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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om två olika 

klossplaceringar under cykelskon påverkar vadmuskelns uttröttbarhet och funktion. 

Frågeställningarna i studien var: Förändras av m. gastrocnemius, m. soleus och m. tibialis 

anterior muskelaktiveringsgrad under cykling beroende på klossplacering under cykelmoment 

i triathlon? 

Påverkas den muskulära styrkan av m. gastrocnemius, m. soleus och m. tibialis anterior 

klossplacering under cykelmoment och sedan efterföljande löpning?  

Metod: Studien var en kvantitativ experimentell studie. Fem deltagare med triathlonbakgrund 

genomförde två tester som innefattade styrketest av vad, cykling och löpning. Det ena testet 

med normal placering av kloss under cykelsko i främre delen av skon och det andra testet med 

klossplaceringen mitt under skon. Efter installation av EMG elektroder på m. gastrocnemius 

lateralis, m. soleus och m. tibialis anterior påbörjades testerna med styrketest av höger 

vadmuskel i en Isomed2000 isokinetisk dynamometer (D&R Ferstl, GmbH, Tyskland). 

Därefter applicerades markörer på specifika anatomiska strukturer så att ett 

rörelseanalyssystem (Qualysis, Sverige) kunde följa rörelsen tredimensionellt. Ett 

högintensivt, 20 minuters cykelprotokoll genomfördes på en Monark LC4 med traditionell 

eller bakre placering av kloss under cykelskon. Efter cykelmomentet skedde en snabb 

övergång till högintensiv löpning i 15 minuter och testet avslutades med styrketest av vad 

igen.  

Resultat: Ingen statistisk signifikant skillnad (p≤0,05) kunde påvisas mellan 

muskelaktiveringsgrad för de två olika klossplaceringarna.  

Ingen statistisk signifikant skillnad (p≤0,05) kunde påvisas för styrka i dorsalflexorer eller 

plantarflexorer i underbenet mellan de olika klossplaceringarna.  

Slutsats: Cykling med längre bak placering av kloss på cykelskorna visar ingen signifikant 

skillnad på vadmuskelns funktion och uttröttning. Dock visar resultaten av studien en viss 

minskad aktivering av vadmuskeln med cykling med kloss längre bak placerad dock var 

denna skillnad inte statistiskt signifikant. Framtida studier bör genomföra studien på en större 

population med ökad statistisk power för att utröna effekt av annan position av kloss på 

funktion och eventuell skadeprevention. 

 



 

 

Abstract 

Aim: The aim of this study was to compare two different cleat positions on the bicycle shoe 

and how those positions affect calf muscle function and fatigue. The aims were to investigate 

1. how the muscle activity changes for m. gastrocnemius, m. soleus and m. tibialis anterior 

during cycling depending on cleat position during cycling in triathlon? 2. whether there is an 

increase in muscle fatigue in m. gastrocnemius, m. soleus and m. tibialis anterior depending 

on cleat position during the cycling leg of a triathlon? 

Method: The study was a quantitative experimental design. Five subjects with background in 

triathlon conducted two tests which included measurement of calf muscle strength and a 

cycling and running protocol. One of the tests was conducted with a normal cleat position 

underneath the front of the bicycle shoe and one test with the cleat in a midposition 

underneath the bicycle shoe. After attachment of the EMG electrodes on m gastrocnemius 

lateralis, m soleus and m tibialis anterior the tests began with strength test of the right calf 

muscles in an isokinetic dynamometer (Isomed2000, D&R Ferstl, GmbH, Tyskland). 

Reflective markers permitting a motion analysis system (Qualysis, Sweden) to identify 

relevant anatomical structures were also attached. The subjects performed a 20 minute high-

intensity cycling protocol on a Monark LC4 bicycle ergometer. This was proceeded by a fast 

transition and a high–intensity 15 minute running protocol on a treadmill. The experimental 

protocol concluded with a repeated strength test of the calf muscles.  

Results: No statistically significant difference (p ≤ 0.05) was detected between muscle 

activation during cycling for the two different cleat positions.  

No statistically significant difference (p ≤ 0.05) was detected for strength after the exercise 

protocols either in the dorsi- or plantarflexors for the two different cleat positions.  

Conclusions: Cycling with the cleat in the midposition under the foot compared to the 

standard more anterior cleat position resulted in no statistically significant difference in calf 

muscle function during cycling and fatigue. However, the results of the study showed a 

reduction in m. triceps surae activation with the cleat in midposition although this trend was 

not statistically significant. Future studies should conduct the study on a larger population to 

increase the statistical power and to determine the impact of different position of the cleat and 

its possible effect on function and the possible injury prevention. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Triathlon är en stadigt växande idrott med ökat antal deltagare både på tävlings- och 

motionsnivå (Andersen, Clarsen, Johansen & Engebretsen 2013). I triathlon genomförs i 

ordning simning, cykling och löpning i en följd. Det finns en rad olika distanser med allt från 

kortare distans som sprint som avslutas med 5 km löpning till längre distans som en ironman 

som avslutas med ett marathonlopp (Svenska triathlonförbundet 2012). I triathlon är 

skadeförekomsten hög och framförallt då i nedre extremitet (Gosling, Gabbe & Forbes 2008). 

Skadorna är vanligast förekommande under löpningen där 71 % av skadorna härleds och 

dessa drabbar framförallt knä och fot i form av främst överbelastningsskador (Burns, Keenan 

& Redmond 2003; Burns, Keenan & Redmond 2005; Gosling, Gabbe & Forbes 2008). 

 

Kraftutveckling för att föra en cykel framåt sker genom att dra trampan uppåt, bakåt 

(återhämtningsfas) och trycka pedalerna nedåt, framåt (kraftfas). Detta kallas pedalvarv 

(Sanner & O'Halloran 2000). M. quadriceps femoris aktiveras primärt under den första halvan 

av kraftfasen medan hamstringmuskeln aktiveras under större delen av kraftfasen. Även 

glutealmuskulaturen aktiveras under kraftfasen. (Sanner & O'Halloran 2000). 

 

Vadmuskeln eller m. triceps surae består av tre muskler (m. gastrocnemius lateralis, m. 

gastrocnemius medialis och m. soleus (Bojsen Möller 2000).  

