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Abstract/Sammanfattning 
 

Syfte  
Syftet med undersökningen är att genom en experimentell studie jämföra två stavspetsars, 

med olika vikt, inverkan på stavspetsens rörelsemönster under rullskidåkning i olika 

åkhastigheter på rullband vid dubbelstakning.  

Metod  
Tio elitaktiva manliga längdskidåkare deltog i studien där de under rullskidåkning på band 

filmades med ett rörelseanalyssystem som samlade in data rörande stavspetsens 

rörelsemönster i x-, y- och z-led. Två olika stavspetsar med olika vikt jämfördes under 

dubbelstakning vid två olika arbetsintensiteter. 

Resultat  
Då lätt stavspets används befinner sig punkten där stavspetsen är längst fram i rörelsecykeln 

både högre upp i förhållande till mattan och längre fram i förhållande till stavisättningen än då 

tung stavspets används. Detta oberoende av arbetsintensitet. Avståndet i x-led mellan 

stavspetsens isättning och skidans bindning är kortare när lätt stavspets används oavsett 

arbetsintensitet. Då lätt stavspets används befinner sig punkten där stavspetsen är längst bak i 

rörelsecykeln både högre upp i förhållande till mattan och längre bak i förhållande till 

stavsläppet än då tung stavspets används. Detta oberoende av arbetsintensitet. Punkten då 

stavspesten befinner sig högst upp i rörelsecykeln är högre upp för lätt stavspets än för tung. 

Även detta oberoende av arbetsintensitet. Då det gäller stavspetsens kontakttid med mattan 

visas ingen skillnad mellan lätt och tung stavspets oavsett arbetsintensitet.  

Slutsatser  
Tydliga skillnader mellan hur de två stavspetsarnas rörelsemönster ser ut vid rullskidåkning i 

olika arbetsinsatser hittades. I tävlingssammanhang används så lätt utrustning som möjligt 

inom elitlängdskidåkning. Den lätta stavspetsen i undersökningen överensstämmer mer med 

vikten hos den utrustning som används vid dessa aktiviteter än den tunga. Rörelsemönstret 

hos den lätta stavspetsen kan därmed även tänkas spegla rörelsemönstret vid skidåkning på 

snö bäst. När rörelseanalyser utförs borde detta tas i beaktning om målet är att efterlikna 

tävlingssituationen så mycket som möjligt. 

Nyckelord 

Rörelseanalys, Dubbelstakning, Arbetsintensitet, Stavspets, Rullskidåkning, Vikt.
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Förord  
 

Att genomföra det här arbetet har varit en intressant resa för mig. Stundtals jobbig men med 

det stöd jag fått från omgivningen har jag nu till slut kommit i mål. Först och främst vill jag 

tacka Tomas och Magnus Carlsson för att ni frågade om jag ville vara med och utföra den här 

delen av er studie. Jag vill särskilt rikta ett stort tack till Tomas som även varit min 

handledare. Utan din hjälp hade jag nog inte klarat det. Tack även till alla testdeltagare, alla 

som hjälpte till under testerna, familj och vänner. Ingen nämnd ingen glömd. 
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Introduktion  
 

Längdskidåkning är en komplex konditionsidrott som ständigt utvecklas. 
1
 Det finns en tydlig 

koppling mellan arbetsekonomi och prestationsförmåga inom konditionsidrotter. 
2
 
3
 

Teknikens utveckling när det gäller preparering av skidspår, funktionalitet hos skidor och 

stavar 
4
 samt förbättrad överkroppsstyrka hos de aktiva har bidragit till att åkhastigheten har 

ökat samt att dubbelstakning används i allt större grad.
 5

 
6
 Stort fokus läggs inom 

elitskidåkningen på att utveckla individens teknik för att få ett så energieffektivt 

rörelsemönster som möjligt. Detta har i sin tur potential att förbättra 

tävlingsprestationsförmågan hos individen. Det är i det här sammanhanget viktigt att bli 

medveten om hur rörelsemönstret vid olika deltekniker förändras med arbetsintensiteten eller 

hur det påverkas av exempelvis olika utrustning. För att få syn på förändringar av det här 

slaget kan man genomföra till exempel rörelseanalyser där man på ett objektivt sätt kan 

utvärdera olika segmentvinklar och rörelsehastigheter. En sådan analys kan sedan ligga till 

grund för förfinad teknikträning.  

 

Utrustningens allt viktigare roll i kombination med strävan efter att förbättra rörelseekonomin 

så mycket som möjligt borde även innebära att den forskning som bedrivs inom området 

strävar efter att efterlikna tränings- och tävlingssituationen i största möjliga utsträckning. Ett 

exempel på där detta inte alltid efterlevs är i val av stavspetsar för tester utförda på rullband 

med rullskidor. Den stavspets som under lång tid varit praxis att använda väger flera gånger 

mer än de stavspetsar som används vid träning och tävling. Detta för att vissa rullbands mattor 

inte klarar av slitaget från en vanlig stavspets. I dagsläget finns möjligheten att vid 

testverksamhet på rullband använda stavspetsar, då rullbanden utvecklats, med samma vikt 

som de vid träning/tävling. Användning av utrustning med olika vikt vid rullbandstester i 

                                                           
1 Hoffman, Martin D., Clifford, Philip S. och Gaskill, Steven E. Physiology of cross country skiing, I Exercise and 
sport Science, red. William E. Garrett Jr., and Donald T. Kirkendall, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 
2000. 
2 Michalsik, L. & Bangsbo, J. Aerob och anaerob träning. Stockholm: SISU idrottsböcker. 2004. 
3 Martin, David T., Skoog, Christer., Gillam, Ian., Ellis, Lindsay. och Cameron, Kate. Protocols for the physiological 
assessments of cross country skiers and biathletes, I Physiological tests for elite athletes, red. Gore, Christopher J. 
Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2000. 
4 Street, G.M. Technological advances in cross-country ski equipment. Medicine and Science in Sports and Exercise, 
24(9), 1992, 1048–1054. 
5 Saltin B. The physiology of competitive c.c. skiing across a four decade perspective; with a note on training induced 
adaptations and role of training at medium altitude. I Mu¨ ller E, Schwameder H, Kornexl E, Raschner C, eds 
Science and skiing. St. Christoph am Alrberg: Chapman & Hall, 1997 
6 Hoffman, Martin D., and Clifford, P. S. Physiological aspects of 
competitive cross-country skiing. J. Sports Sci. 10:3–27, 1992. 
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jämförelse med i tränings/tävlingssituationen skulle kunna medföra en felaktig bild av 

längdskidåkningens verkliga rörelsemönster. Det finns därför ett behov av att undersöka om 

stavspetsvikten påverkar stavens rörelsebana vid längdskidåkning.  

 

I en tävlingssituation är en elitskidåkares mål att ta sig från punkt A till punkt B så snabbt och 

effektivt som möjligt. Åkaren påverkas under sin färd framåt av fysikaliska lagar. Dessa lagar 

måste man ta hänsyn till vid analys av rörelsemönster som kan ligga till grund för fortsatt 

teknikutveckling och i förlängningen förbättring av åkarens prestationsförmåga. Nedan 

förklaras olika begrepp som är av vikt för att förstå vad som påverkar åkaren. 

  

Kraft och vridande moment 
Kraft (F) som begrepp kan beskrivas som alla företeelser som förändrar ett föremåls hastighet. 

En kraft som verkar på ett visst avstånd (l) från en punkt kan sägas utöva ett visst vridande 

moment (M) i förhållande till punkten. För att beräkna vridande moment multipliceras 

storleken av kraften i fråga (F) med hävarmens längd. M = F · l. Hur mycket en kraft strävar 

efter att vrida ett föremål talar om det vridande momentets storlek. Samma kraft kan alltså, 

beroende på var den anbringas, ha olika stort vridande moment. 
7
 

 

En skidstav som är X cm lång från handremmens infästning till stavens spets påverkas enligt 

ovan olika beroende på hur stor vikt stavspetsen har. En stavspets med större vikt kommer ha 

ett större vridande moment i förhållande till den punkt där stavremmen fäster i staven.   

