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Introduktion 

Detta projektarbete ingår i kursen i TR5 Träningslära 2, 7.5 hp HT 11 på Gymnastik- och 
Idrottshögskolan.  

1 Bakgrund 

Löpning är den vanligaste rörelseformen inom våra idrotter. I sin mest enkla form finns den 

inom friidrottens löpgrenar; på löparbanan, asfalten eller i terrängen. I den här studien väljer 

vi att fokusera på distanslöpning; sträckor från 800 m och uppåt. Det är i distanslöpningen 

våra hjärtan ligger. 

En djupare kravanalys är inte nödvändig för att inse att distanslöpning kräver hög aerob 

kapacitet, det vill säga en hög syreupptagningsförmåga. Aspekter som ”energiuttag” och 

”återanvändning av energi” under en löpcykel (ett löpsteg) blir därför av stor vikt.  

Forskningen kring löpning har pågått de senaste 50-60 åren; se bland annat den stora 

utvecklingen av löparskor. Löpekonomi är ett begrepp inom forskningen som används i 

framförallt diskussioner kring distanslöpning; hur springer man så ekonomiskt som möjligt? 

Hur kan energi sparas för att orka springa fortare och längre? Ett exempel är användandet av 

elastisk energi under löpcykelns stödjefas (då foten är i marken), även kallad stretch-

shortening. Knäextensorernas excentriska aktion lagrar upp elastisk energi för att sen utnyttjas 

i den efterföljande koncentriska aktionen i samband med frånskjutsfasen.  

(J. Nilsson 1997, s.50 & F. Bosch & R. Klomp 2001, s.181ff)  

Det finns inte två löpare som har identiska löptekniker. Men det kan konstateras att det idag 

finns få eller inga löpare i världseliten inom distanslöpning som sätter i hälen först. Den 

teknik som istället eftersträvas är den så kallade framfotsisättningen, där fotisättningen sker på 

det främre fotbladet. Varför då? 

Även om det finns en hel del skrivet om löpteknik och löpekonomi så är vi nyfikna att själva 

upptäcka, se med ”våra egna ögon”, i tron att det genererar en djupare förståelse. 

1.1 Syfte 

Projektarbetet syftar till att jämföra hällöpare och framfotslöpare vid distanslöpning med 

vanliga löparskor. 
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1.2 Frågeställning 

Skiljer sig rörelsemönstret mellan hällöpare och framfotslöpare vid distanslöpning med 

vanliga löparskor beträffande följande variabler: 

- vertikal rörelse? 

- steglängd? 

- höft- och knäledsvinkel i avslutande pendelfas (då knäet är som spetsigast, se figur 1.1)?  

2 Metod 

I teknikanalysen användes videoupptagningar som skapade förutsättningar för en kvantitativ 

studie. Vid den första inspelningen upptäcktes en del brister som ledde till en ny försöksgrupp 

och ett nytt videotillfälle (se Diskussion). Dock har det i resultatet tagits hänsyn till de båda 

videoinspelningarna, för att eventuellt styrka och jämföra mönster.  

2.1 Försökspersoner 

I studien deltog åtta försökspersoner, fyra utpräglade framfotslöpare respektive hällöpare, 

uppdelade i två grupper som filmades vid två olika tillfällen. 

Tabell 1.1 Försökspersoner från videoinspelning 1 och 2. 

Grupp 1 
      Person kön ålder längd (cm) vikt (kg) idrott fotisättning 

1 man 33 180 90 handboll häl 
2 man 25 186 88 handboll framfot 
3 man 26 186 76 triathlon framfot 
4 man 32 184 89 innebandy häl 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp 2 
      Person kön ålder längd (cm) vikt (kg) idrott fotisättning 

5 kvinna 42 162 53 medeldistans framfot 
6 kvinna 24 165 62 långdistans häl 
7 man 14 156 40 medeldistans framfot 
8 man 27 188 84 långdistans häl 
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2.2 Utrustning 

Filmningen gjordes med filmkamera; Sony DCR HC37. Inspelningshastighet: 25 Hz, genom 

analys i cSwing 2008 ökades antalet bilder till 50 Hz.  