 

Figur 1: Anatomisk beskrivning av vadmuskel (Hoberg 2014). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Andersen%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23902775
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clarsen%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23902775
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johansen%20TV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23902775
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Engebretsen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23902775
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sanner%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10933005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=O'Halloran%20WD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10933005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sanner%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10933005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=O'Halloran%20WD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10933005
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Under cykling har vadmuskeln en viktig funktion under andra halvan av kraftfasen och 

dessutom att behålla foten i en neutral position vilket möjliggör för hamstringsmusklerna att 

generera kraft tidigt i återhämtningsfasen. M. triceps surae aktiveras på olika sätt under 

kraftfasen. Generellt aktiveras den under andra halvan av kraftfasen genom m. soleus (Sol) 

och m. gastrocnemius (GA) där m. gastrocnemius aktiveras även under återhämtningsfasen 

(Sanner & O'Halloran 2000).   

M. tibialis anterior (TA) aktiveras under slutet av kraftfasen men framförallt under 

återhämtningsfasen (Sanner & O'Halloran 2000).   

Vid löpning har vadmuskeln stor betydelse vid framförallt take-off fasen i en löpcykel där 

bland annat den delen av rörelsen hjälper till att föra fram kroppens massa till starten av nästa 

löpcykel (Magee, Manske, Zachazewski & Quillen 2011). Under stödfasen har TA en viktig 

funktion för att stabilisera foten tillsammans med m. triceps surae inför framåtföringen av 

benet och kroppen för att starta nästa löpcykel (Magee et al 2011; Nicola & Jewison 2012). 

 

GA har stor relevans utifrån prestation under cykling och löpning på grund av den 

sammansättning av muskelfiber där förekomsten av snabba uttröttbara fibrer förekommer i 

större utsträckning än hos Sol. Detta är en bidragande orsak till att GA är extra utsatt för 

uttröttning (Kawikami 2000). Lokal muskeluttröttning innebär en uttömning av energidepåer 

och/eller uppbyggnad av avfallsprodukter i den enskilda muskeln vilket leder till minskad 

förmåga att producera kraft och minskad förkortningshastighet (Trew & Lännergren 2005).  

 

Traditionell placering av kloss under cykelskorna är under den distala delen av det första 

metatarsalbenet (Viker & Richardson 2013). 

 

Figur 2: Illustrerad beskrivning av traditionell och längre bak placering av kloss (Viker & 

Richardson 2013). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sanner%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10933005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=O'Halloran%20WD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10933005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sanner%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10933005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=O'Halloran%20WD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10933005
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Cyklister har experimenterat med klossplacering längre bak på foten (Viker & Richardson 

2013; Paton & Jardine 2012), se figur 2, bland annat för att få en jämnare kadens då fotens 

plantarflexorer antas användas i mindre utsträckning under denna förändring (Viker & 

Richardson 2013). Övergången mellan cykling och löpning i triathlon har beskrivits som svårt 

under tävling i tidigare forskning (Chapman, Vicenzino, Blanch, Dowlan & Hodges 2008; 

Bonacci, Green, Saunders, Blanch, Franettovich, Chapman & Vicenzino 2010). Att optimera 

löpningen är av vikt då löpmomentet under ett triathlonrace har stor betydelse för det 

slutgiltiga resultatet (Vleck, Bürgi & Bentley 2006). Under senare år har det börjat tittas på 

olika klossplaceringar och den potentiella effekten på prestation dels under cykelmomentet 

men även för efterföljande löpmoment under triathlontävling (Viker & Richardson 2013; 

Paton & Jardine 2012; Van Sickle & Hull 2007; Paton 2009). Framförallt har övergången 

mellan cykling och löpning fått en stor betydelse då marginalerna mellan sluttiderna i ett 

triathlonrace minskat de senaste åren, speciellt på elitnivå där numera drafting tillåts. (Viker 

& Richardson 2013) Drafting möjliggör för cyklisterna att genom att ligga nära varandra 

under tävlingen vilket minskar vinddrag, ökar hastigheterna och minskar energiåtgången. 

Detta ökar i sin tur förutsättningarna för en bra avslutande löpning under triathlontävling 

(Hausswirth, Vallier, Lehenaff, Brisswalter, Smith, Millet & Dreano 2001). Tidigare 

forskning visar på att benets extensormuskler har större betydelse för cyklingen då dessa 

muskler utvecklar mer kraft än flexorerna (Korff, Romer, Mayhew & Martin 2007). Detta 

lyfter frågan om hur viktig aktiveringen av vadmuskeln är under cykelmomentet. 

1.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har konstaterat att det inte råder någon statistiskt signifikant skillnad 

utifrån kardiovaskulär prestation mellan de olika klossplaceringarna (traditionell alternativt 

placering längre bak) (Viker & Richardson 2013; Paton & Jardine 2012; Van Sickle & Hull 

2007; Paton 2009). Dock visar studien av Paton & Jardine 2012 cirka 2,2 % snabbare löptid 

för klossplacering längre bak i jämförelse med traditionell placering av kloss. Författarna 

förklarade det förbättrade resultatet i löpning med minskad uttröttning i fotens plantarflexorer. 

I en studie av Viker & Richardson 2013 sågs däremot ingen skillnad mellan traditionell och 

längre bak placering av kloss utifrån faktiska resultat i tid under cykel och löpning. I andra 

studier (Litzenberger, Illes, Hren, Reichel & Sabo 2008; Van Sickle & Hull 2007) påvisades 

upp till 20-30 % mindre muskelaktivitet i vadmuskeln vid placering av kloss längre bak i 

jämförelse med traditionell placering.  

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Vleck%20VE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16388441
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=B%C3%BCrgi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16388441
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Bentley%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16388441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Sickle%20JR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16901493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hull%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16901493
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Hausswirth%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11252078
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Vallier%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11252078
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Lehenaff%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11252078
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Brisswalter%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11252078
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Smith%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11252078
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Millet%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11252078
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Dreano%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11252078
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Korff%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17545890
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Romer%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17545890
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Mayhew%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17545890
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Martin%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17545890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Sickle%20JR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16901493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hull%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16901493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Sickle%20JR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16901493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hull%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16901493
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Att flytta klossen längre bak på foten kan minska belastningen på vadmuskulaturen under 

cykelmomentet. Risken för uttröttning under slutet av löpmomentet under triathlontävling för 

vadmuskeln kan då minska. Detta kan i sin tur leda till ökad prestationsförmåga under tävling, 

vilket är intressant ur ett tävlingsperspektiv. Lokal muskeluttröttning är en av de största 

riskerna för skada vid idrott (Haber, Golan, Azoulay, Kahn & Shrier 2004) och i triathlon är 

som tidigare nämnts skadeförekomsten hög framförallt i nedre extremitet (Gosling, Gabbe & 

Forbes 2008). 

