
 

HÄLSOHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

Utmattningens effekt på hälens eversionsvinkel vid barfota löpning i 

utmattat tillstånd jämfört med utvilat tillstånd hos unga män utan 

överdriven pronation.  

      
 

Samuel Carlsson & Martin Eriksson 
Examensarbete, 15p 

Ortopedteknik 
Jönköping, våren 2008 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Lee Nolan 

Examinator: Dan Karlsson



1 
 

 

Mål: Studiens syfte var att undersöka om det fanns någon generell ökning av hälens 

eversionsvinkeln vid barfota löpning i utmattat tillstånd jämfört med utvilat tillstånd hos unga 

män utan överdriven pronation. 

Bakgrund: I dagsläget tillhandahåller flertalet ortopedtekniska verkstäder, sport- och 

löpbutiker individuellt utformade fotbäddar för att stödja och/eller korrigera biomekaniska 

strukturer i nedre extremiteten. En dynamisk analys av patienten utförs vanligtvis på löpband, 

därefter tillverkas fotbäddar efter patientens behov. Ett problem som kan förekomma då 

löpanalysen genomförs är att patienten befinner sig i ett fysiskt utvilat tillstånd. Då patientens 

löpteknik försämras i takt med utmattning kan ändrad belastning i nedre extremitet uppstå. 

Deltagare: Åtta manliga deltagare. 

Metod: Eversionsvinkeln jämfördes innan och efter en utmattningsprocedur på löpband. 

Analys: 2-dimesionell videoanalys i frontalplan. 

Resultat: Eversionsvinkeln tenderar att öka i relation till utmattning, dock ej signifikant 

(p>0.05). 

Slutsats: Ingen signifikant skillnad av eversionsvinkeln uppmättes i studien, dock tenderar 

eversionsvinkeln att öka i samband med utmattning. Seriösa kliniker inom området bör ta 

hänsyn till denna parameter vid löpanalys för att göra en professionell bedömning. 
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Objective: The purpose of this study was to investigate if there were any general increase in 

eversion angle of the heel when running in bare feet, in an exhausted condition compared to a 

well rested condition, for young men without excessive pronation. 

Background: Currently the majority of orthopedic workshops, sports- and running stores 

supply individually designed insoles to support and/or correct biomechanical structures in the 

lower extremity. A dynamic analysis will most commonly be performed of the patient on a 

treadmill. Subsequently the insoles will be fabricated after the patients demand. One problem 

that can occur when the running analysis is performed is that the patient is in a physically well 

rested condition. When the patient gets exhausted over time, the running technique is 

impaired and the strain on the lower extremity increases. 

Participants: Eight male subjects. 

Method: The eversion angle was compared before and after an exhausting running procedure 

on the treadmill. 

Result: The eversion angle tends to increase in relation to exhaustion, however not significant 

(p>0.05). 

Conclusion: No significant difference in eversion angle was noted in this study, however the 

eversion angle tends to increase in relation to exhaustion. Serious clinicians within the field 

should take this parameter into consideration to be able to make a professional assessment.   
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Inledning 

En vanlig motionsform bland allmänheten är löpning. Löpning är en motionsform som är 

billig och enkel att genomföra samtidigt som den främjar såväl fysisk förmåga och psykisk 

hälsa. Lämpliga motionsslingor finns på de flesta platser runt om i landet. Löpning ställer inga 

krav på en nedre eller övre åldersgräns, utan kan utövas av de flesta individer.  

De sista 20-25 åren har det skett en explosionsartad ökning av löpare runt om i världen och 

löpning är nu väl utvecklad både som motionsform och sport. I sportsliga sammanhang utövas 

löpning allt ifrån korta explosiva sträckor på 100 meter upp till längre uthålligare distanser 

som till exempel maraton på 42 kilometer. 

