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Sammanfattning
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie har varit att studera de fysiologiska
kraven för BMX cykling, samt att jämföra kapaciteten på svenska topp cyklister för att se
vilka skillnader som råder gentemot kraven. Under arbetets gång ska följande frågor besvaras:
Vilka krav ställs på cyklistens fysiologiska egenskaper? Hur står sig svenska topp cyklister i
jämförelse med referensdata från toppnationer?
Metod: Kravanalysen arbetades fram via observation av idrotten samt av egen erfarenhet som
aktiv för att fastställa vilka fysiologiska egenskaper som kan tänkas utsättas för mest
belastning, dessutom granskades vetenskapliga artiklar som berör BMX samt andra
cykeldiscipliner som förhåller sig inom liknande arbetstider.
För kapacitetsstudien testades 3 herrar (ålder 22 ± 4,36 år, vikt 70,4 ± 2,09 kg, längd 175 ± 5
cm) samt en dam (ålder 21, vikt 58,8, längd 169 cm), samtliga vana med daglig träning samt
tävlandes på elitnivå. Studien delades upp i två dagar, fälttester respektive laboratorietester.
Syftet med fälttesterna var att mäta tiden på en sprint (6 och 20 meter) där testpersonen (n=1)
började från startgrinden . I laboratorietesterna genomförde testpersonerna (n=4) Squat Jump
(SJ), Counter Movement Jump (CMJ), Jump Squat (JSFB), Jump Squat Unilateral (JSU), 1RM
knäböj, 5 second Cycling Sprint Test (5sCST), Repeated 5 second Cycling Sprint Test
(R5sCST), Wingate (WAnT) samt Brutalbänk.
Resultat: I maximalstyrka i nedre extremiteter har tespersonerna högre resultat i förhållande
till referensdata (3,22 vs 2,5 ggr kroppsvikten), även på fälttesterna erhölls goda resultat på
sprintförmågan i nivå med internationell elitnivå (20 m = 2,62 sek). Det råder dock skillnad
till referensdata när styrkan ska tillämpas för att utveckla effekt (power). Samtliga
effektutvecklingstester visar lägre värden i förhållande till referensdata bland herrar. På
damsidan visar referensdata från andra idrotters landslag liknande värden från det som
erhållits i denna studie. En analys av skillnader mellan könen visar en större förlust av
effektutveckling under genomförandet på damsidan än bland herrarna.
Slutsats: Resultaten som erhölls av kapacitetsstudien visar att Svenska topp cyklister behöver
arbeta mer med förmågan att utveckla effekt, både den maximala effektutvecklingen och
förmågan att behålla den över tid. Dessutom uppmärksammades skillnader mellan könen i
förmågan att bibehålla effektutvecklingen, vilket kan antas bero på träningsbakgrund, det vill
säga vilka egenskaper åkaren fokuserat på.
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1 Inledning
1.2 Introduktion

Intresset för att studera vilka de fysiska kraven är för cykeldisciplinen BMX har länge varit
med i mina tankar. Jag har själv varit aktiv i många år och är medveten om att sporten är
fysisk krävande, dock har jag aldrig undersökt hur pass viktiga de fysiska förutsättningarna är
för att uppnå den internationella toppen. För svensk BMX har det tidigare inte funnits ett
dokument där det klart och tydligt framgår vilka krav som ställs på respektive egenskaper för
att nå toppen, inte heller vilken kapacitet den svenska eliten besitter. Så länge ett sådant
dokument skapas efter noggrann observation av respektive idrott samt uppdateras allteftersom
ny forskning kommer fram så kan den fungera som en guide för individernas
prestationsutveckling.
Det är inte ovanligt att en del idrotter eller institutioner förlitar sig på den
erfarenhetsuppbyggda kunskapen som finns inom olika grenar som i sin tur förs vidare från
före detta utövare som följer traditioner från sina tidigare tränare. Dessa traditioner kan
exempelvis handla om tester samt träningsupplägg. När det handlar om tester kan det ibland
vara bra att ifrågasätta dess funktion, reliabilitet och validitet då de i många fall genomförs
tester bara för att det finns gott om referensdata, istället för att vidare utveckla tester som kan
visa sig vara mer grenspecifika.
I tidsskriften Svensk Idrottsforskning (Hansen & Hageskog 2011, s. 25-28) publicerades en
artikel där det riktades kritik mot de klassiska begreppen arbetskravanalys och
kapacitetsanalys som en del av arbetet för att uppnå prestationsutveckling. Författarna menade
att begreppet krav ibland kan verka begränsande och hindrande istället för utmanande i
processen för att utveckla utövaren. Att sätta ett definitivt värde på vad som krävs för att
uppnå toppen kan framkalla problem för både tränare och utövare, för att vad gör man om
testerna ger sämre resultat än de förra!? Författarna menade inte att idrotten ska vara kravlös,
men att en annan utgångspunkt är att föredra i mån av att omvandla begreppet krav till
utmaning. Alternativet var modellen Progression of Performance där man har flera
utmaningsnivåer och där kapaciteten alltid bestäms utifrån den unika individen. Varje gång
utövaren uppnår en ny nivå av lagom stora mål blir den nya nivån även den nuvarande
kapacitetsnivån och sin tur går processen om igen (Hansen & Hageskog 2011, s. 26). Det
viktiga är att stegen ska vara anpassade till individen, vara realistiska och ge positiva
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upplevelser på väg mot toppen. Om utövaren endast har toppen som mål kan vägen dit vara
orealistisk lång eller så finns risken för att denna nivå blir slutmålet.
Då denna studie berör krav- och kapacitetsprofiler går det att spekulerar i fall en sådan ens
skulle komma till användning eller anses som begränsande, som så är fallen för andra idrotter
(Hansen & Hageskog 2011, s. 25). Min uppfattning är dock att grunddokument, så som en
”utvecklingstrappa”, ”verksamhetsplan”, ”stegutbildningar” samt en ”krav- och
kapacitetsprofil”, är av stor vikt för att sporten ska ha förutsättningarna till en jämn
utveckling, så länge man tonar ner på det som kan anses begräsande. Inom svensk BMX
måste vi arbeta fram ett dokument i taget för att inte skapa något halvdant. Då internationella
resultat lyst med sin frånvaro känns det därför aktuellt med en krav- och kapacitetsprofil för
att jämföra skillnaden mellan den svenska och internationella eliten. BMX har varit en OS
gren sedan olympiaden i Peking 2008 och då det inte finns en Fysprofil hos SOK är även detta
en anledning till skapandet av en krav- och kapacitetsprofil inom de fysiologiska
delkapaciteterna.
Det är viktigt att nämna att en krav- och kapacitetsprofil inte är nyckeln till framgång utan ett
verktyg för att förbättra förutsättningarna för cyklisternas utveckling.

1.3 Bakgrund

BMX är en ung idrott som uppstod i slutet av 1960-talet i Kalifornien, USA. Sporten
uppfanns av ungdomar som härmade motocrossidrottens stjärnor, men som inte hade
ekonomin att köpa en motocross, så alternativet blev att cykla på ojämn terräng med grus och
ibland även motocrossbanor. Konceptet kompletterades med att ungdomar klädde sig med
motocrossutrustning och sporten fick namnet Bicycle Motocross (BMX). År 1973 bildades
den första BMX organisationen, National Bicycle Association och detta anses vara den
officiella starten för BMX. I slutet av 1970-talet spreds sporten till Europa, först till Holland
med Frankrike tätt efter. Det dröjde ytterligare några år, tills 1983, för BMX att introduceras i
Svenska Cykel Förbundet. Med åren hade både cyklar och banor ändrats och sporten hade
mer och mer utvecklats till en ren cykelsport, därför integrerades BMX i det internationella
cykelförbundet Union Cycliste Internationale (UCI) år 1993. År 2003 beslutades att
introducera BMX i de Olympiska Spelen och sporten gjorde sin debut på OS i Peking 2008.
På ~40 år har sporten utvecklats till en OS gren. (UCI 2011; Does 2009).
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1.3.1 Supercross
I BMX startar åtta cyklister samtidigt från en startramp med en grind som faller på ett
randomiserat kommando. Cyklisterna tävlar emot varandra på en ~400 meter lång bana med
hopp och doserade kurvor, där de fyra första i vardera heat kvalificerar sig vidare till nästa
omgång. Utslagning sker tills att endast åtta åkare återstår där den totala vinnaren blir den
som korsar mållinjen först i finalen.
På senare år har vanlig BMX, där åkarna startar från en startkulle med ca 3 meters höjd på en
bana som är ca 350 meter och där hoppen sällan är längre än 8 meter, utvecklats till
Supercross. Denna disciplin är endast för elit och junior cyklister där kraven på allt ifrån de
mentala, fysiska och tekniska förmågorna höjts avsevärt. På en Supercross bana är
startrampen 10 meter hög, hoppen är >15 meter och längden på banan är ~470 meter (OS
banan 2012). Längden på banan påverkar energikraven som både ställer stora krav på
snabbhetsuthålligheten samtidigt som längre hopp kräver en högre hastighet.
I BMX är åkarna väl medvetna och faktiskt vana med att olyckor inträffar ofta. På en
Supercross bana är dock olyckorna av mer allvarlig art då farten är avsevärt högre, detta ökar
kraven på de mentala förmågorna. Supercross banor används vid OS, VM samt Världscupen.