 

Syftet med denna studie är att se om förändring av klossplaceringen under cykelskon vid 

cykelmomentet kan leda till minskad uttröttning skillnad i aktiveringsgrad i vadmuskeln 

under efterföljande löpning.  

1.3 Frågeställningar 

Förändras GA, Sol och TA muskelaktiveringsgrad under cykling beroende på klossplacering 

under cykelmoment i triathlon? 

 

Påverkas förändringar i den muskulära styrkan av GA, Sol och TA klossplacering under 

cykelmoment och sedan efterföljande löpning?  

 

2 Metod 

Detta är en kvantitativ experimentell studie. Insamling av data skedde under mars-april 2014. 

 

2.1 Forskningspersoner 

Fem forskningspersoner (fp) rekryterades via välkända triathlonsällskap i och omkring 

Stockholm. Kontakt togs genom huvudförfattare till denna studie med respektive sällskap via 

mail där en kortare beskrivning av projekt bifogdes i mailet. Inga preferenser gällande män 

och kvinnor efterfrågades. Samtliga deltagare var triathleter på motionärsnivå. Se tabell 1 för 

utförlig information om fp. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Golan%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15039252
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Azoulay%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15039252
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kahn%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15039252
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shrier%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15039252
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Tabell 1: Deskriptiv information om fp. Medelvärde±sd. 

Deskriptiv information 

Antal fp 5 Vikt (kg) 78,4±12,6 

Kön män (kvinnor)  4 (1) Antal år som triathlet  3±1,2 

Ålder (år) 35,6±4,7 Årsträningstid triathlon (timmar) 400±122 

Längd (cm) 178,4±4,8   

 

2.2 Inklusions/exklusionskriterier 

Ingen förekomst av skador på nedre extremitet eller andra skador som kan begränsa fp under 

testning. Erfarenhet av triathlonträning/tävling på minst motionärsnivå. Män och kvinnor 

åldern 18-65 år inkluderas. 

 

2.3 Inför testerna 

Pilottester av testprotokoll genomfördes innan studien påbörjades.  

Fp informerades om att testerna genomfördes på frivillig basis och att de närsomhelst kunde 

avbryta deltagandet. Inför testerna rekommenderades fp att ta det lugnt med tyngre träning 

minst 24 timmar innan testtillfällena samt att förberedelse av kost och sömn skulle vara 

snarlik. Fp instruerades att ta med triathlonkläder samt cykel- och löpskor till de olika 

testtillfällena. Vid normal klossposition användes fp:s egna skor och klossar. Testledare 

erbjöd Shimano SPD SL pedaler och fp informerades om att de bör medta egna pedaler om 

annat system används. Vid testtillfälle ett fyllde fp i ett informerat samtycke (bilaga 2) samt 

svarade på frågor av deskriptiv karaktär enligt testprotokoll (se bilaga 3).  

 

2.4 Testtillfällen 

Fp kallades in till laboratoriet vid två olika tillfällen. Innan testet påbörjades skedde 

applikation av EMG sensorer (AMBU-Blue sensor N-00-S/25) på höger ben. En trådlös EMG 

apparatur användes (Telemyo 2400 R62 Noraxon, USA inc.). EMG sensorer placerades över 

muskelbuken på GA lateralis, Sol och TA samt en referenssensor på tibia. Huden rakades och 

rengjordes med sprit innan applikation. För att säkerställa samma position av EMG sensorer 

från tillfälle ett och två markerades positionerna på transparent papper vid tillfälle ett där 

hudmarkeringar (t.ex. fräknar) utgjordes som referenser. EMG-sensorer placerades över 
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muskelbuken i linje med muskelfiberriktningen. Sensorerna och tillhörande sladdar fixerades 

med tejp. EMG används för att mäta muskelaktiveringsgrad under testen. 

Test ett och två genomfördes på samma sätt med alternativ placering av klossen under 

cykelskon. Placering ett är traditionell placering precis framför det första metatarsalbenet 

medan den andra placeringen är mittemellan bakre kanten på calcaneus och framför det första 

metatarsalbenet (se figur 2). Mätning skedde individuellt av testledaren och avståndet från 

längst fram på cykelskon till mitten på klossen noterades i cm i testprotokoll (se bilaga 2). 

Klossplaceringarna randomiserades inför testillfällena för fp via lottdragning.   

 

En bekväm sittposition för fp ställdes in på cykel och samtliga inställningar (sadelhöjd och 

position och styreinställningar) noterades i protokoll för användning i nästföljande test.  

Testerna genomfördes på en Monark LC4. Testerna genomfördes i möjligaste mån samma 

tidpunkt vid de olika testillfällena och skedde med 7,4 dagars mellanrum i genomsnitt. En 

fläkt placerades framför fp under cykel och löpmoment. 

Innan teststart vid samtliga tillfällen skedde uppvärmning 8 min på valfritt sätt antingen på 

cykel eller löpband.  

 

Arbetsbelastning på cykeltestet och löphastigheten var detsamma mellan testerna och 

ansträngningsgraden kontrollerades med Borg RPE. Sittpositionen förändrades inte mellan 

testerna. Startbelastningen på cykling samt löphastighet bestämdes i samråd med testledare 

beroende på fp:s cykel- och löpstatus. Detta noterades i protokoll inför testet. Även kadens 

(85-95 rpm) bestämdes i förväg och fp uppmuntrades att hålla samma kadens under hela 

testet. 

 

Direkt efter uppvärmning skedde ett maximalt styrketest i en Isomed2000 isokinetisk 

dynamometer (D&R Ferstl, GmbH, Tyskland) med fp i en ryggliggande position med foten 

vilande mot en metallplatta och fixerad med spännband. Test skedde av höger ben. Fp pressar 

foten emot (i plantarflexion) en fotplatta. Testet upprepades tre gånger. Testet skedde även i 

dorsalflexion med 5 sekunders arbete med en minuts vila mellan testen beskrivet som ovan. 

