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Abstrakt 

Terränglöpning sker på varierande underlag med stora höjdskillnader, utmanande miljöer och 

ställer höga krav på utövaren. Ökat excentriskt arbetet i nedre extremitet vid utförslöpning har 

kopplats till mer skador och värk. Få tidigare studier har gjorts på utförslöpning brantare än -

12º lutning. Syftet med studien var att jämföra muskelaktiviteten i nedre extremitet och bål 

vid brantare utförslöpning och användning av olika skor. Syftet var också att undersöka 

deltagarnas upplevelser under testet. Metod: Fyra kvinnor deltog, tillfrågade med bakgrund 

av erfarenhet inom terränglöpning (ålder 36 ±3,6 år, vikt 63 ±3,7 kg, längd 170 ±1,7 cm). 

Studien utfördes på en ramp där deltagarna sprang två gånger per lutning och skomodell. 

Muskelaktivitet mättes med elektromyografi (EMG) för nedre extremitet och bål. EMG-

amplituden beräknades med root mean square (RMS) och medelvärde och standardavvikelse 

presentades för respektive lutning och sko. Ett frågeformulär skapades för att undersöka 

deltagarnas upplevelser av testen. Resultat: Framsida lår och ryggsträckarmuskulaturen 

visade ökad aktivitet från 0º till - 20º och - 26º samt ännu högre vid - 32º lutning. 

Magmuskulaturen visade ökad aktivitet från 0º till övriga lutningar. Ingen skillnad mellan 

skor noterades, utom ökad aktivitet i magmuskulaturen vid löpning med Inov8 jämfört med 

Salomon, vilket var den sko som deltagarna upplevde hade bäst grepp mot underlaget. 

Konklusion: Brant utförslöpning visade ökad muskelaktivitet i främst framsida lår och 

bålmuskulatur. På grund av få mätningar gjordes ingen signifikansanalys. Resultaten från 

denna pilotstudie är endast preliminära indikationer, större studier med fler deltagare och 

testförsök behövs. De subjektiva upplevelserna från deltagarna var generellt positiva och 

utgör viktig information vid framtida studier.   

Nyckelord: EMG, lutning, löparskor, muskelaktivitet, utförslöpning. 

 

  



3 
 

Innehållsförteckning 

Abstrakt                        2 

Bakgrund                        4 

Syfte                                              7 

Metod                                              7 

 Studiedesign                       7 

 Studiekontext                       7 

 Deltagare                      7 

 Material                        8 

 Mätmetoder                     10 

 Procedur                                      10 

 Beräkning av resultatvariabler                    12 

 Dataanalys                      12 

 Etiska överväganden                      13 

Resultat                                            14 

 Lutning                      14 

 Skomodell                     15 

 Upplevelse av test                                           17 

Diskussion                      20 

 Metoddiskussion                     20 

 Resultatdiskussion                     23 

Klinisk reflektion                     27 

Konklusion                     28 

Referenser                      29 

Bilaga 1 – Modifierad Nordic Muskuloskeletal Questionnarie 

Bilaga 2 – Frågeformulär – Upplevelse av test 

Bilaga 3 – Informationsbrev till deltagare 

Bilaga 4 – Samtyckesformulär deltagare  



4 
 

Bakgrund 

Intresset för ultraterränglöpning har ökat över hela världen de senaste 20 åren, främst bland 

kvinnor och seniorer över 35 år (Scheer, 2019). Över 1 042 156 personer deltog i ultramaraton 

världen över mellan år 2000 och 2017, ultramaraton definieras som lopp över 42,195 km och 

sker ofta i utmanande miljöer (Scheer, 2019). Löptävlingar inom terränglöpning kan inkludera 

en stor variation från ultraterränglopp på över 80 kilometer till kortare distanser på några få 

kilometer (International trailrunning association, Uå).  Enligt International Trail Running 

Association utövas terränglöpning på olika naturliga underlag med en minimal förekomst av 

cementerad eller asfalterad väg (inte mer än 20 % av sträckan). Terränglöpning sker på berg, i 

öknar eller skogar, i oregelbunden terräng och ofta med stora höjdförändringar.  

Trots det ökande intresset för terränglöpning saknas kartläggningar över vilka anatomiska 

områden som är mest utsatta samt vilka som är de största riskfaktorerna (Malliaropoulos, 

Mertyri & Tsaklis, 2015). I en studie av Francis et al. (2018) undersöktes förekomsten av 

skador vid traditionell löpning, dvs. inte terränglöpning, den visade att knät är mest drabbat 

(28 %), följt av ankel/fot (26 %) och underben (16 %). Höft och lår stod för 14 % och 

resterande 15 % var av oklar lokalisation, övre extremitet eller sjukdom. De mest 

förekommande patologierna var patellofemoralt smärtsyndrom, achilles tendinopati, 

benhinneinflammation, plantar fasciit (hälsporre) och iliotibialbandssyndrom (löparknä). I en 

enkätstudie på 40 ultraterränglöpare rapporterade 90 % av studiens deltagare att de drabbats 

av minst en löparrelaterade skada, varav 82,2 % var överansträngningsrelaterade. Mest 

inrapporterade anatomiskt område för skador var ländryggen (42,5 %) tätt följt av knäskador 

(40 %) (Malliaropoulos et al, 2015). En förklaring till den höga prevalensen av 

ländryggsbesvär kan vara att ryggen flekteras vid löpning uppför vilket också förkortar 

hamstingsmuskulaturen (Malliaropoulos et al, 2015).  

Terränglöpare anpassar sig till olika lutningar och yt-förhållanden, de måste ofta hantera upp- 

och nedförsbackar och därför är biomekanisk anpassning avgörande för att kontrollera 

kroppen på ett effektivt och säkert sätt (Telhan, Franz & Dicharry, 2010). Bland terränglöpare 

finns det ett allmänt samförstånd att färdighet vid utförslöpning kan vara avgörande. Att 

minska påfrestningen på nedre extremitet under utförslöpning kan ge en bättre 

prestationsförmåga vid efterföljande plan sträcka eller uppförsbackar (Giandolini, Horvais & 

Rossi, 2016). Kroppen utsätts för mycket högre stötkraft vid utförslöpning än vid plan 

löpning. Enligt Gottschall et al (2004) ökar stötkraften med 54 % redan vid - 9º, det antyder 
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att sannolikheten för muskuloskeletala skador ökar vid utförslöpning. Det krävs större 

excentriskt arbete av knäextensorer och fotledens dorsalflexorer för att minska hastigheten 

och behålla balansen vid utförslöpning. Det har föreslagits att det ökade excentriska arbetet i 

nedre extremitet vid utförslöpning kan leda till mer muskelvärk och muskelskador, vilket 

skulle kunna leda till framtida löprelaterade skador (Eston, Mockleborough & Baltzopoulos, 

1995).  

Giandolini et al (2015) utförde en studie på terränglöpare och efterliknade ett terränglopp för 

att få med naturliga förändringarna i lutning och underlag i sina mätningar, deltagarna fick 

samma skomodell för lika förutsättningar. Studien visade att den neuromuskulära utmattning 

som uppmättes efteråt var direkt relaterad till muskelaktivitet vid utförslöpning. Mätningar 

gjordes med elektromyografi (EMG) av muskulaturen på framsida lår (vastus lateralis) och 

visade en minskning på ca 16 % av M-wave amplituden, vilket tolkades som ett mått på den 

neuromuskulära tröttheten.   

Under bromsningsfasen ökar knä- och höftbelastning som ett resultat av ökad extension av 

leden, ökad ROM (range of motion). Ökad ROM leder till en ökad kraftabsorption i leden och 

ökad stötkraft (Vernillo, Giandolini & Edwards, 2017). Park et al. (2018) visade att knäledens 

ROM ökade med 17 % vid – 6º lutning och 29 % vid - 9º lutning. Ökad extension av knä- och 

höftled vid fotnedsättning kan sätta kroppen i en mer utsatt position vid utförslöpning i 

förhållande till löpning på plant underlag. Vid utförslöpning påverkas kroppen av signifikant 

skilda krafter i jämförelse med uppförs- och plan löpning. Dessa krafter är troligtvis 

bidragande till flera löpningsrelaterade skador, som patellofemoralt smärtsyndrom och 

stressfrakturer (Wells, Dickin & Popp, 2018).  

