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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien är att jämföra hur löpstilarna häl-till-tålöpning och 

framfotalöpning påverkar de faktorer som har betydelse för rörelsemönstret 

under löpning hos vana löpare. 

Metod: Elva kvinnliga testpersoner genomförde två löpsekvenser på löpband 

under 4 minuter, en med skor och en utan. Accelerometer, pulsklocka och 

videofilmning användes för datainsamling. Student´s parat T-test användes för 

att jämföra datan från de olika löpsekvenserna och videofilmningen 

analyserades i Dartfish. 

Resultat: Signifikant skillnad (p<0,05) vid rörelse i den vertikala axeln 

(p=0,014) samt den horisontell (p=0,014). Stegfrekvensen och vinkeln mellan 

vad och lår var högre vid framfotalöpning, (p=0,018) respektive (p=0,017). 

Vinkeln mellan överkropp och lodlinje var signifikant högre vid häl-till-

tålöpning (p=0,001).  

Slutsats: Fotisättningen har betydelse för mängden rörelse i det vertikala och 

horisontella ledet. Framfotalöpning har signifikant lägre antal counts under 

löpning i jämförelse med häl-till-tålöpning men detta resulterar inte i någon 

pulsskillnad mellan de olika löpstilarna. Fotisättningen har även betydelse för 

löparens rörelsemönster gällande flexion i knäleden och överkroppens 

förhållande till lodlinjen.  

Nyckelord: Löpning  Rörelsemönster  Fotisättning 
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Bakgrund 

Människan, ett springande däggdjur 

Tidigt i människans utveckling, från primaternas framåtlutande fyrfotagång till 

den mänskliga upprätta gången, skedde en förändring då vi gick från att vara 

trädlevande ner till ett liv på slätten. Andra förutsättningar krävdes för att 

möjliggöra ett liv på marken och det innebar flera anatomiska förändringar. 

Förutom den upprätta gången och de fördelar den medförde för ett marklevande 

däggdjur kom också muskulära förändringarna att betyda mycket för 

människans utveckling. Förändringar så som bra stabilisering av huvudet och 

en muskulatur anpassad för gång och löpning istället för klättring gjorde oss till 

relativt goda löpare. Detta hade stor betydelse för våra möjligheter att färdas 

längre sträckor i exempelvis jakten på föda (Bramble & Lieberman 2004).  

Trots bra förutsättningar för löpning är människan en relativt långsam löpare till 

skillnad från andra däggdjur. Däremot kan människan dra nytta av vissa 

anatomiska och fysiologiska fördelar som underlättar vid långdistanslöpning 

(Bramble & Lieberman  2004). Människans upprätta hållning gör att dess organ 

är placerade i en lodrät linje med lungorna överst och abdomens organ i botten 

till skillnad från fyrfotade däggdjur vars organ är placerade i en vågrät linje i 

förhållande till huvudet.  Hos fyrfotade djur pressas organen i abdomen, vid 

acceleration, framåt mot lungorna i varje språng vilket gör att hastigheten i 

löpsteget kontrollerar andningen. Människan däremot kan behålla en mer 

kontrollerad andning i förhållande till löphastigheten. Vi har dessutom 

förutsättningar för en effektivare temperaturreglering genom ett högt antal 

svettkörtlar och liten kroppsbehåring. En kombination av detta gör att vi kan 

hålla en relativt hög hastighet under en längre tid utan att nå utmattning eller 

överhettning (Bramble & Lieberman 2004).  

Bramble och Lieberman (2004) menar att det är troligt att människan tidigt i 

evolutionen delvis var asätare, vilket gjorde att de hade nytta av att kunna 

springa längre sträckor för att hinna före andra asätare. De förnekar därigenom 
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inte teorin om att människan även var jägare utan de menar snarare att jakten 

gick ut på att förfölja sitt bytesdjur till utmattning. För att möjliggöra detta 

krävdes, förutom anatomiska och fysiologiska förutsättningar, en god 

löpekonomi. Det vill säga ett rörelsemönster som till minsta möjliga 

energiåtgång är så effektivt som möjligt (Squadrone & Galozzi 2009) 

Löpning då och nu 

Idag springer merparten av befolkningen inte av samma anledning som de 

gjorde tidigare i människans utvecklingsstadie utan mer i motion – och 

träningssyfte (Bramble & Lieberman 2004). En annan stor förändring har 

genom tiden skett i den utrustning som används vid löpning.  