Under testen registrerades EMG signalen och torque. Det högst uppmätta värdet av dessa tre 

test utgör Maximal Voluntary Contraction (MVC). Detta värde används för jämförelse före 

och efter testen för att påvisa eventuell uttröttning av vadmusklerna enligt frågeställning två. 
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Efter styrkemätning placerades markörer för rörelseanalys på pedal samt axel, höft, knä, 

fotled och skor för att fastställa position av dessa landmärken under testet (se testprotokoll 

bilaga 3 för specificering av punkter). Markörernas position registrerades med ett 

videobaserat rörelseanalyssystem (12 kameror, Oqus 4, Qualysis AB, Sverige). Under 

cykeltestet användes inte mediala malleolen markören samt MTP1 markören. Dessa markörer 

användes under löpmomentet. Tre sekunders referenstagning av markörer genomfördes före 

cyklingen och löpningen. Markörerna för rörelseanalys används för att säkerhetsställa fotens 

position under pedalvarvet och tillsammans med EMG signalerna mäta muskelaktiveringen. 

 

Efter installationer påbörjades cykeltestet. Under cyklingen höjdes alternativt sänktes 

belastningen beroende på fp:s tilltro till sin förmåga under 20 minuters cykling. Borg RPE 6-

20 användes för skattning av ansträngningsgrad var 5:e minut under cykeltestet för att 

säkerhetsställa grad av ansträngning samt att uppnå god reliabilitet mellan test ett och två. 

Arbetsbelastningen justerades av testledare så att ett värde på Borg RPE på 15-16 eller högre 

uppnåddes i slutet av cykelmomentet. Likadan justering skedde vid testtillfälle två.  

 

Efter cykling skedde en snabb övergång, med justering av utrustning och byte av skor, till 15 

minuters högintensiv löpning med 1 % lutning på löpband (Rodby, Sverige). Borg RPE 

skattades var femte minut som på cyklingen. 

Efter löpningen skedde en snabb övergång till styrketestet i dynamometern där testet 

upprepades som innan start av cykeltest. Därefter avslutades testet. 

 

EMG-data samlades in var femte minut under cykeltesterna (00:40; 04:40; 09:40; 14:40; 

19:40) under 20 sekunder och konstant under hela styrketestet för att mäta 

muskelaktiveringsgrad. Mätning och analys skedde 10 pedalvarv under cykling per 5 minuters 

segment som sedan analyserades i olika dataanalysprogram, se under Datanalys. 

 

Fp uppmuntrades när det förelåg svårigheter att hålla den förutbestämda RPM under cykling 

och vid tendens till försämrad löpteknik. Fp informerades om möjlighet att justera 

arbetsbelastningen under cykeltest. 
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2.6 Etik 

Försökspersoner informerades om att testet sker på frivillig basis och att viss risk för 

muskuloskeletala skador fanns under test. Fp signerade ett informerat samtycke inför test ett, 

se bilaga två. 

 

2.7 Datanalys 

Analys av kinematik genom muskelaktivering i underbensmuskulaturer skedde i Qualisys 

Track Manager (QTM  Qualisys Motion Capture Systems, version 2.9, USA) samt i ett eget 

script i Visual 3D (C-motion, version 5, USA). I scriptet ingick även analys av MVC värden 

som uppmättes i dynamometern. Ett Butterworth lowpass filter med cutofffrekvens på 10 Hz 

användes för att minska störningar i EMG-signalen. Tio pedalvarv per mätning (5x20s) 

registrerades och analyserades. I detta fall de mittersta 10 pedalvarven på varje mätning där 

den genomsnittliga aktiveringen i musklerna räknades ut för varje kvadrant av pedalvarvet (0-

90°, 90-180°, 180-270°, 270-360°). RMS envelopes användes för att normalisera 

medelvärdena. 

EMG-värden under cyklingen normaliserades mot det högsta uppmätta värdet under det 

testtillfället för den fp och EMG-värdet som uppnås divideras då med det högsta värdet. 

EMG-aktiveringen anges sedan i procent av maximal aktivering (Albertus-Kajee, 

Tucker, Derman, Lamberts & Lambert 2011; Albertus-Kajee, Tucker, Derman,  & Lambert 

2010).  

Insamling och analys av MVC-värden skedde med Spike 2 (Cambridge Electronic design 

CED, version 7.09, UK). Dataanalys skedde i Statistica (Statsoft DELL, version 12, USA), 

SPSS 22 (IBM 2013, USA) och Microsoft Excel (Microsoft version 2010, USA). Cykeldatan 

insamlades med Monark 939E Analysis Software (Monark Exercise AB, Sverige). 

 

2.8 Statistisk analys 

Medelvärde och standarddeviationen räknades ut för resultatet. En jämförelse mellan 

testresultat för uttröttning av vadmuskeln samt muskelaktiveringsgrad gjordes mellan 

traditionell klossplacering och längre bak placering av kloss med hjälp av en variansanalys 

(Two-way ANOVA). Student t-test gjordes för deskriptiva resultat. Skillnader anses vara 

statistiskt signifikanta när p ≤ 0.05. Då majoriteten av värdena var kvotdata och medelvärden 

analyserades mellan grupperna var ANOVA lämplig statistisk metod. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tucker%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21531148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Derman%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21531148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lamberts%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21531148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lambert%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21531148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tucker%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21531148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Derman%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21531148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lambert%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21531148
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3 Resultat 

Fem fp genomförde alla experimentella moment i studien med två tester med vardera 

traditionell och längre bak placering av kloss under cykelsko med 7,4 ± 0,9 dagars mellanrum 

i genomsnitt. En fp deltog i ett av testen men avbröt deltagandet pga sjukdom inför testtillfälle 

två vilket innebär att han inte ingick i studien.  

Ingen statistisk signifikant skillnad kunde påvisas mellan muskelaktiveringsgrad (GA, Sol, 

TA) för de två olika klossplaceringarna i de olika delarna av pedalvaret (0-90°; 90-180°; 180-

270°; 270-360°) (GA p= 0,235; 0,504; 0,280; 0925. Sol p= 0,098; 0,614; 0,633; 0,901. TA p= 

0,744; 0,986; 0,697; 0,418). 

Ingen statistisk signifikant skillnad kunde påvisas i styrkan för dorsalflexorer (DF) eller 

plantarflexorer (PF) mellan de olika klossplaceringarna (DF p= 0,283; PF p=0,343). 

