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Abstract 

Aim 

The aim of this study was to develop and perform a reliability test of a questionnaire regarding side 

dominance in order to identify the dominant/non-dominant side in students at the Swedish alpine ski 

high school.  

Method 

A questionnaire of side dominance of the upper and lower extremity was developed, and its 

reliability was tested according to the test-retest design. A total of 121 subjects answered the 

questionnaire twice. The questionnaire included five questions about side dominance, i.e. what 

hand/arm or foot/leg (left /right) that one prefers to use as a first choice when writing, throwing, 

kicking a ball, jumping over a fence and stair climbing. Furthermore, there was a question whether 

the responder has a safer/better ski turn to the left or to the right. The questionnaire was answered at 

one occasion by 274 alpine ski students.  

Results 

The result showed that the questions about writing, throwing and kicking a ball had a very good 

agreement, while jumping over a fence and stair climbing showed a fair agreement. An estimated 

factor analysis showed that the tasks writing, throwing, kicking and jumping, stair climbing seemed 

to be related to each other, respectively. A number of 243 subjects were found to have a right sided 

dominance and seven a left sided dominance when it comes to the tasks writing, throwing and 

kicking. Out of those 121 subjects who answered the questionnaire twice, 70 answered at both test 

occasions that they had a safer/better ski turn and 27 that they did not have a safer/better ski turn, 

while 22 gave different answers at the first and second occasion.  

Conclusion 

The reliability test of the questionnaire of side dominance showed that the tasks writing, throwing 

and kicking had a very good agreement. Alpine ski students showed a clear right sided dominance, 

irrespective of gender. There was a considerable uncertainty among the subjects whether they had a 

safer/better ski turn to the left or to the right. All but one, who felt that they had a safer/better ski 

turn in one direction, had right-sided dominance. 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Syfte  

Syftet med studien var att utveckla och reliabilitetstesta ett frågeformulär om sidodominans samt 

kartlägga vilken sida som elever vid svenska alpina skidgymnasier anger som sin dominanta. 

Metod 

Enkätstudie om sidodominans hos svenska alpina skidgymnasister. Ett frågeformulär omfattande 

frågor kring sidodominans i övre och nedre extremiteten utvecklades och reliabilitetstestades enligt 

test-retest modell vid två olika tillfällen. Totalt 121 försökspersoner (fp) deltog vid detta test-retest. 

Frågeformuläret kom att bestå av sex frågor: vilken hand man föredrar att skriva med (”skriva”), 

vilken arm man föredrar att kasta med (”kasta”), vilken fot man föredrar att sparka med (”sparka”), 

vilket ben man föredrar att lyfta först vid hopp över staket (”hoppa”), vilken fot man föredrar att ta 

först vid trappgång (”trappa”) samt om skidåkaren har en säkrare/bättre skidsväng åt något håll, i så 

fall vilket håll. Frågeformuläret besvarades vid ett tillfälle av 274 alpina skidgymnasister.  

 
Resultat 

Reliabilitetstestet visade att frågorna om ”skriva”, ”kasta” och ”sparka” hade mycket god 

överensstämmelse medan frågorna om ”hoppa” och ”trappa” hade svag överensstämmelse. 

Beräknad faktoranalys visade att ”skriva”, ”kasta” och ”sparka” tycks ha ett samband samt att 

”hoppa” och ”trappa” tycks ha ett samband. Kartläggningen av sidodominans hos alpina 

skidgymnasister visade att 243 fp angav högersidig dominans gällande ”skriva”, ”kasta” och 

”sparka” och sju angav vänstersidig. Resultatet gav 91 % matchade svar, mindre god 

överensstämmelse. Av de 121 fp som besvarade frågeformuläret två gånger angav 70 vid båda 

tillfällena att de hade en säkrare/bättre skidsväng och 27 att de inte hade en säkrare/bättre skidsväng 

åt något håll, medan 22 angav olika svar vid tillfälle ett och två.  

Slutsats 

Reliabilitetstestet av frågeformulär om sidodominans visade att ”skriva”, ”kasta” och ”sparka” hade 

mycket god överensstämmelse. Kartläggningen av sidodominans hos alpina skidgymnasister visade 

en tydlig högerdominans oavsett kön. Stor osäkerhet förelåg hos fp om de hade en säkrare/bättre 

skidsväng samt åt vilket håll svängen i så fall var säkrare/bättre. Alla utom en fp, som upplevde att 

de hade en säkrare/bättre skidsväng åt ena hållet hade högersidig dominans. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Föreliggande studie är en del av ett större alpint forskningsprojekt vars övergripande syfte är 

att förebygga främre korsbandsskador hos alpina tävlingsskidåkare. Detta huvudprojekt 

baseras på van Mechelen´s systematiska preventionsmodell ”Sequence of Prevention” (Van 

Mechelen, Hlobil & Kemper 1992) innefattande fyra olika steg. I steg 1 kartläggs 

skadebilden i den studerade idrotten och dessutom beräknas skadeincidensen. I steg 2 

identifieras skademekanismen och riskfaktorer (individrelaterade respektive 

omgivningsrelaterade) för att drabbas av en skada i aktuell idrott. I steg 3 introduceras 

preventiva åtgärder baserade på den information som tagits fram i steg 2. I steg 4 utvärderas 

preventionen genom att steg 1 upprepas. Denna studie kommer att ingå som en del av steg 2, 

d v s identifiering av riskfaktor för att drabbas av en främre korsbandsskada. 