1.3.2 Tävlingssystem
De officiella kategorierna som det tävlas i är Master (herrar >30 år), Junior (17-18år) och Elit
(>19 år), dessutom finns det amatörkategorier för flickor/ pojkar från 5-6 år ända upp till 45+.
Förutom dessa så tävlas det även i Time Trial i samband med NM, Världscup, VM samt OS.
Det sistnämnde är ett enskilt lopp med fokus på tidtagning. Förutom att det ger sporten
ytterligare en mästerskapsmedalj så används Time Trial för kvalifikation samt seedning. På
VM och Världscupen genomförs Time Trial Mästerskapet dagen innan tävlingen, där endast
de 32 bästa damerna respektive 64 bästa herrarna kvalificeras för att köra den ”vanliga”
tävlingen. Skillnaden mellan damer och herrar på antal kvalificerade för tävlingen antas bero
på det genomsnittliga antalet cyklister anmälda per tävling, detsamma gäller för OS som
beskrivs nedan. På OS och NM används Time Trial för seedning av kvalificeringsheat.
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Tabell 1. Tävlingsformer. Union Cycliste Internationale (UCI), European Cycling Union (UEC), Svenska
Cykelförbundet (SCF). Tävlingarna arrangeras årligen, förutom OS. * På Världscupen kör junior och elit
tillsammans.

Tävling

Kategorier

Time Trial

Arrangör

OS

Elit dam/herr

Ja

UCI

Ja

UCI

Ja

UCI

Nej

UEC

Ja

Respektive land

Master herr
VM

Junior dam/herr
Elit dam/herr

Världscup
EM

NM

Junior-Elit dam/herr*
Junior dam/herr
Elit dam/herr
Junior dam/herr
Elit dam/herr

SM

Elit dam/herr

Nej

SCF

Svenska Cupen

Elit dam/herr

Nej

SCF

Tävlingsfrekvens varierar mellan de olika kontinenterna där nord Amerika och Europa har
flest antal tävlingar. De övriga BMX utövande kontinenterna (Asien, syd Amerika, Afrika
samt Oceanien) har sina professionella åkare verksamma i antingen Europa eller USA. Tabell
2 visar tävlingsfrekvens för respektive mästerskap.
Tabell 2. Tävlingsfrekvens (baserat på tävlingskalendern för säsong 2011). * I världscupen genomförs fem
deltävlingar, dock ställdes ena in säsongen 2011.

Tävling

Antal deltävlingar

OS

1

VM

1

Världscup

4-5*

EM

12

NM

1

SM

1

Svenska Cupen
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Kvalificeringen till OS startar ca två år innan olympiaden med poäng som nationerna samlar
ihop på VM, Världscupen, EM och SM samt respektive Time Trial mästerkap. Det är enbart
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junior och elit åkare som samlar poäng och förutom att samla poäng under mästerskapen finns
det ytterligare tre möjligheter att kvalificera till OS. Den 28 maj 2012 är kvalificeringen över
och endast 16 damer samt 32 herrar får möjligheten att tävla på OS. I tabellen nedan
presenteras kvalificeringskriterierna.
Tabell 3. Kvalificeringskriterier till OS. Wild card delas ut av UCI.

Herrar

Damer

Cyklister/

Antal

nation

cyklister

1 till 5

3

15

6 till 8

2

6

9 till 11

1

3

Värdnation

1

Wild card

1

Nationsranking

Cyklister/

Antal

nation

cyklister

1 till 4

2

8

5 till 7

1

3

1

Värdnation

1

1

1

Wild card

1

1

1

3

6 bäst rankade
nationer efter VM
2012 som ej är topp

Nationsranking

3 bäst rankade
1

6

nationer efter VM
2012 som ej är topp 7
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Totalt antal
cyklister:

32

Totalt antal
cyklister:

16

1.4 Forskningsläge

Under denna del ges en mer utförlig beskrivning av det fakta som legat till grund för detta
arbete. Nedan beskrivs framför allt studier som refereras till under delen Fysiologiska kraven
för idrotten. Dessutom studier som anses relevanta för arbetet i sin helhet.
Svenska Cykel Förbundet (SCF) har ett dokument som heter Elitplan för Svensk Cykelsport
(Ericsson 2011, s. 103-119), dokumentet är framtaget i början av 2011 och omfattar samtliga
cykeldiscipliner som utövas i Sverige. Dokumentet är framtaget för att fungera som en guide
för att genomföra en satsning med målet att nå den internationella eliten. Elitplanen innehåller
grunderna för cykelträning, så som fysiologi, kost och träningsprinciper. Den innehåller en
utvecklingstrappa baserad på Istvan Balyis ”Long Term Athlete Development” (Balyi 1990;
Balyi et al. 2004). Dessutom innehåller den en gren- och kapacitetsprofil.
I artikeln ”Laboratory Testing and Field Performance in BMX Riders” (Bertucci et al. 2011, s.
417-419) studerades effektutveckling under maximal intensitet hos åkare på elitnivå (OS, VM
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samt EM utövare) samt steget under elit i Frankrike. Det utfördes både fält- och labbtester
med målet att undersöka om det fanns samband mellan effektutveckling och
tidtagningsprestation på BMX-banans första sträcka. Testpersonerna genomförde en rad olika
spänst/ styrketester, sprinttester samt WAnT (både stående och sittandes). Därefter
genomfördes 75 meters sprinter med BMX-cykeln på BMX-banan med tidtagning på 5,2 –
29,7 – 75 meter. Resultat: Det högsta uppnådda värdet för effektutveckling var 1968 ± 210 W
(framkommer inte på vilket test). Förmågan att producera hög effektutveckling visade sig ha
samband med nivå på åkare, det vill säga att en åkare med god (elit) nivå var snabbare dels på
grund av att de hade förmågan att producera hög effektutveckling. Det var framförallt
Countermovement Jump (CMJ), sprint på ergometercykel (sittandes) samt WAnT (sittandes)
testerna som visade sig vara viktiga tester relaterade till prestation på första sträckan (75
meter). Inga resultat hade samband med prestationen de första 5,2 metrarna, vilket kan betyda
att prestationen till det mätvärdet inte beror på förmågan att producera hög effektutveckling.
Istället antogs det bero på 1) maximal muskelstyrka 2) graden av den ökande kraften mot
pedalerna 3) starttekniken.
I studien ”Power Capabilities of Elite Motocross (BMX) Racers During Field Testing in
Preparation for 2008 Olympics” (Herman et al. 2009, s. 306-307) genomfördes tester på
amerikanska herr OS truppen från 2008 (inklusive en silver- samt bronsmedaljör). Syftet var
att studera effekten/ verkan av olika drevning (utväxling), upprepning av sprinter samt
skillnaderna mellan att starta från Supercross startramp vs. vanlig BMX start. Resultat: Tiden
på 6 och 20 meter var lägre på Supercross än vid traditionell BMX start, dock var det ingen
skillnad på effektutvecklingen. Dessutom uppmättes det högsta värdet på effektutveckling
redan efter två sekunder, till skillnad från labbtester där de uppnåddes efter ca fyra sekunder,
vilket antyder vikten av att genomföra fälttester. På den vanliga BMX starten resulterade olika
drev i skillnader på tiden att uppnå 6 och 20 meter, dock återigen inga skillnader i
effektutveckling. Upprepningen av försök resulterade inte i några förändringar. På Supercross
starten resulterade olika drev i skillnader på kadens, inte av effektutveckling eller tid. Deras
slutsats var att fälttester är att föredra vid tester på inverkan av drev, upprepade starter och
olika BMX starter på effektutveckling.
I boken Training and Racing With a Power Meter 2nd edition (Allen & Coggan 2010b, s.
254-257; Allen 2010a), finns det ett avsnitt som handlar om tester som utförts på amerikanska
OS truppen från 2008. Här beskrivs det hur man genom att använda effektutvecklingsmätare
(SRM) monterade på testpersonens egen cykel genomförde fälttester på en Supercross bana.
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Data som samlades in bestod av mätvärden av effekten ur starten, ur svängarna, när åkarna
uppnådde det högsta värdet (effektutvecklingspeak) samt skillnad på effekt under
startmomentet till målgången. Resultat: Idrottens natur är av sprintkaraktär i intervallform
med ett flertal mikropauser, då åkarna inte kan trampa (i hopp och kurvor), beroende på
banans utformning. Elit herrcyklister kan utveckla över 24,5 W/kg vid startmomentet och
damerna 19 W/kg. På första sträckan (~80 meter) utvecklar herrarna över 20 W/kg hela vägen
med en medelkadens över 150 rpm. Vid utgången av första kurvan utvecklar herrarna
vanligtvis över 22 W/kg med en kadens på 170-190 rpm och damerna 16 W/kg med kadens
på 150-170 rpm. Förmågan att utveckla hög effekt vid utgången av första kurvan, liknande de
värden som utvecklas ur starten, ansågs vara en betydelsefull prestationsfaktor som endast de
absolut bästa cyklisterna bemästrade. Skillnader beskrevs även mellan åkarna i truppen som
inte blev utvalda mot de två som blev utvalda. Som tabellen nedan visar fanns inga påtagliga
skillnader på åkarna när uthållighet inte var en faktor, dock uppmärksammades klara
skillnader i slutet av loppet där åkare C och D uppvisade mer anaerob uthållighet.
Tabell 4: Data på fyra cyklister från amerikanska OS truppen 2008. Grenspecifik maxstyrka (AEPFmax),
snabbhet (CPVmax), maximal effektutveckling (Pmax).