 

Formeln F = m · a kan användas för att beskriva sambandet mellan kraft (F), massa (kg) och 

acceleration (m/s
2
). En given kraft (F) som påverkar ett föremål med en viss massa (m) 

resulterar i en given acceleration (a). Så länge massan är densamma ger en större kraft en 

större acceleration. Vidare krävs det olika stor kraft för att få en given acceleration på föremål 

med olika stor massa. 
8
    

 

 

 

Prestationsbestämmande variabler 

                                                           
7 Wirhed, Rolf. Anatomi med rörelselära och styrketräning. Bjursås, Harpoon Publications AB, 2009. 
8 Nilsson, Mattias., Wirhed, Rolf. Biomekanik för längdskidåkning. Falun, Svenska Skidförbundet, ej angett. 
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Inom krävande uthållighetsidrotter, som exempelvis längdskidor, bestäms prestationen av en 

mängd olika faktorer. En av dessa är rörelseekonomi.
9
 
10

 En duktig skidåkare med väl 

utvecklad rörelseekonomi kan utnyttja ca tjugo procent av den energi som används, till att ta 

sig framåt. 
11

 
12

 
13

 Rörelseekonomi är därmed en viktig faktor att förhålla sig till. För att 

beräkna rörelseekonomi divideras det utförda arbetet med den energi som förbrukats.
14

  

 

Yttre krafter 
En skidåkare måste för att ta sig fram på längdskidor eller rullskidor övervinna ett antal 

motverkande krafter som alla är relaterade till rörelse framåt. 
15

 

De motverkande krafterna är tyngdkraft, friktionskraft, luftmotstånd och normalkraft.
16

 

 

Tidigare forskning  
I en studie där bland annat stavens rörelsecykel undersöktes vid dubbelstakning på rullskidor i 

höga åkhastigheter på rullband, framkommer att de snabbaste försökspersonerna hade en 

längre rörelsecykel än de som åkte långsammare. Rörelsecykeln definierades utifrån stavens 

spets och började och slutade i samband med stavens isättning i marken. Vidare delades 

stavspetsens rörelsecykel in i två på varandra efterföljande faser; i) stakfas och ii) svingfas. 

Under stakfasen har stavspetsen kontakt med marken och under svingfasen har stavspetsen 

lämnat marken och rör sig genom luften tillbaka mot en ny stavisättning. Resultaten av 

studien visar att försökspersonernas stavspetsar under stakfasen hade kontakt med marken i 

0,64 s och att svingfasen varade 0,86 s. Vidare visar resultaten att flera av försökspersonerna 

uppvisade ett speciellt rörelsemönster i slutet av svingfasen innan stavisättningen. Denna del 

av rörelsen kallades förberedelsefasen och karakteriserades av att stavspetsen i stort sett 

stannade upp när den var som längst fram i rörelsecykeln innan den började röra sig ner mot 

                                                           
9 Michalsik, L. & Bangsbo, J. Aerob och anaerob träning. Stockholm, SISU idrottsböcker, 2004. 
10 Martin, David T., Skoog, Christer., Gillam, Ian., Ellis, Lindsay., och Cameron, Kate. Protocols for the 
physiological assessments of cross country skiers and biathletes. I Physiological tests for elite athletes, red. Gore, 
Christopher J. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2000, s 244. 
11 Åsan Grasaas Christina., Ettema, Gertjan., Hegge, Ann Magdalen., Skovereng, Knut. and Sandbakk, Øyvind. 
Changes in technique and efficiency after high-intensity exercise in cross-country skiers. International Journal of 
Sports Physiology and Performance, 2014, 9, 19-24. 
12 Andersson, E., Björklund, G., Holmberg, H-C., Ørtenblad, N. Energy system contributions and determinants of 
performance in sprint cross-country skiing. Scand J Med Sci Sports, 2016. 
13 Leirdal, S., Sandbakk, Ø., Ettema, G. Effects of frequency on gross efficiency and performance in roller ski 
skating. Scand J Med Sci Sports, 2013. 
14 Sandback, Ø. Physiological and Biomechanical Aspects of Sprint Skiing. Norwegian University of Science and 
Technology, 2011. 
15 Bergh U. The influence of body mass in cross-country skiing. Med Sci Sports 
Exerc. 1987 
16 Nilsson, Mattias., Wirhed, Rolf. (ej angivet) 
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bandet och nästa stavisättning. I förberedelsefasen startläge, förberedelsepunkten, befann sig 

stavspetsen för de försökspersoner som uppvisade denna 18,1 ± 7,2 cm ovanför bandet och 

21,0 ± 9,6 cm framför den punkt där stavisättningen skedde. Hos de försökspersoner som inte 

uppvisade en förberedelsefas rörde sig stavspetsen istället direkt i en bana ner mot nästa 

stavisättning. I studien framkommer även att de åkare som uppvisade en föreberedelsefas 

kunde åka i en högre hastighet i dubbelstakning. Längden på förberedelsefasen var avgörande 

för hur snabbt försökspersonerna kunde staka.
17

 

 

Samma definition av stavspetsens rörelsecykel som beskrivs i studien av Holmberg (2011) 

används även i ytterligare två studier 
18

 
19

 som analyserar biomekaniska aspekter av 

dubbelstakning respektive hur elitskidåkare kontrollerar hastighetsförändringar under 

dubbelstakning. I den senare av dessa studier framgår att den totala rörelsecykelns längd i tid 

samt stakfasen av cykeln, stegvis förkortades när hastigheten på rullbandet ökade till 27 km/h. 

Hastigheterna 9, 15, 21 och 27 km/h studerades samt ett test i maximal hastighet. Tiden för 

svingfasen var densamma vid 9 och 15 km/h medan den därefter blev kortare när hastigheten 

ökade upp mot 27 km/h. Frekvensen för stavtagen ökade med stigande hastighet. 

 

Nilsson (2012) undersökte i en studie hur hastighet och horisontellt motstånd påverkade bland 

annat muskelaktivering under rullskidåkning på rullband vid dubbelstakning. I studien 

framgår att rörelsecykeln för ett staktag var längre vid låg hastighet på rullbandet och 

förkortades när farten ökade.
20

  

 

Gemensamt för ovanstående studier är att de berör hur rörelsecykeln för stavspetsen ser ut vid 

rullskidåkning på rullband. Endast en av dessa studier har preciserat vilken typ av stavspets 

som använts under de olika testerna. 
21

I övriga kan man genom att se vilket rullband som 

använts dra slutsatsen vilken sorts stavspets som använts. Det finns inte så många publicerade 

                                                           
17 Stöggl, T och Holmberg, H.-C. Force interaction and 3D pole movement in double poling.  Scandinavian Journal 
of Medicine & Science in Sports, 2011. 
18 Holmberg, H-C., Lindinger, Stefan., Stöggl, Thomas., Eitzlmair, Erich. och 
Muller, Erich. Biomechanical Analysis of Double Poling in Elite Cross-Country Skiers. Med. Sci.  
Sports Exerce, 2005. 
19Lindinger, Stefan., Stöggl, Thomas., Muller, Erich. och Holmberg, H.-C. Control of Speed during the 
DoublePoling Technique Performed by EliteCross-Country Skiers. Med. Sci. Sports  
Exerc., 2009.  
20 Nilsson, Johnny., Tinmark, Fredrik., Halvorsen, Kjartan. och Arndt, Anton. Kinematic, kinetic and 
electromyographic adaptation to speed and resistance in double poling cross country skiing. Eur J Appl Physiol, 
2013. 
21 Ibid. 
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artiklar som rör rörelsecykeln för stavspetsen vid dubbelstakning på rullband. Däremot finns 

det många som på olika sätt analyserar andra biomekaniska parametrar vid både 

dubbelstakning och andra deltekninker. Även där saknas i många fall uppgifter om vilken typ 

av stavspets som används.
22

 
23

 
24

 
25

 
26

 
27

 
28

 
29

 I de fall där typ av spets anges finns båda typerna 

representerade
30

 
31

 
32

 
33

 
34

 
35

 
36

 vilket gör att man kan anta att så även är fallet när spets inte 

anges.   