Vid löpning utsätts kroppens posturala kontroll för krafter som kräver god balans. Postural 

kontroll är ett samspel mellan stabilitet och orientering av kroppens position, att kontrollera 

tyngdpunkten i förhållande till understödet samt kroppens segment i förhållande till sig själv 

och miljön. Postural kontroll beror på individen, aktiviteten och miljön (Shumway-Cook & 

Woollacott, 2016). Vid terränglöpning är miljön skiftande och så även underlaget. Varierande 

stöd från underlaget påverkar reglering av muskler och de krafter som behövs för att behålla 

den posturala kontrollen (Shumway-Cook et al, 2016). Det finns ett stort utbud av 

terränglöparskor som skiljer sig ibland annat vad gäller greppet mot underlaget. Ett bra grepp 

innebär en hög friktionskoefficient som beror på både skon och underlaget och är specifik 

mellan dem. Sulans design, utformning och material har alltså en betydelse tillsammans med 
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underlaget (Lindahl & Karlsson, 2019). Det är därför rimligt att anta att olika skor med olika 

sulor och grepp kan påverka muskelaktiviteten i ben- och bålmuskulatur. 

Enligt E. Forsberg (personlig kommunikation, 13 sep 2019), professionell löpare, sker extrem 

utförslöpning inom internationella tävlingsformen Downhill skyrace i ca - 35º till - 43º 

lutning. De flesta studier utförda på utförslöpning har gjorts på relativt låga lutningar, inte 

brantare än ca - 9º till - 12º lutning. Avsaknaden av forskning gör det intressant att undersöka 

muskelaktiviteten i nedre extremitet och bålmuskulatur vid brantare utförslöpning. Aktiviteten 

i muskulaturen kan antas öka vid ökad utförslutning, variera mellan olika muskelgrupper och 

skiftar beroende på greppet mellan skon och underlaget. Fysioterapeuters arbete är baserat på 

vetenskaplig grund och inkluderar utformning av individuellt anpassad träning för personer 

med bland annat skador från rörelseapparaten (Fysioterapeuterna, 2015). Kunskap om 

löpningens påverkan och riskfaktorer är viktigt för kliniskt arbetande fysioterapeuter gällande 

både skadeprevention och behandlingsstrategier. Resultatet från den här pilotstudien förväntas 

kunna ge initiala indikatorer genom mer kunskap om belastningen vid utförslöpning, kunna 

belysa riskfaktorer och för vägledning till framtida större studier.  
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Syfte 

Syftet med studien var att jämföra muskelaktiviteten i nedre extremitet och bål vid brantare 

utförslöpning och användning av olika skor. Syftet var också att undersöka deltagarnas 

upplevelser under testet.  

Frågeställningar:  

1. Hur förändras muskelaktiviteten i nedre extremitet och bål vid - 20º, - 26º och - 32º 

utförslöpning i jämförelse med löpning på plant underlag? 

2. Förändras muskelaktiviteten i nedre extremitet och bål vid användning av två olika 

skor med skilda yttersulor? 

3. Hur upplevs genomförandet av testet för deltagarna? 

 

Metod 

Studiedesign 

För att besvara studiens syfte utfördes en empirisk experimentell pilotstudie med en 

kvantitativ och en kvalitativ ansats. Studien var en strukturerad observationsstudie.  

 

Studiekontext  

Pilotstudien genomfördes inom ett större projekt kring utveckling av mätmetodik för testning 

av löpskor. I samband med EMG-mätningarna mättes även några andra aspekter av 

rörelsebeteende vid löpningen som inte presenteras i detta arbete men kommer analyseras och 

ingå i framtida studier. 

 

Deltagare 

Studien inkluderade fyra kvinnliga deltagare (medelvärde ålder 36 ±3,6 år, vikt 63 ±3,7 kg, 

längd 170 ±1,7 cm). En deltagare hade haft besvär från nacke, rygg, fot och skuldra den 

senaste veckan enligt Modifierat Nordic Muskuloskeletal Questionnarie (se bilaga 1) men 

upplevde inte några besvär under testets utförande enligt Frågeformulär – Upplevelse av test 

(se bilaga 2).  

Deltagarna rekryterades genom personliga kontakter. De tillfrågades eftersom de hade en 

bakgrund med erfarenhet från terränglöpning. Då utformningen av testet inte kunde 

säkerställa samma hastighet vid upprepade försök var deras erfarenhet av löpning av 
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betydelse för standardisering. Rutinerade deltagare möjliggjorde större precision att kunna 

efterlikna samma hastighet mellan olika försök. Tre av deltagarna hade genomgått utbildning i 

löpteknik via RunAcademy (RunAcademy, uå).  

Inklusionskriterier: Minst fyra års erfarenhet inom terränglöpning och särskild förståelse om 

löpteknik för att kunna återupprepa en serie av utförslöp. Erfarenhet av tävling inom 

terränglöpning. Ålder mellan 18-45 år. Exklusionkriterier: Sjukdom. Skador som påverkar 

löpsteget.  

 

Material  

Löpramp  

En ramp byggdes av två limträbalkar på 6000 mm med en profil på 70 x 500 mm. Fyra 

stycken plywoodskivor 2500 x 1200 x 18 mm placerades i dubbla lager med en överlappning 

på 100 mm. Huvuddelen var 5000 mm lång, 1200 mm bred och 36 mm tjock. Åtta stycken 

gångjärn längst ner fäste till den nedre delen. Den nedre delen var 1760 mm lång men samma 

bredd och tjocklek som den övre, denna del var i kontakt golvet. Mittdelen av rampen var 

klädd i 500 mm breda plattor av gnejs med en tjocklek på ca 25mm (Lindahl & Karlsson, 

2019). Start-platån utgjordes av ytan på en lyftramp på 1350x800 mm. Materialvalet utgjorde 

minsta möjliga inslag av metall för att inte föranleda störningar i de elektroniska mätningarna. 

Rampen flankerades av en 1080 mm hög avgränsning i form av en vinylduk kombinerad med 

skyddsnät fäst med vajer som säkerhetsåtgärd mot fall av rampen samt sikthinder tillsammans 

med blomkrukor och grästuvor med syfte att skapa trygghet. För att efterlikna utförslöpning i 

terräng återskapades enligt U. Stenman (personlig kommunikation, 16 sep 2019) en eroderad 

ytstruktur liknande naturliga berghällar, för att imitera naturliga förhållanden för 

skoyttersulans grepp och friktion. Hänsyn togs till rådande geografiska förhållanden inom 

området Skandinavien, där extrema terränglöptävlingar arrangeras. Geolog T. Bauer, 

Biträdande professor Luleå Tekniska Universitet inom Geovetenskap och miljöteknik, 

rekommenderade en särskild utvald gnejs som representativ löpyta på testrampen. En 

natureroderad ytstruktur efterliknades med så kallad flamning, en särskild bearbetningsmetod 

utvecklad av S-E. Bryggman, specialist på bearbetning av sten och mineral på Granitti 

Natursten AB.  
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Bild 1: Testramp            Bild 2: Plattor av gnejs.  

 

Löparskor  

Två skomodeller användes; Inov8 Terra Ultra 260 (Inov8, Storbritannien) och Salomon S/lab 

sense 7 (Salomon, Frankrike). Båda är konstruerade för terränglöpning med olika typer av 

yttersulor och grepp. Inov8 Terra Ultra 260 har en yttersula av grafen som tillverkats för att ge 

ett extra bra grepp (Inov8, u.å). Salomon S/lab sense 7 har en yttersula av Contagrip® MA, 

som ska ge tillförlitlighet på en stor variation av ytor; våta, torra, hårda eller lösa (Salomon, 

u.å). Deltagarna fick springa i båda skomodellerna i sin respektive storlek.  

 

 

Bild 3: Inov8 Terra Ultra 260         Bild 4: Salomon S/lab sense 7 
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Mätmetoder 

Yt-EMG 

För mätning av muskelaktivitet användes yt-EMG då deltagarna sprang ned för testrampen. 