Tabellen visar att åkare A och B endast lyckas behålla 38 % av sin maximala effektutveckling
i slutet av loppet, medan åkare C och D behåller 50 % respektive 54 % av sin maximala
effektutveckling. Åkare C och D blev uttagna och blev dessutom silver- och bronsmedaljörer.
Först antogs skillnaderna bero på lägre träningsnivå mellan de fyra åkarna, det var dock inte
fallet för dessa fyra som alla tillhörde den absoluta toppen. Anledningen visade sig bero på
hur åkaren sparade på krafterna och använde sig av mikropauserna under loppets gång. Data
från effektutvecklingsmätaren visade att åkare A och B hade ~30 hela tramptag medan åkare
C och D endast trampade ~20 gånger. Förmågan att förvalta tramptagen visade sig vara en
betydelsefull prestationsfaktor, när en åkare av högre kaliber väl trampar gör de det med
maximal effektutveckling.
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I artikeln ”Determining Factors of the Sprint Performance in High-Level BMX Riders”
(Debraux, 2011) studerades faktorer som kan bli avgörande i en 80 meters BMX sprint.
Testpersonerna var franska elit cyklister (OS och VM utövare). Det genomfördes tre sprinter
med 5 minuters vila emellan, med tidtagning på 20 och 80 meter. Faktorer som undersöktes
var effektutveckling, kadens, vridmoment (N m) samt förflyttningshastighet mellan
mätpunkterna. Med Pearsons korrelationskoefficient studerades sambanden med ovan nämnde
faktorer till tidtagningen under sprinten. Resultat: Det fanns en betydelsefull skillnad mellan
medelkadens (158 ± 9 rpm) och optimalkadens (123 ± 18 rpm), där cyklisterna i vissa fall låg
30 ± 14,8 % högre en optimalkadens i mån av hög effektutveckling. Det viktigaste resultatet
var sambandet mellan maximal effektutveckling och förflyttningshastigheten. För att
överkomma trampmotståndskraften vid en sprint samt prestera en hög förflyttningshastighet
måste cyklisten utveckla en effektutveckling på 23,5 ± 3,4 W/kg. Faktorer som är avgörande
för att prestera på en 80 meters BMX sprint var maximal effektutveckling, vridmoment,
optimalkadens, medelkadens samt tiden fram till 20 meter. Sammanfattningsvis föreslogs att
skillnaden mellan optimal- och medelkadens minskades genom att öka utväxlingen för att öka
effektutvecklingen. En ökad utväxling ställer dock högre krav på de nedre extremiteternas
förmåga att producera kraft. Skillnaden i kadens samt vridmomentet gynnas av en ökning av
maximal muskelstyrka i nedre extremiteter.
I artikeln ”Muscular Determinants of Performance in BMX During Exercise of Maximal
Intensity” (2011) har återigen Debraux et al. genomfört tester på franska cyklister (steget
under elit). Syftet var att studera samband mellan knäböj (squat) och sprinter på
ergometercykel (7 sekunder sprint, Wingate) för att identifiera avgörande faktorer för
prestation i en cykelsprint. Först genomfördes knäböj med stegrande belastning för att skapa
en effektutveckling-hastighets profil (power-velocity profile). Profilen visade maximal- och
medeleffektutveckling, maximal- och medelhastighet samt kraft. Med WAnT beräknades
åkarens effektutveckling i medelvärde och den maximala erhölls med 7 sekunders sprinttestet.
Med Pearsons korrelationskoefficient undersöktes sambanden mellan dessa tester (knäböj,
sprint, WAnT). Resultat: Det fanns en positiv och signifikant korrelation mellan utvecklad
kraft i knäböj och maximal effektutveckling (r = 0,65) i sprinttestet samt mellan utvecklad
kraft i knäböj och medelvärde i WAnT (r = 0,64). Ju större kraft som utvecklas i knäböj desto
högre effektutveckling går att producera på en sprint med ergometercykel (prestationen på
ergometercykel har samband med prestationen på BMX banan, Bertucci et al. 2011, s. 417f.).
Studien bekräftar att muskelstyrka är en avgörande faktor vid prestation på sprinttester med
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maximal intensitet och rekommendationen är därför att BMX cyklister fokusera delar av
träningen på att uppnå en ökning av maximal styrka i nedre extremiteter.
I översiktsartikeln ”Characteristics of Track Cycling” (Craig et al. 2001) görs en
sammanställning av nödvändiga fysiologiska förutsättningar för prestera på världsnivå i
Velodrom cykling. I Velodrom tävlas det i flera olika moment som sträcker sig från ~10
sekunder (200 meter sprint) till 1 timme (antal kilometer avklarade på 1 h). Cyklisterna
specialiserar sig på antingen sprint eller distans grenarna. I denna artikel har det fokuserats på
grenarna var för sig för att se vilka skillnader som finns sinsemellan cyklisterna. Mätningar av
antropometri (kroppsform, storlek och kroppssammansättning) genomfördes på samtliga
cyklister under OS i Sydney år 2000. Resultat: Sprintcyklister var betydligt tyngre, starkare,
kortare samt hade större omkrets på bröst, armar, lår och vader än vad distans specialister
hade. I Velodrom så är andelen kroppsfett kritisk för att uppnå en god nivå, då en ökning av
kroppsfett skulle ge en trippel försämring i prestationen då den skulle öka energikostnaderna
för acceleration, rullmotstånd samt luftmotståndet. Som förväntat har därför Velodrom
cyklister i genomsnitt lägst andel kroppsfett av alla andra idrotter. Kravet för den maximala
syreupptagningsförmågan (VO2max) är minst 80 ml/kg/min för män och 70 ml/kg/min för
kvinnor för att uppnå goda prestationer på världsnivå. Tester på två manliga
världsrekordhållare och OS medaljörer visade resultat på närmare 100 ml/kg/min! När det
gäller effektutveckling så blir 200 meters (världsrekord damer 10,831 sekunder, herrar 9,865
sekunder) sprinten relevant att jämföra med BMX då vi utför korta sprinter från starten samt
mellan hopp och kurvor. Data från en världscup visar att en kvinnlig 200 meters sprinter
uppnår en maximal- och medeleffektutveckling på 1020 W respektive 752 W med en kadens
på 150 rpm som högst och 142 rpm i medelvärde.
I artikeln ”Force-velocity properties in human skeletal muscle fibres; myosin heavy chain
isoform and temperature dependence” (Battonelli et al. 1996) genomfördes tester på
muskelbiopsier (från män) av Vastus Lateralis. Syftet var att undersöka skillnaderna på
fibertyper vad gäller maximal förkortningshastighet (Vmax), maximal effektutveckling (Wmax),
optimal hastighet (då Wmax uppnås, Vopt), optimal kraft (då Wmax uppnås, Popt), dessutom
testades obelastad förkortningshastighet (Vo), anspänning och inverkan av temperatur.
Resultat: Samtliga tester visade högre värden för typ II muskelfibrer än för typ I fibrer. Typ II
muskelfibrer delas upp i IIA och IIB, där resultaten visade högre värden i Vmax, Wmax, Vopt
samt Vo på typ IIB muskelfibrer. Grafen nedan visar hur olika muskelfibertyper presterar.
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Figur 1: Hastighet-effektutvecklingskurva, skillnad på muskelfibertyper. Slow = typ I fibrer.

År 2005 publicerades en artikel av Cronin et al. som behandlade snabbhet hos elit rugby
spelare. Med tre distansmätningar samt styrke- och effektutvecklingsövningar studerades
olika samband till snabbhet. Resultatet visade viktiga samband mellan Jump Squat (knäböj
med 30kg, både i höjd och effektutveckling) och Counter Movement Jump (CMJ, höjd) och
till de tre distansmätningarna (tid). För att förbättra snabbheten rekommenderades att öka
effektutveckling-vikt-sambandet (power to weight ratio), inkludera pliometriskträning samt
CMJ och belastad Jump Squat.
I en artikel från 2011 av Jiménez-Reyes et al. studerades sambandet mellan olika spänsthopp
och accelerationskapaciteten hos friidrott sprinters. Tester som utfördes var Squat Jump (SJ),
Counter Movement Jump (CMJ), CMJ med progressivt ökad belastning, samt 20 och 30m
sprint löpning. För att bestämma vilken vikt (på CMJ med belastning) som genererade i
maximal effektutveckling, fick testpersonerna utgå från 17kg belastning och sedan hitta en
vikt som gjorde att de endast kunde hoppa ~20cm högt. Resultaten påvisade samband mellan
CMJ och CMJ med belastning (som genererade störst effektutveckling), samt en korrelation
med distansen mellan 20-30 meter. Konklusion blev att tiden på den flygande distansen
mellan 20-30 meter rekommenderades och var mest tillförlitlig vid verifiering av prestations
progression. Dessutom rekommenderades att vikten som genererade störst effektutveckling i
CMJ används för att kontrollera progressionen när som helst under träningscykeln. I fall det
exempelvis förekommer en minskning av effektutveckling från ett tidigare testtillfälle med
samma vikt, kan det bero på att testpersonens styrka försämrats.
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1.4.1 Kadens
Trampfrekvensen cyklisten håller benämns kadens och mäts i Rates Per Minute (RPM, varv
per minut). Regelverket inom BMX ställer inga krav på att cyklarna ska ha en speciell
utväxling. Detta avsnitt är ändå viktigt att nämna då val av utväxling är en viktig komponent
inom tävlingscykling. Inom en del andra discipliner kan cyklisten med hjälp av växlar välja
kadensen, som är en av de få variabler cyklisten själv kan justera, för att handskas med
prestation samt trötthet.
På BMX används en fast utväxling som cyklisterna väldigt sällan anpassar efter banans
utformning, med anledningen av accelerationsförmågans betydelse i starten vilket kan
medföra att cyklisten hamnar efter i starten om denne valt tung utväxling anpassad till senare
partier av banan då farten är högre. Dessutom ger olika utväxlingar skillnader i kedjelängden,
som i sin tur medför skillnader i längden mellan bakhjulsaxeln och vevaxeln. En ändring av
kedjelängden ger därför utslag i cyklistens förmåga att manövrera cykeln, vilket är kritiskt då
loppet endast varar i ~40 sekunder. Valet av utväxling skiljer sig inte mycket hos elit cyklister
och brukar vara omkring 44/16 ± 2 kugg hos herrar (Matamoros 2011)1.
Valet av utväxling blir en balans mellan åkarens förmåga att accelerera ur startgrinden samt
förmågan att upprätthålla effektiviteten i tramptagen under loppets gång även med väldigt hög
kadens (>140 rpm). Startmomentet prioriteras dock av majoriteten av åkare, vilket medför en
kadens som enligt litteraturen inte är optimal (~130 rpm) för effektutvecklingen (Allen &
Coggan 2010, s. 255; Debraux et al. 2011). På 80 meters sprintester (fälttester) som utfördes i
en studie av Debraux et al. (2011, s. 53-55) låg medelkadensen 30,0 ± 14,8 % högre än
optimal kadens för effektutveckling.
Det som avgör åkarens förmåga att producera effekt trots hög kadens är musklernas
kontraktionshastighet. Andelen typ II muskelfibrer är det som utmärker sig för att arbeta
effektivt vid snabb kontraktionshastighet (Bottinelli et al. 1996, s. 583; Annerstedt & Gjerset
1997, s. 39).
I en översiktsartikel från 2007 (Martin et al. s, 7) beskrivs ett flertal studier som påvisar att
muskelsammansättningen (typ I, II fibrer) är av stor betydelse när det kommer till arbete med
hög kadens och effektutveckling hos velodrom samt landsvägscyklister. På BMX åkare har
det dock inte genomförts grundligare studier med exempelvis muskelbiopsier.

