppens 

tyngdpunkt (Heiderscheit, Chumanov, Michalski, Wille och Ryan, 2011). Om 

kortare markkontakttid ger bättre löpekonomi råder det delade konflikter om 

(Moore, 2016), att landa på hälen förknippas med en längre markkontakttid (Di 

Michele och Merni, 2014). Det innebär att det för löpare verkar vara fördelaktigt 

att kunna variera mellan olika fotisättningar beroende på sträcka och hastighet. 

Flera studier har kommit fram till att det verkar vara fördelaktigt att vara stel i 

hamstrings och triceps surae som löpare då de uppvisat bättre löpekonomi (Gleim, 

Stachenfeld och Nicholas, 1990; Trehearn och Buresh, 2009; Dumke, Pfaffenroth, 

McBride och McCauley, 2010). Rörlighetstester kan användas för att kontrollera så 

inte rörlighet i hamstrings, iliopsoas och quadriceps påverkar prestationen i löpning 

(Gleim et al, 1990; Trehearn och Buresh, 2009; Dumke et al, 2010; Frohm, 

Flodström och Kockum, 2013 s. 51 - 58).  

Beeck (2015) skriver att det kan finnas ett problem för längdskidåkarna som på 

sommaren inte kan åka längdskidor och tar till alternativa träningsformer. Detta är 

på grund av att musklerna adapterar sig och jobbar som bäst i den längd som 

muskeln är van vid. Biceps femoris jobbar vid en kortare längd i löpning än 

längdskidåkning medan vastus medialis vid löpning jobbar som bäst vid en längre 

längd än i längdskidåkning. Kontraktionshastigheten verkar också vara betydligt 

snabbare i löpning jämfört med längdskidåkning (Beeck, 2015). En annan artikel 

har däremot hittat ett positivt samband mellan arbetsekonomi i löpning och växel 

två i längdskidåkningens skate-teknik samt mellan stakning och löpning 

(Losnegard, Schäfer och Hallén, 2014). Variation och specificitet är två viktiga 

begrepp inom träningslära. Variation innebär att en idrottare måste träna musklerna 
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på olika sätt, i olika övningar och med olika belastning för att bli bättre medan 

specificitet säger att man måste träna på det man vill bli bra på (Mattsson, 2014, s. 

24 - 26).  

Få av de bästa löparna i världen lägger tid på att åka längdskidor, mest troligt 

eftersom de bor i områden där det inte finns snö eller åker på läger till värmen under 

vintern. Löpning sliter mycket på kroppen vilket visar sig i att löpare ofta drar på 

sig skador av olika slag (van Gent et al, 2007), det skulle därför kunna vara 

fördelaktigt för löpare att träna längdskidåkning som alternativ träningsform för att 

avlasta belastningen på senor, leder och skelett och möjligtvis minska skaderisken 

utan att försämra löpekonomin men ändå få de fysiologiska förbättringarna som 

ökad syreupptagningsförmåga och förflyttad laktattröskel ger. Den här studien 

kommer observera nedre extremiteterna för att se om längdskidåkarnas löpning 

karakteriseras av längdskidteknik så som långsammare och större rörelser än 

löpning. 

Syfte 

Syftet med den här studien var att undersöka om löpare presterar bättre än 

längdskidåkare på ett 3000 m löptest. Syftet var också att observera om det fanns 

skillnader i energikostnad mellan löpare och längdskidåkare samt att se om det 

fanns skillnader i ledvinklar, stegfrekvens, vertikal rörelse och steglängd i löpning 

mellan löpare och längdskidåkare.  

Hypotesen i denna studie var att längdskidåkare skulle ha sämre löpekonomi under 

löpning jämfört med löpare. Hypotesen var också att löparna förväntas extendera 

höftleden mer än längdskidåkarna i frånskjutet, ta längre steg och med en lägre 

stegfrekvens, likt längdskidåkning. Detta kommer att resultera i att 

längdskidåkarnas prestation förklaras mer av VO2max än löparna och att löparnas 

prestation förklaras av en bättre energikostnad jämfört med längdskidåkarna.  