Yt-EMG samlar upp elektriska signaler vid muskelkontraktioner (Chowdhury, Reaz & Ali, 

2013). Ett trådlöst EMG-system, Noraxon mini-DTS (Noraxon, USA) med åtta kanaler 

användes. Yt-EMG har hög validitet- och reliabilitet enligt i en studie på den neuromuskulära 

responsen hos olika magmuskler (Marshall & Murphy, 2003) och vid mätning av nedre 

extremitet (Mitchell, Yarossi & Pierce, 2015).  

 

Frågeformulär – Upplevelse av test  

Ett frågeformulär skapades med syfte att undersöka deltagarnas upplevelser och eventuella 

fysiska och psykiska påverkningar vid testets utförande (se bilaga 2).  

 

Modifierat Nordic Muskuloskeletal Questionnarie  

Deltagarna fick fylla i frågeformuläret gällande besvär från rörelseorganen under de senaste 

12 månaderna samt senaste sju dagarna (se bilaga 1).  

 

Mätningarna som utfördes men inte analyserades i den här studien var sulor med 

trycksensorer (Medilogic, Tyskland) för att mäta fötternas belastning och tröghetssensorer 

(intertial measurement units, IMU) myoMotion Research PRO IMU (Noraxon, USA) för 

undersökning av kroppens rörelse i 3D. För dessa mätningar användes två sulor, en för 

vardera fot, samt sammanlagt 16 IMU-sensorer placerade på huvud, bål och bilateralt på 

armar, händer, ben och fötter. 

 

Procedur 

Förberedelser gjordes i form av hudpreparering av de hudområden där EMG-elektroderna 

placerades, kroppsbehåring rakades bort och klorhexidinsprit användes för att avlägsna hår 

och döda hudceller som potentiellt kunde störa EMG-signalerna. Därefter placerades EMG-

elektroderna ovanpå muskelbukarna av tibialis anterior, gastrocnemius medialis, vastus 

medialis, biceps femoris, och erector spinae utifrån anvisningarna från SENIAM (SENIAM, 

u.å) samt obliques externus abdominis och rectus abdominis enligt McGill et al (1996). EMG-

elektroderna placerades unilateralt på den sida som deltagarna upplevde som sin dominanta 

sida, den sida som de uppgav att de sparkade boll med. Sulor med trycksensorer placerades i 

skorna och IMU-sensorer placerades på deltagarna enligt instruktioner från tillverkaren 
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(Noraxon, USA) för data till framtida studier. Deltagarna fick cykla 5 minuter på en 

motionscykel i självvaldhastighet som uppvärmning. De fick sedan ett valfritt antal testförsök 

på rampen för att bekanta sig med rampen. Därefter sprang deltagarna en sträcka på plant 

underlag, dvs. 0º för ett referensvärde, samt två gånger i respektive lutning; -20º, -26º och -32º 

(för lutning i procent se tabell 1). Första deltagaren utförde testerna i följande ordning; 0º, -

26º, -20º och -32º, byte av skomodell och löpning i 0º, -32º, -26º och -20º. Resterande 

deltagare började på 0º, -20º, sedan -26º och sist -32º, sedan gjordes ett byte av skomodell och 

de fick springa i omvänd ordning av lutning. Deltagarna fick en muntlig instruktion enligt 

följande: Starta från start-platån och spring nedför rampen i den högsta hastighet som du 

känner dig bekväm i och tror dig kunna upprepa vid flertalet tillfällen. Spring enligt din egen 

löpstil på ett för dig bekvämt sätt. 

 

Tabell 1 – Grader och procent 

 

 

Grader konverterat till procent via Satellitkarta.se (Satellitkarta, 2019). 

 

Grader 20º 26º 32º 

Procent 36,40% 48,77% 62,49% 
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Bild 5 och 6: Deltagare med mätutrustning monterad på kroppen.  

 

Beräkning av resultatvariabler  

Mjukvaran MR3.14 (Noraxon, USA) användes för att samla och bearbeta data samt för 

beräkning av utfallsvariabler, endast data från yt-EMG analyserades i den här studien. 

Författaren analyserade data efter handledning. De första två löpcyklarna på rampen samt två 

+ två löpcyklar på plant underlag markerades ut för analys utifrån EMG-signalerna från 

framsida lår (vastus medialis), var stegen kunde urskiljas. Signalprocessning gjordes med 

Bandpass-filter low 20 och high 500 samt Smoothing Root Mean Square (RMS) med fönster 

på 50 millisekunder. Sedan gjordes en standard amplitud analys på de markerade stegen för 

två löpningarna i respektive lutning med respektive sko, vilket visade medelvärdet för EMG i 

mikrovolt för respektive muskler. 

 

Dataanalys 

Amplituden från yt-EMG analyserades deskriptivt och beräknades som ett medelvärde i 

mikrovolt och standardavvikelse (SD±) för data i mjukvaran Excel (Microsoft, USA). På 

grund av få mätningar gjordes inga signifikansanalyser. Kvalitativ data från frågeformulären 

gällande deltagarnas upplevelse av löpningen under testet redovisades deskriptivt och visuellt 

(figur 9). En sammanfattning gjordes av de öppna frågorna och summerades.  
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Etiska överväganden  

Studien ingick som en del i ett metodutvecklingsprojekt och var en förstudie till 

forskningsprojekt. På grund av studiens experimentella utformning granskades den 

inledningsvis av examinator och handledare avseende forskningsetiska principer. Studiens 

etiska överväganden innefattade; samtyckes-, begriplighets-, konfidentialitets- och 

nyttjandekrav samt informationsbrev i enlighet med Olsson och Sörensens (2011) principer 

(se bilaga 3 och 4). Data presenterades på ett sådant sätt att ingen enskild deltagare gick att 

identifiera. Samtliga deltagare var över 18 år, deltog av egen fri vilja och de kunde avbryta 

deltagandet när som helst utan att ange orsak. Deltagarna fick ta del av ett informationsbrev 

med tydlig beskrivning av projektets syfte och betydelse samt hanteringen av data i låsta 

datorer. Deltagarna var erfarna terränglöpare och medvetna om potentiella risker med 

utförslöpning och testet. Enligt den grundläggande etiska principen att inte skada (Olsson & 

Sörensen, 2011) motiverades studiens risk- och vinstbedömning. Deltagarna kunde eventuellt 

uppleva träningsvärk efter försöken, det fanns en viss risk för löprelaterade skador så som 

stukningar och sträckningar, fall på rampen utgjorde risk för skrubbsår eller andra fallskador. 

Försiktighetsåtgärder vidtogs för att inte riskera fall ned från rampen som skulle kunna leda 

till allvarligare personskador. Dessa åtgärder diskuterades mellan student, handledare, 

projektledare samt examinator. Åtgärder som vidtogs var en 1080 mm hög vinylduk 

kombinerad med skyddsnät som säkerhetsåtgärd mot fall av rampen samt sikthinder. Riskerna 

för deltagarna i studien värderades därefter som lägre än nyttan med syftet som studien 

förväntades svara på. Det vill säga att genom kunskap om hur muskulaturen i nedre extremitet 

och bål aktiveras under utförslöpning och hur de påverkas beroende på lutning och grepp, 

kunna belysa riskfaktorer och hur fysioterapeuter kan komma att arbeta med potentiella 

förebyggande och rehabiliterande åtgärder hos terränglöpare.  
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Resultat   

De fyra deltagarna sprang på respektive lutning två gånger med respektive skomodell; 

sammanlagt 48 gånger nedför rampen och 16 gånger på plant underlag, dvs. totalt 64 

löpningar. Data samlades in från sju muskelgrupper vilket resulterade i totalt 448 EMG-

mätningar, 17 av dessa exkluderades på grund av tekniska problem.  