1

Sebastian Matamoros 2011, Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm.
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I en studie som utfördes på Amerikanska OS truppen (Herman et al. 2009, s. 306-307)
undersöktes bland annat hur olika utväxlingar påverkade kadensen. Åkarna utförde starter på
BMX banan med utväxlingen de vanligtvis tävlade med samt med ett kugg mindre respektive
ett större på bakhjulets drev. Medelvärdet för kadensen efter 6m var ~208 rpm samt ~172 rpm
på 20m, med en peak på ~212 rpm.
För att optimera effektutvecklingen bör skillnaden mellan medelkadens och optimalkadens
vara så liten som möjligt. Debraux et.al (2011, s. 53-55) rekommenderar att det justeras
genom att öka utväxlingen. När utväxlingen ökar sänks kadensen. En studie (Dorel et al.
2005, s. 739ff.) på velodrom cyklister menar att en minskning av kadensen förbättrar
prestationen på 200 meter sprint. En ökad utväxling ställer dock högre krav på de nedre
extremiteternas förmåga att producera kraft.

1.5 Syfte och frågeställning

Att studera de fysiologiska kraven för idrotten samt jämföra kapaciteten på svenska topp
cyklister för att se vilka skillnader som råder gentemot kraven.
Under arbetets gång ska följande frågor besvaras:


Vilka krav ställs på cyklistens fysiologiska förmågor?



Hur står sig svenska topp cyklister i jämförelse med referensdata från toppnationer?

2 Metod
2.1 Litteratursökning
Litteratursökningen av studier och artiklar gjordes på webbaserade idrottsvetenskapliga
databaser via Gymnastik och Idrottshögskolans (GIH) hemsida. En del studier resulterade
även i andra relevanta referenser som användes som underlag under arbetets gång (se bilaga
1). Elitplan för Svensk cykling från SCF hade referenser som visade sig användbara vid
ytterligare sökningar av studier genomförda inom BMX.

2.2 Urval
Cyklisterna som valts ut för kapacitetsstudien är topp tre på SM eller i Svenska Cupen med
internationell erfarenhet (VM, Världs cup, EM, NM). Samtliga är välbekanta med testbatteriet
(eller liknande) sedan tidigare. De är vana med daglig träning. Både dam (n=1) och herrar
(n=3) finns representerad: (medeltal och standardavvikelse för herrar) ålder 22 ± 4,36,
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kroppsvikt 70,4 ± 2,09 kg, längd 175 ± 5 cm. Dam, ålder 21, kroppsvikt 58,8 kg, längd 169
cm.
Det finns en medvetenhet om att studien har för få testpersoner för att det ska bli möjligt att
dra generaliseringar angående den svenska eliten. Testpersonerna som är aktuella för denna
studie är endast de som har potentialen att jämföras med den internationella eliten, vilket är
anledningen till få testpersoner. Avståndet ner till övriga elitcyklister i Sverige är alldeles för
stor, därför skulle tester med ytterligare cyklister ge en felaktig bild av vad de bästa i Sverige
kan prestera. Studien ger därför endast en inblick i vad den absoluta toppen har för kapacitet.
Det finns alltid risk för bortfall av testpersoner på grund av skador, sjukdom eller att man helt
enkelt vill avbryta. Inför denna studie förekom det två bortfall på damsidan redan innan
testerna påbörjades. På grund av kriterierna för urvalet samt för att det förekommer tydliga
nivåskillnader mellan åkare inom svensk BMX var det inte möjligt att ersätta dessa bortfall.

2.3 Fälttester
De fälttester som genomfördes var sprinttester från startgrinden på Älvsjö BMX bana. Testet
utfördes på en cyklist med mätdistanserna 6 och 20 meter. Valet av distanser berodde på en
studie (Herman et al. 2009, s. 306-307) som genomfördes på amerikanske OS truppen med
just dessa distanser. Valet av bana berodde på att Älvsjö har en ny och välfungerande
startgrind (Bensink), samt för att första hoppet kommer först efter 20 meter, vilket ger åkaren
en oavbruten sprint hela vägen fram till sista mätpunkten.

2.3.1 Procedur
Testpersonen värmde upp i 20 minuter genom att cykla runt på banan i moderat tempo (50-70
% av maximal intensitet) med enstaka sprinter då farten behövde ökas för att hoppa olika
partier på banan. Tidtagningen skedde med fotoceller (IVAR Measuring systems, Estland)
som monterades vid startgrinden där sensorn bröts så fort grinden rörde sig, samt vid 6
respektive 20 meter. Anledningen till att första cellen monterades så att tiden startade när
grinden rörde sig och inte när cyklisten passerade var för att få det lika för alla, på så sätt blir
inte cyklistens startteknik en faktor. Då detta anaeroba test även involverar ett kritiskt
teknikmoment tilläts testpersonen utföra starter under ca 45 minuter med eget tempo (en
sprint ca var 3-5 minut). Testpersonens åtta bästa tider noterades för att sedan räkna ut ett
medelvärde.
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2.4 Laboratorietester
De fysiologiska testerna genomfördes i Riksidrottsförbundets (RF) idrottsfysiologiska
laboratorier på Bosön i Stockholm. Innan testtillfället fick åkarna ta del av information
gällande standardisering inför testerna så som kost och träning samt exempel på hur testerna
utförs (bilaga 2). Det tilläts inga intag av energidrycker eller snabba kolhydrater under
testdagen. Vid ankomst till Bosön fick åkarna fylla i en hälsodeklaration för att ange att de var
fullt friska för att genomgå tester. Innan testerna genomfördes en uppvärmning i form av olika
rörelser och aktivering av bålpartiet samt olympiska lyft (frivändningar, ryck) med 20 kg
skivstång, följt av 5 minuter cykling på ergometercykel med 1,5 W per kilokroppsvikt.
Valet av tester, vilken grundades på de fysiologiska kraven för idrotten, var följande:


Squat Jump (SJ).



Counter Movement Jump, med armar (CMJa).



Jump Squat, Free Barbell (JSFB).



Jump Squat Unilateral (JSU).



1 Repetition Max (1RM).



5 seconds Cycling Sprint Test (5sCST).



Repeated 5 seconds Cycling Sprint Test (R5sCST)



Wingate Anaerobic Test(WAnT)



Brutalbänk

Ordningen på testbatteriet ovan var även den ordning som testerna genomfördes på. Kl 09:00
inleddes testdagen och varade fram till ca kl 15:30. De sju första testerna betades av innan
lunchen kl. 12:20 och sedan återupptogs testerna återigen kl 14:00.

2.4.1 Procedur
Squat Jump (SJ)
Utgångsläget för testpersonen är en upprätt stående position med axelbrett avstånd mellan
fötterna. Händer hålls på höften med tummarna riktade bakåt. Testet startar med att
testpersonen långsamt och kontrollerat sänker sig ner till 90° knävinkel genom flexion av knäoch höftleder. Hoppet genomförs med en snabb sträckning av höft, knä och fotled innan
avhopp. Testpersonen måste behålla händerna på midjan under hela testets genomförande.
Landningen sker med raka ben på tå med en lätt vriststuds (en liten böjning i knälederna
accepteras så att nedslaget inte blir för stumt). Tre försök görs. Det ges en valfri vila på ca 30
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sekunder mellan varje hopp. Testledaren som observerar testets genomförande från sidan
godkänner eller underkänner hoppförsöket. Vid underkännande ges förtydligande
instruktioner. Hopphöjden mäts och anges i centimeter. Optoelektroniskt mätsystem för
vertikalhopp Optojump next (Microgate, ITA) används. (Cardinale 2011)2.
Counter Movement Jump med armar (CMJa)
Utförandet är densamma som SJ, dock med dynamisk rörelse samt fri användning av armar
för att höja kroppstyngdpunkten.
Jump Squat Free Barbell
Jump Squat består av ett vertikalt hopp med en relativ vikt som utgår ifrån testpersonens
kroppsvikt. Utgångsläget är 90° knäböj. Testet utförs med en skivstång placerad på ett
justerbart ställ motsvarande 90° knä vinkel som mäts med hjälp av en goniometer. Intensiteten
är stegvis ökande och testet består av relativa yttre belastningar: 50, 75, 85, 100, 125 och 150
procent av kroppsvikten. Skivstången ska vara placerad på testpersonens axlar bakom
nacken med händerna greppade runt skivstången. Från en upprätt stående position sker en
kontrollerad rörelse nedåt genom att böja på knäna och höfterna tills de når ställningen som är
inställt till 90° knä vinkel. Efter ett kort stopp sträcks knän och höfter kraftfullt ut genom att
hoppa upp vertikalt från marken. Detta medför till att "stretch-shortening cykeln" undviks så
att effekten endast kommer från den koncentriska fasen. För att samla in tillförlitliga data där
testpersonen inte är påverkad av muskeltrötthet föreslås två lyft för varje utförande. Mellan
lyften tillåts en 30 sekunders vila och 5 min vila innan ökning av belastning sker. Kraftplattan
(Type 9281B11 Kistler, Switzerland) används för att mäta kinetiska parametrar (krafter för
markreaktion vid lyft) och fem linjära givare (Celesco PT5A-DC-250, Chatsworth, CA)
användes för att mäta kinematik parametrar. (Cardinale 2011)3.
One Leg Unilateral (JSU)
Testpersonen har skivstången placerad på axlarna eller bakom nacken med händerna greppade
runt skivstången. Utgångsläget för hoppet är 90° benböj med ena benet. Det andra benet är
böjt och får inte vidröra marken under testet. Det testade benet ska vara vinkelrätt mot
skivstången. Den yttre belastningen består av 50 % av kroppsvikten. Från en upprätt stående
ställning sker en kontrollerad nedåtgående rörelse genom att böja på knä- och höftled tills
kontakt med Smith maskin spärrarna inträffar vilket motsvarar 90° knävinkel. Efter en kort