I litteraturen saknas samstämmig information om hur dominans ska definieras. Hewett, 

Stoupe, Nance och Noyes (1996) samt Hewett, Myer och Ford (2001) beskriver 

bendominans som en imbalans avseende muskulär styrka och koordination mellan det 

dominanta och icke dominanta benet innebärande att muskelstyrka och koordination 

vanligtvis är bättre i det dominanta benet. Herring (1993) beskriver dominans som 

individens förmåga att prestera en viss uppgift med större noggrannhet, snabbhet och 

smidighet i det dominanta benet jämfört med det icke dominanta. Ross, Guskiewicz, 

Prentice, Schnider och Ru (2004) fann att i det dominanta benet, d v s det ben som man 

väljer att sparka en boll med, var muskelstyrkan, proprioceptionen och rörligheten i 

knäleden bättre än i det icke dominanta benet. 

I jämförelse med handdominans är bendominans inte lika tydlig och alla individer har ej 

heller ett dominant ben (Gabbard 1993). Prevalensen av högerdominans i ben/fot hos den 

generella populationen ligger mellan 75-93 % (Didia & Nyenwe 1988; Gabbard 1993; 

Gabbard & Iteya 2006; Schneiders, Sullivan, O´Malley, Clarke, Knappstein & Taylor 2010; 

Ziyagil 2011). Motsvarande prevalens för arm/hand ligger mellan 89- 96 % (Chapman & 

Chapman 1987; Didia & Nyenwe 1988; Friberg & Kvist 1988; Ziyagil 2011). Didia och 

Nyenwe (1988) fann ett ipsilateralt förhållande mellan hand- och fotdominans i en studie 

omfattande 996 skolbarn i åldern 5-12 år, där 92,37 % av de högerhänta barnen var 
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högerfotade och 51,85% av de vänsterhänta var vänsterfotade. Gabbard och Iteya (1996) 

anger att fotdominansen kan ändras under barndomen med en signifikant förändring mot att 

bli mer högerdominant, men efter 11 års ålder är fotdominansen relativt stabil. Då 

fotdominans och handdominans endast är delvis relaterade till varandra bör båda mätas var 

för sig för att identifiera individers höger- eller vänstersidig dominans (Chapman, Chapman 

& Allen 1986).  

 

I åtskilliga studier definieras det dominanta benet som det ben man t ex föredrar att sparka 

en boll med (Ross et al. 2004; Negrete, Schick & Cooper 2007; Brophy, Silvers, Gonzales & 

Mandelbaum 2010; Ziyagil 2011; Ruedl, Webhofer, Helle, Strobl, Schranz, Fink, Gatterer & 

Burtscher 2012). I syfte att utvärdera bendominans använde Gundersen, Valle, Danoff, 

Stanhope och Snyder-Mackler (1989) samt Herring (1993) följande tre olika tester, 

bollsparkstest, balanstest och hopptest, vilka föreslogs inkludera både kraft och stabilitet i 

nedre extremiteten. Matava, Freehill, Gruntzner och Shannon (2002) använde tre variabler 

för att bedöma sidodominans hos patienter med främre korsbandsskada, nämligen vilken 

hand man väljer att skriva med, vilken arm man väljer att kasta med samt vilket ben man 

väljer att sparka med.  

 

Bendominans har diskuterats som en potentiell riskfaktor för att drabbas av en främre 

korsbandsskada (Ruedl et al. 2012; Negrete, Schick & Cooper 2007; Brophy el al. 2010; 

Matava et al. 2002). En sidoskillnad kan öka risken för skada i båda benen, där en övertro på 

det dominanta benet kan resultera i att man belastar knäleden på det dominanta benet 

betydligt mer än vad det kanske tål, medan det svagare och sämre koordinerade benet är i 

fara på grund av muskulär oförmåga att effektivt absorbera de stora krafter som är 

förknippade med idrottsaktivitet (Hewett, Myer & Ford 2001).  

 

Negrete, Schick och Cooper (2007) studerade förhållandet mellan bendominans, vilket ben 

som är skadat, och könskillnad hos 302 försökspersoner med främre korsbandsskada som 

inträffade utan kontakt med annan individ. Ingen könsskillnad förelåg avseende vilket ben 

som hade skadats och det dominanta benet, men en stark tendens påvisade att kvinnor oftare 

drabbas av en främre korsbandsskada i sitt vänstra knä jämfört med det högra. (Negrete, 

Schick & Cooper 2007). Brophy et al. (2010) rapporterade att 68 % av kvinnliga 
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fotbollsspelare med en främre korsbandsskada, inträffad i icke kontaktsituationer, skadade 

sitt vänstra knä jämfört med 26 % bland manliga fotbollsspelare. De fann även att manliga 

fotbollsspelare oftare drabbades av främre korsbandsskada i det ben som de sparkar bollen 

med jämfört med stödjebenet (Brophy el al. 2010). Däremot visade Matava et al. (2002) att 

dominansen inte är en signifikant faktor vid icke kontaktskada avseende det främre 

korsbandet. I en studie av Faude, Junge, Kindermann och Dvoral (2006) där skaderisken hos 

143 tyska damfotbollspelare på elitnivå studerades, fann man att signifikant fler skador 

uppkom i det dominanta benet, framför allt överbelastnings- och kontaktskador. I Herrings 

studie (1993) omfattande 26 långdistanslöpare förelåg inget signifikant samband mellan 

sidodominans och löparskador. 