Dåtidens löpare hade inte skodon med inbyggd dämpning utan i bästa fall 

sandaler eller mockasiner som skydd för sina fötter. Modernare löpskor med 

dämpning, även kallade ”hightech skor”, började tillverkas på 1970 talet. De 

hade till skillnad från tidigare löpskor en tjockare sula för att skydda hälen från 

stötar vid fotisättningen (Lieberman et al 2010). Den påstods  göra löpningen 

bekvämare och mer effektiv men också förhindra skador samt bidra med stöd 

för framförallt häl och hålfot. Intressant är dock att det inte finns några studier 

som tyder på att användandet av den moderna löpskon skulle göra människan 

till en effektivare löpare (Divert et al 2004). Det motiverar till en ifrågasättning 

av den moderna löpskons påstådda positiva effekter för löpningen . 

En viktig skillnad mellan oss och våra föregångare är en förändring av M. 

Trapezius (MT) som hos människor är tvådelad och möjliggör en friare rotation 

av överkroppen och pendling av armarna (Bramble & Lieberman 2004). MT:s 

övre del hos människor skiljs åt av ett ligament, ligamentum nuchae, som även 

finns hos goda löpare som exemplevis hästar. Detta ligament verkar för en 

bättre stabilisering av huvudet samt för stötabsorbering under löpning vilket 

bland annat har betydelse för balansen (Gellman et al. 2002). Bramble & 

Lieberman 2004 menar att det finns fördelar av att springa på ett sätt som bäst 

utnyttjar dessa funktioner då mindre stötar och bättre balans effektiviserar 

löpningen. 
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Människan har en markant förstoring av M. Gluteus Maximus (GM) jämfört 

med våra närmaste släktingar, schimpanserna, som till stor del är trädlevande. 

Detta tyder på att den upprätta människan i ett tidigt stadium var en löpare. GM 

har betydelse för gång men aktiveras betydligt mer under löpning på grund av 

att vi tenderar att ha en mer framåtlutad kroppshållning under löpning. 

Lutningen av överkroppen har betydelse för vart kropssmassans tyngd hamnar i 

förhållande till lodlinjen vid löpcyklens landningsfas (Cavanagh & Lafortune 

1980). GM hjälper även till att stabilisera bäckenet, vilket har betydelse för 

effektiviteten i löpningen då onödiga rörelse betyder mer energiåtgång 

(Lieberman et al 2006).   

Fotisättningens betydelse för löpning 

Det finns tre vedertagna löpstilar som samtliga syftar till fotisättningens 

betydelse för löpningen. Den ena är häl-till-tålöpning (HT) där löparen tenderar 

att, på ett fullt utsträckt ben med flexion i fotleden, landa med hälen först vid 

fotisättningen för att sedan rulla fram mot tån i frånskjutsfasen. Vid 

framfotslöpning (FF) landar löparen, med viss flexion i knäleden, på utsidan av 

främre trampdynan för att sedan gå ner i full fotisättning med ett frånskjut på 

stortåsidan av framfoten (Lieberman et al 2010, Divert et al 2004). Den tredje 

är ett mellanting där löparen föredrar att landa med nästintill platt fot mot 

underlaget, en så kallad mittfotsisättning (Mercer et al 2002, Cavanagh & 

Lafortune 1980). 

Den typ av fotisättning löparen använder sig av har betydelse för löpekonomin. 

Squadrone och Galozzi (2009) kom i sin studie fram till att FF löpare hade en 

lägre syreförbrukning (VO2) än löpare med skor vilket också talar för att 

fotisättningen har betydelse för löpekonomin. Divert et al. (2007) visar dock i 

sin studie att HT löpare har en högre syreförbrukning men att detta beror på den 

vikt löpskon bidrar med till löparens egen kroppsvikt.  

Forskare som Lieberman (2010) och Bramble & Lieberman (2004) visar i sina 

studier att det finns skillnader mellan HT och FF gällande användandet av 

kroppens naturliga dämpningssytem (stötabsorbtion och fjädring). De menar att 

dessa funktioner utnyttjas mer vid FF då knäleden flexeras och foten har en 
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plantarflexion vid fotisättningen och fungerar därför som fjädring (Bramble & 

Lieberman 2004). Motsvarigheten till denna funktion, i de nedre extremiteterna, 

är hos HT löpare den konstgjorda dämpning som fås genom löpskon.  