I takt med att löpning har ökat som motionsform och sport har även antalet skador ökat. När 

en överbelastningsskada uppkommer till följd av löpning är den ofta svårbehandlad och tar 

lång tid att läka, skadeförebyggande åtgärder är därmed viktiga. Skoföretagen började i takt 

med det ökade intresset för löpning att satsa pengar i utformningen av löpskor för att 

minimera antalet skador. Att skor är en viktig del ur skadesynpunkt vet vi idag. Experter runt 

om i landet rekommenderar skor efter hur individen belastar foten, men tas alla parametrar 

med i åtanke? Det finns studier som visar på att individens belastning över fotleden ändras i 

takt med utmattning(Christina, White, & Gilchrist, 2001).  

Syftet med denna studie var ifall det fanns någon generell ökning av eversionsvinkeln vid 

barfota löpning i utmattat tillstånd i jämförelse med utvilat tillstånd hos unga män utan 

överdriven pronation.  
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Hypotes 

Att hälens maximala och genomsnittliga eversionsvinkel ökar signifikant i relation till 

utmattning.  

 

Bakgrund 

Tidigare studier har påvisat att så mycket som 37-56 procent av alla löpare inom loppet av ett 

års tid hamnar i en skadesituation där 50-75 procent av dessa skador uppkommer på grund av 

överbelastning i nedre extremitet(Van Mechelen, 1992). Några vanligt förkommande faktorer 

som kan ge upphov till överbelastningsskador är 

bland annat felaktiga träningsmetoder, 

biomekaniska avvikelser i nedre extremitet, 

plötslig förändring av träningsunderlag eller 

olämpliga löpskor (Cavanagh, 1990). Studier har 

dessutom påvisat att nybörjare löper högre risk för 

skadebenägenhet än elitlöpare (Cook, Brinker, & 

Poche, 1990). I vidare studier har det påtalats att överdriven eversion tenderar vara 

sammankopplat med överbelastningsskador som till exempel plantar facit, 

hälseneinflammation, tibialis posterior syndrom eller knäsmärta (Hintermann & Nigg, 1998).  

Pronation och supination är samlingsnamn av rörelser som uppkommer i subtalarleden (figur 

1). Pronation är rörelsen av eversion, dorsalflektion och abduktion. Supination i sin tur består 

av inversion, plantarflektion och adduktion (Brukner & Khan, 2007).   

Under pronation blir foten en rörlig anordning som anpassar sig till underlaget, vid supination 

låser sig fotens ben och skapar en stabilitet (Donatelli, 1990). I löpfasens hälisättning placeras 

foten i en supinerad position för att hastigt övergå i ett pronerat läge (Nigg, 1985), 

Figur 1 Hälens rörelse(dx) 

(Hamill & Knutzen, 2006) 



6 
 

pronationen fortsätter under 70 procent av 

löpcykelns stödfas och når ett maximalvärde efter 

40 procent (figur 2). Därefter börjar åter foten 

supinera för att skapa en rigid hävarm och 

möjliggöra avveckling av steget (Cavanagh, 

1990). 

Överdriven pronation uppkommer när gradtalet av 

pronation överstiger de normala värde eller när 

foten fortsätter pronera istället för att supinera under löpfasen(figur 2). Överdriven supination 

kan uppstå på grund av biomekaniska avvikelser av fotens struktur, försvagad muskulatur, 

spasticitet eller förkortning av muskulatur runt ankelleden (Brukner & Khan, 2007).     

McClay & Manal, (1998) undersökte skillnaden i fotens position mellan motionslöpare 

fördelade i en pronationsgrupp och en normalgrupp. Resultatet påvisade en signifikant 

skillnad på hälisättning samt stegavveckling mellan de båda grupperna. Pronationsgruppen 

landade i en mer everterad position vid hälisättning och tryckte ifrån i en mer everterad 

position vid stegavveckling. 

