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Abstrakt 

Introduktion: Biomekaniken inom löpning har blivit väl studerad senaste åren. Syftet var att analysera vilket 

förflyttningssätt som var snabbast uppför och undersöka hur stegfrekvens påverkar sträcktid uppför backen. 

Metod: Sju elitlöpare var utrustade med 3D dräkt, syreupptagningsmätare och GPS system och sprang två varv 

på en 3.5 km kuperad bana, inkluderande två slalombackar. Denna studie fokuserade på biomekaniken i den 

andra backen (33 % lutning). Stegfrekvensen mättes i tre sektioner. Data analyserades och en linjär regression 

användes för att undersöka förflyttningssätt, en tvåvägs ANOVA användes för att undersöka stegfrekvens. 

Resultat: Det var en negativ korrelation mellan löpning och sträcktid uppför backen (r = -0.789), och en positiv 

korrelation mellan gång och sträcktid uppför backen (r = 0.829). Det var en negativ korrelation mellan 

stegfrekvens i sektion 1 och sträcktid (T = -0.656) och mellan stegfrekvens i sektion 2 och sträcktid (T = -0.663). 

Det var en signifikant skillnad i stegfrekvens mellan sektionerna (p < 0.001)  och mellan varven (p < 0.01). 

Slutsats: Det snabbaste förflyttningssättet för backar vid 33 % lutning var löpning. Att bibehålla en hög 

stegfrekvens genom de olika sektionerna ledde till en reducerad sträcktid. 

Nyckelord: Biomekanik, elitlöpare, kinematik, prestation, terränglöpning 

Abstract 

Introduction: The biomechanics in running has been througly researched in recent decades. The purpose was to 

analyse witch moving means  that was the fastest uphill and examine how step frequency affect stretch time up 

the hill. Method: Seven elite runners were equipped with 3D kinematic system, ergospirometer and GPS system 

and completed two laps at a 3.5 km hilly course, including two slalom slopes. This study focused on the 

biomechanics in one of the slopes (33 % incline). Step frequency was measured in three sections. Data was 

analysed and a linear regression was used to investigate the moving means, a two-way ANOVA were used to 

investigate the step frequency.  Results: There was a negative correlation between running and stretch time up 

the slope (r = -0.789), and a positive correlation between walking and stretch time up the slope (r = 0.829). There 

was a negative correlation between step frequency in section 1 and stretch time (T = -0.656) and between step 

frequency in section 2 and stretch time (T = -0.663). There was a significantly difference in step frequency 

between the sections (p < 0.001) and between the laps (p < 0.01). Conclusion: The fastest moving means for 

slopes at 33 % incline was running. By maintain a high step frequency through the various sections may reduce 

stretch time. 

Keywords: Biomechanics, elite runners, kinematics, performance, trailrunning 
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Inledning 

Löpning har under senaste årtiondena ökat i popularitet och därav har forskning om löpning 

också ökat.  Större delen av de tester som gjorts på löpning har utförts inomhus på löpband. 

Det är dock annorlunda att springa på ett löpband än ute i terrängen, speciellt då löpband är ett 

helt plant underlag utan gropar och rötter (Elliott & Blanksby, 1976). Vid fältundersökningar 

förekommer fler riktningsförändringar och variation av underlaget. Orsaken till att så få tester 

gjorts i fält är den begränsade tillgängligheten på mätutrustningsteknologin. En av delarna i 

löpning som ökat i popularitet är trailrunning. I det fallet handlar det ofta om längre lopp i 

kuperad terräng, genom skogar, upp på berg med mjukt och varierat underlag. Det ger löparen 

möjlighet att springa med en reducerad belastning på muskler och leder jämfört mot långa 

asfaltslopp (Singh, Denissen, McKune & Peters, 2012). 