Forskare, som de nämnda i tidigare stycken, drar paralleller till flera faktorer 

som påverkar löpningen men lägger stort fokus vid fotisättningens betydelse för 

löpning. Andra forskare som Jungers (2010) och Murley et al (2009) diskuterar 

i sina studier såväl fotisättningens betydelse för löpningen som de metoder som 

använts vid forskning på detta område. Diskussioner förs kring hur människans 

ursprungliga löpsteg såg ut och vad den moderna löpskon har haft för effekt på 

löpsteget de senaste decennierna. Intressant vore då att se om hur moderna 

människans löpsteg och rörelsemönster  påverkas vid en eliminering av den 

stödfunktion som den moderna löpskon tillfört. 
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Syfte 

Syftet med studien är att jämföra hur löpstilarna häl-till-tålöpning och 

framfotalöpning påverkar de faktorer som har betydelse för rörelsemönstret 

under löpning hos vana löpare. 

Frågeställning 

 Har fotisättningen betydelse för löparens puls under löpning?  

 Hur påverkar fotisättningen löparens rörelsemönster under löpning? 

Begränsning 

Studien tar enbart upp rörelsemönstrets betydelse för energiåtgången vid 

löpning och tar därför ingen hänsyn till rörelsemönstrets betydelse för andra 

faktorer så som exempelvis skador.         
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Metod 

Genomförande  

Testerna utfördes på löpband med en hastighet på 10 km/h. Innan 

uppvärmningen fästes färgad tejp vid kondylerna på knä, höft och axel på 

testperonerna. Testpersonen fick värma upp på valfri hastighet under 5 min, 

utan mätutrustning, med sin vanliga löpstil och sina medhavda skor. Löpbandet 

stannades efter uppvärmningen och testpersonen erhöll ett pulsband och en 

accelerometer som placerades runt midjan vid 5:e lumbalkotan. 

Första löpsekvensen på 4 minuter sprang testpersonerna med mätutrustning, 

videofilmning och sina vanliga skor. Löpbandet stannades efter 4 minuter och 

accelerometern plockades av för att undvika orelevant data. Efter första 

sekvensen följde en kortare vila med instruktioner inför andra löpsekvensen 

som skedde utan skor. Instruktionerna löd på följande sätt:  

”Landa på mitten/främre delen av foten. En landning på hälen kommer att 

vara smärtsam då en bar häl har dålig dämpning och därför kommer du 

att tvingas landa mer på framfoten” 

Instruktionerna hölls enbart till det väsentliga för löparens egen säkerhet 

eftersom det för studien var intressant att se vad som initialt händer vid 

övergången från skor med dämpning till löpning helt utan dämpning. 

Testpersonerna fick pröva på att springa i max 5 minuter utan sina skor på 

löpbandet i den hastighet testet skulle utföras på för att vänja sig och kunna 

springa så avslappnat som möjligt under mätningen. Därefter utförde 

testpersonerna en likadan sekvens som den första med samma mätutrustning, 

fast utan skor. 
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Urval  

I undersökningen deltog 11 kvinnor med viss löpvana som motsvarar att de 

springer i träningssyfte, i regel, minst en gång i veckan. Därför kontaktades 

personer med känd träningsbakgrund för utförande av testerna. Åldrarna 

varierade mellan 19 och 55år. Merparten av testpersonerna var distinkta så 

kallade häl-till-tålöpare, bortsätt från tre stycken som tenderade att landa mer på 

mellersta delen av foten. För videofilmningens skull var de ombedda att vara 

iklädda svarta löpartights och ett svart tight linne eller sporttop. Modellerna på 

testpersonernas löpskor varierade och togs ingen hänsyn till. Valet av enbart 

kvinnor i studien var för att få en homogen testgrupp då vissa anatomiska 

skillnader mellan könen eventuellt skulle kunna påverka resultaten. 

Testutrustning 

För att mäta löparens rörelse användes en accelerometer, från tillverkaren 

ActiGraph, som fästes i höjd med femte lumbalkotan på testpersonens rygg. 

Accelerometern mätte rörelser i tre axlar: x= Vertikalt,  y= Horisontalt och z 

=Sagittalt samt antal löpsteg tagna.  Inställningar för accelerometern var 

följande: 100Hz och rörelserna mättes var tionde sekund (theactigraph.com). 

Eftersom mängden rörelser som sker vid löpning torde ha betydelse för 

energiåtgången användes även ett pulsband av märket Polar på testpersonerna 

(polarpuls.com). Pulsbandet fästes vid solaplexus under sporttopen på 

testpersonerna. Det var trådlöst uppkopplat mot en dator för att pulsen skulle 

kunna övervakas av testledaren under löpsekvenserna. 