 

Metod 

Försökspersoner 

Kvinnor i åldrarna 18 – 29 år som hade tränat respektive idrott i över 2 år 

rekryterades, via idrottsgymnasiet och idrottsklubbar i Östersunds kommun till 
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studien. I studien deltog fyra löpare (ålder 24,3 ± 4,3 år, vikt 58,6 ± 4,5 kg, längd 

168,3 ± 4,9 cm) och fem längdskidåkare (ålder 21,8 ± 2,8 år, vikt 64,3 ± 8,1 kg, 

längd 167,2 ± 8,4 cm). Löparna hade en träningsbakgrund inom löpning på 9,5 ± 

0,6 år och de tävlade på distanser med en tävlingstid som tog mellan 1 - 45 min 

(400 m upp till 10 km). Längdskidåkarnas träningsbakgrund inom längdskidor var 

11,4 ± 6,1 år, tävlande inom både sprint och distans (tävlingstider mellan 3 - 90 

min). Löparna och längdskidåkarna fick uppskatta sin träningsmängd de utförde 

under en vecka (tabell 1).  

Tabell 1. Självuppskattad träningsmängd som försökspersonerna utför i snitt varje vecka, presenterad som 

medelvärde ± SD 

Träningsmängd (timmar/vecka) 

Aktivitet Löpare Längdskidåkare 

Total träningsmängd 6,6 ± 1,7 8,6 ± 2,9 

Löpning 4,4 ± 1,3 1,6 ± 0,5 

Längdskidåkning 0,5 ± 1,0 5,2 ± 2,4 

Övrig konditionsträning 0,3 ± 0,5 0,2 ± 0,4 

Styrketräning 1,5 ± 1,0 1,6 ± 0,8 

 

Procedur 

Studien bestod av två testtillfällen, ett test i fält och ett test i laboratorium. Fälttestet 

genomfördes 35 h till 72h före testet i laboratorium. Alla tester utfördes individuellt. 

Försökspersonerna rekommenderades att vila dagen innan båda testtillfällena och 

undvika mattintag sista timmen innan testen.  

Fälttestet bestod av 3000 m löpning i en inomhusfriidrottshall med en rundbana på 

198 m (15 varv och 30 m). Innan testet började tilldelades försökspersonen ett 

pulsband och en pulsklocka, de introducerades till borgskalan (Borg, 1994) samt 

genomfördes mätning av vilolaktat. Efter det genomförde alla försökspersonerna en 

standardiserad uppvärmning bestående av 10 min löpning med intensitet 

motsvarande 12-14 på borgskalan, följt av två rörlighetsövningar, en för iliopsoas 

och quadriceps, och en för hamstrings. Försökspersonerna instruerades sedan att 

springa 2 x 30 s på 80 – 90 % av självuppskattad maximalhastighet. Vartefter 

försökspersonerna vilade i 3 min innan löptestet började. Försökspersonerna blev 

tillsagda att prestera sitt bästa utifrån sin förmåga. Tiden togs manuellt med 
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tidtagarur. Varven räknades manuellt samt återkoppling om varvtalen gavs till 

försökspersonerna efter varje varv.   

Testtillfället i laboratorium genomfördes i studentlaboratoriet på Mittuniversitet. 

Testen bestod av två rörlighetstester, en för iliopsoas och quadriceps, samt en för 

hamstrings, ett submaximalt arbetstest och ett maximalt arbetstest. Innan testet 

började mättes försökspersonernas vilolaktat och kroppsvikt. Försökspersonerna 

genomförde en standardiserad uppvärmning som bestod av 10 min löpning på 

intensitet 12 – 14 på borgskalan, rörlighetstester och 2 x 30 s löpning på 80 – 90 % 

av självuppskattad maximal hastighet följt av 3 min vila. Rörlighetstesterna bestod 

av Thomas-test för att testa rörlighet i iliopsoas och quadriceps och för att testa 

rörligheten i hamstrings användes ett test där försökspersonerna låg på rygg på en 