 

3.1 Tabeller och figurer  

Tabell 2: Beskrivning av resultaten i studien i medelvärde±SD för test 1 (traditionell 

klossposition) och test 2 (längre bak klossposition). P-värde genomfördes med Student T-test, 

signifikansnivå 0,05. 

 Arbetsbelastning 

(Watt) 

Borg cykel Borg löpning Kadens (RPM) 

Test 1 247,4±39,9 17±1,2 16,4±1,8 85,8±2,4 

Test 2 245,4±41,9 17,6±1,3 17,6 ±1,5 85,6±2,2 

p-värde 0,189 0,208 0,109 0,621 

 

 

 

Löphastighet 

(min/km) 

Traditionell 

klossposition 

från tå (cm) 

Längre bak 

klossposition 

från tå (cm) 

Differans 

traditionell/längre 

bak placering 

(cm) 

Test 1 05:00±00:42 9,7±0,5   

Test 2 05:00±00:42  15±0,7 5,3±0,8 
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Tabell 3: Resultat av styrkemätning i isomed i Newtonmeter (Nm). PF= plantarflexorer, DF: 

dorsalflexorer. Medel±sd. 

 PF före PF efter Differans % skillnad p-värde  

Test 1 253,1±76,0 228,5±67,1 24,6 9,7  

Test 2 240,2±71,5 225,2±58,3 15 6,2 0,343 

 DF före DF efter    

Test 1 23,7±15,8 20,7±14,6 3 12,7  

Test 2 21,0±16,8 20,7±16,6 0,3 1,4 0,283 

 

 

 

Figur 3: Medelvärdet av m. gastrocnemius muskelaktiveringsgrad för samtliga fp i test 1 

traditionell position av kloss och test 2 i längre bak placering av kloss. Y-axel är maximal 

muskelaktiveringsgrad normaliserad mot högsta uppmätta värdet inom varje test för varje 

individ (%).0-90, 90-180, 180-270 och 270-360 utgör graddelar av ett pedalvarv (360°). 
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Figur 4: Medelvärdet av m. soleus muskelaktiveringsgrad för samtliga fp i test 1 traditionell 

position av kloss och test 2 i längre bak placering av kloss. Y-axel är maximal 

muskelaktiveringsgrad normaliserad mot högsta uppmätta värdet inom varje test för varje 

individ (%).0-90, 90-180, 180-270 och 270-360 utgör graddelar av ett pedalvarv (360°). 

 

 

Figur 5: Medelvärdet av m. tibialis anterior muskelaktiveringsgrad för samtliga fp i test 1 

traditionell position av kloss och test 2 i längre bak placering av kloss. Y-axel är maximal 

muskelaktiveringsgrad normaliserad mot högsta uppmätta värdet inom varje test för varje 

individ (%). 0-90, 90-180, 180-270 och 270-360 utgör graddelar av ett pedalvarv (360°). 

 

Tabell 4: Spridningsmått för medelvärdet av m. gastrocnemius (GA), m. soleus (Sol) och m. 

tibialis anteriors (TA) muskelaktiveringsgrad för samtliga fp i test 1 traditionell position av 

kloss och test 2 i längre bak placering av kloss. 0-90°, 90-180°, 180-270° och 270-360° utgör 

graddelar av ett pedalvarv (360°). Anges i procent av maximalt uppmätt värd inom varje test 

för varje individ. 

Muskel Test 0-90° 90-180° 180-270° 270-360° 

GA T1 26,9±30,8 79,1±16,2 64,6±23,1 16,0±28,5 

 T2 20,4±22,1 76,1±20,0 64,3±26,3 15,2±20,3 

Sol T1 72,8±23,9 84,0±22,1 22,5±35,

2 
 

10,0±18,0 
 

 T2 54,2±32,7 79,7±21,1 22,0±28,6 10,9±16,3 

TA T1 33,8±21,5 40,0±34,9 31,2±28,9 79,1±35,7 

 T2 39,2±32,1 39,8±24,5 36,4±17,4 87,2±23,5 
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4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Denna studie visar ingen statistisk signifikant skillnad (p≤0,05) avseende 

muskelaktiveringsgrad eller muskeluttröttning. Dock noteras en icke-signifikant skillnad i 

procent i muskelaktiveringsgrad mellan de två olika testtillfällena. Framförallt för GA och Sol 

vilket tyder på minskad uttröttning i dessa muskler vid längre bak placering av kloss i 

jämförelse med traditionell klossplacering (figur 6-8). Det uppmättes 32-34,3 % mindre 

aktivering av dessa muskler vid 0-90 grader vid bakre placering av klossen i jämförelse med 

traditionell position. Vid 90-180 grader påvisades 3,9-5,4 % minskad aktivering vid test två 

än test ett för GA och Sol Vid 0-90 grader aktiveras TA 16,1 % mer vid test två än test ett. 

Samtliga procentvärden är medelvärde av muskelaktivering i procent av det högst uppmätta 

värdet för varje fp för samtliga tester.   

 

Tidigare studier (Viker & Richardson 2013; Paton & Jardine 2012; Van Sickle & Hull 2007; 

Paton 2009) har inte visat på större effekt av klossplacering avseende kardiovaskulär 

prestation eller muskelaktivering för underben. Denna studie visar upp till 20-30 % mindre 

muskelaktivitet i vadmuskeln vid placering av kloss längre bak i jämförelse med traditionell 

placering, vilket är i överenstämmelse med tidigare studier (Litzenberger et al 2008; Van 

Sickle & Hull 2007). Avseende muskeluttröttning uppvisas det 6,2–9,7 % mindre MVC värde 

mellan före och eftermätning för GA, Sol och 1,4–12,7 % skillnad för TA.  

Resultatet är relativt väntat med minskad aktivering av vadmuskeln då den längre bak 

placeringen av klossen gör att vadmuskeln inte kan användas i kraftfasen som vid traditionell 

klossplacering. Den minskade aktiveringen av vadmuskeln medförde troligen ökad aktivering 

i m. quadriceps femoris då flertalet av fp klagar på trötthet/smärta i denna muskel under testet 

med längre bak placering av kloss. Kan den ökade tröttheten i lårmuskeln ligga idrottaren mer 

till last eller kan den mindre uttröttade vadmuskeln kompensera för detta under löpningen? 