För att kunna mäta löparens kroppsvinklar vid respektive löpstil användes en 

videokamera för att filma löpsekvenserna. Filmningen av testpersonerna skedde 

i profil på samma avstånd med samma kameravinkel för samtliga tester. För att 

underlätta bearbetningen av filmerna tejpades kondylerna på knä, höft och axel. 

Detta då filmerna sedan analyserades med Dartfish (dartfish.se) För att hålla 

testpersonen i rätt vinkel i förhållande till kameran användes ett plastband som 

fästes över löpbandet.  

http://www.dartfish.se/
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Datainsamling 

Data från det totala antalet counts (värde för mängden rörelse) under 190 sek i 

varje löpsekvens användes för vidare analys. Sekunderna mättes från det att 

värderna uppnåt en viss stabilitet, det vill säga cirka 1-2 minuter in i varje 

sekvens. Detta för att undvika data från inledningen och slutet av löpsekvensen 

där testdatan tenderade att variera mycket eftersom löpbandet stegrar och saktar 

ner successivt.  

Videofilmerna från samtliga löpsekvenser bearbetades i Dartfish för att mäta 

vinkeln mellan vad/lår och överkroppens lutning i förhållande till lodlinjen, se 

Figur #. Lodlinjen i den här studie mättes utifrån Trochanter Major på höftens 

utsida och sedan i vinkel mätt lodlinje och öra som här ansågs som huvudet 

ungefärliga mittpunkt. Mellan vad/lår mättes den yttre vinkeln och mellan 

lodlinje/överkropp mättes den inre vinkeln. Mätningen av vinklarna gjordes på 

det främre benet i löpcykelns landningsfas då löparen tenderar att lägga störst 

vikt på det. Detta för att se eventuella skillnader i kroppshållning mellan de 

olika löpstilarna då accelerationen framåt i kombination med kroppstyngden 

blir som störst (Cavanagh & Lafortune 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur #. Den oranga linjen symboliserar lodlinjen och de blåa prickarna är 

mätpunkterna för överkroppens lutning i förhållande till lodlinjen. Örat 

Överkroppens 

förhållande till lodlinjen 

Vinkel mellan vad  

och lår 
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fungerar här som huvudets mittpunkt. De röda prickarna symboliserar 

mätpunkterna för vinkeln mellan vad och lår på det främre benet vid 

landningsfasen. 

Pulsmätningar från testerna registrerades 3 minuter in i varje löpsekvens. 

Pulsmätningen övervakades under hela löpsekvensen för att få en uppfattning 

om stabilisering av pulsen. 

Statistisk analys  

Datan är presenterad som medelvärde  SE. För att analysera skillnader mellan 

löpstilarna användes Student´s parade T-test där data från axlarna x, y och z 

togs med samt vektormagnituden som är det sammanlagda antalet counts för 

samtliga axlar. Samma sak gjordes med data från filmsekvenserna gällande 

vinkeln mellan vad och lår samt mellan lodlinjen och öra. P <0.05 anses här 

som en statistisk signifikant skillnad.   
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Resultat 

Accelerometer 

I x axeln, som är den vertikala axeln, sågs den största skillnaden mellan FF 

sekvensen och HT sekvensen där FF hade ett signifikant mindre värde, 

p=0,014. Rörelsen som sker i det vertikala ledet blir alltså mindre då löparna 

sprang utan skor. Även i y axeln, rörelse i sidled, registrerades mindre värden 

på FF sekvensen än HT sekvensen, p=0,014 (Se Figur 1). Skillnaden i 

vektormagnituden som är det sammanlagda värdet för de tre axlarna var 9% 

högre vid HT än vid FF (p=0,017). 
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Figur 1. Staplarna visar det sammanlagda antalet counts registrerade i varje 

axel för samtliga löpare, med skor (HT) och barfota (FF). Axel 1= Vertikalt, 

Axel 2= horisontalt, Axel 3= sagittalt. ).* indikerar ett statistiskt signifikant 

lägre värde för barfota jämfört med löpning med skor, p= 0,014 (axel 1) och 

p= 0,014 (axel 2).   

Steglängden var signifikant längre vid HT än FF, p=0,01. Resultaten från 

accelerometern visade också en signifikant skillnad, p=0,018, i antalet steg 

mellan de olika löpstilarna. Där FF löparna hade betydligt högre antal steg än 

* 

* 
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HT löparna under de 190 sekunders löpsekvens som sammanställdes vid 

datainsamlingen (Se Figur 2).  
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Figur 2. Det sammanlagda antalet steg tagna för samtliga testpersoner under 

190 sekunders löpsekvens, med skor (HT) och utan skor (FF). * (p= 0,018).  