yogamatta med en träkäpp under knäet som var i kontakt med yogamattan, det andra 

benet lyftes rakt upp utan att kontakten med träkäppen tappades med det andra benet 

och försökte komma förbi träkäppen som placerades vid höften (Frohm et al, 2013, 

s 51 - 58). Rörlighetstesterna betygssattes från 0 – 3 poäng enligt Frohm et al. (2013, 

s 51 - 58) där det är önskvärt att få 3 poäng vilket visar på en generell smidighet 

medan 0 poäng visar på stelhet eller smärta. Det submaximala testet bestod av 3 

nivåer av 4 minuters arbete med 1 minut vila mellan varje nivå. Nivåerna var 9 

km/h, 11 km/h och 13km/h med 1° lutning under hela testet. Under vilotiden mellan 

nivåerna skattade försökspersonerna sin upplevda ansträngning via borgskalan och 

laktatprov togs. Efter 6 minuters vila startade det maximala arbetstestet. Detta test 

började på en individuell nivå mellan 10 och 12 km/h, beroende på 

försökspersonernas uppskattning av ansträngning under det submaximala testet. 

Detta för att det maximala arbetstestet skulle bli mer jämt i tid mellan 

försökspersonerna och att försökspersonerna skulle ha möjlighet att nå sitt VO2max. 

Kriterierna som användes för att uppnå VO2max var att respiratoriska kvoten (RER 

= VCO2/VO2) skulle vara över 1,10 och att VO2 nådde en platå eller sjönk trots 

ökande hastighet (Howley, Bassett och Welch, 1995; Midgley, McNaughton, 

Polman och Marchant, 2007). Starthastigheten hölls i 1 min, vartefter hastigheten 

höjdes var 30 s med 0,5 km/h till frivillig utmattning, lutningen var konstant genom 

hela testet med 1°. Efter avslutat test uppskattade försökspersonerna direkt sin 

ansträngning via borgskalan och efter 1 min togs laktatprov.  



9 

 

Mätverktyg och mätvariabler 

Fälttest  

Hjärtfrekvensen registrerades med Garmin forerunner 735xt och tillhörandet 

pulsband HRM RUN (Garmin, Schaffhausen, Schweiz). Löpkinematik av benens 

rörelse i sagittalplanet mättes i 600Hz med en videokamera (EX-F1, Casio, Tokyo, 

Japan). Videokameran ställdes ut på samma ställe vid alla testtillfällen, och riktades 

horisontellt med ett vattenpass. Under varv 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13 och 14 filmades 

försökspersonerna under 4,8 m i slutet av varven, en löpcykel per varv. För att ur 

filmen kunna mäta ledvinklarna i fotled, knäled och höftled markerades landmärken 

på lateral malleolus, lateral epikondyl, trocanter major och acromion med en vit 

sporttejp. Filmen analyserades i Dartfish ProSuite 5,5 (Fribourg, Schweiz). Tiden 

togs manuellt med ett tidtagarur (WT035, Asaklitt, Insjön, Sverige), borgskala 

användes för att försökspersonerna skulle uppskatta sin ansträngning (Borg, 1994). 

För att ta reda på försökspersonernas bakgrund inom respektive sport fick samtliga 

också svara på ett frågeformulär (bilaga 1). För att mäta blodlaktatnivåerna 

användes en kapillär laktatmätare av märket Scout (EKF Diagnostics, Cardiff, 

Storbritannien). Löpkinematik i form av stegfrekvens, steglängd och vertikal 

rörelse samlades in via en sensor i pulsbandet (Adams, Pozzi, Carroll, Rombach 

och Zeni, 2016).  

Test i laboratorium  

För att mäta försökspersonernas syreupptag användes Quark CPET (Cosmed, Rom, 

Italien) med breath by breath analysmetod och blodlaktatnivåerna mättes med 

samma laktatmätare som vid fälttestet. Hjärtfrekvens registrerades med ett pulsband 

(HRM1G-Heart rate monitor, Garmin, Schaffhausen, Schweiz) som var kopplad till 

Quark CPET. Vågen Seca (AJ Medical, Lidingö, Sverige) användes för att väga 

försökspersonernas kroppsvikt.  