2
3

Enligt beskrivning av Daniele Cardinale 2011, RF:s idrottsfysiologiska laboratorier, Bosön .
Idem.
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vila sträcks knä och höft kraftfullt ut genom att hoppa upp vertikalt från marken. Detta medför
att "stretch-shortening cykeln" undviks så att effekten endast kommer från den koncentriska
fasen. För att samla in tillförlitliga data där testpersonen inte är påverkad av muskeltrötthet
föreslås två lyft för varje utförande. Det är inte nödvändigt att vila mer än en minut mellan
lyften. Kraftplatta (Type 9281B11 Kistler, Switzerland) används för att mäta kinetiska
parametrar (krafter för markreaktion vid lyft) och fem linjär givare (CelescoPT5A-DC-250,
Chatsworth, CA) användes för att mäta kinematik parametrar. (Cardinale 2011)4.
1 Repetition Max (1RM)
Lyftet utförs med fri skivstång placerad bakom nacken och händerna på skivstången.
Utgångsläget är en upprättstående position med fötterna placerade axelbrett isär och parallellt
mot varandra. Blicken ska fixeras rakt framåt medan en knäböj utförs genom en flexion av
knä- och höftleder till en 90° vinkel som mäts med hjälp av en goniometer. Därefter sträcks
knä- och höftleder ut igen till start position. Den yttre belastningen som läggs till skivstången
motsvara den belastning som testpersonen kan lyfta endast en gång. Kraftplatta (Type
9281B11 Kistler, Switzerland) används för att mäta kinetiska parametrar (krafter för
markreaktion vid lyft) och fem linjära givare (CelescoPT5A-DC-250, Chatsworth, CA)
användes för att mäta kinematik parametrar. (Cardinale 2011)5.
5 seconds Cycling Sprint Test (5sCST)
5s Cycle Sprint Test går ut på att mäta effektutvecklingen på en cykelergometer Monark 894E
(Monark AB, Varberg; Sweden) under 5 sekunders maximalt arbete mot 3-6 olika
bromsbelastningar. Bromsbelastningarna bestäms utifrån en procentuell andel av kroppsvikten
(4-8-10-12-14-16 %). Testpersonen ska försöka prestera maximalt under alla försöken. Vid
testets start ska cykelns säte vara inställt på den höjd där testpersonens ben är lätt böjda när
pedalen är i sitt nedersta läge. Vevarmarna ska vara placerade i 45° vinkel i förhållande till
horisontalplanet och händerna ska vara placerade på styret. Testpersonen får själv bestämma
främre och bakre startfot. Testpersonen ska bibehålla kontakten med sätet under testets
genomförande. 3-5 minuter passiv vila mellan de olika belastningsnivåerna. Beroende på om
testpersonen ökar sin maximala effektutveckling (Peak Power) från föregående sprint
fortsätter testet på nästa belastningsnivå. (Cardinale 2011)6.

4

Idem.
Idem.
6
Idem.
5
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Repeated 5 seconds Cycling Sprint Test (R5sCST)
Testet består av sju stycken 5 sekunders intervaller med 30 sekunders passiv vila mellan varje
intervall. Den belastning där de högsta Peak Power (PP) värdena återfanns under 5sCST
används som bromvikt under testet. Testpersonen ska försöka prestera maximalt under
samtliga intervaller. Vid testets start ska cykelns säte vara inställt på den höjd där
testpersonens ben är lätt böjda när pedalen är i sitt nedersta läge. Vevarmarna ska vara
placerade i 45° vinkel i förhållande till horisontalplanet och händerna ska vara placerade på
styret. Testpersonen får själv bestämma främre och bakre startfot. Testpersonen ska bibehålla
kontakten med sätet under testets genomförande (Cardinale 2011)7.
Wingate (WAnT)
WAnT går ut på att mäta effektutvecklingen på en cykelergometer Monark 894E (Monark
AB, Varberg; Sweden) under 30 sekunders maximalt arbete mot en bromsbelastning som
motsvarar 7,5% (dam) respektive 10% (herr) av kroppsvikten. Vid testets start ska cykelns
säte vara inställt på den höjd där testpersonens ben är lätt böjda när pedalen är i sitt nedersta
läge. Vevarmarna ska vara placerade i 45° vinkel i förhållande till horisontalplanet och
händerna ska vara placerade på styret. Testpersonen får själv bestämma främre och bakre
startfot. Testpersonen ska bibehålla kontakten med sätet under testets genomförande.
Brutalbänk
Testpersonen ska hänga från knävecken på brutalbänken med kroppen hängandes upp och ned
i vertikalläge. Händerna ska hållas bakom huvudet. Därefter ska kroppen lyftas tills att
armbågarna nuddar strax under knäna och sedan tillbaka med kroppen tills att ryggen nuddar
bänken i vertikalplan. När testpersonen börjar bli trött får hon/ han vila i högst tre sekunder
mellan repetitioner.

2.5 Validitet
Validiteten i en observation handlar om huruvida de utförda testerna verkligen speglar eller
fångar de fenomen eller variabler som är av intresse för studien (Hassmén & Hassmén 2008,
s. 136).
För testernas interna validitet har ett flertal faktorer tagits i åtanke. Urvalet av testpersoner för
studien grundades på individernas prestation och på hur pass lika (homogenitet) nivå de
visade på BMX banan (Idem, s. 140f.). Under testdagen hade testledarna noga kontroll på
7

Idem.
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testnings- och ordningseffekterna (Idem, .s.139) för att säkerställa testpersonernas vila och
återhämtning mellan tester. Med en relativt kort testdag inkluderande lunch var det möjligt att
minska mognadsvariabler som exempelvis hunger eller att testpersonerna blir uttråkade som
kan störa testresultaten (Idem, .s139).
Den externa validiteten handlar om hur pass generaliserbar undersökningen är till andra
grupper, situationer och miljöer (Idem, s. 143). Då samtliga deltagare uppfyllde de satta
urvalskriterierna är det möjligt att generalisera för den målpopulation som är önskvärd. Dock
finns det en medvetenhet om att själva urvalet varit begränsat, med anledning av den stora
nivåskillnad som råder inom den svenska liten, vilket sänker något den externa validiteten då
det endast blir möjligt att generalisera kring den absoluta toppen inom den svenska eliten.
Med detta urval styrks istället samtidig validitet (Idem, s. 149) som är när resultaten från ett
test, som anses mäta en individs fysiska prestationsförmåga, uppvisaren en samstämmighet
med tävlingsresultat.

2.6 Realibilitet
Reliabilitet avser säkerheten och noggrannheten i en mätning/ observation. Det handlar om
testers stabilitet, pålitlighet, tillförlitlighet, förutsägbarhet och mätteknisk precision. (Hassmén
& Hassmén 2008, s. 124)
I denna studie har ett flertal åtgärder tagits för att stärka testernas reliabilitet. Genom att
testpersonerna följde en standardiserings protokoll (bilaga 2) där det framkom vad som skulle
undvikas före testtillfälle, förbereddes testpersonerna så att ”dagsformen” inte skulle inge en
negativ påverkan på prestationsförmågan (Idem, s. 133). Dessutom genomfördes
laboratorietesterna under samma dag. Oron och ängslan som kan uppstå när individen utsätts
för tester reducerades genom att ge fullständig information angående testgenomförandet
(bilaga 2) samt genom den goda relationen som etablerades till testledarna (Idem, s. 179). Då
gruppen endast bestod av fyra testpersoner var det möjligt att genomföra testerna utan att dela
på gruppen, på så sätt blev inverkan av skillnad på testinstruktioner (testledarens humör och
dagsform) inte en faktor som kan variera då testerna utförs av antingen olika testledare eller
vid separata tillfällen (Idem, s. 132).
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2.6.1 Mät apparatur
SJ och CMJa genomfördes med Optojump next (Microgate, Italien) fotoceller som mäter
hopphöjden genom kontakten med underlaget. Optojump systemet har i studier (Glatthorn
2010) granskats och visar en god tillförlitlighet med låg variations koefficient (2,7 %).
Tidtagning på sprinter från startgrind genomfördes med fotoceller av modellen IVAR
Measuring systems, Estland. Tidigare studier (Alonso & Dias-Johnson 2010) genomförda
med IVAR fotocellerna visade lågt metodfel på endast 0,02 %.
I en metaanalys (Hopkins et al., s. 211ff.) från 2001 som studerade vilka tester som visar
högst reliabilitet bland effektutvecklingstester, var tester genomförda på ergometercykel bland
de mest reliabla.

2.7 Etiska övervägande
Deltagarna i denna studie har blivit informerade angående syftet med respektive tester samt
blivit upplysta om undersökningsmetoderna. Det har haft möjligheten att avbryta testerna när
som helst utan att behöva förklara sig. Testpersonerna nämns inte vid namnen, men på grund
av det smala urvalet är det möjligt att urskilja de från BMX populationen, vilket accepterades.