I dagsläget tillhandahåller flertalet ortopedtekniska verkstäder, sport och löpbutiker 

individuellt utformade fotbäddar för att stödja och/eller korrigera biomekaniska strukturer i 

nedre extremiteten. En dynamisk analys av patienten görs vanligtvis på löpband, därefter 

tillverkas fotbäddar efter patientens behov. Ett problem som kan förekomma då löpanalysen 

utförs är att patienten befinner sig i ett fysiskt utvilat tillstånd. Då patientens löpteknik 

försämras i takt med att utmattning uppstår ändrad belastningen i nedre extremitet. Viktiga 

parametrar kan därför missas vid analysen. Det finns tidigare studier som konstaterar att 

hälens pronationsvinkel ökar i förhållande till utmattning vid löpning (Van Gheluwe & 

Figur 2 Graf av inversion och eversion 

under stödfasen (Hamill & Knutzen, 

2006). 



7 
 

Madsen, 1997). Även långdistanslöpare tenderar ha en mer okontrollerad och instabil ankelled 

under slutskedet av en 15 km lång tävling (Bruggemann, 1991).  

Reber, Perry, & Pink, (1993) har påvisat att tibialis anterior och tibialis posterior är aktiva 

under 50-80 procent av stödfasen vid löpning och antas därför bli utmattade. En utmattning av 

dessa muskler visar på ökad instabilitet runt ankelled under löpningens stödfas, vilket kan 

vara en riskfaktor till löpskador (Christina, et al., 2001).  

Skon är ytterligare en faktor att ta hänsyn till vid en löpanalys. Nigg (1986) visade i en studie 

att en sko kan missvisa hälens inversions/eversionsvinkel med två till tre grader. Med detta 

som bakgrund undersökte vår studie ifall det fanns någon generell ökning av eversionsvinkeln 

vid barfota löpning i utmattat tillstånd i jämförelse med utvilat tillstånd hos unga män utan 

överdriven pronation.  

   

Metod 

Försökspersoner 

I studien deltog åtta stycken unga, friska, manliga studenter. Medelåldern (±SD) var 24 ± 1,6 

år, medellängden 180,8 ± 7,0 cm samt medelvikten 76,4 ± 8,7 kg med ett BMI mellan 20-25. 

Kvinnor exkluderades ur denna studie på grund av eventuell olik biomekanik. 

Försökspersonerna fick inte vara drabbade av någon skada i nedre extremiteten sex månader 

innan studien tog vid. Personer med avvikelser som plattfot, överdrivet höga fotvalv och 

överpronation exkluderades ur studien då till exempel plattfot kan vara en bidragande orsak 

till ökad eversion i ankelleden under löpning (Hamill & Knutzen, 2006). Ingen försöksperson 

fick ha några muskulära eller kardiovaskulära problem sedan tidigare.  
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Varje försöksperson fick före studien uppskatta sin aktivitetsnivå med hjälp av en subjektiv 

bedömningsskala indelad i låg – medel – hög. Deltagarnas svarsalternativ varierade mellan de 

olika nivåerna (appendix 5). Ingen av försökspersonerna var aktiv i någon löparförening men 

alla hade tidigare erfarenhet av att löpa på löpband. Vissa försökspersoner påtalade dock att 

de var medlemmar i andra idrottsföreningar som till exempel baseboll, fotboll och 

gymverksamhet. Samtliga deltagare i studien var häl-tå löpare vilket betyder att personen 

landar på hälen, rullar över foten för att sedan avveckla steget över tårna. 

Försökspersonerna fick innan studien läsa och godkänna sitt deltagande. De informerades om 

att studien fick avbrytas vid vilken tidpunkt som helst utan angiven orsak (appendix 4). 

 

Procedur 

Försöket startade med en kort genomgång av studien. Försökspersonen stod på spegellåda i 

avslappnad position med vikten jämnt fördelad över båda fötterna för att undersöka eventuella 

avvikelser på fot och ankel.  