Antagligen är det individuellt för idrottarna samt även beroende av hur god teknik fp har i 

löpning och cykling. Då en god löpteknik är beroende av bra vadmuskelaktivering (Nicola & 

Jewison 2012).  

Dessa skillnader i muskelaktivering var dock inte statistiskt signifikanta vilket kan beror på en 

för liten grupp av fp. Senare studier bör fokusera på större population av fp. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Sickle%20JR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16901493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hull%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16901493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Sickle%20JR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16901493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Sickle%20JR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16901493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hull%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16901493
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Normalisering av EMG skedde mot det högst uppmätta värdet vid varje test för varje muskel 

och fp. Vid planering och genomförande av studien användes MVC i dynamometern med 

syfte att värdet före teststart skulle fungera som normaliseringsvärde till efterföljande cykling 

och löpning. Men vid analys var de uppmätta värdena för MVC lägre än förväntat vilket 

medförde att muskelaktiveringen under en viss del av pedalvarvet uppgick vid ett tillfälle till 

700 % av MVC. Då den metoden förkastades valde författaren till denna studie att använda 

sig av det högst uppmätta värdet av EMG för varje test som normaliseringsvärde. Denna 

metod beskrevs av Albertus-Kajee et al 2010 och 2011 där de konkluderade att dynamisk 

MVC såsom används i denna studie är bättre än isometrisk MVC. Författarna konkluderar att 

det är viktigt att ta hänsyn till frågeställningen av studien när man väljer normaliseringsmetod 

och att den metoden aktiverar muskeln optimalt/maximalt.  

 

Forskningspersonerna som ingick i denna studie var på motionärsnivå vilket kan ha betydelse 

för resultatet då den fysiska statusen varierade stort mellan deltagarna. En erfaren atlet är 

troligen mer benägen att kunna känna sina begräsningar bättre och kunna värdera Borgskalan 

bättre. Borg RPE är ett bra stöd för att skatta ansträngning under test då den är lätt att förstå 

och enkel att använda. Denna skattning och mätning ger en fingervisning om hur trött fp blir 

under testerna och därmed också ger en fingervisning om likheten mellan de två testerna i 

påfrestning. Även användandet av Borg RPE kan skilja på olika personer och små detaljer 

som fläktriktning under testet kan påverka resultatet. Vid senare utförande av studier kan det 

vara lämpligt att genomföra ett maximaltest på cykel och löpning. Dels för att pulsen kan 

kontrolleras mot Borgskalan men också så att en lämplig nivå på cyklingen kan uppnås. I 

Muyer 2013 noterades att Borg RPE som enbart ensam skattning av ansträngning ej var 

tillräcklig, validiteten var låg. I detta fall spinning, författarna konkluderar att andra 

instrument behövs för att validera ansträngningen. Trots detta konstaterande fick denna studie 

snarlik ansträngning i skattning vid löpning och cykling men i avsaknad av pulsmätare kan 

inte slutsatser dras om ansträngningsgrad trots att huvudförfattaren anser att ansträngningen 

upplevd hos fp stämmer relativt bra överens med deras skattning.  

 

I denna studie var tillvänjningen till att använda längre bak placeringen av klossen kort och 

utgjorde endast 8 minuters uppvärmning vilket kan ha påverkat resultatet och aktiveringen av 

musklerna i underbenet. Framtida studier bör inkludera en tillvänjningsperiod där fp har 

möjlighet att prova klossar i en längre bak position inför testen så anpassning och rekrytering 
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av muskler inte begränsas av den nya positionen av klossen. I Viker & Richardson 2013 fick 

fp möjlighet att använda cykelskor med längre bak placering av kloss under träning, tre pass 

genomfördes där cykling och löpning kombinerades vilket möjliggjorde en anpassning av den 

nya positionen för fp. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Avseende metodiken kan man ifrågasätta den metallkonstruktionen som möjliggör 

förflyttning av kloss längre bak, då den med stor marginal väger mer än vad endast klossen 

skulle göra. Detta kan göra att det krävs större kraft för hamstring och TA att dra pedalen 

uppåt i återhämtningsfasen, även om den är marginellt ökad kraft. Detta kan göra att en större 

uttröttning i lårmuskeln eller i underbensmusklerna sker. Vilket i sin tur troligen förändrar 

löpmönstret och därmed belastningen för vaden. Dock väger motsatt pedal också mer vilket 

troligen hjälper pedalen ned vilket kan leda till att dessa två krafter tar ut varandra. Även 

nuvarande konstruktion bygger på ett par cm i höjd på cykelskon vilket kan påverka 

sittpositionen negativt.  

 

En annan nackdel med denna studie är avsaknaden av fastställning av fp:s cykel- och 

löpningsnivå via maximala tester för att därefter standardisera lämplig nivå under testerna. 

Nackdelen med det är att fastställning av löphastighet och arbetsbelastning kan skilja sig åt 

utifrån vad fp tror och vad verkligheten visar. Nivån standardiseras inte och risken att fp inte 

når tillräckligt hög ansträngning under testen alternativt att de tar ut sig så mycket att de inte 

kan fullfölja testet är överhängande. I och med att arbetsbelastningen på cykel och löpning är 

densamma mellan testerna och ansträngningen fastställs med Borg RPE elimineras risken att 

inte veta ansträningsnivån vilket man kan se i resultattabell för Borg RPE. Denna bekräftelse 

av ansträngning via Borg RPE är en styrka i denna studie. Dock för att standardisera 

upplägget på testet bör vid senare studier cykel- och löpningsnivå fasställas inför testet istället 

för att nu komma fram till det via diskussion mellan fp och testledare.  

