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Abstrakt  

 

Introduktion: Sverige har sedan början av 1900-talet tillhört världseliten inom 

längdskidåkning och har under åren tagit 27 OS-guld. Enligt den senaste litteraturen har 

utvecklingen av skateteknik bland annat utgått från de ledvinklar som skapas i samband med 

skateskären. Där anges att ankelvinkelns dorsalflexion är viktig för att få den största kraften 

rakt ner i skidan. Trots att det har uttryckts i officiella skateteknikinstruktioner att skidåkare 

bör ha god ledrörlighet i ankelleden saknas idag forskning som styrker det. Syfte: Syftet med 

studien var att, genom en pilotstudie, studera betydelsen av ankelvinkels dorsalflexion vid 

skateskidåkning, långa jämfotahopp och diagonalhopp. Metod: Tio längdskidåkare (6 män 

och 4 kvinnor) vid ett idrottsgymnasium ingick i pilotstudien. Tester som genomfördes var 

mätning av maximal ankelvinkel, jämfotahopp och diagonalhopp, dessutom filmades 

ankelvinkel vid skateskidåkning. Skidåkarna rankades utifrån tävlingsresultat de två senaste 

säsongerna. Resultat: Signifikant samband framkom dels mellan hög ranking och stor vinkel 

vid skateskidåkning växel 3, samt mellan låg ranking och stor maximal ankelvinkel, hos de 

manliga deltagarna. Inga statistiska samband framkom hos de kvinnliga deltagarna. 

Konklusion: Det preliminära resultatet av pilotstudien antyder att det kan finnas ett samband 

mellan ankelvinkel och prestation vid skateskidåkning. Sammantaget motiverar detta framtida 

större studier med noggrannare mätmetoder och fler forskningspersoner. 

 

Nyckelord: Diagonalhopp, jämfotahopp, längdskidåkning, skateteknik. 

 



 

 

Abstract 

 

Introduction: Sweden has since the beginning of 1900 belonged to the world top among 

cross-country skiing and has 27 Olympic medals. Due to the latest literature, the development 

of the skatingtechnique has emanated from the angles that arise during skateskiing. Amongst 

that, the ankles dorsiflexion are important to get the largest force straight down into the ski. 

Even though it has been argued in official skatingtechniqueinstructions that skiers should 

have a large ankle ROM, there is no scientific literature to support that. Aim: The aim of this 

pilotstudy was to study the affect of the ankles ROM in skateskiing, five jump test and a 

diagonal jump test. Method: Ten cross-country skiers (6 men and 4 women) from an athlete 

gymnasium participated in this study. The tests included were measurements of maximal 

dorsiflexion, five jump test and diagonal jump. Also, recording of ankle angle during 

skateskiing was accomplished. The skiers were ranked after the last two racing seasons. 

Results: Significant correlation occurred between high ranking and large ankle angle at skiing 

gear 3 as well as between low ranking and large maximal ankle dorsiflexion, among the men. 

Among women no statistic correlation was found. Conclusion: The preliminary results of this 

pilot study shows that there may be a correlation between the ankle dorsiflexion and 

performance in skateskiing. Overall, this study support a future study including more exact 

measurements and a larger subject group. 

 

Keywords: Cross-country skiing, diagonal jump test, five jump test, skateingtechnique. 
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INTRODUKTION 

 

Längdskidåkning är en globalt utövad idrott, som av naturliga skäl har sitt starkaste fäste i de 

mer snösäkra nationerna, bland annat Europa, Amerika, delar av Oceanien och Asien. År 

2011 hade Internationella längdskidförbundet 110 medlemsländer (1). I Sverige har 

längdskidåkning en lång tradition som populär fritidssysselsättning och idrott. I januari 2011 

fanns det drygt 770 licensierade längdskidåkare i Sverige (2). Sverige har sedan början av 

1900-talet tillhört världseliten inom längdskidor och bland annat tagit 27 OS-guld varav tre 

togs vid de senaste olympiska spelen 2010 i Vancouver (3).   