Försökspersonen låg sedan på mage och fyra punkter markerades på underben och häl (bild 

1). På samtliga deltagare analyserades enbart högra sidan.  

• Referenspunkt 1 över underbenet mellan m. gastrocnemius laterala respektive mediala 

del distalt. 

• Referenspunkt 2 mitt emellan laterala respektive 

mediala malleolens övre kant. 

• Referenspunkt 3 mitt emellan laterala respektive 

mediala malleolens nedre kant på calcaneus. 
Bild 1 Referenspunkternas 

placering på underben och häl. 
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• Referenspunkt 4, bredden på calcaneus mäts med skjutmått och mitten markerades på 

calcaneus.  (Cavanagh, 1990). 

Innan testet tog vid fick deltagarna bekanta sig med löpbandet tills de kände sig bekväma med 

utrustningen, detta för att minimera antalet felsteg på löpbandet. Ingen uppvärmning förekom 

innan testet då starthastigheten bedömdes vara så låg att risken för skador var mycket liten. 

Därefter filmades den då utvilade deltagarens underben och häl vid barfota löpning på 

löpbandet (Cybex International 530T Pro+, USA). Löpbandet användes för att minimera yttre 

felkällor som oregelbunden hastighet och ojämnt underlag. Vid filmning av underben och häl 

användes en videokamera (Canon Fluorite 20 x 3CCD, Tokyo, Japan) med en 

inspelningshastighet på 25 Hz och shutter speed på 1/500 sekund. Inspelningen skedde under 

15 sekunder i hastigheten tio km/h. Videokameran var positionerad 3,35 meter rakt bakom 

löpbandet i en höjd av 0,385 meter. 

Efter filmning av underben och fot tog deltagarna på sig löpskorna och återgick till löpbandet 

i den förvalda starthastigheten av tio km/h. Hastigheten ökades successivt med en km/h var 

tredje minut. Då hastigheten 15 km/h uppnått ökade istället lutningen på löpbandet tills att 

försökspersonen uppnådde näst intill maximal utmattning (appendix 2). 

Känslan av utmattning skattades av försökspersonen enligt Borgs – RPE skala (appendix 3). 

Skalan var graderad från 6 – 20 och först när försökspersonen uppnått värde 18 avbröts 

löpningen. Löpskorna avlägsnades inom 30 sekunder efter att löpningen avslutats. 

Försökspersonen återgick till löpbandet i barfota tillstånd och efter 30 sekunder filmades 

underben och häl under 15 sekunder.  
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Dataanalys 

Det filmade resultatet infogades i datorn med hjälp av Adobe Premiere Pro CS3 (Adobe 

System Inc, USA). Varje frame i filmsekvensen avflätades i programvaran e-human, 

EDITV32D för att erhålla 50 Hz från tidigare 25 Hz.  

En två-dimensionell vinkel i frontalplanet beräknades för analys (figur 3). Eversion – 

inversion definierar calcaneus vinkel α i förhållande till tibia (Van Gheluwe & Madsen, 1997).  

Vinklar från hälens isättning till hälens 

avveckling digitaliserades med e-human (Hma-

Technology Inc, Kanada) av samma författare i 

vår studie. En stegisättning valdes slumpmässigt 

ut för att digitalisera stödfasen. Värdena bildar 

en graf som filtrerades med Butterworth filter 6 

Hz (Figur 4). Data analyserades under de första 

60 procenten av stödfasen då deltagarens häl var i kontakt med underlaget, det vill säga från 

hälens isättning till hälens avveckling under stödfasen.  

Hälens maximala eversionsvinkel och hälens 

genomsnittliga värde av eversionsvinkel (medelvärdet 

från hälisättning till hälavveckling) jämfördes i utvilat 

respektive utmattat tillstånd under 60 procent av 

stödfasen. Medelvärdet analyserades för att se om det 

föreföll någon generell ökning av eversion under de 

första 60 procenten av stödfasen. Data konstaterades 

vara normalfördelad med Shapiro-Wilk test i SPSS, 

version 14.0 för Windows (SPSS Inc. Chicago, USA). 