 

Lutning 

Skillnaden i muskelaktivitet mellan de olika lutningarna redovisas som medelvärde (SD±) för 

sammanslaget data för de båda skomodellerna för respektive muskel och lutning. Tibialis 

anterior hade högre muskelaktivitet vid löpning på lutande jämfört med plant underlag -20º 

(+60 %), -26º (+44 %) och -32º (+60 %). Gastrocnemius visade i motsats från tibialis anterior 

lägre aktivitet vid löpning på lutande underlag, men skillnaden minskade ju brantare lutning -

20º (-16 %), -26º (-12 %) och -32º (-6 %) lutning. Vastus medialis visade en ökning från plan 

löpning till -20º (+8 %) och -26º (+18 %) samt ett betydlig högre värde vid -32º (+77 %) 

lutning. Biceps femoris visade relativt liten ökad aktivering mellan -20º (+2 %), -26º (+8 %) 

och -32º (+18 %) lutning jämfört med plant underlag. Samtliga bålmuskler visade ökad 

aktivering vid lutande jämfört med plant underlag där erector spinae ökade vid -20º (+59 %) 

och -26º (+60 %) och ytterligare ökad aktivering vid -32º (+100 %) lutning. Obliques externa 

och rectus abdominis hade lägst aktivitet vid plan löpning och betydligt högre men relativt 

jämnstor aktivitet vid övriga lutningar, för obliques externa -20º (+116 %), -26º (+124 %) och 

-32º (+130 %) lutning och för rectus abdominis -20º (363 %), -26º (+306 %) och -32º (+390 

%) lutning) (figur 1).  
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Figur 1: Medelvärdet och SD över muskelaktiviteten i mikrovolt presenterat för respektive muskel 

(tibialis anterior, gastrocnemius, vastus medialis, biceps femoris, erector spinae, obliques externa och 

rectus abdominis) och lutning (0º, - 26º, - 20º och - 32º).  

 

Skomodell 

För att jämföra om muskelaktiviteten skiljde sig åt mellan löpning med skomodellerna Inov8 

Terra Ultra 260 och Salomon S/lab sense 7 gjordes ytterligare en analys i vilken mätningarna 

delades upp utifrån den sko som användes. EMG-mätningarna skiljde sig inte åt på något 

entydigt sätt för flertalet muskler och lutningar (figur 2-8). Vid löpning med Salomon mättes 

högre muskelaktivitet jämfört med Inov8 för tibialis anterior (figur 2) vid 0º (+20 %) men 

lägre vid -20º (-9 %) och - 26º (-11 %), ingen skillnad mättes vid -32º. Muskelaktivitet var 

högre vid användning av Salomon jämfört med Inov8 för gastrocnemius (figur 3) vid vid 0º 

(+8 %), men lägre vid -20º (-3 %), - 26º (-32 %) och -32º (-6 %). För vastus medialis (figur 4) 

skiljde sig mätningarna med lägre muskelaktivitet vid användning av Salomon jämfört med 

Inov8 vid 0º (-20 %), högre vid -20º (+6 %), lägre vid -26º (-9 %) och högre -32º (+15 %). 

För biceps femoris (figur 5) visade löpning med Salomon högre muskelaktivitet än med Inov8 

vid 0º (+24 %), lägre vid -20º (+6 %) och - 26º (-28 %) samt högre vid – 32º (+20 %). Erector 

spinae (figur 6) visade högre muskelaktivitet vid användning av Salomon jämfört med Inov8 

vid 0º (+14 %) och -20º (+2 %), men lägre vid -26º (-16 %) och högre -32º (+16 %). Mest 

markant skillnad framkom för magmusklerna där aktiviteten var lägre vid användning av 

Salomon, i synnerhet för obliques externa (figur 7), vid löpning på - 20º (-74 %), - 26º (-96 

%) och – 32º (-88 %). Till viss del även rectus abdominis (figur 8) vid löpning på - 20º (-46 

%), - 26º (-30 %) och – 32º (-19 %). Dock framkom ingen eller minimal skillnad mellan 
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skomodellerna vad gäller aktivering av magmusklerna vid löpning på plant underlag.  

 

  

  

Figur 2 & Figur 3: Medelvärdet och SD för elektromyografiska mätningar i mikrovolt presenterat för 

tibialis anterior och gastrocnemius samt respektive skomodell (Inov8 Terra Ultra 260 och Salomon 

S/lab sense 7). Löpning utfördes på plant underlag dvs. 0º lutning respektive utförslutning på - 20º, - 

26º och – 32º.  

 

 

Figur 4 & Figur 5: Medelvärdet och SD för elektromyografiska mätningar i mikrovolt presenterat för 

vastus medialis och biceps femoris samt respektive skomodell (Inov8 Terra Ultra 260 och Salomon 

S/lab sense 7). Löpning utfördes på plant underlag dvs. 0º lutning respektive utförslutning på - 20º, - 

26º och – 32º.  
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Figur 6 & Figur 7: Medelvärdet och SD för elektromyografiska mätningar i mikrovolt presenterat för 

erector spinae och obliques externa samt respektive skomodell (Inov8 Terra Ultra 260 och Salomon 

S/lab sense 7). Löpning utfördes på plant underlag dvs. 0º lutning respektive utförslutning på - 20º, - 

26º och – 32º. 

 

 

Figur 8: Medelvärdet och SD för elektromyografiska mätningar i mikrovolt presenterat för rectus 

abdominis samt respektive skomodell (Inov8 Terra Ultra 260 och Salomon S/lab sense 7). Löpning 

utfördes på plant underlag dvs. 0º lutning respektive utförslutning på - 20º, - 26º och – 32º. 

 

Upplevelse av test 

Deltagarnas upplevelser av testet presenteras i figur 9. Samtliga deltagare skattade lågt 

gällande rädsla och ingen av deltagarna uppgav att de upplevde psykiskt- eller fysisk obehag, 

inte heller någon fysisk smärta (fråga 1-3). Om de upplevde testet som 

spännande/uppflytande, skattades mellan 0-8 (fråga 4). Frågorna om de kände sig säkra och 

om åtgärden med skyddsnät ingav trygghet skattades mellan 5-10 (fråga 5-6). Det var mycket 

skilda uppfattningar avseende om de upplevde att de hade ett normalt löpsteg samt om de 

upplevde att de anpassade löpsteget efter det grepp som de upplevde som olika mellan 

skomodellerna (fråga 7 & 9). Tre av deltagarna tyckte att det var stor skillnad mellan greppet 
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mellan skorna (fråga 8). Generellt uppgav deltagarna att de upplevde skillnad på löpningen 

mellan lutningarna och att de anpassade sitt löpsteg efter lutningen (fråga 10-11). Upplevelsen 

av testet som representativt för löpning i naturlig terräng skiljde sig stort (fråga 12).   

 

 

Figur 9: visar deltagarnas skattning från 0-10 gällande deras upplevelser under testet utifrån 

frågorna 1-12 i Frågeformulär – Upplevelse av test (se bilaga 1).   

Fråga 1: När jag sprang ner för rampen upplevde jag rädsla. Fråga 2: När jag sprang ner för rampen 

upplevde jag psykiskt obehag. Fråga 3: När jag sprang ner för rampen upplevde jag fysiskt obehag, 

t.ex. smärta. Fråga 4: När jag sprang ner för rampen upplevde jag det som spännande/upplyftande. 

Fråga 5: När jag sprang ner för rampen kände jag mig säker. Fråga 6: Säkerhetsåtgärden med 

skyddsnät ingav trygghet. Fråga 7: När jag sprang ner för rampen upplevde jag att jag sprang med ett 

för mig, och vid utförslöpning, normalt löpsteg. Fråga 8: När jag sprang ner för rampen upplevde jag 

att det var skillnad på greppet mellan de två skomodellerna. Fråga 9: När jag sprang ner för rampen 

upplevde jag att jag anpassade mitt löpsteg efter det grepp som jag upplevde som olika mellan de två 

olika skomodellerna. Fråga 10: När jag sprang ner för rampen upplevde jag att det var skillnad på 

löpningen vid de tre olika lutningarna. Fråga 11: När jag sprang ner för rampen upplevde jag att jag 

anpassade mitt löpsteg beroende på hur stor lutningen var. Fråga 12: När jag sprang ner för rampen 

upplevde jag löpningen som representativ för hur utförslöpning kan upplevas ute i naturlig terräng.  
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Sammanfattning – öppna frågor 

Tre av deltagarna upplevde att skorna av märket Inov8 hade bättre grepp och en deltagare 

tyckte att Salomon hade bättre grepp, tre deltagare tyckte att Salomon satt bättre på foten 

medan en deltagare tyckte att Inov8 hade både bättre grepp och komfort.  