 

Klassisk skidåkning är den ursprungliga tekniken inom sporten. Under de tre senaste 

decennierna har en ny åkstil, skateskidåkning, utvecklats till att ha blivit en kompletterande 

disciplin till den klassiska skidåkningen (4). I klassisk skidåkning har man alltid åkt med 

skidorna parallellt och strävat efter att få kroppstyngden på en skida i taget och på så sätt få 

fäste genom att trycka ner skidans fästzon i snön (5). Längdskidåkning, inklusive 

skateskidåkning, utvecklas kontinuerligt för att uppnå effektivare åkning. Viktiga faktorer för 

att bli en duktig skateskidåkare är bland annat att ha styrka i bål och ben, bra kondition samt 

god ledrörlighet för att erhålla en effektiv teknik (4).  

 

Enligt den senaste litteraturen har utvecklingen av skatetekniken bland annat utgått från de 

ledvinklar som skapas i samband med skateskären. Där ibland anges att höftledsvinkeln och 

ankelvinkelns dorsalflexion, vilket är den vinkel som menas vid benämning ankelvinkel i 

resten av studien, bör vara lika stora (6), och att ankelvinkeln är viktig för att få den största 

kraften rakt ner i skidan (7).  Inom klassisk skidåkning har ankelvinkeln inte lika stor 

betydelse som vid skateskidåkning då man vid klassisk stil åker med skidorna parallellt (5). 

 

Genom åren har fem växlar utvecklats inom skateskidåkningen (7). Växel ett används när det 

är riktigt brant och åkaren inte orkar åka på växel två. Åkaren jobbar hela tiden med motsatt 

arm och ben för att få en förflyttning uppåt. Växel två används i motlut. Till skillnad från 

växel ett väljs en så kallad hängsida. Det innebär att väljs höger sida som hängsida kommer 

höger stav sättas något högre upp i förhållande till vänster stav. Oftast används den sida 

åkaren känner sig mest bekväm med och benämns även som dominant sidan. Frånskjutet sker 

med båda benen där det är av betydelse att komma över bra på foten, dvs. hitta linjen där näsa, 
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knä och tå är i linje, och få till ett jämnt tryck med hela foten i frånskjutet från returskidan för 

att få bra flyt i åkningen. Ankelvinkeln är också viktig för att få tyngden rakt genom foten och 

på så sätt skapa mest kraft ner i skidan. Växel tre är den växel som används mest i dagens 

skateskidåkning. Det är den mest allsidiga då den används i platt terräng, slakmotor och hos 

de bästa skidåkarna används den även i brantare stigningar. Tekniken är symmetrisk, för varje 

skateskär sker ett stavtag med stavarna i samma höjd, dvs. här finns ingen hängsida. Direkt 

efter tyngdöverföringen och när kroppen nästan är i rak position på andra skidan sätts åter 

stavarna i och gör ett frånskjut, dvs. samma sak sker på båda benen. Viktigt är att samla benen 

inför varje frånskjut för att trycket ska komma från centrum av kroppen. Det är också viktigt 

att få till de ledvinklar i höft- och ankelled som tidigare nämndes för att få bra tryck och flyt i 

åkningen. Växel fyra liknar till viss del tvåans växel. Här sker stavtag på vartannat ben, men 

till skillnad från tvåans växel sätts stavarna i symmetriskt, här finns alltså ingen hängsida. 

Växeln används på platten och vid svagt utför. Även här är det viktigt att få till vinklarna och 

ha mycket kraft i returfrånskjutet för att bibehålla en hög hastighet. Växel fem är den växel 

som används när det lutar svagt utför och går för fort för att armarna ska kunna användas 

effektivt. Växeln påminner mycket om skridskoåkning där armarna antingen hålls längs 

sidorna eller arbetar med armpendling samtidigt som frånskjut med benen görs (7).  