Figur 3 Beräknad eversionsvinkel 

Figur 4 Röd linje föreställer 

rådata innan filtrering och 

brun linje är data efter 

filtrering. 
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Därefter användes parat T-test där data analyseras mellan två beroende stickprov. G-Power 

3.0.10 (Kiel, Tyskland) användes för att mäta studiens styrka. För att undersöka författarens 

felmarginal vid digitalisering utfördes tre stycken digitaliseringar av samma sekvens.  

Resultat 

Tabell 1 och 2 visar hälens eversionsvinkel före respektive efter utmattning under de första 60 

procent av stödfasen då hälen har kontakt med marken. Alla åtta deltagare uppgav utmattning 

på en skala 6-20 att minst 18 eller 19 uppnåtts under försöket. Löptiden varierade mellan 15 

minuter och 58 sekunder till 22 minuter och 5 sekunder med en medeltid på 19 minuter och 2 

sekunder.  

Maximaleversionsvinkel 

 Medelvärde Standard Deviation 

Utvilad maximal eversionsvikel 191,2070 2,62100 

Utmattad maximal eversionsvinkel 194,7995 5,22050 

 

Med maximal eversionsvinkel menas den största uppmätta vinkeln mellan underben och häl 

under varje försök. På sju av åtta deltagare ökade den maximala eversionsvinkeln efter 

utmattningsproceduren (appendix 5). Parat t-test mellan de två grupperna visar att den 

maximala eversionsvinkeln ej ökar signifikant, p>0,05 (p=0,066) med en styrka på 0.55. 

Genomsnittlig eversionsvinkel 

 Medelvärde Standard Deviation 

Utvilad genomsnittlig eversionsvinkel 189,5731 2,01692 

Utmattad genomsnittlig eversions vinkel 192,4654 4,30477 

 

Tabell 1 Visar på den maximala eversionsvinkelns medelvärde vid utvilat och utmattat 

tillstånd. 

Tabell 2 Visar på den genomsnittliga eversionsvinkelns medelvärde vid utvilat och utmattat 

tillstånd. 
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Med genomsnittlig eversionsvinkel menas medelvärdet på de uppmätta vinklarna mellan 

underben och häl under varje försök. På åtta av åtta deltagare ökade det genomsnittliga värdet 

av eversionsvinkeln efter utmattning (appendix 5). Parat t-test mellan de två grupperna visar 

att den genomsnittliga eversionsvinkeln ej ökar signifikant, p>0,05 (p=0,064) med en styrka 

på 0.71.  

Digitalisering 

Medeltalet (±SD) av de tre maximala eversionsvinklarna var efter digitalisering 191,06±0,39 

och 189,60±0,37 för de tre genomsnittliga eversionsvinklarna. 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka ifall det föreföll någon generell ökning av eversionsvinkeln 

vid barfota löpning i utmattat tillstånd i jämförelse med utvilat tillstånd hos unga män utan 

överdriven pronation. Resultatet av den utförda undersökningen bekräftar inte hypotesen. När 

data från det utvilade tillståndet jämfördes med det utmattade påvisades ingen signifikant 

skillnad (p>0,05) på den maximala eller genomsnittliga eversionsvinkeln. Antalet deltagare 

tros spela en roll vid beräkningen av signifikansen (styrka 0,55 och 0,71). 