 

                                                           
22 Göpfert, Caroline., Holmberg, H.-C., Stöggl, Thomas,. Muller, Erich. och Lindinger, Stefan. Biomechanical 
characteristics and speed adaptation during kick double poling on roller skis in elite cross-country skiers. Sports 
Biomechanics Volume 12, Issue 2, 2013 
23 Lindinger, Stefan och Holmberg, H.-C. How do elite cross-country skiers adapt to different double poling 
frequencies at low to high speeds? Eur J Appl Physiol, 2011. 
24 Pellegrini, Barbara., Zoppirolli, Chiara., Bortolan, Lorenzo. Holmberg, H.-C., Zamparo, Paola., Schena, Federico. 
Biomechanical and energetic determinants of technique selection in classical cross-country skiing. Human Movement 
Science, 2013. 
25 Stöggl, T., Muller, E., Ainegren, M. och Holmberg, H.-C. General strength and kinetics: fundamental to sprinting 
faster in cross country skiing? Scand J Med Sci Sports, 2011.  
26 Stöggl, T och Holmberg, H.-C. 2011. 
27 Stöggl, T., Hébert-Losier, K. och Holmberg, H.-C. Do Anthropometrics, Biomechanics, and Laterality Explain V1 
Side Preference in Skiers? American College of Sports Medicine, 2013. 
28 Stöggl, T., Björklund, G. och Holmberg, H.-C. Biomechanical determinants of oxygen extraction during 
cross-country skiing. Scand J Med Sci Sports, 2013. 
29 Holmberg, H.-C. 2005. 
30 Nilsson. 2013. 
31 Sandbakk, Ø., Leirdal, S. och Ettema, G. The physiological and biomechanical differences between double 

poling and G3 skating in world class cross‑country skiers. Eur J Appl Physiology, 2014. 
32 Sandbakk, Ø., Ettema, G. och Holmberg, H.-C. Gender differences in endurance performance by elite cross-
country skiers are influenced by the contribution from poling. Eur J Appl Physiology, 2014. 
33 Sandbakk, Ø., Ettema, G. och Holmberg, H.-C. The physiological and biomechanical contributions of poling 
to roller ski skating. Eur J Appl Physiology, 2013. 
34  Sandbakk, Ø., Ettema, G. och Holmberg, H.-C. The influence of incline and speed on work rate, gross efficiency 
and kinematics of roller ski skating. Eur J Appl Physiology, 2012. 
35 Sandbakk, Ø., Ettema, G., Leirdal, S. och Holmberg, H.-C. Gender differences in the physiological responses and 
kinematic behaviour of elite sprint cross-country skiers, Eur J Appl Physiology, 2012. 
36 Stöggl, T. och Karlöf, L. Mechanical behaviour of cross-country ski racing poles during double poling. Sports 
Biomechanics, 2013. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte  
Syftet med undersökningen är att jämföra två stavspetsars, med olika vikt, inverkan på 

stavspetsens rörelsemönster under rullskidåkning i olika åkhastigheter på rullband vid 

dubbelstakning.  

 

Frågeställningar 
 

 Påverkar vikten hos stavspetsen dess rörelsemönster vid låg arbetsintensitet under 

rullskidåkning på band vid dubbelstakning? 

 

 Påverkar vikten hos stavspetsen dess rörelsemönster vid hög arbetsintensitet under 

rullskidåkning på band vid dubbelstakning? 

 

 Påverkas rörelsemönstret hos en lätt stavspets av olika arbetsintensitet under 

rullskidåkning på band vid dubbelstakning? 

 

 Påverkas rörelsemönsteret hos en tung stavspets av olika arbetsintensitet under 

rullskidåkning på band vid dubbelstakning? 
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Metod 
 

Urval 
Tio elitaktiva manliga längdskidåkare (ålder 25,3 ± 5,1 år, kroppsvikt 78,0 ± 6,5 kg, 

kroppslängd 182,1 ± 8,6 cm) deltog i studien. Längd och vikt  mättes med en mätställning 

(Harpenden Stadiometer, Holtain Limited, Crymych, Great Britain) och en våg (Midrics 2, 

Sartorius AG, Goettingen, Germany). Alla deltagare var vana skidåkare och hade flera års 

erfarenhet av längdskidåkning på hög nivå. Försökspersonerna blev väl informerade, via ett 

informationsbrev (se bilaga 1), om studiens innehåll innan de fick skriva under ett dokument 

om informerat samtycke till deltagande i studien. Studien godkändes av den regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala. 

 

Inklusionskriterierna för att få delta i studien bestod i att försökspersonen skulle vara frisk och 

skadefri. Vidare skulle personen vara väl förtrogen med rullskidåkning på band samt tävla i 

skidåkning på nationell eller internationell nivå. Att enbart manliga deltagare deltog i studien 

kom sig av att potentiella kvinnliga deltagare inom rimligt avstånd från testcentret inte fanns 

tillgängliga under den period testerna utfördes på grund av bland annat lägerverksamhet.  

 

 

Datainsamling 
För att analysera rullskidornas och stavarnas rörelser användes ett rörelseanalyssystem 

(Qualisys Pro Reflex system, Qualisys AB, Göteborg, Sverige) som med hjälp av åtta Oqus 

5+ kameror, med en samplingsfrekvens på 400 Hz, samlade in data om de använda 

reflexmarkörernas position i rummet (x-, y-, och z-led). Systemet kalibrerades enligt 

tillverkarens specifikationer och systemet anses vara ”golden standard” vid analys av 

komplexa rörelser.
37

 Qualisys-systemet har nyttjats för rörelseanalyser hos både 

längdskidåkare och skidutrustning. 
38

 
39

 
40

 

Tolv reflexmarkörer placerades med hjälp av dubbelhäftande tejp fast på skidor och stavar.  

Mer specifikt placerades de på följande positioner:  

                                                           
37 Mahieu, P.,  De Roo, P. J., Gomes, G. T., Audenaert, E, . De Wilde, L. och Verdonk, R. Motion capturing devices 
for assessment of upper limb kinematics: a comparative study. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical 
Engineering, 2007.  
38 Nilsson, J., Jakobsena, V., Tveita, P. och Eikrehagena, O. Pole length and Ground Reaction Forces During 
Maximal Double Poling in Skiing. Sports Biomechanics, 2007. 
39 Stöggl. 2011  
40 Stöggl. 2013  
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Skida: En markör placerades precis bakom den främre hjulaxeln och en precis framför den 

bakre hjulaxeln. Dessa markörer placerades på höger utsida av den högra skidan respektive 

vänster utsida på den vänstra skidan. En markör placerades även centrerat precis framför 

skidans bindning på ovansidan av respektive skida.  

Stav: Tre markörer placerades lateralt på respektive stav. Dessa var placerade tolv respektive 

sextio centimeter ovanför stavens spets samt tio centimeter nedanför stavremmens infästning. 

Markörerna på stavarna fästes, förutom med dubbelhäftande tejp, även med vanlig tejp för att 

fixera dem i och med den minimala kontaktytan mot staven. 

 

 

Figur 1. Markörpositioner för stav och skida. 

 

För analysen av reflexmarkörernas position i x-, y- och z-led användes ett dataprogram 

(Qualisys Track Manager software, Qualisys AB, Göteborg, Sverige). 

 

Testerna genomfördes under rullskidåkning (Pro-Ski C2; Sterner Specialfabrik AB, Dala-

Järrna, Sverige) på rullband (Saturn 450/300rs; h/p/Cosmos Sports & Medical GmbH, 

Nussdorf-Traunstein, Tyskland).  

Försökspersonerna använde egna stavar av rak design vid testet (längd från spets till 

handremmens infästning 152 ± 6,4 cm). 

 

Samtliga stavar försågs med stavspetsar (LEKI Lenhart GmbH, Kirchheim, Tyskland) (vikt 8 

g) avsedda för rullskidåkning på rullband. (Dessa spetsar kommer benämnas: L). Under 

hälften av testerna användes även en annan typ av stavspets (Biomekanikk AS, Norway) (vikt 

35 g) avsedd för åkning på rullband. (Dessa spetsar kommer fortsatt benämnas: T). Denna 

modifierades så att den gick att trä över stavspets L. Detta gjordes genom att det ursprungliga 
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hålet för staven borrades upp så att stavspets L gick att trycka genom hålet. Mängden material 

som borrades ur stavspets T var viktmässigt lika stor som vikten av stavspets L. På så vis blev 

vikten för båda stavspetsarna tillsammans lika stor som en omodifierad stavspets av typ T. 

 

Figur 2. Stavspets T underifrån och från sidan samt stavspets L. 

 

Försökspersonerna använde under samtliga tester en säkerhetssele fastsatt i ett rep som var 

kopplat till en nödbroms ovanför rullbandet. Detta för att minimera skaderiskerna vid ett 

eventuellt fall. 