 

Att starta ett skateskär med optimala förutsättningar innebär att skidåkaren har kroppen i hög 

utgångsposition och tyngdpunkten rakt över skidan, detta för att ha postural kontroll och 

möjlighet att utveckla kraft (8). Åkaren bör ha en relativt utsträckt höft och en rak överkropp 

men något framåtböjd för att ha en strävan framåt uppåt (6).  

 

Fotens ben är uppdelade i tre funktionella segment: fotrot, mellanfot och framfot/tår. Fotens 

rörelser är dorsalflexion, plantarflexion, supination och pronation samt små glidrörelser (9). 

Ankelleden består av talocruralleden. Det är en led mellan distala delen av tibia, fibula och 

talus. Talocruralleden är en gångjärnsled som hålls ihop av kapsel och ligament (10). Fotens 

uppbyggnad liknar en trekantskonstruktion vilket gör att den tål flera hundra kilos belastning 

(9). Ligamenten som stabiliserar talocruralleden delas in i tre grupper efter deras anatomiska 

position (11). De mediala och laterala ligamenten stabiliserar mellan mediala respektive 

laterala malleolen samt talus och calcaneus. De ligament som binder samman epifyserna har 

sitt ursprung och fäste på tibia och fibula (12). Dorsalflexionen utförs av musculus tibialis 

anterior och kroppens tyngdkraft och rörelsen sker runt axeln som går genom laterala 

melleolen och talus (10,13). Två viktiga biomekaniska faktorer som påverkar hur stor kraft en 
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muskel kan övervinna är dels momentarmen mellan muskelns kraftriktning och rörelseaxeln 

och dels muskelns längd-tensionsförhållande. Kraftutvecklingen vid ett skateskär sker bland 

annat med hjälp av vadmuskulaturen, m soleus och m gastrocnemius, som tillsammans 

plantarflekterar foten och därmed skapar ett frånskjut. Soleus och gastrocnemius fäster via 

acillessenan på tuber calcaneus. Denna fästpunkt tillåter en lång momentarm mellan muskelns 

kraftriktning och rörelseaxel, vilket medför ett stort kraftmoment vid aktivering av dessa 

muskler. Momentarmen för en muskels kraftriktning varierar vid olika ledvinklar (10). En 

studie har kommit fram till att den optimala vinkeln mellan längd- och tensionförhållande för 

män i gastrocnemius är ca 35 grader och i soleus ca 40 grader. För kvinnor gäller motsvarande 

ca 20 grader respektive ca 25 grader ((14). 

 

Trots att det har uttryckts i officiella instruktioner för skateteknik att skidåkare bör ha god 

ledrörlighet i ankelleden (6,7) saknas idag forskning som styrker det. Teoretiskt sett anser 

författarna att det verkar det rimligt, utifrån fotens anatomi och biomekanik, att anta att en 

ankelvinkel motsvarande ca 35 grader för män och ca 20 grader för kvinnor skulle möjliggöra 

en större kraftutveckling vid skateskär och därmed ge en effektivare skidåkning. Hopptester 

har i tidigare litteratur visat på samband mellan hoppförmåga och idrottsprestation. Bland 

annat har ett par studier visat på samband mellan höga och långa jämfotahopp samt 

sprintprestation i löpning (15,16). Hopptester i form av bland annat jämfotahopp är ofta 

använt av skidgymnasierna i Sverige. 

 

Eftersom det idag saknas vetenskapligt stöd för ankelvinkelns betydelse vid skateskidåkning 

fann författarna till detta examensarbete det angeläget att undersöka huruvida ankelvinkeln 

kan ha betydelse för prestationen vid skateskidåkning. Detta genom att utföra enklare 

mätningar av ankelvinkel och hopptest hos längdskidåkare.  
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SYFTE 

 

Syftet med studien var att, genom en pilotstudie, studera betydelsen av ankelvinkelns 

dorsalflexion vid skateskidåkning, långa jämfotahopp och diagonalhopp. 