 

Pujol, Rousseaux Blanchi och Chambat (2007) studerade 379 alpina skidåkare från det 

franska landslaget och fann en mycket hög risk att skada det främre korsbandet och att re-

rupturer inte har minskat under de senaste 25 åren. Stevenson, Webster, Johnson och 

Beynnon (1998) samt Johnson, Ettlinger och Shealy (2006) rapporterade att kvinnliga alpina 

tävlingsskidåkare skadar sitt främre korsband mer än dubbelt så ofta som manliga skidåkare 

och att kvinnliga skidåkare har 35 % fler vänstersidiga främre korsbandsskador än manliga 

skidåkare. Urabe, Ochi, Onari och Ikuta (2002) och Urabe, Iwamoto, Koshida, Tanaka, 

Miyashita och Ochi (2008) rapporterade att 57-63 % av fritidsskidåkare med en främre 

korsbandsskada hade skadat sitt vänstra knä. Dessutom fann dessa författare ett signifikant 

förhållande mellan vilket knä (vänster eller höger) som var skadat och skidsvängens 

riktning, där 63 % skadade sitt yttre knä, d v s det vänstra knät vid högersväng och det högra 

knät vid vänstersväng, (Urabe et al. 2002). Ruedl et al. (2012) rapporterade att kvinnliga 

alpina fritidsskidåkare löper dubbelt så stor risk att skada sitt främre korsband på sitt icke 

dominanta ben. 

 

Enligt Sveriges Skidförbund finns det idag ca 700 aktiva alpina tävlingsskidåkare i åldern 

15-60 år som har FIS (Internationella Skidförbundet) licens, vilket är ett krav för att få delta 

på både internationella och nationella skidtävlingar. Hälften av dessa skidåkare är i 

åldersgruppen 15- 20 år och merparten av dessa studerar på ett av Sveriges alpina 

skidgymnasier (Sveriges Skidförbund 2013).  
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Westin, Alricsson och Werner (2012) har i en femårig prospektiv studie på alpina 

skidgymnasister påvisat hög risk för att drabbas av skada under sin gymnasietid och att 

risken var högre att drabbas av skada i vänster ben jämfört med höger ben. För en 

högpresterande alpin skidåkare med en önskan om att uppnå stora framgångar krävs bl a att 

skidåkaren kan svänga lika bra åt höger som åt vänster. Det betyder krav på samma fysiska 

förutsättningar i den högra och den vänstra kroppshalvan. Bakgrunden till föreliggande 

undersökning är därför att kartlägga sidodominansen hos alpina skidgymnasister på Sveriges 

skidgymnasier.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie var dels att utveckla och reliabilitetstesta ett frågeformulär om 

sidodominans i övre och nedre extremiteten samt dels att kartlägga vilken sida (arm/hand 

respektive fot/ben) som alpina skidgymnasister anger som sin dominanta. 

 

1.3 Frågeställningar 

1     Hur tillförlitlig är varje enskild fråga i frågeformuläret om sidodominans?  

2 Vilken sidodominans föreligger hos svenska alpina skidgymnasister? 

3 Föreligger det någon skillnad i sidodominans mellan manliga och kvinnliga alpina 

skidgymnasister? 

4 Kan alpina skidgymnasister ange om och i så fall åt vilket håll de har en säkrare/bättre 

skidsväng? 

5 Är säkrare/bättre skidsväng relaterad till dominant ben hos alpina skidgymnasister?  

 

2 Metod 

2.1 Studiedesign 

Studien genomfördes i form av en enkätundersökning.  
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2.2 Försökspersoner 

De försökspersoner (fp) som inkluderades i studien var mellan 16 och 19 år och studerade 

vid något av Sveriges tio alpina skidgymnasier (Gällivare, Östersund, Sollefteå, Malung, 

Uppsala, Torsby och Tärnaby samt Järpen två gymnasier vardera). Våren 2012 fanns det 

totalt 252 skidelever som studerade vid något av gymnasierna. Hösten 2012 hade 75 

skidelever slutat och 64 nya skidelever påbörjat något av skidgymnasierna. Totalt svarade 

198 fp vid tillfälle ett och 197 fp vid tillfälle två. Av dessa hade 121 fp svarat vid båda 

tillfällena och inkluderades i test-restestet av frågeformuläret (grupp 1). Totalt 274 fp 

svarade vid minst ett av tillfällena och inkluderades i kartläggningen av dominant/icke 

dominant sida (grupp 2)(Figur 1). Av dessa 274 fp var 130 manliga skidåkare i en 

medelålder av 17,8 år (± 1,3) och 144 kvinnliga skidåkare i en medelålder av 17,7 år (± 1,4). 

 

 

 

 

  

  

 

   

                           

 

  

  

 

 

  

 

 

Figur 1. Flödesschema över deltagande försökspersoner i studien. 
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2.3 Mätinstrument – frågeformulär om sidodominans 

Baserat på en rad tidigare publikationer kring dominant/icke dominant sida (Annett 2000; 

Oldfield 1970; Chapman & Chapman 1987; Chapman, Chapman & Allen 1986; Didia & 

Nyenwe 1988; Elias, Bryden & Bulman-Fleming 1997) utvecklades ett frågeformulär om 

sidodominans (Bilaga 1). Frågeformuläret bestod av sex frågor gällande dominant respektive 

icke dominant sida, två frågor för övre extremiteten och tre frågor för nedre extremiteten. 

Frågorna för övre extremiteten berörde vilken hand man föredrog att skriva med (”skriva”) 

och vilken hand man föredrog att kasta med (”kasta”) samt frågorna för nedre extremiteten 

berörde vilken fot man föredrog att sparka med (”sparka”), vilket ben man föredrog att lyfta 

först då man hoppade över ett staket (”hoppa”) och vilket ben man föredrog att starta med 

vid gång uppför en trappa (”trappa”). Dessutom inkluderades en fråga om man hade en 

säkrare/bättre skidsväng vid skidåkning. Om fp svarade ja på den frågan fick han/hon ange 

om det var höger- eller vänstersväng som kändes som en säkrare/bättre skidsväng.  