Den föredragna stegfrekvensen för löpare vid plant underlag ligger enligt flera studier 

någonstans mellan 170-180 steg per minut (Mercer, Devita, Derrick & Bates, 2003; Snyder & 

Farley, 2011; Townshend, Worringham, & Stewart, 2010; Willy & Davis, 2013). En 

reviewstudie av Novacheck (1998) undersökte biomekaniken i löpning och kom fram till att 

desto högre fart en löpare hade desto lägre kontakttid hade dennes fot med marken. Forrester 

& Townend (2014) kom fram till att de löpare med kort kontakttid i marken var de som hade 

trycket under framfoten när de landade, medan löpare som landade på häl hade längre 

kontakttid med marken. En faktor som påverkar hur en löpare landar är vilket typ av sko 

denne använder, en barfotasko gör att löparen landar mer på framfoten och det ger oftast 

också en högre stegfrekvens (Hall, Barton, Jones, & Morrissey, 2013). Skillnaden på en så 

kallad barfotasko och en vanlig löparsko är häldroppet, som är höjddifferensen i millimeter 

mellan hälen och tån i skon. Där häldroppet i en barfotasko ligger väldigt nära 0 mm medans 

en vanlig löparsko ofta ligger kring 10 mm. 

Vid uppförslöpning blir det dock en del ändringar biomekaniskt och fysiologiskt. Den 

fysiologiska faktor som begränsar löparens hastighet vid uppförslöpning tycks vara den 

maximala arbetsekonomin då det uppnådde max vid uppförslöpning men inte vid plan eller 

utförslöpning (Lauenstein, Wehrlin, & Marti, 2013; Townshend et al., 2010). De 

biomekaniska delar som ändras vid uppförslöpning kontra plattlöpning är att trycket under 

foten flyttas fram så att tidigare hällöpare istället vid uppförslöpning landar mitt under foten 

eller framfoten. Det leder till att den bromsande kraften sjunker och den framåtdrivande 

kraften ökar desto brantare det blir (Gottschall & Kram, 2005).  
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Det finns två kinematiska faktorer som påverkar hastigheten i löpning, steglängd och 

stegfrekvens. Vid uppförslöpning finns flertalet studier som tyder på att steglängden kortas 

ner (Gottschall & Kram, 2005; Paradisis & Cooke, 2001; Townshend et al., 2010). Huruvida 

stegfrekvensen påverkas av en uppförsbacke är oklart då flertalet studier motsäger varandra. 

Gottshall och Kraam (2005) och Padulo, Powell, Milia, och Ardigo (2013) ser en ökning i 

stegfrekvens vid uppförslöpning, Lauenstein et al. (2013) ser en sänkning i stegfrekvens och 

Hoogkaamer, Taboga och Kram (2014), Snyder och Farley (2011) och Townshend et al. 

(2010) finner ingen skillnad. Faktorer till att de fann så skilda resultat angående 

stegfrekvensen kan vara att de använder sig av olika tester och skild mätmetodik. Testerna 

varierade mellan laborativa tester eller fälttester, submaximala tester eller max tester, bestämd 

hastighet eller fri fart och analys från videokamera eller analys från accelerometer. Överlag är 

tidigare studier där fysiologi och biomekanik studerats i uppförslöpning väldokumenterat, 

med undantag för observationer där lutningen är över 20 %. Det området är till vår vetskap 

outforskat med få undantag (Lauenstein et al., 2013; Minetti, 1995). Trots det är det inte 

ovanligt att olika trailrunninglopp innehar stigningar där lutningen är över 20 %. Då finns det 

valmöjligheter mellan olika förflyttningstekniker. Det är möjligt att endast gå uppför och ha 

armarna i pendel, gå med långa kliv med händerna på låren (monkeywalk), använda en 

blandning mellan gång och monkeywalk (semi monkeywalk) eller att ha en mer upprätt 

kroppsposition och springa kortare steg men bibehålla en högre frekvens. Studier som belyser 

vilken förflyttningsteknik som är snabbast uppför saknas. Att använda sig av fälttester vid 

trailrunning har tidigare visat sig vara reliabelt (Easthope et al., 2014) 

Syfte 

Syftet var att utomhus  

a. Undersöka vilket förflyttningssätt som är snabbast uppför. 

b. Undersöka hur stegfrekvensen påverkar sträcktiden uppför.  

 Hypotes var  

(I) Det snabbaste sättet att ta sig uppför är via löpning.  