 

Frågeställningar 

1. Finns det samband mellan ankelledens rörlighet och prestation vid jämfotahopp och 

diagonalhopp? 

2. Finns det samband mellan ankelvinkel och prestation vid skateskidåkning? 

 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Material, skidåkare 

Kontakt togs med ett idrottsgymnasium i Norrland. Samtliga längdskidåkare vid 

idrottsgymnasiet, 23 elever i åldrarna 16-20 år, tillfrågades om medverkan i studien vid en 

informationsträff. Vid informationsträffen lämnades både muntlig och skriftlig information 

(Bilaga 1) till de tillfrågade.  

 

Inklusionskriter var att forskningspersonen skulle vara aktiv längdskidåkare samt ha deltagit 

vid minst en skateskidtävling vid ett svenskt juniormästerskap eller vid en juniorcup under de 

senaste två säsongerna. Exklusionskriterier var sjukdom och/eller skada som kunde tänkas 

påverka de funktionella testerna eller skidåkningen på testdagen. 

 

Etiskt övervägande 

Projektet godkändes av Institutionen för Hälsovetenskaps etikråd vid Luleå Tekniska 

Universitet. Forskningspersonerna blev muntligt och skriftligt informerande om studiens syfte 

och de inkluderade testerna (Bilaga 1 och 2), vilka risker för skador och obehag som fanns, att 

all information och alla resultat kopplade till varje person är konfidentiellt och att det när som 

helst gick att avbryta utan att ange orsak. Underskrivna samtyckesformulär (Bilaga 3) om 

deltagande i studien samlades in före testernas start. 
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Metod  

Forskningspersonerna informerades om testernas upplägg och utföranden före starten av 

testerna. Testerna började med valfri uppvärmning i 10 min. Kroppsvikten mättes på alla 

deltagare med personvåg, Melissa 631-137. Deltagarnas kroppslängd angavs och noterades. I 

samband med vägningen fick deltagarna även en nummerlapp att sätta på benet för 

avidentifiering.  

 

Den maximala ankelvinkeln i dorsalflexion mättes genom att deltagaren satte upp ena foten på 

en stol, höjd 46,5 cm, och lutade sig så långt fram det gick utan att hälen lämnade underlaget. 

Ankelvinkeln mättes med en goniometer och vinkeln avrundades till närmaste 5 grader, vilket 

är i enlighet med undervisningen vid sjukgymanstutbildningen vid Luleå Tekniska 

Universitets. Endast den dominanta sidan mättes. 

 

Långa jämfotahopp utfördes enligt Haj-Sassi et al. (17). Testet utfördes med fem direkt 

efterföljande hopp. Vid start var tårna placerade bakom en linje och längden mättes från linjen 

till hälens nedslag efter sista hoppet. Försökspersonerna använde sina egna löparskor. Varje 

person hade 4 försök varav det längsta antogs. Hopplängden mättes i centimeter med ett 50 m 

långt måttband av glasfiberarmerad väv och centimeterskala. 

 

Diagonalhopptestet utfördes endast med det dominanta benet. Forskningspersonen stod på sitt 

dominanta ben med foten riktad rakt fram och utförde hoppet längs med en rak linje i 30 

graders vinkel i förhållande till startlinjen. Personen landade sedan på sitt icke dominanta ben. 

Tre försök gavs varav det längsta hoppet noterades. Hopplängden mättes i centimeter med 

samma måttband som ovan.  

 

Filmning av skateskidåkning på snö, där deltagarna använde egen utrustning, utfördes 

vinkelrätt mot forskningspersonernas dominanta sida. Kameran, Canon Legria HF200, var 

placerad ca 1,5 m från en punkt där personen passerade och var fokuserad på höft- och 

ankelled. Vid filmning av växel tre användes ett flackt motlut och varje person startade ca 50 

m från kameran för att hinna få upp en fart som ungefär motsvarade tävlingsfart. Varje person 

passerade kameran 3 gånger. Filmning av växel två gick till på samma sätt som växel tre. Men 

istället för ett flackt motlut användes en uppförsbacke.  
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Vid beräkning av den största ankelvinkeln vid de båda växlarna spelades filmen upp på en 

TV, Samsung LED 46”. Funktionen långsam uppspelning 1/8 användes och vid största vinkel 

pausades filmen och vinkeln mättes direkt mot skärmen med en goniometer. 