 På samtliga frågor fanns endast höger respektive vänster som svarsalternativ. En och samma 

försöksledare var närvarande vid alla svarstillfällen och då tillgänglig för eventuella frågor 

eller förtydliganden. De fp som kände sig osäkra på hur de skulle svara fick möjlighet till 

praktiskt prov.  

2.4 Genomförande 

Första steget i denna studie innebar konstruktion av ett frågeformulär om sidodominans. 

Andra steget var ett reliabilitetstest av varje enskild fråga i detta frågeformulär. Totalt 121 

fp besvarade frågeformuläret vid två olika tillfällen under maj och september 2012. Som ett 

tredje steg utfördes en kartläggning av sidodominans hos 274 alpina skidgymnasister vid 

Sveriges skidgymnasier. Av de fp som svarade på frågeformuläret två gånger användes 

svaren för kartläggning av dominant/icke dominant sida från det första svarstillfället.   

   2.5 Bortfall 

I de fall då fp inte svarade på en enskild fråga uteslöts den frågan och noterades som ett 

internt bortfall, medan övriga frågor som hade besvarats användes vid kartläggningen av 

sidodominans. 
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    2.6 Forskningsetik  

Efter samtycke av rektorer och skidtränare vid respektive skidgymnasium har varje 

gymnasieelev tillfrågats om deltagande i studien. Om han/hon ej var 18 år fyllda 

tillfrågades hans/hennes föräldrar om samtycke. Erbjudandet om att deltaga i studien samt 

studiens syfte, metod och genomförande skedde via skriftlig (Bilaga 2) och muntlig 

information till försökspersonerna. Dessutom informerades att deltagandet i studien var helt 

frivilligt och att försökspersonerna ägde rätt att avbryta sitt deltagande när som helst utan 

att behöva ange orsaken till detta. Föreliggande projekt, som är en del av ett 

avhandlingsarbete, har beviljats etiskt tillstånd av Regionala Etikprövningsnämnden.       

Dnr 2006/833/-31/1. 

   2.7 Statistik 

Cohen´s Kappa analys användes för att bedöma frågeformulärets reliabilitet. Värdering av 

Kappa enligt Landis och Koch (1977)(Tabell 1). Absolut faktoranalys beräknades för att 

utforska frågorna om sidodominans och se hur många faktorer som kan lokaliseras och vilka 

av frågorna som är relaterade till varandra. Kartläggningen av fp:s dominanta sida har 

beskrivits med hjälp av frekvenstabeller. Pearsons Chi-2 användes för att beräkna skillnaden 

mellan män och kvinnor. En statistisk signifikansnivå på p<0.05 användes. Samtliga 

analyser är utförda i Statistica 10.0. 

   
           Tabell 1. Värdering av Kappa (Landis & Koch 1977)  

Kappakoefficident Styrkan i överensstämmelsen 

< 0,20 Ingen eller mycket svag 

0,21 - 0,40 Svag 

0,41 - 0,60 Mindre god 

0,61 - 0,80 God 

0,81 - 1,00 Mycket god 
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3 Resultat 

Materialet är uppdelat i två grupper som är redovisade var för sig, grupp 1(test-retest av 

frågeformulär) och grupp 2 (kartläggning av sidodominans). Resultatet för säkrare/bättre 

sväng redovisas separat. 

 

3.1 Hur tillförlitlig är varje enskild fråga i frågeformuläret om sidodominans? 

Totalt 121 fp deltog i test-retest av frågeformuläret om sidodominans (grupp 1). 

Resultatet visade att tre av frågorna, ”skriva”, ”kasta” och ”sparka” hade Kappa 1,0, 

innebärande mycket god överensstämmelse, medan frågorna om ”hoppa” och ”trappa” 

hade Kappa 0,40 respektive 0,22, innebärande svag överensstämmelse (Tabell 2). 

Resultatet visade att frågorna om”skriva”, ”kasta” och ”sparka” hade mycket god 

tillförlitlighet i motsats till frågorna om ”hoppa” och ”trappa”. 

 

Tabell 2. Kappa-analys grupp 1. 

  
  Svar   

 
  Kappa-analys   

Fråga Fp (n) Höger (n) Vänster (n) Olika (n)   Överensstämmelse(%) Kappakoefficient Styrkan i överensstämmelse 

Skriva 121 116 5 0   100 1,0 Mycket god 

Kasta 121 118 3 0   100 1,0 Mycket god 

Sparka 118 112 6 0   100 1,0 Mycket god 

Hoppa 119 71 19 19 
 

75,63 0,4 Svag 

Trappa 114 73 10 31   72,81    0,22 Svag 

 

 

Av de 121 fp som besvarade frågeformuläret två gånger, angav 70 vid båda tillfällena att de 

hade en säkrare/bättre skidsväng och 27 fp att de inte hade en säkrare/bättre skidsväng, 

medan 22 fp angav olika svar vid tillfälle ett och två samt två fp registrerades som bortfall. 

Totalt 97 matchade svar, Kappa 0,58, innebärande mindre god överensstämmelse. Av 70 fp 

som svarade att de hade en säkrare/bättre skidsväng angav 47 fp att den var åt samma håll 

vid båda svarstillfällena, varav 30 åt vänster och 17 åt höger, 20 fp var osäkra samt tre fp 

registrerades som bortfall. 
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En beräknad faktoranalys visade att frågorna om att ”skriva”, ”kasta”, ”sparka”, ”hoppa” 

och ”trappa” laddade mot två faktorer (faktor 1 och faktor 2). Frågan ”sväng” tycktes inte 

höra ihop men någon av de andra frågorna. Analysen visade att ”skriva”, ”kasta” och 

”sparka” tycks ha ett samband och laddar signifikant mot faktor 1 och att ”hoppa” och 

”trappa” tycks ha ett samband men laddar signifikant mot faktor 2 (Tabell 3 och 5). Vid 

tillfälle ett förklarade de två faktorerna 54 % av den totala variansen där den första faktorn 

svarade för 35 % och den andra för 19 % (Tabell 4). Vid tillfälle två förklarade de två 

faktorerna 57 % av den totala variansen där den första faktorn svarade för 35 % och den 

andra för 22 % (Tabell 6).  