 

 

Genomförande 
Testerna inleddes med att försökspersonerna fick genomföra en standardiserad uppvärmning 

som bestod av sex minuters dubbelstakning i en hastighet av 12 km/h samt fyra minuters 

efterföljande dubbelstakning i 18 km/h. Lutningen på bandet under uppvärmningen var 2°. 

    

Försökspersonerna delades slumpvis in efter två olika körscheman, A och B (se bilaga 2) som 

bestämde i vilken ordning stavspets L respektive stavspets T skulle användas under de olika 

testerna. Grupp A följde mönstret T, L, L, T, L, T, T, L och grupp B följde mönstret L, T, T, 

L, T, L, L, T. 

Testet delades upp i enminutersintervaller med en minuts vila mellan varje intervall. De fyra 

första intervallerna kördes i diagonal teknik varav de två första i en hastighet av 13 km/h och 

de två andra i 16 km/h. Lutningen på bandet var 4° under alla testerna i diagonal teknik.  

Efter detta följde fyra intervaller i dubbelstakning. Under dessa intervaller var lutningen på 

bandet 2° och hastigheten 18 km/h på de två första respektive 21 km/h på de två andra. 

I vilan mellan intervallerna monterades stavspets (T) antingen på eller av den befintliga 

stavspetsen (L) utifrån det körschema som beskrivits ovan. Stavspets (T) trycktes på den 

befintliga stavspetsen (L) så pass mycket att den inte kom i kontakt med rullbandet. På detta 
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sätt hade försökspersonerna alltid samma grepp mot bandet oavsett den extra tyngden eller 

inte. 

Under varje intervall samlades data in mellan sekund trettio och sekund fyrtiofem. Detta för 

att försökspersonerna skulle hinna komma in i åkningen och för att de inte skulle börja stanna 

av eller börja åka mindre tekniskt bra för att intervallen snart var slut. Försökspersonerna 

visste att data samlades in någon gång under varje intervall men inte när. 

Inför varje ny testomgång med en ny försöksperson kalibrerades kamerautrustningen. All 

insamlad data lagrades på en dator för senare analys. 

 

Urval av data att analysera 
Insamlingen av data skedde både då försökspersonerna använde diagonal teknik och 

dubbelstakning. Då ett examensarbete har ett begränsat omfång och datamängden blev så stor 

valdes enbart data som gällde dubbelstakning ut för vidare analys. Skälet till att denna teknik 

valdes är att den moderna skidåkningen allt mer präglas av just dubbelstakning.
41

 
42

   

 

Analys av data  
 

Alla variabler mättes och analyserades för både höger och vänster stav respektive skida. Fem 

punkter (A, B, C, D och E) längs stavspetsens rörelsebana identifierades för att möjliggöra 

analys av önskade variabler.  

                                                           
41 Saltin, B. The physiology of competitive c.c. skiing across a four decade perspective: with a note on training 
induced adaptations and role of training at medium altitude. In: Science and Skiing, E. Mu¨ller, E. Kornexl, C. 
Raschner (Eds.). Cambridge: Chapman &Hall, 1997. 
42 Hoffman, M. D. och Clifford, P. S. Physiological aspects of competitive cross-country skiing. J. Sports Sci. 1992. 
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Figur 3. Undersökta variabler för identifiering av stavspetsens rörelsebana. 

 

De punkter som undersöktes var följande: 

A. Förberedelsepunkt – det läge i rörelsecykeln där stavspetsen befinner sig längst fram. 

B. Stavisättning – det läge där stavspetsen sätts i underlaget. Avståndet beräknas mellan 

stavspetsen och bindningens främre del, i x- såväl som i y-led, för att möjliggöra analys av 

variationer såväl framåt-bakåt som i sidled. 

C. Stavsläpp – det läge där stavspetsen lämnar underlaget. 

D. Bakåtläge spets – det läge i cykeln där stavspetsen befinner sig längst bak. 

E. Toppläge spets – det läge i cykeln där stavspetsen befinner sig högst ovanför underlaget. 

 

Utöver dessa fem punkter användes även följande punkter för analysen av önskade variabler: 

M. Matta – läget för rullbandets matta. 

S. Det läge där skidans bindning befinner sig under cykeln. 

 

De variabler som undersöktes utifrån ovanstående punkter var följande: 

 

ABx. Beskriver avståndet i x-led mellan den punkt där stavspetsen är som längst fram och 

punkten för stavisättning. 

M 
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AMz. Beskriver avståndet i z-led mellan den punkt där stavspetsen är som längst fram och 

mattans position.   

BSx. Beskriver avståndet i x-led mellan punkten för stavisättning och punkten för skidans 

bindning. 

BSy. Beskriver avståndet i y-led mellan Punkten för stavisättning och punkten för skidans 

bindning. 

BCt. Beskriver stavspetsens rörelse mellan punkten för stavisättning och punkten för 

stavsläpp uttryckt i tid (s). 

BCl. Beskriver stavspetsens rörelse mellan punkten för stavisättning och punkten för 

stavsläpp uttryckt i längd (mm). 

CDx. Beskriver avståndet i x-led mellan punkten för stavsläpp och punkten för stavspetsens 

bakersta läge. 

DMz. Beskriver avståndet i z-led mellan punkten för stavspetsens bakersta läge och mattans 

position. 

EMz. Beskriver avståndet i z-led mellan punkten för stavspetsens högsta läge och mattans 

position. 

BBt. Beskriver stavspetsens rörelse från punkten för stavisättning till nästa stavisättning 

uttryckt i tid (s). 

CBt. Beskriver stavspetsens rörelse från punkten för stavsläpp till punkten för stavisättning 

uttryckt i tid (s). 

 

Från de femton sekunder långa samplingarna som samlades in under varje intervall plockades 

sedan slumpvis fem rörelsecykler (staktag) i följd ut. En rörelsecykel definierades som 

stavspetsens rörelse från punkt A via punkt B, C, D och E tillbaka till Punkt A.  

För att beräkna värdet hos de variabler som beskrivs ovan importerades all data från 

rörelseanalyserna till Excel. 

 

Stavspetsens position i rummet beräknades med hjälp av positionen hos stavens två nedersta 

markörer utifrån lagen om likformighet. Stavspetspositionerna (A-E) identifierades manuellt. 

Därefter beräknades de utvalda variablerna för analysen i Excel utifrån x-, y- och z-värdena 

respektive tidpunkterna för de aktuella stavspetspositionerna. 
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Statistiska analyser 
Resultaten av de statistiska analyserna presenteras som medelvärde ± standardavvikelse. 

Normalfördelningskriteriet kontrollerades genom användandet av Shapiro-Wilks test. För 

analys av potentiella skillnader mellan stavens rörelse beroende av olika stavspetsvikt och 

arbetsintensitet har en envägs ANOVA med upprepade mätningar (Oneway repeated 

measures ANOVA) använts. Om variablernas varianser skiljde sig åt användes Greenhouse-

Geisser-korrektion. Least significant difference som post hoc-test. De statistiska analyserna 

utfördes med hjälp av SPSS Statistics 23 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). 

Signifikansnivån α för samtliga statistiska analyser sattes till 0,05. 

 

 

 

Etiska överväganden 
När ett arbete av experimentell form involverar människor ska det enligt lag etikprövas. Detta 

för att säkerställa både säkerheten för undersökningsdeltagarna samt även forskningens 

kvalitet. All forskning ska i största möjliga mån se till att undersökningsdeltagarna inte far 

illa. Deltagarna ska informeras om syftet med forskningen, vilket som är forskningens 

övergripande mål, med vilka metoder forskningen kommer genomföras, vilka risker och 

följder som kan förekomma, vem som är forskningshuvudman, att deras deltagande är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Deltagarens informerade 

samtycke ska även dokumenteras
43

. 

 

Stor vikt har lagts vid att uppfylla de riktlinjer Vetenskapsrådet beskriver när det gäller 

samtycke (samtyckeskravet), information om undersökningen (informationskravet), 

användande av insamlade uppgifter (nyttjandekravet) samt konfidentialitet (det s.k. 

konfidentialitetskravet). 
44

 Att deltagarna fått ta del av informationsbrev gör att 

informationskravet uppfylls. Samtyckeskravet beaktas genom att det samtyckesformulär som 

de skrivit under. För att uppfylla kravet om konfidentialitet nämns inga försökspersoner vid 

namn i eller i samband med studien. Inga obehöriga har heller fått ta del av det insamlade 

materialet och personuppgifter. Insamlat material har enbart använts för forskningsändamål 

vilket gör att nyttjandekravet uppfyllts.  