Vinklar 

Vinkeln mätt mellan vad och lår var signifikant högre hos FF löparna än HT 

löparna, p=0,017 (Se Figur 3). Det innebär att FF löparna, vid fotisättningen, 

landade med större flexion av knäleden på det främre benet än HT löparna som 

landade på ett rakare ben. I vinkeln mellan lodlinjen och överkroppen var 

skillnad signifikant (p=0,001). Under HT sekvensen hade testpersonerna en 

större framåtlutning i överkroppen i förhållande till lodlinjen än under FF 

sekvensen (Se Figur 4).    
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Figur 3. Den yttre vinkeln mätt mellan de laterala kondylerna på fot, knä och 

höft  på det främre benet vid löpcykelns landningsfas *(p= 0,017).  

 

 

Figur 4. Den inre vinkeln mätt mellan lodlinjen, Trochanter Major, och örat vid 

löpcykelns landningsfas.*(p=0,001) 

* 

* 
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Pulsmätning 

Pulsmätningarna visade ingen signifikant skillnad vid en jämförelse mellan de 

olika löpstilarna. Mätningarna presenteras nedan för vidare diskussion (se 

Tabell 1). 

 

Tabell 1. Antal pulsslag per minut för varje testperson och löpsekvens, n=11. 

 

Testperson Med skor (slag/min) Utan skor (slag/min) 

 n=11 n=11 

1 167 165 

2 175 175 

3 160 165 

4 169 170 

5 164 179 

6 144 148 

7 151 151 

8 186 188 

9 135 135 

10 144 145 

11 141 140 



 

Sida 19 

Diskussion 

Resultaten från accelerometermätningarna i den här studien visar en signifikant 

skillnad i den vertikala axeln (p=0,014) och i horisontala axeln (p=0,014) vid 

löpning barfota  jämfört med löpning med skor . Störst skillnad mellan de båda 

löpstilarna är rörelserna i den vertikala axeln. Under framfota (FF) sekvenserna 

är rörelsen betydligt mindre i det vertikala ledet än i häl-till-tå (HT) 

sekvenserna. Vad det har för betydlese för energiåtgången är i den här studien 

ovisst då ingen signifikant skillnad gick att se i puls mellan de olika löpstilarna. 

Flera av testpersonerna tenderar snarare att öka i puls vid FF löpning och hos 

vissa är pulsen oförändrad och endast två testpersoner fick en pulssänkning vid 

FF sekvensen. Testpersonerna i denna studie är inga vana FF löpare vilket kan 

förklara pulsökningen hos många då ovanan skulle kunna medföra mer 

nervositet och  muskelspänning och därav orsaka en pulsökning. Det är inte 

troligt att en van HT löpare kan på så kort tid anpassa sig till en ny löpstil och 

det kan ha betydelse för hur avslappnat löparen kan springa. En tanke är även 

att den ökade stegfrekvensen vid FF innebär mer aktivt muskelarbete vilket 

leder till större ansträngning. I Squadrone & Gallozzi´s (2009) studie är 

testpersonerna vana FF löpare men även där är pulsen i princip oförändrad 

jämfört med HT löpning. Deras studie visade däremot en signifikant skillnad i 

VO2 förbrukning där FF  minskade den. De tog dock ingen hänsyn till den vikt 

som en löpsko tillför till löparens egen kroppsvikt.  

Divert et al (2007) jämförde VO2 förbrukningen mellan de båda löpstilarna där 

vikten på löpskon även adderades till sekvensen som genomfördes barfota. Det 

resulterade i att det inte gick att se någon skillnad i VO2 förbrukning mellan de 

båda löpstilarna och därmed bevisat att det är vikten som tillförs till den egna 

kroppsmassan genom löpskor som leder till ökad VO2 förbrukning. Hanson et 

al (2010) fick likartade resultat i sin studie där testpersonerna även fick springa 

utomhus, men trots att VO2 förbrukningen är viktrelaterad menar de att löpning 

barfota innebär en bättre löpekonomi som skulle vara av betydelse för 

långdistanslöpare. 
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Det är en skillnad i stegfrekvensen mellan de båda löpstilarna (p=0,018). Vid 