2.3 Testmetod 

Rörelser i vertikalled konstaterades genom att mäta höjdskillnaden i 

förhållande till kalibreringsramen, då löparen var som ”kortast” (i 

stödjefasen) och då löparen var som ”längst” (i pendelfasen). Steglängd 

mättes från tårna i frånskjutet till hälen i landningen. Höft- och 

knäledsvinklar i avslutandet av pendelfasen (då knäet är som spetsigast, se 

figur 1.1) mättes med vinkelfunktionen i cSwing 2008. Markeringar 

gjordes i aktuella leder.  

Videoinspelning grupp 1: Fyra försökspersoner sprang två 60-meterslopp på sin maximala 

hastighet, därefter gångvila tillbaka till start. Fotleden (malleolus lateralis), knäleden 

(epicondylus lateralis femoris), höftleden (trochanter major och christa iliaca), bålen (i 

ryggradens riktning) och axelleden (tuberculum majus) markerades med tejp. Miljö: Inomhus, 

klassiskt gymnastikgolv 

Figur 1.2 Scenuppställning videoinspelning grupp 1. 

 

 

Figur 1.1 Höft- och knäledsvinkel 
i avslutande pendelfas. 
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Videoinspelning grupp 2: Fyra försökspersoner sprang två 200-meterslopp (en ”klassisk” 

intervallsträcka för distanslöpare) med instruktionen att hålla konstant hastighet med en puls 

på 80-90 % av maximalt antal hjärtslag per minut. Vilan var två minuter mellan loppen. 

Tidtagning användes för att kontrollera en jämn fart. Aktuella leder markerades. Se exakta 

placeringar ovan. Miljö: Friidrottsbana inomhus, för att undvika väderskillnader som till 

exempel vind. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.3 Scenuppställning videoinspelning grupp 2. 

 

3 Resultat 

Resultatet visade att rörelsemönstret skiljer sig vid löpning mellan framfotslöpare respektive 

hällöpare. Framfotslöparna hade en större skillnad i vertikal rörelse och ett längre löpsteg än 

hällöparna, i båda grupperna. Hällöparna hade en större höft- och knäledsvinkel i avslutande 

pendelfas (då knäet är som spetsigast) än framfotslöparna, i båda grupperna. I grupp 2 (de 

som sprang 200 m) förekom två undantag; en av hällöparna hade ett längre löpsteg och en 

mindre knäledsvinkel, än en av framfotslöparna. (Se tabell 1.2) Resultatet från de båda 

försöksgrupperna jämfördes var för sig eftersom det rådde olika omständigheter (exempelvis 

gällande hastigheter och löpsträckor).  

 
 
 
 
 



7 
 

Tabell 1.2 En jämförelse mellan häl- och framfotslöparna utifrån resultatet i tabell 1.3. Resultatet presenteras 
från vänster till höger, med störst värde längst till vänster och minst värde längst till höger. T.ex. har de båda 
framfotslöparna i såväl grupp 1 som grupp 2 större skillnad i vertikal rörelse, än de båda hällöparna.   
 
Grupp 1 (60 m) 

 
                        Försökspersoner 

  
Vertikal rörelse 

störst 
skillnad 3(framfot) 2(framfot) 4 (häl) 1 (häl) 

minst 
skillnad 

 
Steglängd längst steg 2(framfot) 3(framfot) 1 (häl) 4 (häl) 

kortast 
steg 

 
Höftledsvinkel 

störst 
vinkel 1 (häl) 4 (häl) 2 (framfot) 3 (framfot) 

minst 
vinkel 

 
Knäledsvinkel 

störst 
vinkel 4 (häl) 1 (häl) 3 (framfot) 2 (framfot) 

minst 
vinkel 

  

 

 
 

    Grupp 2 (200 m)  
 

                        Försökspersoner 
  

Vertikal rörelse 
störst 
skillnad 7 (framfot) 5(framfot) 8 (häl) 6 (häl) 

minst 
skillnad 

Steglängd 
längst 
steg 7 (framfot) 8 (häl) 5 (framfot) 6 (häl) 

kortast 
steg 

Höftledsvinkel 
störst 
vinkel 6 (häl) 8 (häl) 5 (framfot) 7 (framfot) 

minst 
vinkel 

Knäledsvinkel 
störst 
vinkel 6 (häl) 5(framfot) 8 (häl) 7 (framfot) 

minst 
vinkel 

  

 

 
 

    Tabell 1.3 Medelvärden av häl- och framfotslöparnas resultat från videoinspelning 1 och 2. Varje försöksperson 
representeras av en siffra och om de är en häl- respektive en framfotslöpare (se tabell 1.1).  