Testets utförande bedömdes vara bra för test av löpskor för extremlöpning enligt tre deltagare. 

Att det skulle vara passande för test av sulornas grepp och dämpning, men att det skulle vara 

intressant med andra underlag och fördelaktigt med en längre startplatå och ramp för att hinna 

få till ett naturligt löpsteg. Det upplevdes svårt att starta från stillastående och springa normalt 

som utomhus. En deltagare uttryckte att det skulle vara bättre att göra test ute i terräng för att 

få variation i lutning och underlag.  

Deltagarna uttryckte att testet var intressant och roligt, en deltagare uppgav att det var 

noggranna och väl genomförda tester. Två deltagare uppgav att det gick mycket tid till 

teknikstrul, vilket upplevdes som negativt. Det skulle funnits mer tid för varje löpare och 

extra tid för eventuella problem med mätningar för att få ut det mesta utav testet.  En 

deltagare tyckte inte att någonting var negativt men upplevde första löpningen på -32º som 

obehaglig och hade velat få instruktion att bromsa steget. Underlaget var väldigt hårt och platt 

och upplevdes inte som representativt för naturligt underlag uppgav en deltagare.  

Två deltagare uttryckte att det skulle varit bra med fler testförsök med löpning på rampen för 

att öka tryggheten och förberedelserna samt för att få ett naturligare löpsteg. Det skulle även 

vara bättre med en längre bromssträcka efter rampen. En deltagare tyckte att det skulle vara 

intressant att utföra test på ojämna underlag.  
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Den ursprungliga planen med genomförandet av pilotstudien var vid lutningarna - 35º, - 39º 

och - 43º. Att springa nedför rampen vid dessa lutningar upplevdes dock som alltför 

obehagligt för en av deltagarna på grund av avsaknaden av fäste på underlaget. Enligt den 

grundläggande etiska principen att inte skada (Olsson & Sörensen, 2011) i relation till 

deltagarens upplevelser gjordes valet att sänka graden av lutningarna. För att möjliggöra 

testets genomförande korrigerades de till - 20º, - 26º och - 32º. Detta medförde även att ingen 

av deltagarna skattade särskilt högt gällande obehag eller rädsla under löpningen ned för 

rampen. Vid planering beträffande säkerhetsåtgärder inför testet föreslogs användandet av en 

sele fäst längs en vajer monterad ovanför löparen. Detta förslag var dock inte praktiskt 

genomförbart även då det troligtvis hade varit det säkraste alternativet för förhindrande av 

fallskador. Därefter planerades användandet av ryggskydd och airbag-hjälm, dessa åtgärder 

var dock inte förenliga med var EMG- och IMU-sensorerna behövdes placeras på kroppen 

och uteslöts. Den slutgiltiga säkerhetsåtgärden med en hög vinylduk med skyddsnät gjorde att 

riskerna värderades som låga för deltagarna i studien.  

 

De muskler som blev utvalda för mätning av muskelaktivitet valdes med bakgrund av att det 

fanns instruktioner för deras placering och att tidigare studier visat att placeringarna fångar 

upp signaler från den muskel som mätningarna syftar till att mäta (Marshall et al, 2003; 

Mitchell et al, 2015). Den ursprungliga planen var att även mäta muskelaktiviteten i 

muskulaturen kring höftleden (gluteus maximus och gluteus medius) som har visats sig ha en 

viktig roll hos löpare för att kontrollera överdriven adduktion och inåtrotation i höftleden 

(Neimuth, 2007). Tidigare studier har kunnat koppla dysfunktion av dessa muskler till skador 

i nedre extremitet. Ireland et al.(2003) studie på personer med PFSS visade att de hade en 

minskad styrka på 26 % i höftens abduktorer i jämförelse med kontrollgruppen och en studie 

på löpare med iliotibialbandssyndrom visade också på en minskad styrka i höftens abduktorer, 

var efter styrketräning av dessa muskler gjorde dem smärtfria (Fredericson, Cookingham & 

Chaudhari, 2000). Till följd av svårighet att placera ut EMG-sensorerna på höftmuskulaturen 

utan att deltagarna skulle behöva vara alltför avklädda vid testets genomförande, gjordes dock 

valet att utesluta dessa muskler.  

 



21 
 

Löprampens stomme av limträ och plywood, valdes med bakgrund till att ha minsta möjliga 

inslag av metall som kan föranleda störningar i mätsignaler från yt-EMG och IMU-sensorer. 

Vid genomförandet av testerna uppstod en del problem med mätutrustningen, trots det 

begränsade inslaget av metall i byggmaterialet för löprampen. Detta kan ha varit till följd av 

metallinslag eller elektromagnetism från annan utrustning i och runt testlokalen. Den aktuella 

testlokalen valdes för att den hade tillräckligt god takhöjd och storlek för att få plats med 

rampen och de olika lutningarna. Problem observerades framför allt i mätningarna med IMU-

systemet, som inte analyserats i den här studien. Yt-EMG har tidigare visat hög validitet- och 

reliabilitet vid mätning av muskelaktivitet för bukmuskler (Marshall et al, 2003) och av nedre 

extremitet (Mitchell et al, 2015). Avvikelser från yt-EMG kan bero på skillnader i 

underhudsfett, döda hudceller, tryck över EMG-elektroderna, deras placering på 

muskelbuken, hur väl elektroderna har kontakt med muskeln, glapp i kontakt mellan elektrod 

och sensor, att sensorn lossnar, eller elektromagnetism i lokalen. På grund av dessa möjliga 

störningar i EMG-signalen så granskades alla rådatafiler visuellt. Det förekom EMG-data som 

avvek betydligt för några mätningar och filer med signaler som bedömdes som fysiologiskt 

orimliga exkluderades, antingen på grund av exceptionellt höga värden (flera tusen mikrovolt 

högre jämfört med övriga värden) eller avsaknad av signal (sammanlagt 17 mätningar 

exkluderades av totalt 448). Variation mellan deltagare minimerades genom att på samtliga 

deltagare preparera huden och placera elektroder enligt protokoll beskrivet i metod-delen 

ovan (SENIAM, u.å; McGill et al 1996). Denna studie undersökte skillnaden i muskelaktivitet 

vid olika lutningar och vid användandet av olika löparskor hos samma deltagare. Det innebär 

att så länge ingen elektrod lossnat eller flyttats kan skillnaden i amplitud antas vara relaterad i 

huvudsak till olika lutningar eller respektive skomodell. I framtida studier skulle det vara 

relevant att även mäta maximal muskelaktivering via test av maxkraft (maximun volontary 

contraction, MVC) och sedan normalisera värdena vid löpning mot maximal 

muskelaktivering.  

 

Ett stumt underlag av löprampens stomme eftersträvades för att efterlikna löpning på verklig 

fast mark. All form av självsvängning till följd av löpstegets påverkan motverkades av ett 

vertikalt lastupptagande stöd centralt till rampens halva upplagslängd. Massan utav löpytans 

gnejsplattor utgjorde även en del i rampens rörelsetröghet med dämpning av vibration och 

bidrag till stabilitet och markkänsla. Den relativt korta längden av rampen föranledde att 

deltagarna endast hann ta mellan fyra och sex löpsteg nedför rampen. Till följd av detta 

bearbetades data av de två första löpcyklarna och det är svårt att avgöra vad det innebar för 
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löpstegens efterliknelse av naturlig löpning. Det skulle möjligtvis varit mer fördelaktigt att 

välja ut löpsteg för analys på en längre löpsträcka, då deltagarna hunnit ta fler löpsteg. 