                                                           
43 Hassmén, N. och Hassmén, P. Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm, SISU Idrottsböcker. 2008. 
44 Ibid. 
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Det finns alltid risk att exempelvis skada sig genom fall eller liknande när man åker 

rullskidor. Försökspersonerna i den här studien var dock vana vid att åka rullskidor samt att 

de bar en säkerhetssele som var kopplad till en nödbroms som stoppade bandet vid eventuellt 

fall.  

 

Studien är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.  
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Resultat 
 

Värdena för de undersökta variablerna för samtliga fyra kombinationer av 

stavspetsvikt/arbetsintensitet visas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Analys av stavspetsens rörelsecykel. 

 SLT SLL SHT SHL 

ABx (mm) 11,6 ± 2,1** 71,9 ± 41,9 12,0 ± 6,5 84,2 ± 60,4
§
 

AMz (mm) 3,1 ± 4,9** 49,0 ± 26,1 5,1 ± 5,7 58,1 ± 38,3
§§

 

BSx (mm) 364,2 ± 114,5* 305,3 ± 113,9 484,8 ± 213,4 330,2 ± 77,1
§
 

BSy (mm) 184,2 ± 19,8* 170,9 ± 18,7
#
 188,3 ± 29,9 182,5 ± 19,8 

BCt (s) 0,39 ± 0,03 0,38 ± 0,04
###

 0,34 ± 0,02
‡‡‡

 0,33 ± 0,03 

BCl (mm) 1937,4 ± 178,1 1859,7 ± 187,2 1933,1 ± 193,1 1908,6 ± 145,9 

CDx (mm) 134,6 ± 29,6*** 186,4 ± 50,4 118,2 ± 18,7
‡
 170,7 ± 31,7

§§§
 

DMz (mm) 317,4 ± 144,3*** 460,7 ± 198,2 296,0 ± 134,8 474,2 ± 168,5
§§§

 

EMz (mm) 598,1 ± 123,0** 755,3 ± 217,3
#
 680,0 ± 177,2

‡‡
 850,9 ± 212,0

§§
 

BBt (s) 1,21 ± 0,14 1,23 ± 0,14
###

 1,10 ± 0,12
‡‡

 1,12 ± 0,13 

CBt (s) 0,82 ± 0,11* 0,85 ± 0,11
##

 0,76 ± 0,10
‡
 0,79 ± 0,12 

Tabellvärdena är uttryckta som medelvärde ± standardavvikelse för respektive variabel och kombination av intensitet och 

stavspetsvikt. ABx, Avstånd mellan stavspetsens främsta läge (A) och stavspetsens isättning i mattan (B) i x-led; AMz, 

Avstånd mellan position A och mattan (M) i z-led; BSx, Avstånd mellan position B och rullskidans bindning (S) i x-led; 

BSy, Avstånd mellan position B och S i y-led; BCt, Tiden mellan position B och stavspetsens läge när den släpper från 

mattan (C); BCl, Avståndet mellan position B och C; CDx, Avstånd mellan C och stavspetsens position i bakersta läget 

(D) i x-led; DMz, Avstånd mellan position D och M i z-led; EMz, Avstånd mellan stavspetsens position i översta läget (E) 

och M i z-led; BBt, Tiden mellan B och nästföljande stavisättning; CBt, Tiden mellan C och nästföljande stavisättning; 

SLT, Stakning vid låg intensitet (18 km/h vid lutningen 2°) med tung stavspets; SLL, Stakning vid låg intensitet (18 km/h 

vid lutningen 2°) med lätt stavspets; SHT, Stakning vid hög intensitet (20 km/h vid lutningen 2°) med tung stavspets; 

SHL, Stakning vid hög intensitet (20 km/h vid lutningen 2°) med lätt stavspets. 

Statistiska skillnader har beräknats med hjälp av Oneway repeated measures ANOVA med Least significant difference 

som post hoc-test. Signifikanta skillnader mellan tung och lätt stavspets för olika arbetsintensiteter har uttrycks med * för 

skillnad mellan SLT och SLL och § för skillnad mellan SHT och SHL. Signifikanta skillnader mellan låg och hög 

arbetsintensitet för olika stavspetsvikter har uttrycks med # för skillnad mellan SLL och SHL och ‡ för skillnad mellan 

SLT och SHT. *, §, # och ‡ motsvarar P < 0,05; **, §§, ## och ‡‡ motsvarar P < 0,01; och ***, §§§, ### och ‡‡‡ motsvarar P < 

0,001.  

 

 

De statistiska analyserna visade tre av de analyserade variablerna (ABx, AMz och BSy) inte 

uppfyllde normalfördelningskriteriet varvid outliers (avvikande värden) plockades bort. 

Därefter upprepades normalfördelningstestet för att kontrollera att variablerna uppvisade en 

approximativ normalfördelning innan de statistiska analyserna genomfördes.  

 

En översikt avseende resultatet av de statistiska analyserna presenteras i Tabell 1. Nedan 

följer en mer detaljerad beskrivning av vilka skillnader som identifierats. 
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När det gäller avståndet mellan stavspetsens främsta läge och stavspetsens isättning i mattan i 

x-led (ABx), så påvisar ANOVA att det finns en signifikant effekt av stavspetsvikt och/eller 

arbetsintensitet (P = 0,0064). Förberedelsepunkten vid lätt stavspets ligger längre fram än för 

tung stavspets vid såväl låg arbetsintensitet (P = 0,0074) som hög arbetsintensitet (P =0,016). 

Ingen skillnad fanns mellan olika arbetsintensitet för varken lätt eller tung stavspets 

(båda P > 0,05). 

 

Vidare påvisar ANOVA att det i avståndet i z-led mellan stavspetsens främsta läge och 

mattans position (AMz) finns en signifikant effekt av stavspetsvikt och/eller arbetsintensitet 

(P = 0,0031). Förberedelsepunkten vid lätt stavspets befinner sig högre upp än vid tung 

stavspets vid såväl låg arbetsintensitet (P = 0,0025) som hög arbetsintensitet (P = 0,0074). 

Ingen skillnad fanns mellan olika arbetsintensitet varken för lätt eller tung stavspets (båda P 

> 0,05). 

 

De statistiska analyserna påvisar att det i avståndet i x-led mellan stavspetsens isättning i 

mattan och skidans bindning (BSx) finns en signifikant effekt av stavspetsvikt och/eller 

arbetsintensitet (P = 0,050). Punkten för stavspetsens isättning i mattan befinner sig längre 

fram vid tung stavspets vid såväl låg arbetsintensitet (P = 0,022) som hög arbetsintensitet (P = 

0,050). Ingen skillnad fanns mellan olika arbetsintensitet varken för lätt eller tung stavspets 

(båda P > 0,05). 

 

 När det gäller avståndet i y-led mellan stavspetsens isättning i mattan och skidans bindning 

(BSy) visar statistiken att det finns en signifikant effekt av stavspetsvikt och/eller 

arbetsintensitet (P = 0,037). Punkten för stavspetsens isättning i mattan befinner sig närmare 

skidans bindning i sidled vid lätt stavspets och låg arbetsintensitet (P = 0,023) än vid tung 

stavspets och låg arbetsintensitet. Vid hög arbetsintensitet fanns ingen skillnad mellan lätt och 

tung stavspets (P > 0,05). Ingen skillnad fanns mellan tung stavspets vid olika arbetsintensitet 

(P > 0,05) medan det vid lätt stavspets påvisades skillnad mellan låg och hög intensitet (P 

= 0,011). 

 

När det gäller tiden mellan stavspetsens isättning i mattan och när stavspetsen släpper från 

mattan (BCt) säger ANOVA att det finns en signifikant effekt av stavspetsvikt och/eller 
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arbetsintensitet (P = 0,0000000026). Vid låg arbetsintensitet finns ingen skillnad mellan tung 

och lätt stavspets (P > 0,05). Inte heller vid hög arbetsintensitet syns skillnad mellan tung och 

lätt stavspets (P > 0,05). För tung stavspets påvisas skillnad mellan låg och hög 

arbetsintensitet (P = 0,00082). Även för lätt stavspets uppvisas skillnad mellan låg och hög 

arbetsintensitet (P = 0,000015).  

 

Statistikanalysen påvisar att det inte finns någon signifikant effekt av stavspetsvikt och/eller 

arbetsintensitet (P > 0,05) i avståndet mellan stavspetsens isättning och punkten för när 

stavspetsen släpper från mattan (BCl). 