(II)  Att bibehålla en hög stegfrekvens genom uppförsbacken ger en snabbare sträcktid. 
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Metod 

Deltagare 

Sju friska elitlöpare (4 herrar, 3 damer) deltog i studien (Tabell 1). Inklusionskriterierna i 

studien var att som man kunna springa 10 km under 33 minuter och som kvinna springa 

samma distans under 38 minuter. Testpersonerna var från olika löparklubbar i Sverige. 

Tabell 1: Jämförelse av individuell data (Medel [SD]) för män (n = 4),  

                kvinnor (n = 3) och total (n = 7)   

 

Män Kvinnor Total 

Ålder (år) 29.1 (4.9) 31.3 (8.5) 30.0 (6.1) 

Höjd (cm) 184.1 (2.6) 172.4 (6.4) 179.1 (7.5) 

Vikt (kg) 74.6 (5.1) 61.7 (3.7) 69.1 (8.1) 

 

 

Studiedesign 

Studien var designad som en tvärsnittstudie där kroppens kinematik undersöktes vid ett 

kuperat varv på 3.5 km. Studien inkluderade ett laborativt test och ett fälttest, testerna 

genomfördes under två dagar över en veckas tid, åtskiljda av minst 48 h lätt träning eller vila 

mellan varje test. Testpersonerna blev uppmanade att springa igenom den bana som användes 

vid fälttestet senast dagen innan fälttestet för familjärisering. Den totala insamlingsperioden 

varade över fyra veckor. Testpersonerna sprang båda testerna i sina egna löparskor. 

Laborativa tester 

De laborativa testerna undersökte testpersonernas kroppssammansättning, löpekonomi (RE; 

ml O2/kg/km) och maximala syreupptag (VO2-max; ml O2/kg/min). Testet för mätning av 

kroppsammansättningen gjordes i en lågröntgen scan Lunar iDXA (GE Medical Systems, 

Diegem, Belgien) vilket undersökte kroppsfett, muskelmassa och bentäthet. Testet för 

löpekonomi och maximalt syreupptag startade med en uppvärmning på 10 minuter med en 

lutning av 1 grad på valfri hastighet. RE mättes under ett 5 minuter långt tillfälle med en 

lutning på en grad och hastighet på 14 och 16 km/h för kvinnor och män, respektive. VO2-

max testet startade på samma lutning och hastighet och därefter ökade lutningen med en grad 

varje minut tills testpersonen inte orkade längre. 

 

 



 

7 

 

Fälttester 

Fälttesterna utfördes inom en vecka efter de laborativa testerna. Platsen för fälttesterna var på 

Frösöberget i Östersund, Sverige. Uppvärmningen varade i 15 minuter och var individuellt 

anpassad. Banan var 3.5 km lång på varierande underlag och i kuperad terräng, den innehöll 

två slalombackar där testpersonerna både sprang upp och ner (Figur 1). Banan sprangs två 

varv av alla testpersonerna. Den del av banan denna studie riktade in sig mot var uppför 

Gustavsbergsbacken. Backen var 319 meter lång och innehöll 102 höjdmeter, vilket gav en 

snittlutning på 33 %. Backen delades upp i tre olika sektioner där stegfrekvens noterades 

under en 15 sekunders period för respektive sektion (Figur 2). 

Mätutrustning 

Under de laborativa testerna och fälttesterna användes samma portabla 

syreupptagningsmätare. Under fälttesterna var testpersonerna även utrustade med en 3D dräkt 

och GPS (Figur 3). Innan testpersonerna startade varje varv blev de ombedda stampa med en 

fot hårt i marken samtidigt som de andades ut hårt, för att underlätta den efterföljande 

datasynkroniseringen. 

 

Figur 1: Den 3.5 km långa banan med Gustavsbergsbacken skuggad, vilket var den del av banan som 

denna studie studerade. 
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Figur 2: Gustavsbergsbacken och de olika sektionerna där stegfrekvens mättes under en 15 sekunders 

period. 