 
                        Försökspersoner 

 Grupp 1 (60 m) 1 (häl) 2 (framfot) 3 (framfot) 4 (häl) 
Vertikal rörelse (cm) 2,2 4,4 7,2 4,2 
Steglängd (% av kroppslängd) 108,8 127,7 110 100,2 
Höftledsvinkel (grader) 116 109 100,5 114 
Knäledsvinkel (grader) 82 60,5 73 86 
 

 
                          Försökspersoner 

 Grupp 2 (200 m) 5 (framfot) 6 (häl) 7 (framfot) 8 (häl) 
Vertikal rörelse (cm) 8,5 5,8 8,5 7 
Steglängd (% av kroppslängd) 112,9 99,8 124,1 113,5 
Höftledsvinkel (grader) 114 123 96 114 
Knäledsvinkel (grader) 87 95 53,5 86 
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4 Diskussion 

4.1 Felkällor 

Ett antal felkällor uppstod i studiens metoddel vilket ger den en lägre validitet. 

Försökspersonerna i grupp 1 bar inte åtsittande kläder vilket försvårade mätningen av höft- 

och knäledsvinklar. Underlaget i gymnastiksalen var inte av distanslöpningskaraktär. 

Löphastigheten var betydligt högre än vid distanslopp (800 meter och uppåt). Löpsträckan på 

60 meter är inte tillämpad distanslöpning. Antalet lopp borde varit fler. 

För att höja validiteten vid videoinspelningen av försöksgrupp 2 användes ”inga” eller tighta 

kläder, löparbana inomhus, en sänkt löphastighet och en förlängd löpsträcka. Problem 

kvarstår gällande antal lopp och framförallt hastighetsproblemet; hur vet vi att alla 

försökspersoner springer i samma hastighet? En lösning hade varit att filma på löpband. Det 

hade gett studien en högre reliabilitet. 

Felkällor kunde konstateras under arbetet i cSwing 2008. Bilderna var oklara vilket försvårade 

mätningarna. De kan också ha blivit felaktiga om löparen inte befann sig rakt framför 

kameran. 

Den psykologiska faktorn finns alltid med; vetskapen om att bli filmad kan leda till en 

omedvetet ändrad teknik. 

Trots ovanstående felkällor visar teknikanalysen ett mönster. Det finns en märkbar skillnad i 

rörelsemönstret mellan framfots- och hällöpning gällande vertikal rörelse, steglängd, höft- och 

knäledsvinkel i avslutande pendelfas. Hur påverkar det löpningen? 

4.2 Framfotslöpare kontra Hällöpare 

Utifrån litteraturstudier, observationer och resultat anser vi att fotisättning på det främre 

fotbladet är den teknik som har störst potential att utveckla vertikal- och horisontell kraft. Vi 

presenterar diskussionsmaterialet genom att starta en ”argumentationsmatch” mellan 

framfotslöpare och hällöpare. En ”poängställning” visas under diskussionens gång. Vi utgår 

från frågeställningens olika mätningsvariabler. 

4.2.1 Höft- och knäledsvinkel i den avslutande pendelfasen  
Ett litet och snabbt hjul - ett positivt kännetecken hos framfotslöparen.  

Tröghetsmomentet under löpcykeln minskar om man skapar en så liten knävinkel som möjligt 



9 
 

under pendelfasen, det vill säga att foten hålls nära rumpan. Underbenet drivs då fram 

snabbare och lättare, som ett litet och snabbt hjul. Ett litet hjul utvecklar ett högre/spetsigare 

knälyft som i sin tur resulterar i en positivt ökad steglängd som främjar den horisontella 

kraften. Ett stort och trögt hjul – en vanlig syn hos hällöparen. Ett ökat tröghetsmoment 

utvecklas om foten under pendelfasen har en större knävinkel, det vill säga att foten hamnar 

långt från kroppen/rumpan. Det blir tyngre för underbenet i pendlingen framåt, som ett stort 

och trögt hjul. Ett större hjul utvecklar ett lägre knälyft som resulterar i minskad steglängd 

som reducerar den horisontella kraften. (F. Bosch & R. Klomp 2001, s.181ff) 

Författarna till boken Running, F. Bosch och R. Klomp (2001, s.181ff) skriver att en 

ekonomisk förflyttning med en cirkulär rörelse, som ett hjul, ses som ett idealexempel. 