Analys 

Formler som användes för att räkna ut energikostnad var:  

𝐸𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠[𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑖𝑛] = (1.1 ∗ 𝑅𝐸𝑅 + 3.9) ∗ 𝑉𝑂2  

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑏𝑜𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝐸𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 ∗ 4184/60 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑏𝑜𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝐽/𝑠)

𝑆𝑢𝑏 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑚/𝑠)
 /𝑘𝑔 
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(Shaw et al, 2014) 

De högsta värdena av VO2 på det maximala arbetstestet togs som snitt på 20 s. För 

att räkna ut energikostnad användes de högsta värdena av RER och VO2 under 30 

s från den första submaximala nivån. Laktatkoncentrationen användes för att 

kontrollera att det främst var aeroba källor som energin kom från under den första 

nivån på det submaximala testet, då laktat är en restprodukt som skapas vid 

energiproduktion under anaerobt arbete (Spriet, 2006).  

Ledvinklarna analyserades under varv 8, 9, 13 och 14 från varje försöksperson 

under fälttestet. Löpcykeln delades in i sex olika faser där fotled, knäled och höftled 

analyserades i varje fas. De olika faser under löpcykel analyserades på följande sätt: 

fas 1 - första markkontakt med foten, fas 2 - mest böjt knä vid markkontakt, fas 3 - 

frånskjutet, fas 4 – sving fasen när andra benet får markkontakt, fas 5 – sving fasen 

när andra benet var som mest böjt och fas 6 – sving fasen när andra benet utför 

frånskjutet (Figur 2). Vinklarna mättes för: fotleden genom vinkeln mellan skosulan 

och linjen mellan markör för lateral malleolus och lateral epikondyl, knäleden 

genom vinkeln mellan linjerna lateral epikondyl-lateral malleous och lateral 

epikondyl-trocanter major och höftleden genom vinkeln mellan linjerna trocanter 

major-lateral epikondyl och trocanter major-öra (Figur 1a). När kroppen var 

utsträckt rakt definierades det som 180° (figur 1b). En kvalitativ bedömning gjordes 

om löparna landade på hälen, mellanfoten eller framfoten från filmerna.  
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Figur 1. a. Figuren visar hur vinklarna togs ut. b. Figuren illustrerar vad som angetts till 180° i knä- och 

höftled, 90° i fotled.  

 

Figur 2. De olika faserna av löpsteget som analyserats från film, ringen markerar vilket ben som analyserats. 

Statistisk analysmetod  

Resultaten sammanställdes i Excel. Signifikantnivån sattes till p ≤ 0,05. Statistiska 

skillnader analyserades i SPSS (IBM SPSS Statistics 24, New York, USA) 

Normalfördelning undersöktes med Shapiro-Wilks. Datan var inte signifikant 

snedfördelad och därför användes medelvärde och standardavvikelse (SD) men 

eftersom försöksdeltagarna var få användes icke parametriska tester. För att 

undersöka signifikanta skillnader i fysiologiska och biomekaniska variabler mellan 
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löparna och längdskidåkarna användes Mann-Whitney-U test. Multipel linjär 

regression användes för att analysera förklaringsgraden med prestation (tid) på 

3000 m som beroende variabel, VO2max och energikostnad som oberoende 

variabler samt med energikostnad som beroende variabel och steglängd, 

vertikalrörelse och stegfrekvens som oberoende variabler.  

Etiska överväganden och risker 

Alla försökspersonerna gav sitt skriftliga medgivande inför sitt deltagande i studien. 

Försökspersonerna fick information både muntligt och skriftligt att de när som helst 

kunde välja att avbryta testen. Under testtillfället i laboratorium hade 

försökspersonerna en säkerhetssele runt midjan när de sprang på löpbandet. Under 

fälttestet fanns det andra personer i friidrottshallen, för att det skulle vara säkert att 

genomföra testerna informerades övriga personer om testet för att de inte skulle gå 

ut i banan och orsaka mätfel eller kollision. Eventuella risker för försökspersonerna 

var träningsvärk och fall. Försökspersonerna var medvetna om dessa risker innan 

de gav sitt samtycke.   