 

Syreupptagningsmätare 

Den portabla syreupptagningsmätare som användes vid de båda testerna var en METAMAX 

3B ergospirometer (CORTEX Biophysik GmbH, Leipzig, Germany). Mätaren hade inbyggd 

GPS som användes för att fastställa längden på varvet och antalet höjdmetrar. 

3D dräkt 

För att mäta all kinematiks data användes myoMOTION kinematic analysis system (Noraxon 

Inc., Arizona, USA) med 16 st trådlösa sensorer som mätte vid 200 Hz. Dessa sensorer fästes 

med tejp vid personens leder för att mäta hur testpersonerna rörde sig under testet (Figur 3). 

Sensorerna använder elektromagnetiska enheter (IMU) för att känna av varandra och var även 

utrustade med accelerometer och gyrometer för att kunna räkna ut ledvinklar och acceleration. 

Testpersonerna blev även utrustade med en trådlös handkontroll som var ansluten till 3D 

dräkten, där de blev ombedda att trycka på en knapp när de passerade vissa delar av banan. 

Detta gjordes för att underlätta dataanalysen.  
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Figur 3: Testperson i slutet av backen med utrustningen applicerad på kroppen. Till höger märkt med 

en grön eller gul punkt syns den positionen där de 16 sensorerna fästes. 

 

Klassificering av stil 

Testpersonerna fick ta sig uppför backen på valfritt vis och de olika förflyttningssätten som 

användes klassificerades i fyra olika kategorier:  

 Löpning, där testpersonerna sprang.  

 Gång, där testpersonerna gick och använde en diagonal armpendel.  

 Monkeywalk (MW), där testpersonerna gick och tog stöd med båda händerna på 

lår/knä. 

 Semi-monkeywalk (SMW), där testpersonerna gick med en hand som stöd på lår/knä 

och använde den andra i armpendel.  

Teknik och vinklar i de fyra olika förflyttningssätten varierade stort mellan individerna men 

grunderna är de nyss nämnda (Figur 4). 
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Figur 4: Exempel på de fyra olika stilarna tagna ur samma sekvens av ett steg.  

 

Dataanalys & statistik 

Data från de laborativa testerna sammanställdes i Microsoft Excel 2013. I fälttesterna var det 

endast data från Gustavsbergsbacken som användes. Data från 3D dräkten analyserades i 

tillhörande datorprogram från Noraxon vid namn MR3 (3.6.20). Tiden för de olika stilarna 

mättes manuellt med stoppur i samband med att data analyserades.  MR3 användes för att 

mäta stegfrekvens i de tre olika sektionerna. Antal steg räknades under 15 sekunder och 

multiplicerades därefter med 4 för att få steg/minut. Data sammanställdes sedan i ett excelark.  

 

Löpning Gång 

MW SMW 
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IBM SPSS Statistics för Windows (22.0.0.1 Armonk, NY) användes som statistikprogram för 

att analysera data. Ett Shapiro- Wilks’s test undersökte huruvida data var normalfördelad. För 

normalfördelad data användes Pearson bivariat analys för att undersöka korrelationer. 

Kendall’s tau användes för icke normalfördelad data. En linjär regression gjordes för 

normalfördelad data. För att se skillnad mellan varven vid normalfördelad data användes ett 

parat t-test. För att se skillnad mellan varven och sektionerna användes en tvåvägs 

variansanalys med upprepade mätningar, ANOVA (2 x 3; varv x sektioner).  

Resultat 

Laborativa tester 

Som framgår av tabell 2 var resultaten från de laborativa testerna sammanställda och 

uppdelade i de olika könen. 

Tabell 2: Jämförelse av resultat från de laborativa testerna (Medel [SD]) för män  (n = 4), 

                kvinnor (n = 3) och total (n = 7) 

  Kolumn1 Män Kvinnor Total 

RE  (ml O2/kg/km) 207.3 (11.1) 207.8 (7.4) 207 (9.0) 

Testvärde (ml O2/kg/min) 65.1 (4.6) 52.3 (3.2) 59.6 (7.8) 

VO2max (l/min) 4.8 (0.3) 3.2 (0.1) 4.1 (0.9) 

Fet procent (%) 13.2 (2.1) 21.3 (5.1) 16.7 (5.5) 

 

Fälttester 

Då alla testpersoner sprang två varv blev det totalt 14 tider uppför backen. Sträcktiden uppför 

backen var i medel 269.9 ± 35.6 sekunder.  