Deltagarna startade dessutom från stillastående på en 1350mm lång start-platå, vilken inte 

tillät några löpsteg innan rampens lutning. Många tidigare studier på utförslöpning har 

genomförts på löpband (Cai, Hsu & Su, 2010; Gottschall et al, 2004; Park et al, 2018; Wells 

et al, 2018). På grund att den här studiens utformning finns det en risk att deltagarna inte hade 

ett för dem normalt löpsteg då de började springa nedför rampen och därmed kan det 

diskuteras om testets genomförande bör ha sett annorlunda ut. Enligt deltagarnas upplevelse 

av testet så bedömdes det som ett bra för test för löparskor men de uttryckte också att det hade 

varit fördelaktigt med en längre startplatå och en längre ramp för att hinna få ett naturligare 

löpsteg.  I en studie av DeVita et al. (2008) placerades en fem meter lång ramp på 10º i mitten 

av två sex meter långa horisontella löpytor och i studien av Kowalski et al. (2016) 

konstruerades en plattform på 4,7 m som utgjorde en löpyta innan rampen, dessa utformningar 

skapade troligvist en större möjlighet för deltagarna att starta utförslöpningen med ett mer 

naturligt löpsteg.  

 

 

 

Bild 7: Löpplatå och ramp (Kowalski et al, 2016).  

 

Studiens omfattning utgör en begränsning gällande de slutsatser som kan dras. Endast fyra 

löpare utförde två löpningar på respektive lutning med respektive skor, men då detta var en 

pilotstudie kan resultaten ändå ge en god indikation och viktig information inför framtida 

större studier på fler deltagare. Fördelarna med detta testprotokoll var möjligheten att 

undersöka rörelsebeteende, i detta fall EMG, med objektiva metoder vid standardiserad 

löpning vid olika lutning och mellan olika skor. Ett alternativ skulle kunna vara att utföra 

testerna utomhus i naturlig terräng. Det skulle dock medföra svårigheter att standardisera 

olika lutningar och underlag, samt att väderförhållanden skulle kunna påverka underlaget och 

löpningen på ett mer oförutsägbart och mindre kontrollerbart sätt. 
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Frågeformuläret som användes för att undersöka deltagarnas upplevelser under testets 

genomförande samt övriga kommentarer de hade, blev varken reliabilitets- eller validitets 

testat. Det skapades enligt Olsson och Sörensen (2011) genom att först lista de variabler som 

skulle studeras och sedan formades relevanta frågor. Det gav grundliga svar för den här 

pilotstudiens syfte och kan komma till god användning som vägledning för framtida studier 

inom samma projekt samt ligga till grund för eventuella förändringar i testets utförande för 

skapa ett användarvänligt test. 

  

 

Resultatdiskussion  

Inga signifikansanalyser gjordes på grund av få mätningar men resultaten från EMG-

mätningarna tyder på ökad muskelaktivtet i tibialis anterior, vastus medialis, erector spinae, 

obliques externa och rectus abdomins vid utförslöpning jämfört med plant underlag. 

Dessutom antyder resultaten ett samband med succesivt ökad aktivitet vid ökande brant 

utförslutning framförallt för vastus medialis och erector spinae. Ingen eller minimalt ökad 

aktivitet kunde antydas för biceps femoris vid utförslöpning, medan en minskad aktivitet 

kunde ses för gastrochnemius, åtminstone för de lägre lutningarna i förhållande till plant 

underlag.  

Vad gäller skillnader mellan skomodeller kunde ökad aktivitet i bålmuskulaturen (i synnerhet 

obliques externus men även rectus adominis) ses för Inov8 jämfört med Salomon-skon. 

Deltagarnas upplevelse av medverkan visade att testerna genomfördes med liten eller ingen 

rädsla och utan psykisk eller fysiskt obehag. De skattade tydlig skillnad i löpning mellan 

lutningarna och viss skillnad även mellan skorna. Deltagarna var generellt positiva till 

testupplägget och gav även värdefulla förslag på förbättring och alternativa testupplägg.   

 

Underbensmuskulatur  

Malliaropoulos et al (2015) studie över prevalensen av löprelaterade skador hos 

ultraterränglöpare visade att stressfrakturer var vanligast bland diagnostiserade skador och att 

hälsenan var vanligast förekommande bland skador som varade över en månad. Den ökade 

tyngdkraften vid utförslöpning kan påverka och kräva större energiåtgång i hälkudden, skelett 

och spinala diskar (DeVita et al, 2008). Den här pilotstudien visar inte på något samband 

mellan ökad lutning vid utförslöpning och ökad aktivitet i gastrocnemius. Vilket alltså inte 

behöver utesluta ökad belastning på ligament och skelett eller risk för stressfrakturer och 

besvär från hälsenan. Tidigare studier har visat att kraften som påverkar tibia vid 
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fotnedsättningen ökar vid utförslöpning (Vernillo et al, 2017). Chu och Caldwell (2004) såg 

att de som uppvisade minskad dämpning vid utförslöpning hade 5º större dorsalextension vid 

fotnedsättning. Detta kan tyda på att påfrestning på underben och stressfrakturer kan 

reduceras genom att löparen antar en mindre uttalad hälisättning och en mer framåtlutad 

överkropp. Det kan alltså vara mer fördelaktigt med framfotalöpning vid utförslöpning, dvs. 

att löparen vid fotnedsättningen landar på den främre delen av foten istället för att hälen är 

först vid fotnedsättningen. Detta är även i enlighet med studien av Kowalski el at. (2016), som 

jämförde framfota- och bakfotalöpning. Arendse et al. (2004) visade dock på större 

excentriskt arbete över fotleden vid framfotalöpning på plan mark, vilket möjligtvis kan vara 

till följd av den ökade dämpningen och överkroppens position över ståbenen. Gastrocnemius 

var den enda muskel som i denna studie visade större muskelaktivitet vid plan löpning jämfört 

vid utförslöpning. Cai et al. (2010) såg större muskelaktivitet i gastrocnemius vid löpning 

uppförs än vid löpning på plant underlag. Detta skulle kunna vara till följd av att det krävs 

större arbete att flytta kroppen framåt/uppåt. De visade dock större muskelaktivitet även vid 

utförslöpning jämfört med löpning på plant underlag, vilket inte är i enlighet med denna 

studies resultat. Vid löpning på plant underlag visade Eston et al. (1995) att plantarflexorer 

skapar mer energi och att de vid utförslöpning arbetar excentriskt tidigt i stödfasen då benet 

befinner sig över foten, för att kontrollera kraften framåt. Även dorsalflexorerna utför stort 

excentriskt arbete för att kontrollera sänkningen av framfoten (Eston et al, 1995). Att det 

krävs mer bromsande och stabiliserande krafter kan vara en förklaring till successivt ökad 

aktivering i samband med ökande lutning utförs för tibialis anterior, och en antydan om en 

viss ökad aktivering av gastrocnemius från -20º till -32º.  

 

Lårmuskulatur  

Den ökade aktiviteten i knäextensorer är i enlighet med tidigare forskning (Eston et al, 1995). 

Detta kan vara på grund av den ökade extensionen vid fotnedsättningen under 

bromsningsfasen (Vernillo et al, 2017) och den ökade flexionen under svängfasen, som sker i 

knäleden under utförslöpning. Vilket betyder att muskeln arbetar excentriskt under en längre 

rörelse. Vid utförslöpning stressas knäextensorerna betydligt mer än vid plant underlag, 

medan de simultant kontraheras (Eston et al (1995). Enligt studien av Vernillo et al. (2017) 

var det negativa externa arbetet, dvs. att bromsa hastigheten av kroppens tyngdpunkt i 

förhållande till omgivningen, 75 % av det totala arbetet vid utförslöpning. Om då kroppens 

tyngdpunkt skapar en högre hastighet i relation med tyngdkraften vid utförslöpning, så kan 

det ökade arbetet i knäextensorena relateras till den ökade hastigheten. I studien av Francis et 
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at. (2018) var den mest frekventa knäskadan hos löpare patello-femoralt smärtsyndrom 

(PFSS) vilken också stämmer överens med annan tidigare forskning (Junior, Carvalho & 

Costa, 2011; Lopes, Junior & Yeung, 2012). PFSS är ett vanligt smärttillstånd i knäleden och 

den vanligaste orsaken är överbelastning, idrottaren får plötslig och snabbt stegrande smärta 

och är för dåligt tränad för tung knäbelastande aktivitet. Utan vetenskapliga belägg brukar 

försvagad lårmuskulatur benämnas som en orsak till PFSS (Thomeé, Swärd & Karlsson, 

2011). Eftersom biceps femoris arbetar som en antagonist till knäextensorer så kan biceps 

femoris förväntas få motsatta resultat till vastus medialis (Cai et al. 2010). Mätningarna på 

biceps femoris skulle i enlighet till detta alltså få en minskande aktivering vid ökande lutning 

utförs, men denna studie kunde inte påvisa någon relation till ökande lutning. Det skulle dock 

kunna bero på kokontraktion av agonist-antagonisk för att skapa ökad styvhet och stabilitet 

kring leden. Det skulle också kunna förklaras av att biceps femoris utöver sin funktion för 

knäflexion även har en extenderande effekt på höftleden. 