Christina et al. (2001) uppmätte en ökning av den maximala eversionsvinkeln efter utmattning 

med 1,4 grader, dock ej signifikant.  Van Gheluwe & Madsen, (1997) gjorde en liknande 

undersökning och påvisade en signifikant (p<0,05) ökning av den maximala eversionsvinkeln 

med 2.1 grader. Detta i relation till vår studie där den maximala eversionsvinkeln ökade med 

3,6 grader. En skillnad mellan studierna var att Christina et al. (2001) och Van Gheluwe & 

Madsen (1997) använde olika utmattningsmetoder samt att skor använders vid registreringen 

av eversionsvinkeln. Smith et al. (1986) har påvisat en signifikant minskning av ankelledens 

rörelser samt maximal pronationshastighet vid barfotalöpning. Nigg & Segesser, (1986) har 

konstaterat en tendens till mindre rörelse av calcaneus under hälisättning vid barfota löpning. 
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I vår studie tycks det väldigt individuellt hur mycket eversionen ökar i relations till 

utmattning. Vi kan alltså inte säga att någon generell ökning av eversionsvinkeln vid ett 

utmattat tillstånd sker. Vid löpanalys på långdistanslöpare rekommenderas att personen utför 

analysen i ett utmattat tillstånd för att göra en korrekt bedömning av skoval eller fotbädd.  

I studien finns begränsningar som man bör ha i åtanke vid tolkning av resultatet. Vid 

bedömning av utmattning på deltagarna användes en subjektiv bedömningsskala (Borgs – 

RPE), vilket kan ha möjliggjort att samtliga försökspersoner uppnådde olika grad av 

utmattning.  

Digitaliseringen ställer krav på noggrannhet och precision för att få ett resultat med liten 

felmarginal. Det uppmätta resultatet mellan det tre olika digitaliseringsförsöken visar att en 

liten felkälla finns. Punktens storlek på underben och häl har en betydelse för precisionen, 

svårigheten är att lokalisera punktens exakta centrum vid digitaliseringen. När en 2D-analys 

utförs i frontalplan kan problem med registrering av punkterna ske eftersom tibia har en 

tendens att rotera då calcaneus moment överförs till tibia (Viitasalo & Kvist, 1983). I studien 

deltog enbart män av den orsaken att kvinnor generellt har en större Q-vinkel och därför antas 

större risk för att fel uppstår vid vinkelregistrering i frontalplan.  

Slutsats 

Ingen signifikant skillnad uppmättes på eversionsvinkel i studien dock tenderar 

eversionsvinkeln öka i samband med utmattning. Seriösa kliniker inom området bör ta hänsyn 

till denna parameter vid löpanalys för att göra en professionell bedömning.   
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Appendix 2 (utmattning) 

 

Minut  Hastighet (km/h)  Lutning (%) 

0.00-2.59  10   0  

3.00-5.59  11   0 

6.00-8.59  12   0 

9.00-11.59  13   0 

12.00-14.59  14   0 

15.00-17.59  15   0  

18.00-18.59  15   1 

19.00-19.59  15   2 

20.00-20.59  15   3 

21.00-21.59  15   4 

22.00-22.59  15   5 

23.00-23.59  15   6  

24.00-24.59  15   7 

25.00-25.59  15   8 

26.00-26.59  15   9 

27.00-27.59  15   10 

28.00-28.59  15   11  
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Appendix 3 (Borgs RPE-skala) 

 

6. ”Ingen ansträngning alls” -Betyder att du inte rör på dig alls, bara ligger och 
   vilar 

7. ”Extremt lätt”   

8.  

9. ”Mycket lätt” -Som att ta en promenad i sin egen takt  

10.  

11. ”Lätt” 

12. 

13. ”Något ansträngande” -Du kan fortsätta utan större besvär 

14.  

15. ”Ansträngande” -Du är trött men kan ändå fortsätta 

16. 

17. ”Mycket ansträngande” -En mycket stark påfrestning. Dan kan fortsätta men 
   måste ta i mycket kraftigt och känner dig mycket 
   trött 

18. 