Resultatet i den här studien visade att framfotslöparna både hade en mindre höftledsvinkel och 

en mindre knäledsvinkel i avslutandet av pendelfasen än hällöparna. De hade alltså ett 

högre/spetsigare knälyft. Undantaget gällande knäledsvinkeln, där en hällöpare hade en 

mindre vinkel än en av framfotslöparna (se tabell 1.2), kan bero på att de inte höll samma 

hastighet. Avvikelsen kan även ha sin orsak i ålder- och könsskillnader. 

1-0 till Framfotslöparna. 

4.2.2 Steglängd  

Stegfrekvensen ökar i takt med ökad hastighet. Steglängden ökar väsentligt med 

löphastigheten, men når så småningom en platå. Det går inte att öka steglängden vid 

toppfarter. (J. Nilsson & L. Nolan 2006, s.3) 

Vertikalkraften är större hos framfotslöparen. Den vertikala kraften främjar ett längre löpsteg 

eftersom pendelfasen ökar. Hällöparen bromsar upp kraften en aning i och med hälisättningen 

och får ett kortare löpsteg. (J. Nilsson & L. Nolan 2006, s.4) Resultatet i den här studien 

bekräftar ovanstående (se tabell 1.2). 

2-0 till Framfotslöparna. 

4.2.3 Vertikalrörelse 

Den större vertikalrörelsen som presenteras i resultatet av framfotslöparna uppvisar förvisso 

ett spänstigare steg som skapar förutsättningar för ett längre löpsteg. Men vart går egentligen 

gränsen för vertikal rörelse i distanslöpning? Distanslöpare vill ju framåt, inte uppåt som i 

längdhopp eller höjdhopp. Tyngdpunktsförflyttning slösar energi. Borde inte den horisontella 
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kraften, den framåtriktade kraften, vara den mest önskvärda? Ovanstående kompromiss är en 

faktor som tränaren och löparen behöver ha i åtanke. (F. Bosch & R. Klomp 2001, s.181ff) 

2-1 till Framfotslöparna. 

4.2.4 Övriga slutsatser 

Helst ska löpsteget ske så tyst som möjligt, utan stötar. För att optimera löpsteget är det 

fördelaktigt med en fotplacering så rakt under höften som möjligt; det vill säga att 

tyngdpunkten hamnar centralt under foten. Den horisontella kraften blir större på grund av en 

minskad inbromsning. Det utförs genom att höftleden och knäleden flekterar och extenderar 

tillräckligt snabbt under såväl stödjefasen som pendelfasen.  

(F. Bosch & R. Klomp 2001, s.184)  

Studier visar att stödjefastiden är kortare hos framfotslöparen än hos hällöparen  

(J. Nilsson & L. Nolan 2006, s.3). En kort stödjefastid är detsamma som en aktiv fotisättning. 

Med hjälp av en aktiv fotisättning utvecklas en reaktiv rörelse som är energisnål (stretch-

shortening). Även om distanslöpning inte förknippas med ”snabb sprinterlöpning” är det av 

stor vikt att skapa en så reaktiv löpning som möjligt. (F. Bosch & R. Klomp 2001, s.181ff)  

En hälisättning innebär längre stödjefas och har därför inte en lika gynnsam utveckling. 

3-1 till Framfotslöparna. 

Framfotslöparna leder matchen. Visst minskar framfotsisättningen inbromsningen i 

stödjefasen, men samtidigt är kravprofilen hög. Framförallt belastas framfotslöparens 

vadmuskulatur tillsammans med hälsenan i stödjefasen, i ögonblicket där den laddar upp 

energi i frånskjutsfasen. Som tränare är det av stor vikt att väva in den kunskapen i 

träningsplaneringen. Styrketräning av m.gastrocnemius och m.soleus bör prioriteras. Likaså 

en tillfredsställande höftrörlighet och styrka för att främja ett reaktivt höftledsarbete. En god 

rörlighet i höftleden är nödvändig för optimerad steglängd.  

(J. Nilsson & P. Schantz 1986, s.17) 

Slutresultat: 3-2 till Framfotslöparna. 

En värdefull notering som gjordes under arbetets gång var att den kortaste försökspersonen i 

den löpvana gruppen hade längst steg i förhållande till sin kroppslängd. Mätningar visade att 

ovan nämnda försöksperson hade längre ben i förhållande till sin kroppslängd än de andra i 
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den löpvana gruppen. Långa ben i förhållande till sin kroppslängd borde därmed skapa 

fördelar gällande optimerad steglängd, alltså en genetisk fördel. 