 

När EMG-sensorerna hade kopplas på genomförde fp en åtta minuters uppvärmning för att 

sedan genomföra MVC-mätningar och sedan sätta fast markörerna för rörelseanalys på 

förutbestämda punkter. När fp var redo att påbörja cykeltestet hade minst 10-15 minuter gått 

sedan avslutad uppvärmning vilket innebär att uppvärmningseffekten kan ha minskats. I och 

med att testet startar direkt på hög belastning och första mätningarna på Borg RPE sker 40 
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sekunder in i testet och sedan var femte minut finns risk för att Borg värdena skattades för 

högt då fp inte var tillräckligt uppvärmda. Dock är det viktigaste Borg RPE värdet det sista 

där troligen uppvärmningseffekt uppnåtts. En annan nackdel med studien var skillnaderna i 

övergångstid mellan cykling och löpning och löpning och dynamometern. Beroende på om 

utrustning fungerade eller inte kunde det skilja en till en och en halv minut mellan tiderna 

mellan de två testerna. Framförallt kan detta ha en effekt på styrkevärdet då tiden löpning till 

första vadstyrketestet har betydelse. Styrketestet för vaden efter cykel- och löptesterna 

genomfördes i tre upprepningar för plantarflexorer och dorsalflexorer där det högsta värdet 

användes som resultat. Tittar man på vilka värden som valdes ut så fördelades det utvalda 

värdet lika mellan första, andra och tredje styrketillfället vilket borde tyda på att fördröjningar 

av övergångstiden mellan löpning och mätning i Isomed inte har en lika stor betydelse som 

befarades. Framtida studier bör standardisera övergångstiderna för att utesluta eventuella 

felaktiga resultat. 

 

Vid första testet instruerades fp att hitta en position på cykeln som var bekväm och då 

klossplaceringarna randomiserades mellan testtillfällena fick en del fp ställa in cykel med 

traditionell klossplacering och en del andra med längre bak placering. Det medförde att 

sittpositionen för testtillfälle två kunde skilja sig åt för fp då metallkonstruktionen som 

tidigare nämnts bygger på någon centimeter eller två på höjden. Denna skillnad i sitthöjd kan 

leda till förändrad rekrytering av muskulatur och därmed kan påverka resultat och dessutom 

utifrån ett fp perspektiv där många cyklister och triathleter lägger mycket pengar på 

anpassning och förfining av sittposition för att optimera kraftutveckling, borde man inte i en 

studie ta hänsyn till det. I Viker & Richardson 2013 lät man fp använda sina egna cyklar för 

att inte detta skulle vara en faktor som påverkade resultatet dock är det oklart hur 

korrigeringen skedde när annan klossplacering användes, det vill säga om sittposition 

förändrades på något sätt. Detta är något som behöver tas under beaktning under senare 

studier. 

 

EMG är en reliabel metod att mäta muskelaktivering (Smoligaa, Myers, Redfernc & Lephart 

2010). För att utesluta risken för försämrad validitet genom att mäta fel muskel genomfördes 

aktivering av de specifika musklerna inför testerna. För att säkerhetsställa god reliabilitet 

mellan test ett och två markerades sensor positioner på transparent papper med 

kroppsmarkeringar som fräknar som hållpunkter vid test ett för användning vid test två. 
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Avseende validitet och reliabilitet för Isomed 2000 är det sparsamt med studier som använder 

detta instrument för kontroll av dessa parametrar vilket är en nackdel för denna studie.  

 

5 Konklusion 

Cykling med längre bak placering av kloss på cykelskorna visar ingen signifikant skillnad på 

vadmuskelns funktion och uttröttning. Dock ger resultaten av studien en viss minskad 

aktivering av vadmuskeln med cykling med kloss längre bak placerad men ej statistiskt 

signifikant. Framtida studier bör genomföras på en större population för att utröna effekt av 

annan position av kloss och dess eventuella effekt på skadeprevention samt att genomföra 

både cykel- och löpmoment för längre distans för att påvisa eventuell effekt för dessa 

idrottare. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien är att undersöka om två olika klossplaceringar under cykelskon påverkar 

vadmuskelns aktivering, uttröttbarhet och funktion under cykel och löpning för att utröna 

vadmuskelns betydelse vid triathlon.  

Frågeställningarna: Förändras m. gastrocnemius, m. soleus och m. tibialis anteriors 

muskelaktiveringsgrad och förändras skedet i vilket musklerna aktiveras under cykling 

beroende på klossplacering under cykelmoment i triathlon? 

Påverkas den muskulära styrka av m. gastrocnemius, m. soleus och m. tibialis anterior 

beroende på klossplacering under cykelmoment och sedan efterföljande löpning?  

 

Vilka sökord har du använt? 
Fatigue, bicycle protocol, muscle coordination, pedal cycle, cycle kinematics, running 

kinematics, cleat position, cycle + revolution, gastrocnemius, triceps surae + cycling, triathlon 

injury. 
 

 

Var har du sökt? 
Pubmed, google scholar. Referenser till hittade artiklar. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Pubmed: 

Cleat position cycling 

Cleat position triathlon 
Triceps surae cycling 

Triathlon injury 

Cycle kinematics 
Running kinematics 

 

Kommentarer 
Har använt främst pubmed samt framförallt referenser till artiklar som upphittade artiklar 

refererar till. Google scholar användes användes när jag hade svårt att hitt 

originalartiklarna på pubmed och jag försökte hitta en gratisversion av artikeln på google. 
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Bilaga 2  

Informerat samtycke 

 

Informerat samtycke och information om studie 

Triathlon är en idrott som de senaste åren fått ett kraftigt uppsving både på motionärs- och 

elitnivå. Vadmuskelns roll är viktig framförallt vid längre triathlontävlingar då vadmuskeln 

tröttas ut lätt. 

Syftet med denna studie är att genom olika cykel- och löptester se hur klossplaceringen på 

cykelskorna påverkar vadmuskeln. Dels utifrån muskelaktivering och funktionsmässigt under 

cykling och löpning.  

Du har i egenskap som triathlet blivit tillfrågad om deltagande i denna studie. 

Hur går studien till? 

Testerna sker vid två tillfällen. Tillfälle 1-2 innefattar installering av EMG sensorer, 5 min 

uppvärmning på cykel, stryrketest av vadmuskel, 20 min högintensiv cykling på testcykel 

(monark), 15 min högintensiv löpning på löpband och styrketest av vadmuskel. Tidsåtgång ca 

2 h. Samtliga testtillfällen registreras av yt-EMG på vadmuskulatur. 

Medtag vid dessa tillfällen triathlonklädsel samt löparskor för löpning på löpband och 

cykelskor. Vi kan tillhandahålla pedaler för shimano SPD SL, använder du annat system 

medtag dessa pedaler och skor med klossar för montering på testcykel. 

Resultatet kommer förhoppningsvis bidra till att få en översyn i hur klossplaceringen på 

cykelskorna påverkar belastningen på vadmuskeln som i sin tur förhoppningsvis kan bidra till 

ytterligare diskussioner om värdet av preventiva åtgärder för skador samt eventuellt 

prestationshöjande resultat under tävlingar. Risk för muskuloskeletala skada under 

testtillfällena finns. 