 

Resultat 

Mellan löpare och längdskidåkare fanns ingen skillnad i prestation (tiden) på 3000 

m löptest, VO2max och energikostnad (tabell 2). En signifikant skillnad mellan 

grupperna kunde ses i stegfrekvens och vertikal rörelse (tabell 2). Ingen av 

försökspersonerna nådde laktattröskeln (4 mmol/L) efter första nivån under det 

submaximala testet.  

Tabell 2. Resultatet presenteras som medelvärde ± SD för löparna och längdskidåkarna och Z-värde mellan 

grupperna. 

 Löpare Längdskidåkare Z-värde 

Tid på 3000m lopp (min) 12,6 ± 0,8 13,0 ± 1,5 min - 0,74 

VO2max (ml/kg/min) 52,8 ± 5,0 50,98 ± 7,2 - 0,25 

Energikostnad (J/kg/m) 5,2 ± 0,2 4,9 ± 0,5 - 1,47 

Vertikal rörelse (cm) 10,5 ± 1,1 8,3 ± 0,5 - 2,46* 

Steglängd (cm) 102 ± 3 94 ± 22 - 0,49 

Stegfrekvens (SPM) 170,3 ± 3,9 185,8 ± 11,2 - 1,96* 

Not. SPM = Steg per minut 
* p ≤ 0,05 
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Variationen i VO2max förklarar 70,8 % av prestationen på 3000 m för samtliga 

deltagare medan 3,6 % av variationen i prestationen förklaras av energikostnad (p 

< 0,05). För längdskidåkarna förklaras variationen av VO2max 89,6 % av 

prestationen medan energikostnad inte förklarar variationen i prestationen (p < 0,05 

respektive p > 0,05). För löparna var denna regression inte signifikant (p > 0,05). 

Vertikalrörelse, stegfrekvens och steglängd förklarar inte variationen i 

energikostnaden varken hos löpare eller hos längdskidåkare.  

 

Figur 3. Medelvärdet på fot- knä- och höftvinklarna för löparna och längdskidåkarna under de olika faserna 

av löpsteget. Fas 1, 2 och 3 visas på det benet som har markkontakt och fas 4, 5 och 6 visas på det benet som 

inte har markkontakt. Kroppens vinkel mot underlaget är inte faktisk.  

De faser där det fanns en signifikant skillnad mellan löparna och längdskidåkarna 

var fas 1 fot, fas 3 fot, fas 5 fot, fas 6 fot, fas 3 knä, fas 3 höft och fas 4 höft (p ≤ 

0,05) (Figur 3). Två av löparna landade med hälen först medan de andra två 

landade på mellanfoten. Fyra av längdskidåkarna landade med hälen först medan 

en landade på mellanfoten.  

Löparna hade en median på 3 (2-3) poäng i rörlighetstestet för iliopsoas och 

quadriceps, längdskidåkarna hade en median på 3 (2-3) poäng. På rörlighetstestet 
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för hamstrings hade löparna en median på 1 (1-3) poäng och längdskidåkarna 1 (1-

2) poäng. Ingen skillnad i rörlighet för iliopsoas, quadriceps och hamstrings kunde 

ses mellan grupperna (p > 0,05 respektive p > 0,05). 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka om det fanns skillnader i prestation på 

3000 m löpning mellan löpare och längdskidåkare. Resultatet visar att det inte fanns 

någon skillnad i prestationen mellan löparna och längdskidåkarna som deltog i 

studien. Energikostnad och VO2max undersöktes mellan löparna och 

längdskidåkarna för att förklaringsgraden av prestationen skulle kunna observeras 

där hypotesen var att variationen i prestationen skulle förklaras av ett högre 

VO2max för längdskidåkarna jämfört med löparna och att löparnas prestation skulle 

förklaras av en bättre energikostnad jämfört med längdskidåkarna. Det är tydligt att 

löpekonomi och VO2max påverkar resultatet i löpning, under ett lopp över 10 km 

finns en stark korrelation mellan löpekonomi och prestation där löpare med liknade 