Med tränarperspektivet i fokus och de nyförvärvade kunskaperna kring 

framfotsisättningens potential och dess kravprofil bör hänsyn tas till vissa faktorer. Som till 

exempel befintlig löpstil och anatomiska förutsättningar. Till vilket pris ska man förändra en 

löpstil? Är det mödan värd? Att finna god löpekonomi, en optimal rörelseamplitud, som 

passar varje individ blir utmaningen för både tränare och adept. Stegfrekvens, steglängd och 

stödjefastid är stora påverkande mekanismer. (F. Bosch & R. Klomp 2001, s.181ff) 

En minimering av skador är en annan av tränarrollens uppgifter. Det krävs en stark 

muskulatur hos alla distanslöpare, men i synnerhet hos framfotslöparna. Styrka och rörlighet i 

vader och fot- och höftleder bör prioriteras. Löpskolningsövningar stärker aktuell muskulatur 

och leder i fot, knä och höft. Plyometrisk träning (neuromuskulär träning) rekommenderas, 

vilket innebär att man utför övningar som ökar muskelfibrernas kapacitet att lagra energi men 

också aktiveringssignalen som får muskeln dra ihop eller förlänga agonisten. Man förbättrar 

även stretchreflexen som producerar en explosiv koncentrisk muskelkontraktion. Plyometrisk 

träning leder till att kroppen snabbare kommer att rekrytera de motoriska enheterna och 

snabbare kunna utveckla kraft. Studier som stöder detta finns bland annat i en 

forskningsartikel skriven 2003 av A M Turner, M Owings och J Schwane (se 

Källförteckning). 

Kanske kan de populära tåskorna hjälpa till för att främja en framfotsisättning. Löpare i vår 

närhet har observerats och uttalat sig. En positiv respons i dels känsla av lätthet och tydlig 

förbättring av framfotsisättning har påtalats. Den negativa responsen talar om att 

vadmuskulaturen upplevs mer ansträngd och att trötthetskänslan förstärks i slutet av 

träningarna. Således blir en successiv invänjning av tåskorna ett måste för att undvika 

belastningsskador. 

Armarnas betydelse är en faktor som inte diskuterats, men som är ytterst väsentlig för en god 

löpekonomi. Armpendlingar undviker kroppsrotation och sparar energi. Armarna hjälper även 

till att öka horisontalkraften. När den aerobiska kapaciteten tar ”slut” i ett lopp, är 

koordinationen av teknik och styrka avgörande. Oavsett vilken typ av fotisättning som brukas, 

blir den stora utmaningen att behålla en god löpekonomi. Det kan vara den avgörande faktorn 

i loppens slutskede. Löpare som klarar av att springa FAS ”vinner” - Fint (en god teknik), 

Avslappnat (rätt anspänning i musklerna) och Snabbt. 
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Studien har givit oss fördjupade kunskaper gällande rörelsemönster, löpteknik och 

löpekonomi. Tack vare en blandning av tidigare forskning, litteraturstudier och vår egen 

studie inser vi att en god löpekonomi är en komplex fråga som inte enbart kan relateras till 

vilken fotisättning en löpare använder. Nedanstående översikt över faktorer som påverkar 

löpekonomin (U Philo, Saunders, David B, Pyne, Richard D, Telford, John A. Hawly 2004, 

s.465ff), ger oss inspiration till fortsatta studier inom ämnet löpekonomi. 

 
Figur 1.4 Faktorer som påverkar löpekonomin. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Projektarbetet syftar till att jämföra hällöpare och 

framfotslöpare vid distanslöpning med vanliga löparskor. 

Skiljer sig rörelsemönstret mellan hällöpare och framfotslöpare vid distanslöpning med 

vanliga löparskor beträffande följande variabler: 

- vertikal rörelse? 

- steglängd? 

- höft- och knäledsvinkel i avslutande pendelfas (då knäet är som spetsigast)? 

Vilka sökord har du använt? 

Running, running economy, heel striker, fore foot striker 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Google Scholar, i Johnny Nilssons arbetsrum 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

GIH:s bibliotekskatalog: Running – Biomechanics and Exercise Physiology Applied in practice 

Google Scholar: Running economy  

 

Kommentarer 

Det var lätt att hitta litteratur och forskningsartiklar om löpteknik.  
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