 

Gällande avståndet i x-led mellan stavspetsens släpp från mattan och den punkt där 

stavspetsen befinner sig som längst bak (CDx) påvisar analysen att det att det finns en 

signifikant effekt av stavspetsvikt och/eller arbetsintensitet (P = 0,00000017). Vid 

användande av lätt stavspets är punkten där stavspetsen befinner sig så långt bak som möjligt, 

längre bak jämfört med tung stavspets vid såväl låg (P = 0,00056) som hög arbetsintensitet (P 

= 0,000056). Med tung stavspets fanns en skillnad i avstånd mellan låg och hög 

arbetsintensitet (P = 0,039). Med lätt stavspets fanns ingen skillnad i avstånd mellan låg och 

hög arbetsintensitet (P > 0,05). 

 

Vidare påvisas att det i avståndet i z-led mellan punkten där stavspetsen befinner som längst 

bak och positionen för mattan (DMz) finns en signifikant effekt av stavspetsvikt och/eller 

arbetsintensitet (P = 0,0000025). Punkten där stavspetsen befinner som längst bak vid lätt 

stavspets ligger högre upp än för tung stavspets vid både låg arbetsintensitet (P = 0,000068) 

och hög arbetsintensitet (P = 0,00037). Ingen skillnad fanns mellan olika arbetsintensitet för 

varken lätt eller tung stavspets (båda P > 0,05). 

 

ANOVA-analysen påvisar att det i avståndet i z-led mellan punkten där stavspetsen befinner 

som högst upp och positionen för mattan (EMz) finns en signifikant effekt av stavspetsvikt 

och/eller arbetsintensitet (P = 0,0000090). Punkten där stavspetsen befinner som högst upp 

vid lätt stavspets ligger högre upp än för tung stavspets vid både låg arbetsintensitet (P = 

0,0034) och hög arbetsintensitet (P = 0,0016). Vid tung stavspets finns skillnad i höjd mellan 

låg och hög arbetsintensitet (P = 0,0089). Vid lätt stavspets finns också en skillnad i höjd 

mellan låg och hög arbetsintensitet (P = 0,049). 
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När det gäller tiden mellan två isättningar i mattan för stavspetsen (BBt) påvisas att det finns 

en signifikant effekt av stavspetsvikt och/eller arbetsintensitet (P = 0,0000035). Vid låg 

arbetsintensitet finns ingen signifikant skillnad i tid mellan lätt och tung stavspets (P > 0,05). 

Vid hög arbetsintensitet visas en skillnad i tid mellan lätt och tung stavspets (P = 0,00056).  

För tung stavspets är tiden mellan stavisättningarna längre vid låg arbetsintensitet än vid hög 

arbetsintensitet (P = 0,0025). Även för lätt stavspets är tiden mellan stavisättningarna längre 

vid låg arbetsintensitet än vid hög arbetsintensitet (P = 0,00056).  

 

Vidare kan man av ANOVA utläsa att det i tiden mellan stavspetsens släpp från mattan och 

nästföljande isättning mattan (CBt) finns en signifikant effekt av stavspetsvikt och/eller 

arbetsintensitet (P = 0,00038). Vid lätt stavspets är tiden mellan stavsläpp och stavisättning 

längre än för tung spets vid låg arbetsintensitet (P = 0,042). Vid hög arbetsintensitet uppvisas 

däremot ingen signifikant skillnad (P > 0,05). Vid tung stavspets uppvisas en signifikant 

skillnad i tid mellan låg och hög arbetsintensitet (P = 0,015). Vid lätt stavspets syns också en 

signifikant skillnad i tid mellan låg och hög arbetsintensitet (P = 0,0063).  
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Diskussion 

 
Resultatdiskussion  
Resultatet i denna studie redovisar hur två stavspetsar, med olika vikt, inverkar på 

stavspetsens rörelsemönster under rullskidåkning i olika åkhastigheter på rullband vid 

dubbelstakning. I tabell 1 kan man se de variabler som beskriver stavspetsens rörelsebana. För 

flera av variablerna uppvisas signifikanta skillnader i rörelsebanor mellan lätta och tunga 

stavspetsar och/eller olika arbetsintensitet. 

 

Variablerna ABx och AMz förklarar tillsammans den del av stavspetsens rörelsecykel som 

här kallas förberedelsefas. Hos dessa variabler kan man utläsa att det finns signifikanta 

skillnader mellan lätt och tung stavspets både vid låg och hög arbetsintensitet. Med lätt 

stavspets kommer spetsen i sitt främsta läge både högre upp från mattan och längre fram i 

förhållande till punkten för stavspetsens isättning än den gör i tungt utförande. Lätt stavspets 

uppvisar en tydlig förberedelsefas till skillnad från tung stavspets där förberedelsefasen i stort 

sett uteblir. Spetsen rör sig då istället direkt mot isättningen i mattan utan att föras uppåt och 

framåt. Detta gällde för både låg och hög arbetsintensitet. I studien av Stöggl 
45

 framgår att 

längden på förberedelsefasen har betydelse för hur snabbt försökspersonerna kan staka. Ju 

längre fas desto högre hastighet. Uppvisande av en förberedelsefas tycks alltså ha betydelse 

för åkhastigheten. Enligt detta resonemang kan man tolka det som att användande av lätt 

stavspets, oavsett arbetsintensitet, uppvisar likheter med det rörelsemönster som eftersträvas. 

Användande av tung stavspets gör det däremot inte. I dagens längdskidåkning används som 

tidigare nämnts i tränings- och tävlingssituationer så lätt utrustning som möjligt. Detta gäller 

även för stavspetsar. Större delen av tiden en elitskidåkare tränar skidor och rullskidor 

används alltså en lätt stavspets. Om tunga stavspetsar används i studier som syftar till att 

utföra analyser av specifika rörelsemönster för längdskidåkning borde detta därmed kunna ge 

en missvisande bild som kanske inte stämmer in med hur rörelsemönstret ser ut i verkligheten. 

I Stöggls studie
46

 används tunga stavspetsar men med en högre arbetsintensitet än i min 

studie. Hastigheten i den studien var 30 km/h medan högsta hastighet i min studie var 21 

km/h. I min studie uppvisas som tidigare nämnts i stort sett ingen förberedelsefas när tung 

stavspets användes vilket däremot uppvisades hos flera av försökspersonerna hos Stöggl. 

Detta skulle kunna bero på skillnaderna i val av arbetsintensitet mellan studierna. Även 

                                                           
45 Stöggl. 2011. 
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urvalet av försökspersoner kan ge skillnader mellan studierna då de åkare som uppvisade en 

tydlig förberedelsefas i Stöggls studie var sprintskidåkare av yttersta värdsklass. Sprintåkare 

på den nivån skulle kunna ha andra rörelsemönster än åkarna i min studie där ingen var enbart 

inriktad mot sprintskidåkning.   

 

Även avståndet mellan stavisättning och skidans bindning visar på skillnader för hur lätt- och 

tung stavspetts rörelsemönster påverkas vid olika arbetsintensiteter. Både vid låg och hög 

arbetsintensitet sattes den lätta stavspetsen i mattan närmare skidans bindning än den tunga. 

Detta blev särskilt tydligt vid hög arbetsintensitet. Med tanke på hur en kraft, beroende på hur 

stor den är och var den anbringas på en hävstång, har olika stort vridande moment
47

 är det 

logiskt att en skidstav med en tyngre spets kommer ha ett större vridande moment än en stav 

med lätt spets.  

 

Av resultaten kan man utläsa att det inte spelar någon roll om stavspetsen är lätt eller tung så 

länge den har kontakt med mattan. Även om stavisättningen sker olika långt fram är tiden och 

sträckan staven är i mattan i stort sett densamma för båda varianterna. Skillnaderna mellan de 

två spetsarna uppvisas istället i stavspetsens rörelsebana i luften. Hela rörelsecykeln från när 

stavspetsen släpper från mattan till när den sätts i mattan igen påverkas av vikten. En lätt 

stavspets rör sig både längre bak och högre upp i sin rörelsebana än en tung även om inte 

tiden mellan två stavisättningar skiljer sig särskilt mycket mellan de olika spetsarna.   

 

I studien av Nilsson 
48

framgår att rörelsecykeln för ett staktag var längre vid låg hastighet på 

rullbandet än vid hög hastighet. Man kan se samma mönster i min studie oavsett vikt på 

stavspetsen.  