 

Tabell 3. Explorativ faktoranalys utvunna huvudkomponenter grupp 1, tillfälle 1. 

              Faktor   

Fråga   1 2 

Skriva 
 

0,815* 0,074 

Kasta 
 

0,868* 0,053 

Sparka 
 

0,804* 0,009 

Hoppa 
 

0,123 0,687* 

Trappa   0,022 0,746* 

Skidsväng 
 

0,007 -0,376 

*Signifikant 
   

 

                        Tabell 4: Egenvärden av utvunna huvudkomponenter tillfälle 1. 

Värde Egenvärden 
Total 
varians % 

Sammanlagda 
egenvärden Sammanlagd % 

1 2,13 35,46 2,13 35,46 

2 1,13 18,84 3,26 54,30 
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Tabell 5. Explorativ faktoranalys, utvunna huvudkomponenter, grupp 1, tillfälle 2. 

    Faktor   

Fråga   1 2 

Skriva 
 

0,856* 0,041 

Kasta 
 

0,867* 0,177 

Sparka 
 

0,733* -0,086 

Hoppa 
 

0,141 0,814* 

Trappa 
 

0,005 0,832* 

Sväng   0,016 -0,103 

*Signifikant 
 
 
 

                           Tabell 6: Egenvärden av utvunna huvudkomponenter tillfälle 2.  

Värde Egenvärden 
Total 
varians % 

Sammanlagda 
egenvärden Sammanlagd % 

1 2,12 35,39 2,12 35,39 

2 1,32 22,05 3,45 57,45 

 

 

3.2 Vilken sidodominans föreligger hos svenska alpina skidgymnasister? 

Frågorna om ”hoppa” och ”trappa” hade svag överrensstämmelse i reliabilitetstestet och 

uteslöts därför i kartläggningen. Av 274 fp angav 243 högersidig dominans avseende 

frågorna om ”skriva”, ”kasta” och ”sparka”, medan sju fp angav vänstersidig dominans. 

Resultatet gav 91 % matchade svar, Kappa 0,52, mindre god överensstämmelse (Tabell 7). 

 

 
Tabell 7. Kappa-analys grupp 2. 

          
    Höger (n) Vänster (n)    Matchade (n)    Överensstämmelse (%) Kappa Styrkan i överensstämmelse 

Manliga fp (n=130) 

 
111 4 115 88 0,53 Mindre god 

Kvinnliga fp (n=144) 132 3 135 94 0,51 Mindre god 

Alla fp (n=274) 243 7 250 91 0,52 Mindre god 

 

 

Totalt 253 fp (92 %) svarade att de skriver med höger hand, 260 fp (96 %) att de kastar 

med höger hand och 253 fp (94 %) att de sparkar med höger fot (Tabell 8). 
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Tabell 8. Kartläggning av sidodominans för varje enskild fråga  

  Manliga fp (n=130)     Kvinnliga fp (n=144)     Alla fp (n=274)     

  höger vänster bf   höger vänster bf   höger  vänster  bf 

Skriva, 
 n (%) 116 (89) 14 (11) 0   137 (95) 7 (5) 0   253 (92) 21 (8) 0 
Kasta,  
n (%) 121 (93)   9 (7) 0   139 (98) 3 (2) 2   260 (96) 12 (4) 2 
Sparka,  
n (%) 117 (92) 10 (8) 3   136 (95) 7 (5) 1   253 (94) 17 (6) 4 
fp = försökspersoner, bf=bortfall 
 
 

         

3.3 Föreligger det någon skillnad i sidodominans mellan manliga och kvinnliga 

alpina skidgymnasister?  

I kartläggningen av sidodominans hade de kvinnliga skidåkarna procentuellt fler 

matchade svar än de manliga (Tabell 7). De kvinnliga fp var också i större utsträckning 

högerdominanta vad gällde att ”skriva”, ”kasta” respektive ”sparka” än de manliga 

(Tabell 8).   

 

3.4 Kan alpina skidgymnasister ange om och i så fall åt vilket håll de har en 

säkrare/bättre skidsväng? 

Av de 67 fp som angav att de hade en säkrare/bättre skidsväng vid både tillfälle ett och två 

var det 47 fp som svarade åt samma håll varav 30 åt vänster och 17 åt höger. Övriga 20 fp 

angav olika svar vid tillfälle ett och två. Av dessa 67 fp som angav säkrare/bättre sväng var 

det 31 manliga fp och 36 kvinnliga. Ingen statistisk skillnad avseende könsfördelning kunde 

påvisas mellan de fp som angav att högersväng respektive vänstersväng var deras 

säkrare/bättre skidsväng, ej heller de som angav att de var osäkra på detta svar (Tabell 9). 

  

Tabell 9. Säkrare/bättre sväng till höger respektive vänster, grupp 1. 