19. ”Extremt ansträngande” -För de flesta människor motsvarar detta den allra 
   största ansträngning de någonsin upplevt 

20. ”Maximal trötthet” 

 

Försök att vara så uppriktig och spontan som möjligt och fundera inte på vad belastningen 
egentligen är. Försök att varken underskatta eller överskatta. Det viktiga din egen känsla av 
ansträngningen och inte vad du tror att andra tycker. Titta på skalan och utgå ifrån orden, men 
välj sedan en siffra. Använd vilka siffror du vill på skalan, inte bara de mitt för uttrycken. 
Några frågor?  
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Appendix 4 (Deltagarinformation) 

Bakgrund 

I dagsläget tillhandahåller flertalet sport och löpbutiker, sjukgymnaster, ortopedtekniska 
verkstäder individuellt utformade fotbäddar för att stödja och/eller korrigera biomekaniska 
strukturer. I de flesta fall görs en dynamisk analys av patienten då den löper på löpband. 
Klinikern analyserar de biomekaniska avvikelserna och efter bedömning av analysen 
tillhandahåller lämpliga skor eller fotbäddar.  

Ett problem som kan förekomma på kliniken när löpanalysen görs är att patienten har ett 
utvilat tillstånd under undersökningen på löpbandet därför vill vi nu undersöka vilken effekt 
trötthet har på löpteknik. 

 

Metod 

Vad kommer ske under experimentet: 

Ni ombes stå på en spegellåda i avslappnad position, med hela foten mot glaset och fötterna 
ca 10 cm bredd ifrån varandra. 

Vi kommer markera fyra punkter med tuschpenna över underben och häl. 

När dessa riktpunkter markerats, därefter startar löpningen. Löpbandets kommer ha en 
hastighet av 10 km/h. Sekvensen spelas in och data utvärderas senare av oss. 

Efter en minut kommer ni att förflytta er av löpbandet och ta på er löpskorna. 

Därefter får ni återgå till löpbandet, här kommer löpning ske till att ni uppnår ett utmattat 
tillstånd. Vi kommer höja hastigheten med 1km/h var 3 minut. För att försöket ska uppnå ett 
godkänt resultat ska ni känna er rejält utmattade innan ni ger upp testet. Detta enligt skala för 
utmattning.  

När ni avbryter kommer vi påtala för er att snabbt förflytta er av löpbandet och avlägsna er 
skorna till ett barfota tillstånd. Ni har 30 sek på er, vi påtalar när halva tiden gått, dvs. 15 sek. 

Därefter kommer ni åter springa barfota i 1 min av hastigheten 10km/h över löpbandet, under 
denna sekvens kommer vi samla de sista data till vår undersökning. 

 
Ni kan när som helst avsluta försöket utan att ange anledning.  

Obs! Känner ni av illamående, yrsel eller andra onormala åkommor måste försöket avslutas. 
Dock kommer vi sporra er till en god prestation.  

 

Som tack för hjälpen finns fika efter försöket! 

Samuel Carlsson & Martin Eriksson 
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Appendix 5 (data om deltagare) 

 

Deltaga

re 

Åld

er 

Längd Vikt Tid Aktivitet

snivå 

Utvilad  

Max α 

Utmattad  

Max α   

Utvilad 

Genomsnit

tlig α 

Utmattad 

Genomsnit

tlig α 

 1         22 173 69 16:40:0

0 

Medel           191,27 205,64 190,04 201,55 

 2         25 181 82 15:58:0

0 

Medel           185,8 187,43 185,14 186,3 

 3         27 187 76 20:55:0

0 

Hög             194,41 195,77 191,69 192,11 

 4         25 188 74 21:40:0

0 

Hög             192,92 194,03 190,5 192,34 

 5         23 180 84 18:42:0

0 

Låg             190,76 194,73 190,09 193,15 

 6         23 173 73 17:20:0

0 

Medel           190,29 195,39 188,69 192,79 

 7         24 174 63 19:00:0

0 

Medel           190,86 190,67 189,4 189,64 

8         23 190 90 22:05:0

0 

Hög             193,34 194,74 191,04 191,84 

 