Val av stil 

För att ta sig upp för backen använde gruppen sig i av: Löpning = 24 ± 19%, Gång = 42 ± 

32%, SMW 7 ± 6%, MW 27 ± 27%, medel ± SD för respektive stil. Stilar varierade mellan 

individerna (Figur 5). Ett Shapiro- Wilks’s test (p > 0.05) och en visuell inspektion av dess 

histograms, normal Q-Q plots och box plots visade att tiden i uppförsbacken var 

normalfördelad för löpning, gång och SMW. Testet visade att tiden för MW inte var 

normalfördelad (p = 0.032). Det fanns en negativ korrelation (p < 0.001) mellan löptid och 

sträcktid (r = -0.789) och mellan (p < 0.05) löptid och gångtid (r = -0.546) samt en positiv 

korrelation (p < 0.001) mellan gångtid och sträcktid (r = 0.829). 
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Figur 5: Individuell data för val av stilar uppför. Data var rangordnad efter sträcktid, där 1 = snabbast 

sträcktid och 14 = långsammast sträcktid.  

En linjär regressionsanalys där y= sträcktid och x= antalet sekunder i den givna stilen, visade 

löpning mot sträcktid (y = 310,596 + -0,695x) med standard error of the estimate (SEE) = 

22.8 sek (Figur 6). I figur 7 visas gång mot sträcktid (y = 234,144 + 0,292x) med SEE = 20.8 

sek 

 

Figur 6: Scatterplot för löpning med regressionslinje. Formeln för linjen var (y = 310,596 + -0,695x) 

där y = sträcktid uppför backen och x = antalet sekunder löpning. SSE = 22.8 sekunder.  
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Ett Shapiro- Wilks’s test (p > 0.05) och en visuell inspektion av dess histograms, normal Q-Q 

plots och box plots visade att tiderna uppför backen var normalfördelade vid alla stilar när 

varv 1 och 2 är separerade. Ett parat t-test visar att sträcktiden 260.4 ± 35.4 sekunder varv 1 

var signifikant snabbare än 279.3 ± 35.9 sekunder varv 2 (p < 0.01). Det fanns ingen 

signifikant skillnad i löptid, gångtid, SMW-tid eller MW-tid mellan varv 1 och varv 2. 

 

Figur 7: Scatterplot för gång med regressionslinje. Formel för linjen var (y = 234,144 + 0,292x)där 

y = sträcktid uppför backen och x = antalet sekunder gång. SSE = 20.8 sekunder. 

Ett Shapiro- Wilks’s test (p > 0.05) visade att data för RE och testvärde var normalfördelade. 

Det fanns en positiv korrelation (p < 0.05) mellan RE och löptid (r = 0.644). Det fanns en 

negativ korrelation (p < 0.001) mellan testvärde och gång (r = -0.782) och (p < 0.001) mellan 

testvärde och sträcktid (r = -0.829). 

 

Stegfrekvens 

Data för stegfrekvens mättes i tre olika sektioner. Antal steg/minut i de olika sektionerna var: 

Sektion 1 = 160.6 ± 16.1, Sektion 2= 130.9 ± 22.0, Sektion 3 = 122.6 ± 16.7. Stegfrekvensen 

varierade mellan individerna (Figur 8). Ett Shapiro- Wilks’s test (p > 0.05) och en visuell 

inspektion av dess histograms, normal Q-Q plots och box plots visade att stegfrekvensen i de 

olika sektionerna ej var normalfördelad i alla sektioner. Det fanns en negativ korrelation (p < 

0.05) mellan stegfrekvensen i sektion 1 och sträcktiden (T = -0.656) och (p < 0.01 mellan 

stegfrekvens i sektion 2 och sträcktiden (T = -0.663). 
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Om de olika varven skiljdes åt var data normalfördelad, då visade en tvåvägs ANOVA att 

sektionerna hade ett signifikant inflytande på stegfrekvensen (F₂,12 = 19.1 < 0.001, partial ɳ
2
 