All data kommer hanteras krypterat där rådata förvaras på dator hos forskningshuvudman 

samt andra deltagare. Kodnyckel förvaras inlåst hos forskningshuvudmannens regim. 

Studiens resultat publiceras på GIH:s hemsida. 

Ingen ersättning betalas ut, GIH:s försäkring gällande forskningspersoner gäller. 

Att delta i denna studie är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan att 

ange skäl. Svaren behandlas konfidentiellt och ingen enskild individ kommer att kunna 

identifieras då resultaten presenteras. 
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Forskningshuvudman: Professor Toni Arndt GIH 0704-821167 

Övriga forskningsansvariga: Daniel Jarting 0708-124216 

 

Jag har tagit del av informationen, förstått syftet med studien samt vad medverkan innebär 

och samtycker till att delta i denna studie. 

 

Namnteckning              Namnförtydligande         Datum och ort 

 

___________________                  _____________________                  _______________       

 

Forskningshuvudman 

Namnteckning              Namnförtydligande         Datum och ort 

 

___________________                  _____________________                  _______________        

  

Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 120 53 

700 Orgnr 202100-4334 www.gih.se info@gih.se 
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Bilaga 3  

TESTPROTOCOL AND DESKRIPTIVE INFORMATION 

Deskriptive information 

Name:_____________________ 

Gender: Man   Female  

Age: __________ year 

Height/weight: _______ cm /________ kg 

Illnesshistory:____________________________________________________________ 

Illness latest week/month:______________________________________________________ 

Present/previous injury lower 

extremity:_________________________________________________ 

Injurytype:__________________________________________________________________ 

Years as a triathlete:______________ 

Amount of competitions as a 

triathlete:___________________________________________________ 

Training hours 2013, total and for each 

discipline:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

Training hours last week total and for each 

discipline:_____/_____________________________________________________________

____ 

Best 5 km run and when:_________________________________________________ 

Watt maximum and when: _____________________ 

 

Testprotocol 

No illness?: Test 1:_______; Test 2: _________ 

Eaten well? Test 1:_______; Test 2: _________ 

Slept well? Test 1:_______; Test 2: _________ 

Rest 24 h? Test 1:_______; Test 2: _________ 

Temperature in room?: Test 1:_______; Test 2: _________ 

Bike settings:  

Sadelpostheight:_______________; Saddle postion:______________ 
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Steering wheel position: height: _____________; length:_______________ 

Start Watt: 

Cadence decided by testperson: 

 

Test 1: 

EMG on tibilais anterior, gastrocnemius lat, soleus. 

Fit movement sensors 

Cleatposition: Traditional (distance from front of shoe)______ cm                             

aftposition (Cm from front of shoe:______ cm) 

Startwatt bike: ______ watt        Distance bike 20 min: ______ m 

Borg RPE bike: 1:______; 2:______; 3:_______; 4________; 5: ________. 

Transition time: _______ s 

Startspeed running: ________ min/km            15 min run 1 % incline distance: _____ m 

Borg 6-20 run: 1:______; 2:______; 3:_______; 4________. 

Totaltime test: _________________ min 

Heart rate: maximal:_______ beats/min; average: ________ slag/min 

 

Test 2: 

EMG on tibilais anterior, gastrocnemius lat, soleus. 

Fit movement sensors 

Cleatposition: Traditional (distance from front of shoe)______ cm                             

aftposition (Cm from front of shoe:______ cm) 

Startwatt bike: ______ watt        Distance bike 20 min: ______ m 

Borg RPE bike: 1:______; 2:______; 3:_______; 4________; 5: ________. 

Transition time: _______ s 

Startspeed running: ________ min/km            10 min run 1 % incline distance: _____ m 

Borg 6-20 run: 1:______; 2:______; 3:_______; 4________. 

Totaltime test: _________________ min 

Heart rate: maximal:_______ beats/min; average: ________ slag/min 
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Postion movementsensors: 

Shoulder dorsallateral acromion  

Greater trochanter 

Mid thighx4 

Kneejoint center bilateral 

Malleol bilateral 

Mid tibia 

Bikeshoe:  

MTP5 + MTP1 

Heel 

In front of shoe toe 

Runningshoe: 

Heel 

MTP5 + MTP1 

Pedal on bike on the side + crank 
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CHECKLIST TEST Daniel/Julio Test1 test2 Who? 

Information before the test        

Similar amount and type of food before tests      D 

Slept well?     D 

No heavy training sessions 24 h before tests?     D 

Bring triclothes, runningshoes, bikeshoes       

During the test       

Get changed       

Describe tests     D 

Deskriptive questions     D 

Consent form, sign and talk about it     D 

Randomize cleat position     D 

Fit metalplate if needed, measure on subjects foot midfoot     JD 

Decide max watt and cadence with subject, hold same watt and cadence for 20 
minutes.     D 

Decide runningspeed with subjects and adjust speed and 1 % incline on treadmill     D 

Talk about Borg RPE, explain     D 

Bike: Comfortable sitting position     JD 

Sadle post height     D 

Note sadle and steering position     D 

Kneeangle pedal (bottom, mid and high)     JD 

Fit EMG and mark position on plastic film, right leg.  gastroc lat, soleus, tib ant.     JDO 

Warmup 5 min, optional bike or run.       

Isometric strength ISOmed2000: 3x8 s. Register EMG. R leg. 1 min rest in between.     JDO 

During 2 min rest fit movement sensors on R leg. See separate document     JDO 

Fit heartrateband and watch, start watch     D 

Fan in front of subject     D 

Biketest 20 min. Measure 20 s at 00:40; 4:40; 9:40; 14:40; 19:40. (EMG+movement)     JDO 

Calibrate bike     JD 

Set start newton or watts     D 

Start test togeteher with Olga at the same time     D 

 RPE every 5 min     D 

Transition 1 min including 3 s calibration in front of camera     JDO 

Move fan to treamill     D 

Optional: Fit EMG box on side of treadmill.     D 

Running on treadmill 15 min. Measure 20 s at 00:40; 4:40; 9:40; 14:40. 
(EMG+movement)     JDO 

RPE every 5 min     D 

Quick! Isometric strength ISOmed2000: 3x8 s. Register EMG. R leg. 1 min rest in 
between.     JDO 

Cool down on bike or treadmill       

Confirm next test     D 

 