 

Vid analys av yt-EMG kan muskelaktivering bedömas, där högre EMG-amplitud ofta speglar 

att fler motoriska enheter har blivit rekryterade, detta för att behålla en högre intensitet eller 

kraft (Enoka & Stuart, 1992; Praagman, Veeger & Chadwick 2003). Enligt Caruso el at. 

(2001) ses i kontrast till detta ofta en minska EMG-amplitud vid den excentriska fasen vid 

aktivering av en enledsmuskel. Muskler som arbetar excentriskt använder alltså färre 

motoriska enheter. Det är dock inte säkerställt att detta gäller vid extrema 

kontraktionsmönster som vid utförslöpning (Cai, Hsu & Su, 2010). Vid utförslöpning är 

excentriskt arbete involverat i flerledsmuskler, där musklerna kontraheras för att utföra en 

bromsande kraft, med en större nedåtriktad tyngdkraft vid varje fotnedsättning (Iversen & 

McMahon, 1992). Att färre motoriska enheter blir rekryterade vid excentriskt arbete och 

därför ger mindre utslag vid EMG-mätningar skulle därför kunna vara en anledning till att 

värdena vid utförslöpning i den här studien inte skiljer sig så mycket från löpning på plant 

underlag, för t.ex. vastus medialis vid de lägre lutningarna, dvs. -20 gr respektive -26 gr. 

Gottschall et al. (2004) har påvisat att nedslagningskraften vid utförslöpning ger en ökad risk 

för muskuloskeletala skador och enligt tidigare litteratur kan den excentriska fasen vid 

utförslöpning vara anledningen till muskuloskeletala skador (Eston et al, 1995), men om färre 

motoriska enheter blir rekryterade och därmed ger mindre utslag vid mätningar av yt-EMG är 

det alltså svårt att dra slutsatser utifrån resultatet av EMG-värdena. Det skulle därför vara av 
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intresse att jämföra dessa mätningar med den vertikala nedslagningskraften för att se om det 

finns ett samband dem emellan.  

 

Bålmuskulatur  

Betydande ökning av muskelaktivitet sågs i erector spinae, obliques externa och rectus 

abdominis mellan löpning på plant underlag och övriga lutningar, Erector spinae och obliques 

externa är viktiga muskler för postural kontroll av överkroppen och rectus abdominis utgör ett 

ventralt stöd. Som tidigare nämnt kan den ökade tyngdkraften vid utförslöpning orsaka större 

energiåtgång i skelett och spinala diskar (DeVita et al, 2008). Vilket eventuellt kan vara en 

förklaring till det ökade behovet av muskelaktivitet i bålmuskulaturen, som ökar stabiliteten 

kring ryggraden (Cho & Jun, 2014). Studier har visat att långdistanslöpning orsakar 

biomekaniska förändringar, så som framåtlutning av överkroppen och att neuromuskulär 

utmattning i överkroppen kan påverka förmågan att upprätthålla en postural kontroll under 

löpning (Koblbauer, Van Schooten & Verhagen, 2014; Meardon, Hamill & Derrick, 2011). 

Att det sker en stor ökning av muskelaktiviteten hos den posturala muskulaturen från plant 

underlag till brant utförslöpning kan alltså vara en predisponibel faktor för besvär från 

området.   

 

Skomodell 

Att aktiviteten i benmuskulaturen varierar beroende på greppet mellan skon och underlaget 

gick inte att verifiera utifrån det data som samlades in under denna studie. Resultatet skiljde 

sig mellan muskelgrupperna och mellan lutningarna på ett sådant sätt att inga slutsatser kan 

dras av resultatet. Aktiviteten i bålmuskulaturen visade å andra sidan lägre värden vid löpning 

med Salomon-skon vid - 20º, - 26º och – 32º, i synnerhet för obliques externa, men till viss 

del även rectus abdominis. Det var hälften så höga värden för aktiveringen av obliques 

externa vid användningen av Salomon-skon i jämförelse med Inov8-skon. Dessa mätningar 

kan sättas i relation till att tre deltagare tyckte att Salomon-skon satt bäst på foten och att det 

skapade mer stabilitet vilket i sin tur krävde mindre muskelaktivitet. Det skulle å andra sidan 

kunna förklaras av tre av fyra deltagare svarade att Inov8 upplevdes ge bäst grepp av 

skomodellerna. Att det var högre muskelaktivitet i obliques externa vid löpning med Inov8 

skulle kunna vara till följd av en eventuellt ökad hastighet på grund av det upplevda 

förbättrade greppet.  Att skomodellerna har olika stötdämpning kan också vara en bidragande 

orsak. Liksom höjdskillnaden mellan skons häl och framfot, så kallat dropp. Orsaken till detta 
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kräver dock fler framtida test med annan studiedesign, för möjligheten att dra slutsatser kring 

hur olika skors yttersulor och grepp påverkar muskelaktiviteten i nedre extremitet och bål.  

 

Upplevelse av test 

Deltagarnas upplevelse gällande genomförandet av testet var övervägande positivt. Att de 

generellt skattade lågt kring rädsla, att ingen upplevde vare sig fysiskt- eller psykiskt obehag 

eller någon smärta kan ses som en bekräftelse på att testet var i enlighet med de etiska 

principer som diskuterades vid planeringen och att upplägget är genomförbart vid framtida 

test (Olsson & Sörensens, 2011). Den varierande skattningen mellan 5-10, om 

säkerhetsåtgärden med skyddsnät ingav trygghet, kan dock möjligtvis ses som en indikation 

på behovet av förstärkta säkerhetsåtgärder till framtida studier. Testets efterliknelse till 

löpning i naturlig terräng upplevdes mycket olika bland deltagarna. Även deras upplevde i 

fråga om de anpassade sitt löpsteg efter det upplevda greppet eller om hade ett för dem, och 

för utförslöpning, normalt löpsteg, skattades mycket olika. Till följd av det låga antalet 

deltagare är det svårt att utreda betydelsen av detta, men de kan sättas i relation till de 

förbättringsförslag deltagarna hade. Så som att ha en längre startplatå och ramp samt en längre 

bromssträcka. Tre av fyra deltagare tyckte att testets utförande var bra för test av löparskor för 

extremlöpning och därför skulle en framtida utveckling av testet men hjälp av deltagarnas 

upplevelser skapa ett ännu mer användarvänligt test.  

 

Klinisk reflektion  

Resultaten från denna pilotstudie förväntades kunna ge initiala indikatorer för vägledning till 

framtida större studier och genom mer kunskap om belastningen vid utförslöpning kunna 

belysa riskfaktorer. Studiens omfattning var liten och inga signifikansanalyser gjordes, vilket 

medför svårigheter att dra några riktiga slutsatser gällande terränglöpare generellt.  