  
Alla fp 
(n=67) 

Manliga fp 
(n=31) 

Kvinnliga fp 
(n=36) 

Hö/vä alt vä hö 20 
 

9 
 

               11 

 Vä/vä 30   12                  18   

Hö/hö 17 
 

10 
 

                 7 

 P=0,46 (Chi-2 test) 
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  För de fp som svarade två gånger på frågan om de hade en säkrare/bättre skidsväng fanns 

följande fyra svars alternativ: båda gångerna höger (hö/hö), första gången höger och andra 

gången vänster (hö/vä), första gången vänster och andra gången höger (vä/hö) samt båda 

gångerna vänster (vä/vä). För de som svarade endast en gång fanns endast höger (hö) och 

vänster (vä) som alternativ (Tabell 10).  

 

Tabell 10. Svar på frågan om ”skidsväng”, grupp 2. N= 274 

  n    

hö 70 
 vä 54 
 ingen säker skidsväng 79 
 hö/hö 30 
 hö/vä   9 
 vä/hö 11 
 vä/vä 17 
 bortfall   4   

 

3.5 Är säkrare/bättre skidsväng relaterad till dominant ben hos alpina 

skidgymnasister? 

 Av de 17 fp som svarade att de har en säkrare/bättre skidsväng åt höger svarade 16 att de 

föredrar att skriva och kasta med höger hand/arm samt sparka med höger fot. En fp angav 

vänstersidig dominans för att ”skriva”, ”kasta” och ”sparka”. Resultatet visade Kappa 1,0, 

innebärande mycket god överensstämmelse. 

  Av 30 fp som svarade att de hade en säkrare/bättre skidsväng åt vänster angav 27 fp att de 

föredrar att skriva och kasta med höger hand/arm samt att sparka med höger fot och tre fp 

svarade höger på två av frågorna. Då ingen hade vänstersidig dominans kan ej Kappa 

beräknas. 

  Av de 20 fp som svarade olika (vä/hö alternativt hö/vä) vid tillfälle ett respektive två på 

frågan åt vilket håll de har en säkrare/bättre skidsväng, var 19 fp säkra på sitt svar (Tabell 

11). 
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Tabell 11. Säkrare/bättre skidsväng, grupp 1. N=67 

   
Dominans 

      
Skidsväng Tydlig hö   Tydlig vä Svag hö 

              
Match 

            
Kappa  Överensstämmelse 

hö (n=17) 16 
  

1                                17 1 Mycket god   

vä (n=30) 27 
   

3 27 
    

osäkra (n=20) 18     1 1 19 0,95 Mycket god   

Hö = säkrare/bättre skidsväng åt höger. Vä = säkrare/bättre skidsväng åt vänster.  Osäkra = olika svar vilket håll de har 
en säkrare/ bättre skidsväng. Tydlig hö = svarat hö på alla dominansfrågor. Tydlig vä= svarat vä på alla 
dominansfrågor. Svag hö = svarat hö på två av tre dominansfrågor 

 

4 Diskussion 

Det övergripande syftet med denna undersökning var att kartlägga sidodominansen i övre 

och nedre extremiteten hos alpina skidåkare vid svenska skidgymnasier. Ett annat syfte var 

att ta fram ett frågeformulär kring dominant/icke dominant sida liksom att reliabilitetstesta 

detta. 

 

Resultatet av frågeformulärets reliabilitetstest visade mycket god överensstämmelse vad 

gäller frågorna om vilken hand man föredrar att skriva med, vilken arm man föredrar att 

kasta med samt vilken fot man föredrar att sparka med. Frågorna om vilket ben man föredrar 

att först lyfta vid hopp över ett staket samt vilken fot man föredrar att ta först vid trappgång 

påvisade svag överensstämmelse. Trots en relativt hög överensstämmelse påvisades en låg 

Kappa koefficient för frågorna om att hoppa över ett staket och vilken fot man tar först vid 

trappgång, d v s att styrkan i överensstämmelsen var svag. Detta kan förklaras av att Kappa 

fungerar bäst om utfallet mellan de olika alternativen är ungefär lika (Feinstein & Ciccehetti 

1990). Resultatet av reliabilitetstestet visade vidare att de kvinnliga fp hade fler matchade 

svar än de manliga. Baserat på resultatet av frågeformulärets reliabilitetstest användes ej 

frågorna om hopp över staket och trappgång vid kartläggningen av sidodominans. Resultatet 

visade också att betydligt fler fp angav höger sida som den dominanta jämfört med vänster 

sida.  

  

I litteraturen finns en rad kvantitativa bedömningsscorer med god reliabilitet avseende 

sidodominans i arm/hand och två exempel på sådana är Edinburgh handedness inventory 

(Oldfield 1971) och Measurement of handedness (Chapman och Chapman 1987). I båda 
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dessa scorer ingår variablerna att ”skriva” och ”kasta”, vilka bedöms vara bra variabler för 

att kartlägga dominans i övre extremiteten. Detta överensstämmer med resultatet i 

föreliggande studie. 

  

Schneiders et al. (2010) genomförde ett reliabilitetstest som bestod av 12 praktiska uppgifter 

beträffande sidodominans, där prestationen mättes bilateralt. Innan prestationsmätningen 

angav fp vilken arm och vilket ben som de ansåg vara deras dominanta. Tre av uppgifterna 

att ”gräva”, ”plocka upp små föremål med tårna” och ”rita figurer med foten” hade utmärkt 

reliabilitet och nästan perfekt överensstämmelse. Resultatet visade att självskattad 

sidodominans i nedre extremiteten inte hade någon signifikant (p<0,05) korrelation med 

majoriteten av uppgifterna, förutom ”spark på boll” och ”plocka upp små föremål med 

tårna” (Schneiders et al 2010). I Schneiders et als (2010) praktiska uppgifter ingick även att 

”gå uppför en trappa”. Den fot som fp föredrog att starta med noterades som den dominanta 

foten. Resultatet visade svag överensstämmelse, vilket motsvarar resultatet i föreliggande 

studie även om fp i denna studie inte utförde alla tester praktiskt.  