3 Resultat
3.1 Fysiologiska kraven för idrotten

Banan i London där OS 2012 kommer att genomföras är närmare 470 meter lång för herrarna
samt 430 meter för damerna. Under för-OS i augusti 2011 cyklade vinnaren på herrsidan in på
~42 sekunder respektive ~38 sekunder för damerna (bmx-results 2011). Tiden det tar att
genomföra ett varv samt tävlingskaraktären med masstart där cyklisterna inte har banor med
linjer (som på friidrott) att förhålla sig efter tyder på att sprintförmågan är en betydelsefull
egenskap. Utveckling pekar samtidigt mot en ökad uthållighetsförmåga (anaerob laktacid) då
banorna blivit allt längre, där samtliga sektioner på banan dessutom kräver full fart för att ens
komma över vissa av hoppen på >15 meter. Martin et al. (s. 5 ff. 2007) menar att maximal
effektutvecklingsförmåga (power output) vid cykling (landsväg, velodrom) främst beror på
trampfrekvens (kadens), muskelstorlek, distributionen av muskelfibrer, position över cykeln
samt muskeltrötthet. Även i BMX bör dessa faktorer anses vara betydelsefulla. I kommande
stycken beskrivs cyklistens muskelsammansättning, antropometri och ålder samt en
beskrivning av de fysiologiska egenskaperna. Figur 1 visar ett exempel på hur en prioritering
av de olika fysiologiska egenskaperna kan tänkas vara.
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Figur 2: Prioritering av egenskaper. Diagrammet är framtaget av författaren (Matamoros 2011)8, som underlag
för kravprofilen.

3.1.1 Cyklistens antropometri och ålder
Utövarens kroppsvikt är av stor betydelse för att uppnå optimal idrottslig prestation, en
minskning av fettmassa samt en ökning av muskelmassa kan ge betydande förändringar i
prestationen (Willmore & Costill 2008, 318). Dock medför ökning av muskelmassa även en
viktökning och är inte alltid att föredra när idrotten även kräver snabb acceleration. För
accelerationsförmågan är kroppsvikten väldigt avgörande då just vikten är en viktig faktor i
förhållandet mellan kraft- och effektutveckling. Förhållandet mellan effektutveckling-vikt
(power-to-weight ratio) är väldigt viktig inom cykling, ju högre förhållande desto starkare är
du som cyklist, med tanke på att kroppsvikten är en avgörande faktor för hur många Watt som
kan produceras per kg kroppsvikt (Allen & Coggan 2010, s. 57).
BMX cyklisters antropometri (kroppsform, storlek och kroppssammansättning) har inte
studerats i större utsträckning, men det går att dra paralleller med sprintdisciplinerna i
Velodrom. En studie (Craig et al. 2001, s. 459) genomförd på samtliga Velodrom cyklister på
OS 2000 i Sydney visade att sprintcyklister generellt var tyngre, kortare och starkare, med
större omkrets kring bröst, armar, lår och vader än uthållighets cyklister. BMX cyklisters
antropometri liknar den för velodrom cyklister som specialiserar sig inom sprint (200 meter
samt Olympisk sprint), med undantag för kroppslängden där BMX cyklister är något längre.

8

Sebastian Matamoros 2011, Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm.
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Tabell 5: Sammanställning av kroppssammansättning hos de 10 bäst rankade BMX-cyklisterna i världscupen
säsong 2011 (bmx-results 2011).

Herrar

Damer

Ranking

Vikt (kg)

Längd (cm)

Vikt (kg)

Längd (cm)

1

70

184

75

177

2

83

185

60

166

3

79

181

53

159

4

90

188

65

165

5

92

185

63

165

6

83

170

50

164

7

84

190

62

172

8

68

172

66

171

9

-

-

-

-

10

82

183

73

174

I tabell 5 görs en ålderssammanställning av cyklisterna representerade i tabellen ovan, den
visar att världens bästa åkare är strax över 20 år. Bland den internationella eliten finns det en
väldig spridning mellan åldrarna 20-30 år, med ett flertal topp åkare närmre 30 år. I dagens
läge är dock åkarna i den absoluta toppen väldigt unga. Under OS 2008 var ett flertal av
representanterna ~30 år.
Tabell 6: Medelålder hos de 10 bäst rankade cyklisterna i världscupen säsong 2011 (bmx-results 2011).

Medelålder
Damer

21,7 +/- 3,23

Herrar

22 +/- 2,91

3.1.2 Muskelsammansättning
Typ I muskelfibrer utvecklar mindre kraft vid hög kontraktionshastighet (längdändring per
tidsenhet) än vad Typ II fibrer gör (Bottinelli et al. 1996, s. 583; Annerstedt & Gjerset 1997,
s. 39). Dorel et al. (2005) antyder att sprintförmågan vid cykling kan karaktäriseras av en hög
andel typ II muskelfibrer i nedre extremiteter vilket skulle tillåta en hög optimal kadens
(trampfrekvens), det vill säga att cyklisten kan utveckla hög effekt (power output) även med
hög kadens.

26

Studier utförda på BMX cyklister antar (då inga muskelbiopsier utförts på BMX cyklister) att
detta även är fallet för dessa cyklister (Debraux et al. 2011, s. 53-55).
Dock är det inte längre bara tal om anaerob effekt (alaktacid) utan även den anaeroba
uthålligheten (kapacitet, laktacid) som är avgörande, då idrottens utveckling ser ut att gå mot
längre banor. Därför är även en viss andel uthålliga muskelfibrer att föredra. Detta
resonemang diskuteras även i en studie genomförd på amerikanske OS truppen från 2008 där
de visade sig att åkarna som presterade bäst, samt blev uttagna i truppen, var de som under
loppets gång visade bäst anaerob uthållighet (låg power output förlust i slutet av loppet i
förhållande till början) och inte de åkare som presterade högst effektutveckling (peak power
output). Det vill säga inte de åkare som kunde antas ha en muskelsammansättning med främst
typ II fibrer. (Allen 2010a).
Kravet på muskelsammansättning är lågprioriterat med tanke på att det inte finns studier
genomförda på BMX cyklister som påvisar hur balansen ska vara. Om det fanns studier som
visade hur balansen ska se ut så är det inte alltid möjligt att rätta sig efter dessa, av praktiska,
ekonomiska samt etiska själ.

3.1.3 Anaeroba egenskaper
Då egenskaperna för BMX prestation är sprint- och intervallrelaterade förutsätter
energikraven en hög anaerob arbetsförmåga (Michalsik & Bangsbo 2004, s. 212). Denna
egenskap delas i sin tur upp i snabbhet (alaktacid) och snabbhetsuthållighet (laktacid)
(Michalsik & Bangsbo 2004, s. 177), två kvalitéer till största del relevanta för BMX med
tanke på dess tävlingskaraktär med en masstart samt korta sprinter mellan vardera hopp/
sväng under ~45 sekunders tid.
Den anaeroba effektutvecklingen (power output) är av stor betydelse för
accelerationsförmågan vid starten för att få en optimal första sträcka. Första sträckan anses
vara den viktigaste delen i ett lopp, då det är svårt att överta positioner under loppets gång
(Bertucci et al. 2007). I två separata studier genomförd av Bertucci et al. (2007, 2011) visades
ett samband mellan förmågan att producera hög effektutveckling (power output) och
tidtagningen på första sträckan, det vill säga nivå på cyklist, vilket bekräftar att denna
förmåga är en betydelsefull prestationsfaktor för BMX.
Snabbhetsuthålligheten, eller kapaciteten (anaerob laktacid) att utveckla hög effekt över tid
har tillsammans med idrottens utveckling av längre banor fått större betydelse. I en studie av
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Minahan et al. (2007, s. 836) på sambanden mellan anaerob effekt och kapacitet, påpekas att
förmågan av att producera hög effektutveckling inte är en indikation på god förmåga att även
upprätthålla effekten över tid. Förmågan att hålla en jämn nivå av effektutveckling under hela
loppets gång och inte bara under banans första del är av stor betydelse, vilket nämndes i
stycket ovan angående den amerikanske OS truppen.
Kravet för de anaeroba egenskaperna ska klassas som en av de strängaste och bör prioriteras
högt vid träning samt testning. När det gäller tester av denna delkapacitet så finns det, till
fördel för cyklister, standardiserade tester att välja som genomförs på cykelergometer.
Exempel på dessa är sprinttester (~5 sekunder), återupprepade sprinter samt det välkända
Wingatetestet (WAnT, 30 sekunder). Det främst använda är WAnT som visar
effektutvecklingen (var 5:e sekund) i maximal, medel och lägsta värden samt trötthetsindex
(Fatigue Index). Dock ska det tilläggas att WAnT är ett generellt test som genomförs inom
olika idrotter och alltså inte ett BMX specifikt test.
Att genomföra tester så grenspecifikt och tävlingslikt som möjligt är alltid att rekommendera.
Fälttester på BMX-banan med effektutvecklingsmätare eller tidtagningssystem ger en
realistisk inblick på utövarens grenspecifika prestation inom den anaeroba delkapaciteten,
även om standardiseringen av omgivningen jämfört med laboratorietester inte går att uppnå.
Som tränare och aktiv är det viktigt att uppmärksamma skillnader på resultat från de som
erhållits under labbtester.