= 0.761). Ett post hoc test avslöjade att stegfrekvens var signifikant högre i sektion 1 än i 

sektion 2 (p < 0.01) och i sektion 3 (p < 0.01). Varven hade ett signifikant inflytande på 

stegfrekvensen (F1,6 = 20.5 < 0.01, partial ɳ
2
 = 0.773). Ett post hoc test avslöjade att 

stegfrekvensen var signifikant högre varv 1 än varv 2 (p < 0.01). Det fanns ingen interaktion 

av sektion och varv (F₂,12 = 2.6 = 0.114, partial ɳ
2
 = 0.303), se figur 9. 

 

Figur 8: Stegfrekvens i de olika sektionerna var rangordnad efter sträcktid, där 1 = snabbast sträcktid 

och 14 = långsammast sträcktid. 

 

Figur 9: Antal steg per minut vid högintensiv löpning uppför i tre olika sektioner och två varv. 

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S
te

g
/m

in
u

t 

Rangordning efter sträcktid 

Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3

0

50

100

150

200

Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3

S
te

g
/m

in
u

t 

Varv 1 Varv 2



 

15 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilket förflyttningssätt som var snabbast uppför och 

undersöka hur stegfrekvensen påverkade sträcktiden uppför. Hypoteserna (I, II) godtas då 

resultatet tyder på att löpning är det snabbaste sättet för att ta sig brant uppför och att 

stegfrekvensen är högre i två av tre sektioner för de som springer fortare. Dessa är på sätt och 

vis kopplade till varandra då de som sprang hade högre stegfrekvens än de som gick. Så som 

löpningen har utvecklats sig med ökad populäritet i trailrunning så är förmågan att ta sig 

snabbast uppför i varierad terräng väldigt aktuell. Då loppen ofta består av många antal 

höjdmeter att plocka blir uppförslöpning en avgörande faktor för prestationen. 

Förflyttningsmetoder 

Somliga av testpersonerna kan medvetet ha tagit det lugnare uppför för att kunna bibehålla en 

högre hastighet på resterande delar av banan. Därför vore det intressant att se energikostnaden 

för de som valde att springa och de som valde att gå. En tidigare studie (Minetti, Moia, Roi, 

Susta, & Ferretti, 2002) undersökte energikostnader för personer som gick och sprang på en 

lutning upp till 45 %. De kom fram till att de inte var någon signifikant skillnad i 

energikostnad mellan de olika stilarna vid uppförslöpning i samma hastighet, men att 

energikostnaden steg proportionellt med lutningen efter 15 %.  

Användandet av olika gångstilar så som SMW och MW är tidigare inte efterforskat och det är 

efter denna studie fortsatt oklart hur dessa korrelerar till hastighet, effektivitet och 

energikostnad. Användandet av dessa olika stilar varierade stort mellan individerna. Det kan 

ha berott på att individerna inte blev informerad om att de skulle delas upp i olika kategorier 

och de bara försökte ta sig upp på snabbaste sätt.  

En tydlig korrelation mellan löptid och sträcktid upptäcktes som pekar på att desto mer löptid 

man har ju fortare tar man sig uppför backen. Även en tydlig korrelation mellan gångtid och 

sträcktid upptäcktes som pekar på att desto mer gångtid man har desto långsammare tar man 

sig uppför backen. Att så är fallet kanske ses som en självklarhet, men när det handlar om 

löpning och gång i så pass extrem lutning (33 % lutning) så är det tidigare outforskat.  

Det fanns en skillnad i sträcktid uppför backen mellan de två varven, men däremot fanns det 

inte någon skillnad mellan de olika stilarna och varven. Det kan ha berott på den stora 

standardavvikelse som uppkom då antalet testpersoner var få (n = 7) och de fanns fyra olika 

kategorier av stilar att välja mellan. En annan orsak kan vara att stegfrekvensen var signifikant 



 

16 

 

lägre varv två. Valet av stilar varierade stort mellan individerna då några av dem sprang stora 

delar samtidigt som några av dem gick stora delar. Några av testpersonerna var mindre erfarna 

terränglöpare och det framkom under testerna att dem hade problem att springa uppför backen 

och valde att gå stora delar. 