VO2max har varierande resultat (Conley och Krahenbuhl, 1980). Längdskidåkarnas 

prestation kunde förklaras av variationen i VO2max medan löparnas prestation inte 

kunde förklaras av variationen i VO2max. För båda grupperna fanns inget samband 

mellan energikostnad och prestation, vilket går emot tidigare forskning där 

löpekonomi har haft stor inverkan på prestationen (Paavolainen, Nummela, Rusko 

och Hakkinen, 1999; Bassett och Howley, 2000; Bonacci, Chapman, Blanch och 

Vicenzino, 2009). Det kan bero på att antalet deltagare i studien var få. 

Syftet var också att studera skillnader i ledvinklar, stegfrekvens och steglängd i 

löpning mellan löparna och längdskidåkarna. Hypotesen var att längdskidåkarna 

förväntades flektera höftleden mer än löparna i frånskjutet. Resultatet visar att 

längdskidåkarna hade mer flekterad höft- och knäled jämfört med löparna i 

frånskjutet vilket går i linje med hypotesen. Mindre extenderat ben vid frånskjutet 

verkar vara fördelaktigt för löpekonomin genom att musklerna som jobbar med att 

extendera benet arbetar vid en mer fördelaktig längd och att mindre kraft behövs 

för att flektera benet då det inte är lika utsträckt (Moore, 2016). Detta skulle tala för 

att längdskidåkarna är mer ekonomiska då resultatet i den här studien visade på en 

skillnad mellan grupperna, men det påverkade inte energikostnaden eller 

prestationen i den här studien. Däremot har spetsigare knävinkel under pendel fasen 
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visats positivt för löpekonomin (Saunders et al, 2004), vilket löparna tenderade att 

ha jämfört med längdskidåkarna.  

Hypotesen var också att längdskidåkarna jämfört med löparna skulle ta längre steg 

och ha en lägre stegfrekvens. Resultatet visar på en trend att löparna hade något 

längre steglängd jämfört med längdskidåkarna men en lägre stegfrekvens, vilket går 

emot hypotesen. Edwards, Taylor, Rudolphi, Gillette och Derrick (2009) föreslår 

att löpare kan minska skaderisken för stressfraktur i tibia genom att minska 

steglängden med 10 %. Enligt resultatet i den här studien skulle det innebära att 

längdskidåkarna springer på ett sådant sätt som minskar skaderisken jämfört med 

löparna. Hastigheten är beroende av steglängd och stegfrekvens (Nummela, 

Keränen och Mikkelsson, 2007). Kraften i varje steg har ett positivt linjärt samband 

med den vertikala rörelsen av kroppsmassan (Moore, 2016; Souza, 2016). Eftersom 

löparna hade en högre vertikal rörelse och längre steg än längdskidåkarna skulle det 

kunna betyda att löparna har mer kraft i varje steg.  

Fotisättningen kan delvis förklara skillnader i löpekonomi. Dock har det visat sig 

att vissa studier inte kunnat visa någon skillnad i löpekonomi mellan att landa på 

häl och framfoten, medan andra studier visar att det verkar vara mer ekonomiskt att 

landa på hälen i långsamma tempon (≤ 3 m/s), vilket har sammanfattats i en 

litteraturöversikt (Moore, 2016). Medan Ogueta-Alday, Rodriguez-Marroyo och 

Garcia-Lopez (2014) kom fram till att häl-löparna var med ekonomiska på samtliga 

hastigheter (11, 13 och 15 km/h). Resultatet i den här studien visar ingen förklaring 

till om fotisättningen påverkar energikostnaden.  

Bättre löpekonomi och därmed lägre energikostnad på en given hastighet kan vara 

ett resultat av ökad elastisk energi från achilles tendinit (Scholz, Bobbert, Van 

Soest, Clark och van Heerden, 2008) samt ökad styvhet i musklerna (Moore, 2016). 

Tricpes surae och achilles tendinit rörlighet undersöktes inte vid rörlighetstesterna. 