 

Ranking 

För att kunna jämföra prestation och ankelvinkel utformades ett enkelt poängsystem för att ge 

forskningspersonerna en rättvis ranking inom gruppen. Deras resultat från juniorcuper och 

svenska juniormästerskap översattes till poäng enligt följande system: 1:a = 100p, 2:a = 80p, 

3:a = 60p, 4:a = 50p, 5:a = 45p, 6:a = 40, 7:a 36p, 8: = 32p, 9:a 29p, 10:a = 26p, 11:a = 24p 

osv. till 15:e = 16p, 16:e = 15p osv. ner till 30:e plats. Övriga erhöll 0p. Om två personer 

hamnat på samma poäng rankades de efter deras bästa delresultat. Poängsystemet är 

detsamma som det FIS använder för beräkning av världscuppoäng (18). 

 

Statistik 

Kvinnor och män redovisas var för sig eftersom de ingår i separata rankingar och har delvis 

olika antropometriska (19) och fysiologiska förutsättningar. På grund av små grupper och att 

datat ej var normalfördelat redovisas medianvärden samt min och maxvärde. Deskriptiv data 

presenteras i tabeller och figurer. Icke-parametrisk korrelationsanalys (Spearman) användes 

för analys av eventuella samband mellan ankelvinkel och ranking, samband mellan prestation 

vid hopptest och ranking, och samband mellan max ankelvinkel och prestation vid hopptest. 

Statistiska analyser utfördes med SPSS 18.0 för Windows, P<0.05 ansågs vara signifikant. 
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RESULTAT 

 

Pilotstudie på skidåkare 

Tio (46,5%) av de 23 tillfrågade deltog i studien. 13 (53,5 %) föll bort på grund av skador 

och/eller sjukdom vid testtillfället. Av de tio deltagarna var sex män och fyra kvinnor. 

Medelåldern var 18,1 ± 1,0 för hela gruppen. Persondata för kvinnor och män presenteras i 

tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Största maximala ankelvinkeln hos kvinnorna mättes till 40 grader och hos männen till 45 

grader. Största ankelvinkel vid skidåkning växel 2 hos män och kvinnor var vardera 30 

grader. Vid skidåkning växel tre var männens och kvinnornas största ankelvinkel vardera 25 

grader. Endast en av deltagarna nyttjade sin maximala ankelvinkel vid skidåkning växel 2. 

Vid skidåkning växel 3 nyttjade ingen av deltagarna sin maximala ankelvinkel. 

 

Figur 1 och 2 visar scatterplots över eventuella samband mellan maximal ankelvinkel och 

prestation vid hopptest samt mellan ranking och hopptest, ankelvinkel vid skateskidåkning 

och maximal ankelvinkel, för män respektive kvinnor.  

  

Hos männen framkom statistiskt samband mellan bättre ranking och större ankelvinkel vid 

skidåkning växel 3, r = -0,93 (p < 0,05) samt mellan sämre ranking och större maximal 

ankelvinkel, r = 0,83 (p < 0,05) (figur 1). Inga signifikanta samband framkom hos kvinnorna.  

 

Tabell 1. Medianvärde (och max/min värde) över deltagarnas 

persondata. AV = ankelvinkel i dorsalflexion, JH = 

jämfotahopp, DH = diagonalhopp, gr = grader, vxl = växel. 
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Tendenser till samband framkom i tre grafer. Bland de kvinnliga deltagarna mellan ranking 

och ankelvinkel vid skidåkning växel 2, r = -0,74, samt mellan ranking och diagonalhopp,      

r = -0,8 (figur 2). Tendens till samband fanns också bland de manliga deltagarna mellan 

ranking och diagonalhopp, r = 0,46 (figur 1).  