Den negativa korrelationen mellan testvärde och sträcktid samt testvärde och gång tyder på att 

desto högre testvärde en person har desto snabbare tar denne sig uppför, vilket styrks av 

tidigare forskning (Lauenstein et al., 2013; Townshend et al., 2010). Att ha lågt testvärde ger 

större andel gångtid uppför backen vilket också skulle kunna resultera i en lägre stegfrekvens. 

Stegfrekvens 

I jämförelse mot många andra studier som undersöker stegfrekvens i uppförsbacke (Gottschall 

& Kraam, 2005; Hoogkamer et al., 2014; Lauenstein et al., 2013; Padulo et al., 2013; Snyder 

& Farley, 2011; Townshend et al., 2010) så är resultatet lågt, framförallt i sektion 2 & 3. Även 

då vissa av dessa har funnit en sänkning i stegfrekvens vid uppförslöpning jämfört mot 

löpning på plant underlag har ingen av studierna så låg stegfrekvens som i denna. Det kan 

bero på att denna studie är en av få som utförs i så tuff terräng (33 % lutning) att 

testpersonerna inte längre orkade springa hela vägen. Att kunna avgöra den exakta lutningen 

för varje sektion där stegfrekvensen mättes hade varit intressant, men då GPS data och 3D 

dräkten ej var synkad mot varandra kunde en exakt lutning inte avgöras i de olika sektionerna. 

Därav endast snittlutning (33 %) på hela backen. 

Padulo et al. (2013) jämförde biomekanik i olika lutningar uppför. De såg en ökning i 

stegfrekvens och kontakttid med marken samt en sänkning i steglängd och flygtid i luften 

desto brantare det blev. De mätte i 0 %, 2 % och 7 % lutning. Denna studie mätte bara en av 

fyra variabler som användes i Padulo et al. (2013) men visar snarare motsatsen, att desto 

brantare de blir ju lägre blir stegfrekvensen. 

Det fanns en signifikant sänkning i stegfrekvens från varv 1 till varv 2, vilket tyder på att när 

testpersonerna blivit trötta orkar de inte bibehålla lika hög stegfrekvens i de olika sektionerna. 

Det kan också vara kopplat till att personerna valde att gå istället för att löpa, och därav fått 

lägre stegfrekvens och längre sträcktid uppför backen. 

En tidigare studie (Easthope et al., 2014) där reliabiliteten i ett fälttest för trailrunning 

undersöks och diskuteras använde de sig av en 5.2 km kuperad löpslinga på varierat underlag 

som de sprang tre varv. Testpersonerna gjorde löptestet fyra gånger. Tidsmässigt var det bara 
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första gången det fanns en signifikant långsammare totaltid, vid de tre övriga testtillfällena 

fann de ingen skillnad i totaltid. De kom fram till att reproducerbarheten var hög för totala 

löptiden. Till skillnad från vår studie var vädret liknande vid alla testtillfällena, underlaget var 

torrt, vindvariatonen på 5 m/s och en värmevariaton på 4 grader. I vår studie kan vädret ha 

påverkat resultatet mellan individerna då det varierade från 0 grader och snöblandat regn till 

15 grader och sol. Banan höll sig dock intakt och underlaget var relativt lika, men fysiologin i 

kroppen kan reagera olika vid olika temperaturer. Vid spekulationer kan det antas vara bra att 

testpersonerna sprang banan innan fälttesterna för att vara förberedda, med tanke på att de var 

en signifikant långsammare totaltid vid första testet i Easthope et al. (2014) studie. 

Det är fortfarande oklart vilket som är det effektivaste sättet för att göra en snabb tid på ett 

lopp som innehåller mer än en brant uppförsbacke. För att undersöka den effektivaste 

uppförstekniken krävs vidare forskning 

Slutsats 

För att ta sig snabbast uppför i brant lutning (33 %) så är löpning det snabbaste sättet. Att 

bibehålla en hög stegfrekvens genom uppförsbacken leder till en reducerad sträcktid upp till 

toppen.  
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