Däremot visade en interventionsstudie som undersökte rörlighetens påverkan på 

löpekonomi (16 löpare i två grupper- en stretch och en kontroll) ingen skillnad i 

löpekonomi trots att stretch-gruppen blev rörligare efter tio veckors stretchprogram 

för triceps surae (Nelson, Kokkonen, Eldredge, Cornwell och Glickman‐Weiss, 

2001).  
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Metoddiskussion 

I den här studien undersöktes skillnaden mellan endast kvinnliga längdskidåkare 

och löpare för att det gör gruppen mindre heterogen då antalet försökspersoner var 

lågt samt att kinematik kan skilja mellan könen (Ferber, Davis och Williams, 2003). 

En brist i studien var att testerna inte kunde utföras vid samma tidpunkt eller under 

samma träningsfas för deltagarna, då prestationen kan skilja mellan olika klockslag 

på dygnet och träningsperioder (Atkinson och Reilly, 1996). Det var inte möjligt att 

utföra testerna vid samma tidpunkt mycket på grund av logistiska omständigheter 

vid bokning av lokal, laboratorium och försökspersonernas schema. Rekrytering av 

försökspersonerna skedde via idrottsgymnasium och klubbar i närheten av 

Östersund, detta gjorde att åldersspridningen på försökspersonerna var 11 år, samt 

att deltagarnas fysiska nivå och tävlingsstatus varierade. En styrka i studien är att 

löpsteget analyserades från material som samlades in under fälttestet för att 

försökspersonerna skulle få ett naturligare löpsteg jämfört med om analysen hade 

gjorts på löpband vilket kan påverka löpsteget (McKenna och Riches, 2007; Hong, 

Wang, Li och Zhou, 2012). Energikostnad räknades ut från försökspersonernas 

värden från första nivån på det submaximala testet, energikostnad skulle kunna 

variera på olika distanser och hastigheter vilket kan innebära att löpare möjligen 

kan ha bättre energikostnad på hastigheter motsvarande tävlingstempo.  

Många längdskidåkare lägger under sommaren många timmar av sin träning på just 

löpning (Losnegard, Myklebust, Spencer och Hallén, 2013). Testerna genomfördes 

på hösten efter att längdskidåkarna som deltog i studien har tränat löpning under 

sommaren, vilket kan påverka resultatet jämfört med om de inte hade löptränat.  

Slutsats 

Skillnader i löpkinematik kunde observeras då längdskidåkarna hade en högre 

stegfrekvens och lägre vertikalrörelse av kroppsvikten jämfört med löparna. 

Längdskidåkarna extenderade inte heller höft- och knäled i samma utsträckning 

som löparna. Trots detta visade resultatet i denna studie ingen skillnad i prestation 

och energikostnad mellan löparna och längdskidåkarna i löpning. Resultatet i den 

här studien tyder på att längdskidåkning skulle kunna vara ett bra komplement för 

löpare, men mer forskning behövs för att kunna säkerställa om längdskidåkning är 

ett bra komplement för löpare i sin träning. För att löparna ska kunna öka eller 

bibehålla träningsmängd och uthållighetsträning, samtidigt som belastning på 
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senor, leder och skelett inte blir lika stor som om samtlig mängd av träningen skulle 

tillämpats i löpning. Vilket i sin tur skulle kunna leda till att skaderisken minskar. 

Framtida studier skulle kunna göra interventionsstudier där löpare får börja träna 

längdskidåkning för att se om deras löpsteg förändras samt registrera 

skadefrekvens.  
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Bilaga 1. 

Frågeformulär 
Ålder (år) 

 

_________________ 

Längd (cm) 

 

_________________ 

Idrott 

 

________________ 

Träningsbakgrund (år inom sport) 

 

_________________ 

Tävlingslängd (h:min:s) 

 

__________________________________________________________________ 

Träningsmängd: Kondition, specificera vad som är rullskidor, cykel och löpning 

samt vilken typ av terräng (timmar/vecka) 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

 

Träningsmängd: Styrketräning (timmar/vecka) 

 

_________________ 

Eventuella skador/sjukdom det senaste året 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Eventuell medicin 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 