 

Vid de övriga jämförelserna finns inga samband. 

 

Figur 1. Scatterplot över de manliga deltagarnas resultat. Figur 2. Scatterplot över de kvinnliga deltagarnas 

resultat. 
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DISKUSSION  

Syfte med studien var att studera ankelvinkelns betydelse vid skateskidåkning, långa 

jämfotahopp och diagonalhopp. Resultaten av testerna på längdskidåkare visade ett signifikant 

samband mellan hög ranking och stor ankelvinkel vid skateskidåkning på växel 3 hos män. 

Dessutom sågs hos män ett statistiskt samband mellan låg ranking och stor maximal 

ankelvinkel. Bland de kvinnliga deltagarna sågs inga signifikanta samband.  

 

Pilotstudie på skateskidåkare 

Ett signifikant samband sågs hos männen mellan hög ranking och stor ankelvinkel vid 

skidåkning växel 3. Detta resultat stöder den teori som fanns vid arbetets början. Det stöder 

även de teknikinstruktioner som ges i litteraturen (6). Utifrån fotens anatomi och biomekanik 

(9-13) samt kroppens strävan efter postural kontroll (10) anser författarna att det mest rimliga 

vore att åka med optimal ankelvinkel (14). Om momentarmen blir för lång eller för kort 

utvecklas inte lika stor kraft och därmed används inte muskelns maximala kapacitet (10). 

Genom att nyttja ovanstående vinklar och resonemang bör skateskidåkarens lättare få en 

gynnsam vinkel i höft- och knäled och på så sätt utnyttja kroppens tyngd vid frånskjutet och 

därmed få en effektivare skidåkning. Det är också till fördel för att få ut maximal kraft från 

överkroppen vid stavtag. 

 

Att det inte fanns något samband i kvinnornas grupp kan bero på att gruppen var mycket liten 

och att ankelvinkeln inte skiljde så mycket mellan deltagarna. Att det inte framkom något 

samband mellan ranking och ankelvinkel vid skidåkning växel 2 kan bero på att skidåkning 

vid växel 2 sker i uppförsbacke där skidåkaren på grund av backens lutning blir tvingad att 

använda en stor del av ankelvinkeln. Det gör också att det skiljer mindre inom gruppen och på 

grund av att gruppen är liten kan ett enda resultat ge ett stort utfall. 

 

Ett intressant men oväntat resultat som visade sig var ett signifikant samband mellan större 

maximal ankelvinkel och sämre ranking. Om man sätter det i relation till det samband som 

fanns mellan ranking och skidåkning vid växel 3 säger dem emot varandra. I den deskriptiva 

datan går dock att se att det inte är någon av de manliga skidåkarna som vid växel 3 använder 

sin maximala ankelvinkel, det vill säga att rörligheten i fotleden inte verkar vara en 
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begränsande faktor. Här ser det istället ut att vara den som tekniskt sett bäst utnyttjar sin 

ankelvinkel också är den med bäst ranking.  

 

Två studier (15,16) har visat att det finns samband mellan hopptester och sprintlöpning. Att 

det inte påvisades något samband mellan maximal ankelvinkel och ranking i förhållande till 

hopptesterna i denna studie kan dels bero på, som beskrevs ovan, att grupperna var små. Dels 

kan det också vara så att hopptester funktionellt sett är mer likt löpning än skateskidåkning. 