 

Syftet med att göra en explorativ faktoranalys vara att utforska frågorna i frågeformuläret 

om sidodominans, för att se hur många faktorer som kunde lokaliseras. Faktoranalysen 

visade att tre frågor var laddade på en faktor och var därmed relaterade till varandra, medan 

två frågor var laddade på en annan faktor och var också relaterade till varandra. Frågan om 

säkrare/bättre skidsväng tycktes inte vara relaterad till någon av de andra frågorna. Troligen 

speglar dessa analyser att frågorna om ”skriva”, ”kasta”, ”sparka”, ”hoppa” och ”trappa” 

inte beskriver samma begrepp. Vid båda tillfällena var ”skriva”, ”kasta” och ”sparka” 

signifikant grupperade till den första faktorn och ”hoppa” och ”trappa” var signifikant 

grupperade till den andra (p<0,05). Tillika i reliabilitetsstudien av Schneiders et al. (2010) 

gjordes en faktoranalys, där de12 uppgifterna grupperades till tre olika faktorer. Även här 

grupperades ”sparka” och ”trappa” till olika faktorer där ”sparka” laddades mot en faktor 

som författarna kallade ”skilled” medan ”uppför trappa” laddade mot en annan faktor kallad 

”unskilled”. Den tredje faktorn kallade författarna ”balance” (Schneiders et al 2010).  En 

möjlig förklaring är att ”sparka” och ”trappa” står för olika typer av kvalitéer gällande 

sidodominans. Kvalitéerna torde även kunna vara medfödd respektive inlärd förmåga.  
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Resultatet av kartläggningen av sidodominans hos alpina skidgymnasister visade en tydlig 

högersidig dominans. Totalt 92 % svarade att de skriver med höger hand, 96 % svarade att 

de kastar med höger hand och 94 % svarade att de sparkar med höger fot. Resultatet visade 

att den högersidiga dominansen hos svenska alpina skidgymnasister låg högt/högre än den 

generella populationen där högerdominans för arm/hand ligger mellan 89-96% (Chapman & 

Chapman 1987; Didia & Nyenwe 1988; Friberg & Kvist 1988; Ziyagil 2011) och i ben/fot 

ligger mellan 75-93% (Didia & Nyenwe 1988; Gabbard 1993; Gabbard & Iteya 2006; 

Schneiders, Sullivan, O´Malley, Clarke, Knappstein & Taylor 2010; Ziyagil 2011). Ruedl et 

al. (2012) fann i sitt material på 193 alpina skidåkare att 90 % av både manliga och 

kvinnliga alpina skidåkare föredrog att sparka med höger fot. I studien av Matava et al. 

(2002), där 80 fp inkluderades, identifierades 89 % som högerhänta vad gäller att skriva, 91 

% vad gäller att kasta och 89 % vad gäller att sparka en boll. I denna studie var andelen fp 

med högersidig dominans högre för nämnda tre uppgifter jämfört med i Matava et als (2002) 

studie. I Matava et als (2002) studie angav 1 % sig vara ambidexter, dvs. inte ha någon 

sidodominans, vad gäller att ”skriva” och 4 % vad gäller att ”sparka”.  Eventuellt hade 

svarsfrekvensen här blivit mer tillförlitlig om fler svarsalternativ hade funnits. Det torde 

vara sannolikt att bortfallen skulle blivit färre om ”vet ej” och ”ambidexter” funnits som 

svarsalternativ. Vidare förslag kan vara en skattningsskala, där man får gradera i vilken grad 

man upplever sig var dominant i höger respektive vänster sida, vilket troligtvis hade 

resulterat i en högre svarsfrekvens och fler korrekta svar.  

 

Många författare har studerat sidodominans inom olika idrotter. Friberg och Kvist (1988)  

rapporterade att valet av fot att ”trycka ifrån med för att hoppa över ett horisontellt hinder” 

inte korrelerar med handdominans. ”Valt ben att trycka ifrån med vid hopp över horisontellt 

hinder” (Friberg och Kvist 1988) kan jämföras med ”valt ben att lyfta först då du hoppar 

över ett staket” som användes i föreliggande undersökning. Skillnaden mellan denna studie 

och studien av Friberg och Kvist (1988) är tolkningen av dominant ben. Friberg och Kvist 

definierade det ben som var kvar mot underlaget som det dominanta benet, medan det ben 

som man först lyfter för att ta sig över ett staket definierades som det dominanta i 

föreliggande studie. Hardt, Benjanuvatra och Blanksby (2009) studerade förhållandet mellan 

bendominans och vald fotplacering på startpall hos tävlingssimmare. Det ben som de valde 

att ha längst fram på startpallen för bästa möjliga start var inte nödvändigtvis det dominanta 
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benet. Författarna kunde inte förklara om vald fotplacering berodde på om de hade tränat 

mer på starter med en viss fotplacering eller om det fanns någon biologisk orsak. Ziyagil 

(2001) studerade förhållandet mellan sidodominans i hand och fot vid olika löphastigheter, 

där medellöphastighet var associerad med handdominans men inte med fotdominans. Stöggl, 

Hébert-Losier och Holmberg (2013) studerade sexton längdskidåkare på elitnivå, där 69 % 

klassades som högerdominanta skidåkare och 31 % som vänsterdominanta skidåkare. Av 

dessa var 88 % högerhänta och 12 % vänsterhänta. Samma förhållande gällde 

fotdominansen hos längdskidåkarna. Resultatet från studien visade att valet av dominant 

sida när det gäller längdskidåkning är multifaktoriell och beror på individuella skillnader 

och är svagt korrelerad till hastighet, kroppsstorlek, biomekanik, handdominans, 

fotdominans eller skador. 