 

Studien har utifrån ett kliniskt perspektiv betydelse inom fysioterapi. Den ökade 

muskelaktivering som visades i vastus medialis, erector spinae, obliques externa och rectus 

abdominis med ökad lutning vid utförslöpning kan ses som en indikation på relevansen av att 

sätta in preventiv träning för terränglöpare. För vastus medialis och erector spinae var 

ökningen tydligast vid den brantaste lutningen. Detta tyder på betydligt ökad aktivitet för att 

reducera flekterande moment och stabilisera knä och bål vid brantare nedförslutningar. Det är 

möjligt att det kan ha ett samband med ökad prevalens av knä- och ländryggsbesvär hos 
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ultraterränglöpare (Malliaropoulos et al, 2015). Dock inkluderar dessa lopp även 

uppförslöpning vilket också kan påverka kroppens anatomiska strukturer, men som inte 

undersökts i denna studie. Likt skadeprevention hos andra idrottare och generellt, kan 

liknande preventiva åtgärder sättas in hos terränglöpare. Implementeringen av ett 

knäkontrollprogram hos svenska fotbollsspelare, som har hög prevalens av knäskador, har 

gjort att incidensen av knäskador minskat signifikant vid jämförelse över en femårsperiod 

(Åman, Larsén & Forssblad, 2018). Att stärka ryggmuskulaturen tillsammans med stretching 

och konditionsträning minskar incidensen av ländryggsbesvär hos befolkningen generellt 

(Shiri, Coggon & Falah-Hassani, 2017). Hos personer med långvarig ländryggssmärta har det 

visats sig att de vid löpning inte bara uppvisar minskad rotation kring bäckenled och thorax i 

jämförelse med friska individer, utan att det i sin tur även bidrar till att de vid löpning på 

ojämn mark uppvisar skillnader av rörelser i knäleden som är mer extenderad vid 

fotnedsättningen (Müller, Ertelt & Blickman, 2015). Under bromsningsfasen vid 

utförslöpning ökar knäbelastningen till följd av ökad extension, även kraftabsorption och 

stötkraft i leden ökar (Vernillo et al, 2017).  Hreljac et al. (2000) såg att primära biomekaniska 

variabler skiljde sig mellan tidigare skadade löpare och icke skadade löpare, på storleken av 

den vertikala nedslagningskraften som var 13 % större hos de som tidigare skadat sig redan 

vid - 3º lutning. Det betyder i relation till den här studiens resultat att det framför allt är viktigt 

bland terränglöpare, som har hög prevalens av skador i ländrygg och knäled, att arbeta 

preventivt med träning av bålmuskutalur och knäextensorer.  

 

Konklusion  

Vid utförslöpningen i de branta lutningar som genomfördes i den här pilotstudien, visades en 

ökad muskelaktivitet hos vastus medialis, erector spinae, obliques externa och rectus 

abdominis. Muskelaktiviteten skiljde sig inte nämnvärt vid jämförelse av löpning med olika 

skomodeller förutom hos obliques externa och rectus abdominis som visade högre värden vid 

löpning med Inov8-skon, vilken även var den sko som deltagarna upplevde hade bäst grepp 

mot underlaget. Genomförandet av testet upplevdes som positivt men med många 

förbättringsmöjligheter.  
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Bilaga 1 

Frågor om besvär från rörelseorganen 

                                         

 

 

 

 

 

Bilden visar ungefärliga läget av de kroppsregioner som finns bland 

följande frågor. Begränsningarna av de olika kroppsregionerna är 

inte skarpa eller väldefinierade. Vissa kroppsregioner går över i 

varandra. Du måste själv avgöra i vilken kroppsregion Dina 

eventuella besvär sitter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Om du angett besvär i en eller fler kroppsdelar ovan vill vi be dig skatta 0-10 hur mycket smärta du haft i  

genomsnitt senaste veckan. 0 = ”ingen smärta” och 10 = ”värsta tänkbara smärta” på skalan nedan. 

Nedan skriver du aktuell kroppsdel och kryssar i ruta för siffran för din smärtskattning. Använd fler skalor  

om du har angett smärta, värk, obehag i fler än en kroppsdel.    

 

  



Bilaga 2   Frågeformulär – Upplevelse av test 

Detta frågeformulär syftar till att ge en uppfattning om din upplevelse under genomförandet 

av löpningen under testet, i pilotstudien: Lutningen och löparskons påverkan på 

muskelaktiviteten i nedre extremitet och bål vid utförslöpning. 

Frågeformuläret är anonymt.  

 

Hur stämmer påståendet överens med din upplevelse under löpningen på rampen på en skala 

från 0 till 10? 0 = inte alls, 10 = maximalt.  

 

1. När jag sprang ner för rampen upplevde jag rädsla. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. När jag sprang ner för rampen upplevde jag psykiskt obehag.  

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

3. När jag sprang ner för rampen upplevde jag fysiskt obehag, t.ex. smärta. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. När jag sprang ner för rampen upplevde jag det som spännande/upplyftande. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

5. När jag sprang ner för rampen kände jag mig säker.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Säkerhetsåtgärden med skyddsnät ingav trygghet. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. När jag sprang ner för rampen upplevde jag att jag sprang med ett för mig, och vid 

utförslöpning, normalt löpsteg. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 



 

8. När jag sprang ner för rampen upplevde jag att det var skillnad på greppet mellan de 

två olika skomodellerna. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. När jag sprang ner för rampen upplevde jag att jag anpassade mitt löpsteg efter det 

grepp som jag upplevde som olika mellan de två olika skomodellerna. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

10. När jag sprang ner för rampen upplevde jag att det var skillnad på löpningen vid de tre 

olika lutningarna. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

11. När jag sprang ner för rampen upplevde jag att jag anpassade mitt löpsteg beroende på 

hur stor lutningen var. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. När jag sprang ner för rampen upplevde jag löpningen som representativ för hur 

utförslöpning kan upplevas ute i naturlig terräng. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

13. Tycker du någon av skomodellerna var bättre än den andra vid detta test, i så fall 

vilken föredrog du och varför?  

        

        

        

 

14. Tror du att denna metod kan vara bra för att testa ut löpskor för extremlöpning?  

        

        

        

 

 

 



 

 

15. Vad upplevde du var mest positivt med testet? 

        

        

        

 

16. Vad upplevde du var mest negativt med testet? 

        

        

        

 

17. Finns det något du skulle vilja tillägga som skulle göra testet bättre, eller har du några 

andra kommentarer? 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Bilaga 3           Lutningen och löparskons påverkan vid utförslöpning 

Terränglöpning blir allt vanligare bland idrottsutövare. Terränglöpning karaktäriseras av 

varierande terräng och stora höjdskillnader. Tidigare studier har visat på att utförslöpning ökar 

belastningen på kroppen, vi vill undersöka belastningen vid brantare utförslutning och hur 

greppet från skosulan påverkar muskelaktiviteten i ben och bål.  

Som deltagare kommer du i ett antal försök springa nedför en ramp på ca 6 meter. Data 

kommer att samlas in från olika mätinstrument; sensorer kommer monteras på kroppen och i 

skorna för att mäta muskelaktivitet i ben och bål, kroppens rörelser och fottryck mot 

underlaget. Vid testtillfället bör du bära shorts samt sporttopp för att underlätta placeringen av 

sensorerna. Vi kommer att samla in data om kön, ålder, vikt och längd. Testet förväntas ta ca 

en 1,5 h per deltagare.  

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta när som helst utan att ange orsak. All data 

kommer att förvaras i låsta datorer, den kommer endast vara tillgänglig för de som arbetar i 

projektet och kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen deltagare kan identifieras. Du 

kommer eventuellt att uppleva träningsvärk efter försöken, det finns en viss risk för 

stukningar, sträckningar samt skrubbsår och andra fallskador. Skyddsnät kommer att 

användas för att förhindra fall av rampen och allvarligare personskador. Personer närvarande 

vid försöken har utbildning i första hjälpen. Studiens resultat kan komma till nytta för 

framtida forskning inom ämnet, genom mer kunskap om belastning vid utförslöpning kan 

riskfaktorer och potentiella förebyggande åtgärder belysas.   

Studien görs av Fanny Hansson, fysioterapeutstudent under handledning av Ulrik Röijezon, 

biträdande professor och projektledare Ulf Stenman. 

Studien kommer att publiceras finnas tillgänglig i mitten på januari 2020 via Luleå Tekniska 

Universitets hemsida http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214. 
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Bilaga 4 

Förfrågan om medverkan i examensarbete/forskningsprojekt. 

Svarstalong 

 Jag accepterar att du kontaktar mig för mer information gällande forskningsprojektet. 

 Jag godkänner medverkan i forskningsprojektet.  

Namn:                                                                                                               

Adress:         

Telefonnummer:        

 

Retunera denna svarstalong till:  

Fanny Hansson, Docentvägen 26, 977 52 Luleå.  

E-post: fanhan-6@student.ltu.se 
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