 

Pilotstudiens metodologiska styrkor och svagheter 

En kvantitativ studie gjordes med hjälp av dels enklare hopptester och mätningar och dels 

filmning av ankelvinkeln vid skateskidåkning. Två olika hopptester genomfördes där 

jämfotahopp utfördes enligt tidigare gjord studie vilket även var ett reliabelt test (17), medan 

diagonalhoppet utvecklades av författarna.  Eftersom ingen tidigare hade genomfört 

diagonalhoppstest utformades testet för att vara likt skateskidåkning och samtidigt så enkelt 

att utföra som möjligt. Reliabiliteten av diagonalhoppstestet är inte testat, men anses av 

författarna som god om testet utförs av någon som är van att genomföra tester och använda 

vinkelmätare för korrekt markering av hopplinje. Vad gäller validiteten är inte heller den 

testad, utan behöver studeras i en egen studie.  

 

Vid hopptester och skidåkning använde deltagarna egen utrustning. För hopptesterna kan 

skorna ha haft viss inverkan beroende på kvaliteten och åldern på skon. Författarna tror dock 

inte att resultatet hade blivit annorlunda om alla forskningspersoner hade använt nya skor av 

samma märke och modell. Detta eftersom löpning är en stor del av skidåkarnas träning och 

därmed har skor av hög kvalitet. Att deltagarna använde egen utrustning vid skidåkningen tror 

författarna inte påverkade resultatet eftersom pjäxorna är uppbyggda på i stort sett samma 

sätt. 

 

Mätning av den maximala ankelvinkeln gjordes enligt gängse sjukgymnastiska metoder för 

mätning av aktiv maximal ankelvinkel. Eftersom alla mätningar, inklusive mätningarna från 

analysen av skidåkningsfilmningen, avrundades till närmaste fem grader innebär det att 

mätningarna är relativt oprecisa. Ytterligare en faktor är att forskningspersonen hade pjäxan 

på foten när mätningen av ankelvinkeln vid skateskidåkning utfördes vilket kan ha gjort att 

rörelsecentrum mättes olika mellan åkarna. Det i kombination med att studiens grupper var 

små innebär det att resultatet av pilotstudien kan ha påverkats både negativt och positivt. 
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Ett av inklusionskriterierna var att ha deltagit vid minst en juniorcup eller svenskt 

juniormästerskap de två senaste säsongerna. Eftersom några av deltagarna endast hade 

deltagit vid en tävling kan deras aktuella dagsform vid tävlingen ha påverkat prestationen och 

därmed rankingen. En säkrare ranking hade kunnat göras om deltagarna hade genomfört fler 

tävlingar. 

 

På grund av de små grupperna, framför allt den kvinnliga gruppen, blev det dålig power för de 

statistiska analyserna och en ökad risk för typ 2 fel, det vill säga ökad risk för att vi antagit H0 

fast det egentligen är felaktigt på grund av att vi har för liten datamängd (20). H0 innebär att 

en större rörlighet i ankelleden skulle medföra effektivare skidåkning och bättre prestation 

jämfört med mothypotesen H1, att ankelvinkeln inte har någon betydelse för skateskidåkning. 

 

Denna studie ligger till grund för fortsatta studier inom ämnet. Genom att utföra en större 

studie, och därmed få större kunskap om ankelvinkelns betydelse, med ett större urval och 

exaktare mätningar av ankelvinkeln samt filmningen, skulle en ytterligare utveckling 

avseende effektiviteten av skidåkningen göras möjlig. Mätning av muskelstyrka skulle också 

kunna ingå i en större studie för att eventuellt avskriva styrka som en faktor till prestation. Ur 

ett sjukgymnastiskt perspektiv skulle arbetsområdet gentemot längdskidåkare utvecklas till att 

även innebära en viktig del om ankelledens range of motion. 