 

Resultatet i föreliggande undersökning visade att kvinnliga skidåkare hade fler matchade 

svar än manliga baserat på reliabilitetstestet av frågeformuläret om sidodominans. De 

kvinnliga skidåkarna var även procentuellt fler än manliga avseende högersidig dominans då 

det gällde att ”skriva”, ”kasta” och ”sparka”. Detta överensstämmer väl med flera tidigare 

publikationer (Hewett, Ford, Hoogenboom & Myer 2010; Negrete, Schick & Cooper 2007). 

I föreliggande studie påvisades ingen könsskillnad avseende frågan om skidåkaren har en 

säkrare/bättre skidsväng åt ett håll.  

 

I studien av Westin, Alricsson och Werner (2012) rapporterades att två tredjedelar av 

skadorna i nedre extremiteten drabbade vänster ben hos svenska alpina skidgymnasister.  

Mot bakgrund av detta fynd formulerades frågan om skidåkare på elitnivå hade en 

”säkrare/bättre skidsväng” åt det ena eller andra hållet. Dessutom studerades om det fanns 

någon korrelation mellan en säkrare/bättre skidsväng och sidodominans i arm/hand eller 

ben/fot. Alla utom en skidåkare, som upplevde att de hade en säkrare/bättre skidsväng åt ena 

hållet angav högersidig dominans. Av de som svarade två gånger på frågan om de hade en 

”säkrare/bättre skidsväng”, angav nästan 20 % ett annat svar vid det andra tillfället jämfört 

med det första. Dessa skidåkare var osäkra på dels om de hade en säkrare/bättre skidsväng 

och dels åt vilket håll den säkrare/bättre skidsvängen i så fall var. En möjlig förklaring till 

denna osäkerhet kan vara att det var barmarkssäsong vid tidpunkten för de båda 

testtillfällena. Det var ingen skillnad i borfallet under vårens testtillfälle jämfört med 
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höstens. En ytterligare förklaring kan naturligtvis vara att frågan var otydligt formulerad. 

Frågeformuläret besvarades dock under överinseende av försöksledaren och fp tilläts ställa 

frågor vid eventuella tveksamheter. 

 

Resultatet av föreliggande studie visade att frågorna om att ”skriva”, ”kasta” och ”sparka” 

hade god reliabilitet och att svenska alpina skidgymnasister visade en tydlig högersidig 

dominans oavsett kön. Det visade sig vara svårt att svara på frågan om de hade en 

säkrare/bättre skidsväng, då nästan en femtedel angav olika svar vid tillfälle ett och två. 

Vidare visade det sig vara svårt att svara på om skidsvängen var säkrare/bättre till höger 

eller vänster då nästan en tredjedel angett olika svar även här vid tillfälle ett och två. Av de 

som svarat att det hade en säkrare/bättre skidsväng vid tillfälle ett och två samt angivit åt 

samma håll, d v s antingen åt höger eller vänster vid båda tillfällena hade alla utom en 

högersidig dominans.   

 

I denna studie testades en relativt stor homogen grupp med en jämn fördelning av manliga 

och kvinnliga alpina skidåkare. En styrka med studien är att det var samma testledare vid 

samtliga testtillfällen. Tidsintervallet mellan testtillfällena, ca fyra månader, kan naturligtvis 

diskuteras. Det positiva med fyra månaders-intervallet är att recall bias kan minskas 

(Hassmén & Hassmén). Man kan likväl inte utesluta att sidodominansen avseende vissa 

variabler kan förändras över tid, även om Gabbard och Iteya (1996) anser att så ej är fallet 

efter 11 års ålder. Den studerade gruppen skidåkare har ett smalt åldersintervall, vilket gör 

att generaliserbarheten till andra åldersgrupper sannolikt är mycket liten.  

 

I en framtida studie vore det intressant att utveckla frågan om ”säkrare/bättre skidsväng” 

eftersom skidåkarna i denna studie fann den svårbesvarad. Av intresse är också att studera 

två storleksmässigt lika grupper med ett bredare åldersspann av alpina tävlingsskidåkare, där 

personerna i den ena gruppen uppger sig vara vänsterdominanta och i den andra 

högerdominanta. Både skidåkaren själv och en annan person, t ex tränaren skulle då få 

bedöma skidsvängen. Vidare vore det av intresse att testa ett batteri bestående av flera frågor 

kring sidodominans samt ha flera svarsalternativ och även praktiska tester för att ytterligare 

försäkra sig om vilken sida som är dominant/icke dominant. På detta sätt torde man kunna ta 

fram information om och kartlägga olika kvalitéer av dominans. Kunskap om den enskilde 
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skidåkarens sidodominans och bättre/säkrare håll för skidsväng skulle sannolikt vara av stor 

betydelse för skadeprevention inom alpin skidåkning. 

5 Konklusion 

Reliabiliteten av frågeformulär om sidodominans visade att frågorna om att ”skriva”, 

”kasta” och ”sparka” hade mycket god överensstämmelse. Kartläggning av sidodominans 

hos alpina skidgymnasister visade en tydlig högersidig dominans oavsett kön. Stor osäkerhet 

förelåg bland skidåkarna angående om de hade en säkrare/bättre skidsväng samt åt vilket 

håll den i så fall var.  Alla utom en skidåkare, som upplevde att de hade en säkrare/bättre 

skidsväng åt ena hållet angav högersidig dominans. 
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