3.1.4 Styrke egenskaper
Tillämpningen av kraft i samband med rörelsehastighet är överlag en huvudkomponent för
idrottsprestation (Willmore & Costill 2008, s. 188). Med hänsyn till idrottens rörelsemönster
samt de krav BMX ställer på de fysiska egenskaperna så hamnar fokus på kvalitén Power
(effektutveckling), vilket är 𝑃 = 𝐹 ∙ 𝑣 (P = Power, F = Force, v = velocity) (Annerstedt &
Gjerset 1997, s. 284-285). Vid träning av Power finns det alltså två komponenter att ta hänsyn
till, kraft och hastighet, där en ökning av Power främst kommer från en ökning av kraft då
träning av hastighet visar väldigt små förändringar (Willmore & Costill 2008, s. 189).
I boken Idrottens Träningslära (Annerstedt & Gjerset 1997, s. 286) nämns att det i huvudsak
finns två metoder som används för att öka muskelstyrka. Hypertrofi/volym metoden syftar på
att öka muskelfibrernas tvärsnitt och därmed öka i muskelmassa (stor muskel = stark muskel,
s.39) medan metoden med neuromuskulär anpassning syftar på att rekrytera(neuromuskulärt)
så många muskelfibrer som möjligt under en rörelse (fokus på att utveckla stor kraft som kan
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mobiliseras så snabbt som möjligt, även kallat Rate of Force Development). Den senare
metoden ger ökningar i muskelstyrka utan att öka muskelns storlek i större grad. Att
exkludera metoden där muskelvolymen ökar är att föredra inom idrotter där kroppen snabbt
ska accelereras och även måste genomgå vertikalförflyttning (Annerstedt & Gjerset 1997, s.
286, 306).
Styrketräning för BMX med fokus på nedre extremiteter kan med fördel involverare båda
metoderna som just nämnts för att optimera en utveckling till goda resultat. Dock ska en viss
prioritering av metoder övervägas för övriga delar av kroppen, då cykelprestation mestadels
involverar styrka i nedre extremiteter. Att öka i muskelvolym på överkroppen kan därför
anses vara oviktigt på grund av viktökningen det medför, dock ska den inte försummas med
risk för att det uppstår en obalans mellan kroppsdelar. Anledningen till att det bör ställas höga
krav för styrka i nedre extremiteter är på grund av idrottens sprintkaraktär, där vi fokuserar på
Power. Denna egenskap kräver en förbättring i två komponenter som är tuffa att förbättra,
nämligen maximal styrka och hastighet.
I ett flertal vetenskapliga artiklar, både BMX specifika samt review artiklar gällande
Velodrom cykling eller allmän cykelsprintförmåga, så menar man att maximal cykel Power
huvudsakligen beror på förmågan att utveckla styrka (Debraux et al. 2011a, s. 53-55; Craig et
al. 2001, s. 457ff. ; Martin et al. 2007, s.5ff.). I en studie från 2011 visar Debraux et al. att det
finns samband mellan maximal styrka och förmågan att utveckla hög effekt på en
ergometercykel. Maximal styrka är därför en betydelsefull prestations faktor och i sin tur en
delkapacitet med hög prioritet när det gäller dess krav.
Kravet för benstyrka anses vara en av de mest betydelsefulla egenskaperna för BMX
prestation, vilket framkommer klart och tydligt i samtliga studier genomförda på BMX
cyklister, eftersom de främst handlar om förmågan att utveckla effekt. Dessutom är det viktigt
att påpeka att det är relativ muskelstyrka (max muskelstyrka/ kroppsvikt) fokus bör ligga på,
vilken är ett utryck som används när det talas om den kraft som kan utvecklas i förhållande till
kroppsvikten.
Utöver styrkan i nedre extremiteter som medför en direkt påverkan på prestationen så är även
styrka i skadeförebyggande syfte en fördel, då olyckor är vardag i BMX. Framförallt på
överkroppen som tar mycket stryk vid olyckor. Som det nämndes i stycket ovan kan det anses
som oviktigt att öka i muskelvolym i överkroppen, dock är det viktigt att musklerna ändå har
förmågan att producera stor kraft för att orka hålla kvar cykeln i ett stabilt läge för att överföra
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kraften nedåt i pedalerna. Om bålen och övre extremiteter försummas och blir den svaga
länken kommer cykeln att svaja för mycket fram och tillbacka, med risken att kraften inte
överförs nedåt till pedalerna.

3.1.5 Aeroba egenskaper
Effekterna av aerobträning är både centrala (blodomlopp) och perifera (mitokondrier)
(Michalsik & Bangsbo 2004, s. 164-165). En viktig effekt av aerobträning är den förbättrade
blodförsörjning till enskilda muskelfibrer, vilket medför en förbättrad förmåga att avlägsna
mjölksyra samt kalium som produceras i musklerna vid arbete (Michalsik & Bangsbo 2004, s.
101, 169). Av den anledningen har aerobt tränade individer en snabbare
återhämtningsförmåga vid intensivt arbete. Dessutom förbättras förmågan av snabb
återuppbyggnad av förråden av kreatinfosfat, då den är beroende av syre (Michalsik &
Bangsbo 2004, s. 170). En god aerob förmåga kommer därför säkerställa att utövaren är
snabbt redo inför en ny intensiv arbetsperiod.
Det råder brist på vetenskaplig data gällande utövares aeroba nödvändiga förutsättningar,
både inom BMX och generellt överlag för sprintidrotter. Den aeroba betydelsen verkar kretsa
kring utövarens återhämtning och inte nödvändigtvis för arbetsperioden i fråga. Av den
anledningen är den aeroba egenskapen inte högprioriterad. En god aerob förmåga är alltid en
fördel, så länge den inte stör utvecklingen av de andra delkapaciteterna, med direkt påverkan
av sprintförmågan, som prioriteras högre.

3.1.6 Rörlighet
Helt outforskat område inom BMX, där behovet av rörlighet är av skadeförebyggande syfte.
På cykeln under ett heat utförs inte rörelser i extremlägen av kroppens leder, därför finns det
inte ett behov av rörlighet utöver vad som behövs för att utföra en del träningsmoment som
exempelvis knäböj eller ryck.

3.1.7 Teknik
Generellt sätt inom denna delkapacitet beskrivs egenskaper som taktik, rörelseekonomi,
effektivitet av trampfrekvens, speluppfattning, balans, koordination med flera. I BMX talas
det dock främst om startteknik samt banteknik, vilka är förmågan att hantera cykeln ut ur
starten samt genom olika rytmiska sektioner på banan. Den BMX specifika tekniken är
mycket komplex och därför även svår att utforma goda tester för en kravprofil.
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Starttekniken kräver balans och koordination för att optimera synkroniseringen av kroppen i
förhållande till cykeln som ska accelereras med all kraft. Intensiteten i starten är i nivå med en
200 meters sprint i Velodrom eller friidrottens 100 meters sprint, där kroppens lutning mot
marken samt vinklar i olika leder är avgörande faktorer. Allt detta ska dessutom synkroniseras
med cykeln med ett randomiserat startkommando.
Under loppets gång handlar tekniken om förmågan att trampa så tätt inpå/ direkt efter ett hopp
utan att förlora balans, förmågan att anpassa hopphöjden med farten (för att landa på
landningen och inte någon meter för kort/ långt), position av kropp över cykeln inför ett hopp
(kroppstyngdpunkten bestämmer riktning på cykeln), spårval samt uppfattning om var övriga
cyklister befinner sig för att undvika att bli omkörd samt kurvtagning. Dessutom handlar
banteknik om förmågan att använda sig av banans olika lutningar för att med hjälp av
normalkraften öka farten ytterligare. I och med att cyklisten endast kan öka farten vid kontakt
med underlaget är förmågan att utnyttja normalkraften i förhållande till banans olika lutningar
av stor betydelse.
Effektiviteten i tramptagen har på senare tid uppmärksammats inom BMX, både bland åkare
samt tränare som ställer sig frågan om detta även kan vara en avgörande prestationsfaktor i
BMX. Det har dock inte studerats på vetenskaplig nivå. Forskning inom självaste tramptagen
har varit mer aktuellt inom andra cykeldiscipliner (landsväg) där skillnaderna kan bli en mer
relevant fråga då tid och distans är avsevärt större.
Bristen på antingen start- eller banteknik minimerar avsevärt chansen för god prestation då
den är väldigt svår kompenserad. Brister inom denna delkapacitet går att jämföra med
avsaknaden av en god aerobförmåga inom landsvägscykling eller styrka inom styrkelyfts
idrotter.
Kravet för denna delkapacitet hamnar därmed på högsta prioritet och utövaren bör därför
avsätta en stor del av träningstiden med fokus på teknik.

31

3.2 Resultat från kapacitetsstudien
3.2.1 Styrke egenskaper
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Figur 3: Data för herrar presenteras som medelvärde samt standardavvikelse. (n=3). *Referensdata (RD) från
Norska landslaget9. Dam (n=1).
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Figur 4: Data för herrar presenteras som medelvärde samt standardavvikelse. (n=3) (* n=2), dam (n=1).

9

Petter Dalen (tränare för Norska landslaget) 2011, Norges Cykelförbund, Sandnes.
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Figur 5: Jump Squat med ett ben. Skillnad mellan höger (H)/ vänster (V) ben. Data för herrar presenteras som
medelvärde samt standardavvikelse. Herr (n=3), dam (n=1).
Tabell 7: Maximal styrka i nedre extremiteter samt styrka/effekt i bål- och höftböjarmuskulatur. Data för herrar
presenteras som medelvärde samt standardavvikelse. Herr (n=3), dam(n=1). *Referensdata från Norska
landslaget10. **Avbröt testet.

Sverige

10

Referensdata*
1 RM

(ggr kroppsvikt)

1RM(ggr kroppsvikt)

Test

Brutalbänk

Elit herr

23,67 ± 4,62

3,22

>2,5

Elit dam

5**

2,04

-

Petter Dalen (tränare för Norska landslaget) 2011, Norges Cykelförbund, Sandnes.
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3.2.2 Anaeroba egenskaper

5sCST
20

16,8*

Effektutveckling (W/kg)

18
13,73

14

11,5

12
10

16,03

15,13

16

12,5

12,5
Elit herr

8,53
7,8

8

Elit dam

6
4
2
0
4%

8%

10%

12%

RD*

Motstånd i % av kroppsvikt
Figur 6: Effektutveckling (W) per kilo kroppsvikt. Data för herrar presenteras som medelvärde samt
standardavvikelse. (n=3), dam (n=1). * Referensdata (RD) från franska National (steget under elit) cyklister.