FF löpning är stegfrekvensen betydligt högre än vid HT löpning. Detta stämmer 

överens med Squadrone & Gallozzi (2009) som visar likartade resultat med 

signifikant skillnad. De mäter även tiden för markkontakten vid varje löpsteg 

där FF löparnas kontakttid är betydligt kortare än HT löparnas. En kortare 

kontakttid mellan fot och mark torde innebära en mindre friktion mot 

underlaget, vilket delvis kan ha betydelse för pulsen. Den ökade stegfrekvensen 

vid FF och den ökning av aktivt muskelarbete det innebär borde göra att FF 

löpning, med samma tillförda vikt som av en löpsko, leder till ytterligare 

ansträngning men resultaten verkar tyda på att så inte är fallet. Divert et al 

(2007) menar att dämpningen i löpskor påverkar nedslaget vid fotisättningen 

och att det i sin tur kan hämma den lagring av elasticitets- energi som bildas i 

den nedre extremiteten vid landningsfasen och som löparen sedan har nytta av 

vid frånskjutsfasen. Det skulle kunna vara en faktor som påverkar puls och 

VO2 förbrukningen vid FF då det är ett mer passivt muskelarbete som inte 

kräver lika mycket ansträngning (Sasaki&Neptune 2006). 

Analysen av de filmade löpsekvenserna visar en skillnad (p=0,017) för vinkeln 

mellan vad och lår på det främre benet vid löpcykelns landningsfas. Under HT 

sekvenserna landade alltså löparna med ett mer utsträckt ben till skillnad från 

FF sekvenserna där knävinkeln var större. Bramble & Lieberman (2004) 

beskriver även detta i sin studie. Lieberman (2010) menar att en ökad vinkel i 

knäleden innebär en bättre fjädring och stötabsorbtion i de nedre extremiteterna. 

Det stämmer också med Mercer et al (2002) som jämför stöteleminering vid 

olika löphastigheter där det framkommer att en ökad vinkel i knäleden är en 

fördel. Det torde också förklara det minskade antalet counts i den vertikala 

axeln för FF då en ökad flexion verkar förbättra fjädringen i de nedre 

extremiteterna. Även överkroppens förhållande till lodlinjen påverkades av 

fotisättningen där HT sekvensen innebär en ökad framåtlutning i överkroppen 

vilket skulle kunna innebära en ökad belastning på det främre benet vid 

landningsfasen. Detta i samband med en ökad steglängd skulle kunna förklara 

resultat av tidigare forskning gällande den ökade nedslagskraften vid 

fotisättningen med HT (Lieberman 2010, Mercer et al 2002, Cavanegh et al 
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1980). Enligt Bramble&Lieberman (2004) skulle den mer upprätta hållningen 

vid FF innebära effektivare stötabsorbering även i överkroppen och nacke samt 

en friare armpendling. Vid analysering av filmerna i den här studien 

observerades för övrigt vissa förändringar av rörelsemönster i överkroppen 

mellan HT och FF hos testpersonerna. Förändringar så som mer tillbakadragna 

axlar och mindre rörelse av huvud samt nacke vid FF, vilket skulle kunna ha 

betydelse för den minskade rörelse vid FF som framgick av 

accelerometermätningarna då det torde påverka balansen. För mer forskning 

kring hur fotisättningen påverkar och vad den har för betydelse för 

rörelsemönstret under löpning krävs mer data och bättre samt  mer 

standardiserade mätmetoder. Det är många olika parametrar att ta hänsyn till 

och för vidare forskning är det av intresse att identifiera vilka som är de 

viktigaste för löpningens utförande.  

Felkällor 

Vid mätningen av vinklarna togs resultaten från en testperson bort då tekniska 

problem uppstod under filmningen och filmen gick därmed inte att analysera. 

Pulsmätningarna för testperson 5 bör bortses ifrån då den markanta 

pulsökningen troligen kan förklaras genom någon form av tekniskt problem.  

Slutsats  

Fotisättningen har betydelse för löparens rörelsemönster gällande mängden 

rörelse i det vertikala och horisontella ledet under löpning. Fotisättningen 

påverkar vinkeln i knäleden och överkroppens framåtlutning vid löpcykelns 

landningsfas. En landning på hälen innebär minskad flexion av knäleden samt 

en mer framåtlutad överkropp och en landning på framfoten en större flexion i 

knäleden och en mer upprätt hållning. I studien fastställdes även att 

stegfrekvensen är signifikant högre och steglängden signifikant mindre vid 

framfotalöpning än häl-till-tålöpning.   

 

. 
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