 

Skillnaderna som uppvisas i stavspetsens rörelsemönster hos ovanstående variabler skulle 

möjligtvis kunna vara isolerade enbart till just stavspetsen men troligtvis går de att härleda 

även till försökspersonernas leder eller muskelaktivitet. En tanke utifrån detta resonemang 

kan vara att musklerna i samma rörelse, dubbelstakning, aktiveras olika beroende av vilken 

stavspets som används. En längdskidåkare som enbart tränar och tävlar med en lätt stavspets 

                                                           
47 Wirhed. 2009 
48 Nilsson, Johnny., Tinmark, Fredrik., Halvorsen, Kjartan. och Arndt, Anton. Kinematic, kinetic and 
electromyographic adaptation to speed and resistance in double poling cross country skiing. Eur J Appl Physiol, 
2013. 
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skulle därmed kunna få ett förändrat rörelsemönster med en tung stavspets. Om man 

genomför tester eller teknikanalyser med syftet att förbättra en åkares teknik kan dessa 

förändringar medföra att åkaren försöker lära in en teknik som inte är anpassad efter den 

utrustning som används på träning och tävling.  

 

Många skidåkare använder också rullbandet i träningssyfte. Även här skulle användande av en 

tung stavspets kunna medföra att ett annat rörelsemönster används än under tävling och 

träning utomhus. 

 

Klart är att det finns tydliga skillnader i stavspetsens rörelsemönster beroende på dess tyngd. 

Man kan dock fråga sig om dessa skillnader egentligen har någon betydelse i praktiken. Det 

skulle kunna vara så att åkarens rörelsemönster anpassar sig efter förutsättningarna och att 

skillnaderna som syns inte påverkar prestationen nämnvärt. Om så är fallet så spelar det 

kanske ingen roll att man inom forskning genomför tester med olika vikt på stavspetsarna. Då 

spelar det kanske inte heller någon roll att man inte alltid anger vilken stavspets som används. 

Om det däremot är av betydelse för prestationen eller rörelsemönstret vilken typ av stavspets 

som används borde det i forskningssammanhang vara viktigt att vara tydlig med vilken 

utrustning som används. Då man strävar efter hög reliabilitet och validitet borde även en så 

liten men ändå betydelsefull detalj som val av stavspets beaktas. För att ett test eller en 

rörelseanalys ska spegla verkligheten så bra som möjligt bör även testutrustningen likna 

verkligheten i största möjliga mån.  

 

Jag anser att denna studie svarar mot syftet och att jag har fått svar på frågeställningarna. 

 

 

Metoddiskussion 
När val av metod för en undersökning görs är det av vikt att fundera över validitet och 

reliabilitet. Genom att vara självkritisk och försöka se på val av metod på ett objektivt sätt kan 

man minska risken att få resultat som inte är tillförlitliga. Då det gäller den här 

undersökningens val av metod kan följande diskuteras gällande validitet och reliabilitet.  

 

Testutförandet standardiserades i så hög grad som möjligt för att upprepbarheten skulle bli så 

hög som möjligt. Total reliabilitet går inte att uppnå i ett test utan det kommer alltid skilja lite 



 

23 
 
 
 

mellan resultaten trots att ett standardiserat testutförande och den mest exakta mätutrustningen 

används. 
49

 Bland annat skulle exempelvis försökspersonernas humör och/eller fysiska 

uttröttning kunna spela in. Sådana detaljer är nästan omöjliga att styra över men man kan 

vidta vissa åtgärder. Inför varje test fick försökspersonerna fylla i ett formulär där de bland 

annat fick svara på frågor om hur de tränat och ätit dagarna innan testtillfället. Dessa uppgifter 

hjälper inte till under själva testet men de skulle kunna hjälpa till att ge en bild av vad ett 

eventuellt avvikande resultat kommer sig av. En försöksperson som tränat väldigt mycket 

inför testtillfällt och som sedan presterar dåligt under testet skulle kunna lyftas ur studien som 

bortfall exempelvis.  

 

Ytterligare en sak som eventuellt kan ha påverkat reliabiliteten för testet är åkarnas vana av att 

åka rullskidor på band. Ett av inklusionskriterierna för att få delta i studien var att ha åkt 

rullskidor på band tidigare. Alla Försökspersoner hade gjort detta men i olika grad. Vissa av 

dem använder åkning på rullband frekvent i sin träning medan andra enbart åker någon gång 

per år. Detta kan medföra att de mer ovana åkarna exempelvis åker och spänner sig och 

därmed eventuellt får en förändrad teknik.  

 

Även det faktum att försökspersonerna fick använda sina egna stavar under testerna är något 

som skulle kunna ses som en svaghet för studien. Då studien handlar om att se hur olika vikt 

längst ut på staven påverkar dess rörelsebana borde även stavens vikt och längd kunna spela 

in på resultatet. Resonemanget till varför deras egna stavar ändå valdes var att alla 

försökspersonerna använde någon av respektive stavmärkes toppmodell, vilka har relativt 

liknande vikt. Att åkarna fick ha sin egen valda längd på staven, rätt typ av handtag och en 

stav som de helt enkelt var vana att använda, kan även ses som en styrka då dessa borde ge en 

mer sann bild av rörelsemönstret än en stav som kanske inte haft samma egenskaper 

försökspersonerna var vana vid. Om man hade valt att alla skulle använda samma typ av stav 

är det möjligt att resultatet hade blivit något annorlunda. Även studiens upprepbarhet och 

därmed reliabilitet skulle kunna stärkas av användande av samma stav. När nu så inte är fallet 

hade det kanske varit bra att dokumentera vilka stavar som användes. Att den enskilde åkaren 

jämfördes mot sig själv med de olika stavspetsvikterna och arbetsintensiteterna gör dock att 

användandet av olika typer av stavar kanske inte spelar lika stor roll.   

 

                                                           
49 Tester och mätmetoder 
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Lika mycket som stavspetsarnas vikt skulle kunna påverka rörelsebanor och teknik för 

dubbelstakning skulle det faktum att testerna utfördes på rullskidor och inte vanliga skidor 

kunna spela in på utfallet av studien. Det rörelsemönster som används på rullskidor stämmer 

troligtvis inte helt överens med det rörelsemönster som används på vanliga skidor på snö. 

Vidare avspeglar inte rullbandet de variationer som kan finnas i en tränings – eller 

tävlingssituation med exempelvis olika yttre faktorer som påverkar åkaren. 

 

Valet av hastighet och lutning på bandet gjordes utifrån önskemål om att simulera en 

hastighet som motsvarade den som används under längre distanspass respektive en som 

motsvarade tävlingsfart på distanser över 15 km. Lutningen valdes dels för att kompensera för 

luftmotståndet som åkaren måste arbeta mot i vanliga fall men även för att efterlikna stakning 

på platt eller något kuperad mark. I efterhand hade det varit intressant att ha studerat även 

stakning vid högre hastigheter då andra studier gjort detta. 
50

 Man hade då kunnat jämföra 

studierna på ett annat sätt.  

 

Qualisys-systemet har använts för rörelseanalyser hos både längdskidåkare och skidutrustning 

vid ett flertal tillfällen. 
51

 
52

 
53

 I och med att det anses vara ”Golden standard” 
54

  för mätningar 

av de slag jag var ute efter och jag kunde få tillgång till den utrustningen samt hjälp av 

personal från företaget som ligger bakom systemet, valde jag att använda mig av det.  

  

När det gäller urvalet av testpersoner var det ett så kallat bekvämlighetsurval
55

 och bestod av 

manliga längdskidåkare som bor och tränar nära testcentret. Försökspersonerna är alla duktiga 

skidåkare men det finns en spridning i gruppen. Hade enbart åkare från yttersta eliten deltagit 

hade kanske resultaten sett annorlunda ut. Att gruppen hade spridning då det gäller åkförmåga 

kanske dock inte behöver vara dåligt då de på ett bättre sätt speglar ett verkligt tvärsnitt av hur 

aktiva elitåkare åker. Några kvinnliga längdskidåkare som presterat i linje med 

inklusionskriterierna för denna studie kunde inte delta eftersom bland annat lägerverksamhet 

ägde rum i samband med testerna. Om kvinnliga längdskidåkare hade kunnat delta i studien så 

hade underlaget för datainsamlingen blivit större och därmed hade studiens resultat om 

                                                           
50 Stöggl, 2011. 
51 Nilsson, 2007. 
52 Stöggl, 2011  
53 Stöggl. 2013  
54 Mahieu, 2007.  
55 Hasmén. 2008. 
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möjligt blivit tillförlitligare. Man hade då även kunnat se om det fanns några skillnader mellan 

manliga och kvinnliga åkare. 