 

Etiska aspekter 

Ur etisk synpunkt hade mätningarna och filmningarna kunnat göras med en deltagare åt 

gången för att ingen annan skulle få reda på resultatet. Dock innebar inte mätningarna någon 

egentligt främmande eller känslig situation för någon av deltagarna då de årligen genomför 

liknande tester tillsammans. Eftersom de tester som genomfördes var årligen återkommande 

minskade skaderisken då deltagarna var vana att utföra testerna i jämförelse med om 

deltagarna inte hade varit vana vid testerna. 
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KONKLUSION 

 

Det preliminära resultatet av denna pilotstudie antyder att det kan finnas ett samband mellan 

ankelvinkel och prestation vid skateskidåkning, åtminstone för ankelvinkel vid växel 3 hos 

män. Detta ger stöd åt att genomföra en större studie som inkluderar fler forskningspersoner 

och mer exakta mätmetoder. 
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Bilaga 1 

Information och förfrågan om medverkan i examensprojekt   

 

Syftet med studien är att undersöka om ankelvinkeln har betydelse för skatetekniken. Genom 

studien hoppas vi få fram resultat som kan bidra till förbättrad teknikträning och på sikt 

effektivare skateskidåkning och ökad prestationsförmåga. 

 

Genom kontakt med tränarna vid skidlinjen i Älvsbyn har vi fått kontaktuppgifter i form av 

namn, adress och telefonnummer till alla skidåkare antagna vid Älvsbyns skidlinje under 

vårterminen 2011. 

 

Att medverka i studien innebär att Du blir filmad vid åkning samt utför tre funktionella test; 

huksittande, långa jämfotahopp samt diagonalhopp. Vi beräknar att filmningen och testerna 

kommer att ta ca 1 timme totalt. 

 

Allt medverkande sker frivilligt och medverkan kan avbrytas närsomhelst utan att ange skäl 

till avhoppet. Eventuellt avhopp kommer inte påverka Dina fortsatta studier vid Älvsbyns 

skidlinje. 

 

Alla personuppgifter och testdata kommer att behandlas så att endast testledarna och 

projekthandledaren har tillgång till materialet. I rapporten kommer namn bytas ut mot siffror 

och filmning sker endast av benen för att inte testresultat ska kunna kopplas ihop med 

personen. 

 

Eventuella risker och obehag som kan uppstå är träningsvärk dagen efter samt andra 

relaterade olyckor i samband med eventuella fall. De funktionella testerna och skidåkningen 

görs efter uppvärmning för att minimera risken för skador. 

 

Studien kommer att publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida, 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html, i juni 2011. 

 

Vid eventuella frågor om studien eller deltagandet, vänligen kontakta någon av nedanstående. 

 

Erika Blom, Sjukgymnaststuderande, LTU Malin Redlig, Sjukgymnaststuderande, LTU 

Examensarbete i sjukgymnastik, 15 hp Examensarbete i sjukgymnastik, 15 hp 

Kvartsstigen 41 Margaretagatan 8C 

977 53 Luleå 961 35 Boden 

073-818 06 41 073-612 68 90 

eriblo-8@student.ltu.se malred-7@student.ltu.se  

 

 

--------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

 

Handledare: 

Ulrik Röijezon, Universitetslektor, LTU 

0920-49 10 00 (vx) 

ulrik.roijezon@ltu.se  

 

 

------------------------------------------ 
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Bilaga 2 

Protokoll 

 

 

Namn  

Avidentifieringsnummer  

Ålder  

Längd (cm)  

Vikt (kg)  

Ankelvinkel växel 2 

(grader) 

 

Ankelvinkel växel 3 

(grader) 

 

Maximal ankelvinkel 

(grader) 

 

Jämfotahopp (cm)  

Diagonalhopp (cm)  

 



 

 

Bilaga 3 

Samtyckesformulär      

 

”Ja, jag har muntligt och skriftligt blivit informerad om studiens syfte, vad som förväntas av 

mig och samtycker härtill att delta i studien. Jag är också medveten om att deltagande sker på 

egen risk.” 

 

 

 

 

-----------------------------------------  --------------------------------------------- 

Underskrift, forskningsperson  Underskrift, målsman 

 

 

 

-----------------------------------------  --------------------------------------------- 

Namnförtydligande, forskningsperson  Namnförtydligande, målsman 

 

 