 

Jag tycker att jag med den metod jag valt att använda kan sätta testresultaten i samband med 

det jag avsett att mäta. Det går att använda testresultaten till att dra riktiga och användbara 

slutsatser angående testet och därmed kan validiteten anses vara hög. 

 

Vidare forskning 
Det är tydligt att det finns skillnader i hur rörelsemönstret ser ut för olika tunga stavspetsar 

vid dubbelstakning i olika hastigheter. Ett nästa steg skulle kunna vara att försöka se om 

skillnaderna kan härledas till någon eller några av skidåkarens muskler eller leder. Detta 

skulle kunna göras genom ytterligare rörelseanalyser med hjälp av 3D-kameror och markörer 

som placeras på utvalda leder eller exempelvis med hjälp av EMG som mäter musklernas 

aktivitet. Ytterligare en sak skulle kunna vara att titta på olika deltekniker och se om 

skillnaderna uppvisas även vid dessa. Även en utökning av både antal och grupper när det 

gäller försökspersoner skulle kunna göras för att få ett säkrare resultat som skulle kunna 

generaliseras mer. Man skulle också kunna mäta maximalt syreupptag i samband med 

testutförandet för att på så sätt eventuellt kunna upptäcka om det finns några skillnader i hur 

mycket energi som går åt för att åka med respektive stavspets.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsatser  
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Tydliga skillnader mellan hur de två stavspetsarnas rörelsemönster ser ut vid rullskidåkning i 

olika arbetsinsatser hittades. I tävlingssammanhang används så lätt utrustning som möjligt 

inom elitlängdskidåkning. Den lätta stavspetsen i undersökningen överensstämmer mer med 

vikten hos den utrustning som används vid dessa aktiviteter än den tunga. Rörelsemönstret 

hos den lätta stavspetsen kan därmed även tänkas spegla rörelsemönstret vid skidåkning på 

snö bäst. När rörelseanalyser utförs borde detta tas i beaktning om målet är att efterlikna 

tävlingssituationen så mycket som möjligt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 

 

Forskningspersonsinformation 
1. Bakgrund och syfte 

Inom elitlängdskidåkning läggs stort fokus på att utveckla individens deltekniker för att få ett 

energieffektivare rörelsemönster, vilket i sin tur har potential att förbättra 

tävlingsprestationsförmågan. I detta sammanhang är det av stor vikt att bli medveten om hur 

rörelsemönstret vid olika deltekniker förändras med arbetsintensiteten. Ett sätt att 

medvetandegöra denna förändring är att genomföra en rörelseanalys där man objektivt kan 

utvärdera olika segmentvinklar och rörelsehastigheter. Denna kan sedan ligga till grund för 

fortsatt teknikträning. Syftet med studien är att undersöka utrustningens inverkan på 

rörelsemönstret vid olika åkhastigheter och i olika deltekniker. 

2. Förfrågan om deltagande 

I egenskap av längdskidåkare i nationell elit, tillfrågas du härmed om deltagande i studien 

med projekttiteln: Skidutrustningens inverkan på rörelsemönstret vid olika arbetsintensiteter 

inom längdskidåkning. 

3. Hur går studien till? 

Studiens första del bygger på att du åker rullskidor på rullband. Detta kommer utföras både 

som stakning och diagonalåkning och vid två olika hastigheter. Varje delteknik och hastighet 

kommer att åkas två gånger men med två olika typer av stavspetsar. Under testen analyseras 

dina rörelser med hjälp av ett rörelseanalyssystem (Qualisys). Den totala tidsåtgången för 

testerna beräknas vara 90 minuter. Inför varje analystillfälle kommer du ombes att fylla i en 

hälsodeklaration. 

4. Vilka är riskerna? 

Under rullskidtesterna kommer du att bära en säkerhetssele vilken, via en säkerhetslina, är 

kopplad till ett nödstopp för rullbandet. Detta minimerar risken för skador i samband med 

rullskidtester. 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av den Regionala etikprövningsnämnden i 

Uppsala. 

5. Finns det några fördelar? 

Deltagande i studien kan inte anses ge några fördelar ur ett prestationsperspektiv. Däremot 

kan testresultaten efter studiens genomförande ge värdefull information rörande ditt 

rörelsemönster vid olika deltekniker och åkhastigheter. 

6. Hantering av data och sekretess 

Samtliga analysdata kommer att kodas, så att testvärdena ej kan härledas till någon enskild 

studiedeltagare. Dina svar och dina resultat kommer alltså behandlas så att inte obehöriga kan 

ta del av dem. Personuppgiftsansvarig och ansvarig för kodnyckeln är Michail Tonkonogi. 

Enligt personuppgiftslagen, PuL, har du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga 

uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är 

Tomas Carlsson (adress och telefonnummer se nedan). 

7. Hur får jag information om studiens resultat? 

Efter studiens avslutande kommer du att få ta del av dina egna testresultat genom ett 

dokument där resultaten sammanställts. Dokumentet skickas till dig via post eller e-post efter 

önskemål. Resultatet av studien avses att publiceras i en vetenskaplig tidsskrift.  

8. Försäkring, ersättning 
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Inom ramen för studien gäller patientskadeförsäkring. 

 

 

9. Frivillighet 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. 

10. Ansvariga 

Huvudansvariga för studiens genomförande är Tomas Carlsson, Magnus Carlsson och Daniel 

Olsson. 

Namn : Tomas Carlsson Magnus Carlsson      Daniel Olsson 

E-post: tca@du.se mca@du.se               dan-eo@hotmail.com 

Mobil: 070-2333459 076-8022801             070-3286332 

Arb: 023-778484 023-778484 

 

 

Tomas Carlsson                 

Doktorand i idrottsfysiologi     

Falun den ?/? - 2014       

 

 

Magnus Carlsson 

Doktorand i idrottsfysiologi 

Falun den ?/? - 2014 

 

 

Daniel Olsson 

Studerande Idrottstränarprogrammet 



 

33 
 
 
 

Bilaga 2. 
 

Testprotokoll 
       

HERR A       

       

Tid Analystid Åkstil Hast (m/s) Lutn (°) Stavspets Stav 

00:00-01:00 00:30-00:45 Diagonal 13 4 Tung Rak 

01:00-02:00  Vila     

02:00-03:00 02:30-02:45 Diagonal 13 4 Lätt Rak 

03:00-04:00  Vila     

04:00-05:00 04:30-04:45 Diagonal 16 4 Lätt Rak 

05:00-07:00  Vila     

07:00-08:00 07:30-07:45 Diagonal 16 4 Tung Rak 

08:00-10:00  Vila     

10:00-11:00 10:30-10:45 Stakning 18 2 Lätt Rak 

11:00-12:00  Vila     

12:00-13:00 12:30-12:45 Stakning 18 2 Tung Rak 

13:00-14:00  Vila     

14:00-15:00 14:30-14:45 Stakning 21 2 Tung Rak 

15:00-17:00  Vila     

17:00-18:00 17:30-17:45 Stakning 21 2 Lätt Rak 

       

       

       

       

       

HERR B       

       

Tid Analystid Åkstil Hast (m/s) Lutn (°) Stavspets Stav 

00:00-01:00 00:30-00:45 Diagonal 13 4 Lätt Rak 

01:00-02:00  Vila     

02:00-03:00 02:30-02:45 Diagonal 13 4 Tung Rak 

03:00-04:00  Vila     

04:00-05:00 04:30-04:45 Diagonal 16 4 Tung Rak 

05:00-07:00  Vila     

07:00-08:00 07:30-07:45 Diagonal 16 4 Lätt Rak 

08:00-10:00  Vila     

10:00-11:00 10:30-10:45 Stakning 18 2 Tung Rak 

11:00-12:00  Vila     

12:00-13:00 12:30-12:45 Stakning 18 2 Lätt Rak 

13:00-14:00  Vila     

14:00-15:00 14:30-14:45 Stakning 21 2 Lätt Rak 

15:00-17:00  Vila     

17:00-18:00 17:30-17:45 Stakning 21 2 Tung Rak 

 
 

 

 

 