5sCST

1600
1400

1256
1128,33

Effektutveckling (W)

1200

1067
965,07

1000
800
602,5
600

677,5

733,4

Elit herr

737,5

Elit dam

461,1

400
200
0
4%

8%

10%

12%

RD*

Motstånd i % av kroppsvikt
Figur 7: Effektutveckling (W). Data för herrar presenteras som medelvärde samt standardavvikelse. (n=3), dam
(n=1). *Referensdata (RD) från franska National (steget under elit) cyklister.
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Effektutveckling (W)
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Försök
Figur 8: Effektutveckling (W) på återupprepade 5 sekunder sprinter. Data för herrar presenteras som medelvärde

Effektutveckling (W/kg kroppsvikt)

samt standardavvikelse. (n=3), dam (n=1).

WAnT

14
12
10

*

*
*

*

*

*

8
6
4

Peak effekt
Medel effekt
Min effekt

2
0

Figur 9: *Referensdata från Bosön/ Monark Exercise AB (Gullstrand & Larsson 1999). Värden från olika
idrotters damlandslag i medelvärde i jämförelse med BMX (n=1).
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Tabell 8: WAnT. Data för herrar presenteras som medelvärde samt standardavvikelse. (n=3). Dam (n=1)

WAnT
Peak effekt (W/kg)

Medel effekt (W/kg)

Min effekt (W/kg)

Fatigue Index (%)

Elit herr

15,5 ± 0,5

12,1 ± 0,69

7,47 ± 0,45

51,87 ± 2,74

Elit dam

11,6

9,2

5,4

53,4

Tabell 9: Elit herr. Tider (sek) att uppnå olika distanser från startgrinden. Data från Norge är ej medelvärden.

Sprinter från startgrind
Avstånd (m)

5

6

15

20

Sverige

-

1,31

-

2,62

Norge

0,7

-

1,8

-

-

1,53

-

2,62

USA

4 Diskussion
Syftet med detta arbete var att studera de fysiologiska kraven för BMX samt att genomföra en
kapacitetsstudie med svenska topp cyklister för att i sin tur se skillnader som råder gentemot
kraven. De fysiologiska kraven, som erhållits genom en granskning av litteratur samt
referensdata från världsledande nationer (Norge, USA, Frankrike), visar att idrotten främst är
av sprintkaraktär där även förmågan att hantera cykeln är av stor betydelse (Allen et al.
2010a; Allen & Coggan 2010b, s. 254-257; Bertucci et al. 2011, s. 417-419; Craig et al. 2001,
s. 457-468; Debraux et al. 2011a, s. 53-55; Debraux et al. 2011b, s. 49-51; Dorel et al. 2007,
s. 739-746; Herman et al. 2009, s. 306-307; Martin et al. 2007, s. 5-21). De fysiologiska
egenskaperna som prioriteras högst är därför teknik, styrka samt de anaeroba förmågorna.
Kapacitetsstudien visar i viss mån resultat i nivå med referensdata från toppnationer, dock
visar den även brist på kritiska kvalitéer inom de högprioriterade anaeroba förmågorna.
Förmågan att utveckla styrka i nedre extremiteter samt tillämpa den i tramptagen för att
utveckla Power (effekt) visar sig vara en betydelsefull prestationsfaktor i BMX (Bertucci et
al. 2011, s. 417ff.). Resultaten från kapacitetsstudien indikerar brist på denna förmåga.

4.1 Resultatdiskussion
Vid en utvärdering av resultaten som erhållits av kapacitetsstudien är det viktigt att nämna att
testet genomfördes ca två månader in i vinterträning (off-season). Vid denna period av
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träningsupplägget har fokus skiftat till sådant som annars inte prioriteras i träningen, som
exempelvis aerobträning samt hypertrofi (styrka). Detta kan påverka resultaten på sådana
egenskaper som cyklisterna i vanliga fall fokuserar på, som exempelvis de anaeroba samt
power (styrka).
Vertikalhoppen visade en mycket jämn nivå mellan testpersonernas resultat, dock stor
skillnad till nivån från referensdata. Skillnaden kan antas bero på den rådande
träningsperioden, dessutom visar referensdata i fråga mycket höga värden, i nivå med idrotter
där vertikalhopp förekommer frekvent.
Resultatet för Jump Squat visade att högst effektutveckling (power output) åstadkoms med en
vikt motsvarandes 50 % av kroppsvikten, både på dam- och herrsidan . En intressant notering
på damsidan är att högre kraft utvecklades på 100 % än på 75 % av kroppsvikten, medan det
bland herrarna istället successivt minskade. Dessutom uppmärksammades en mindre påverkan
av ökad belastning på resultat på herrsidan jämfört med damsidan. En nedgång på ~6,8 %
mellan 50 % och 125 % av kroppsvikten bland herrar, respektive ~14,5 % på damsidan.
Därför är det extra viktigt att övervaka träningen av power för damer, då små viktskillnader
kan resultera i att träningens syfte inte uppfylls. Resultatet är intressant för kunskapen om
vilken belastning som bör tillämpas vid utformningen av träningsplanering i syfte att utveckla
den enskilda individens power.
JS unilateral visar skillnaden på höger och vänster ben i mån av att utveckla effekt. Resultatet
visar något större skillnad på damsidan än på herrsidan. Värdena på herrsidan är dock i
medelvärde, enskilt bland herrarna fanns det testpersoner med markant skillnad på
effektutveckling mellan höger och vänster ben. Denna skillnad är viktig att uppmärksamma
för att göra ändringar i träningsplaneringen i mån av att minska skillnaden.
Resultaten som erhölls från 1RM testet visade högre värden i förhållande till referensdata. Det
goda resultatet kan antas bero på träningsperioden med fokus på just styrka samt hypertrofi.
Litteraturen säger att med en ökning av styrka i nedre extremiteter kan cyklisten minska
skillnaden mellan medel- och optimalkadens, genom att öka utväxlingen (för att minska
kadensen) utan svårigheter att övervinna det ökade motståndet det medför i tramptagen
(Debraux et al. 2011a, s. 53-55). En ökning i styrka kan alltså förbättra cyklistens
förutsättningar till förmågan att utveckla effekt.
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Testerna på 5sCST hos herrar visar en successiv ökning av utvecklad effekt i takt med en
ökning av bromsbelastning, medan ökningen inte är lika linjär på damsidan. Med 12 %
belastning uppnådde testpersonerna högsta effektutvecklingen (power output), 1128,33 ±
49,73 W (16,03 ± 0,84 W/kg) för herrar samt 737,50 W (12,50 W/kg) på damsidan (endast 4
Watt mer än på 10 % belastning). Skillnaden mellan dam- och herrsidan när det gäller den
linjära ökningen med ökad belastning kan antas bero på skillnad i 1RM, där herrarna i
förhållande till kroppsvikt är betydligt starkare och kan därför använda mer kraft för att
övervinna trampmotstånd, vilket leder till att de påverkas mindre av en ökning av
bromsbelastning. I förhållande till referensdata (steget under fransk elit) är skillnaderna inte
allt för stora, men skillnaderna kan antas vara betydligt större gentemot världseliten. Data från
Allen et al. (2010a) visar resultat på nästan dubbelt så höga värden (25,2 W/kg) och Debraux
et al. (2011a, s. 53-55) menar att cyklisten måste uppnå en effektutveckling runt 23,5 ± 3,4
W/kg för att överkomma belastningsmotståndet vid startmomentet, värdena kommer dock
från fälttester. Denna skillnad kan antas bero på rådande träningsperiod. Dessutom konstaterar
denna skillnad att förmågan att producera hög effektutveckling är komplex och kräver mer än
bara goda resultat på 1RM. Även betydelsen av att genomföra fälttester med effektmätare.
Resultaten från R5sCST visar förmågan att upprätthålla hög effektutveckling under
återupprepade sprinter. På damsidan avtar effektutvecklingen redan efter första försöket, för
att vid 5-6-7 öka igen. Detta kan antas bero på att testpersonen sparade krafterna till slutet,
eller ett påslag av motivation. På herrsidan ökar istället effektutvecklingen på sprint 2 och 3
och avtar sedan successivt från sprint 4 till 7. Detta kan antas bero på en för-aktivering av
muskulaturen, vilket är en komplex företeelse som inte beskrivits i denna studie. Nedgången
av effektutveckling mellan sprint 1 och 7 var ~9 % på damsidan respektive ~6 % på herrsidan.
Detta påpekar att det råder en skillnad mellan könen i snabbhetsuthålligheten, dock är den inte
markant.
I brutalbänk var skillnaderna mellan testpersonerna markant vilket kan antas bero på
träningsbakgrund mellan herrarna och på damsidan avbröts testet på grund av ryggsmärtor.
Resultaten som erhållits från kapacitetsstudien kan i viss mån sättas i förhållande till
referensdata. På grund av olika tillvägagångssätt av testprocedurerna har det inte varit möjligt
att jämföra ytterligare tester med data som erhållits från tränarkontakter.
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4.2 Metoddiskussion
I denna studie (fälttester) monterades tidtagningsutrustningen så att tiden startade igång så
fort grinden rörde sig. Ett alternativ är att tiden startar när grinden kommer i kontakt med
marken, vilken även det skulle ge en god standardisering. Risken finns dock att åkarens
startteknik eller helt enkelt explosivitet blir en faktor, då en startsnabb åkare kanske redan
hunnit över eller förbi grinden innan den hunnit nudda marken och startat igång tiden, vilket i
sådana fall skulle övervärdera åkaren. För tidtagningen användes fotoceller, vilket bör vara ett
krav för att få tillförlitlig data. Cellerna måste dock genomgå en kontroll för att försäkra att de
fungerar, för att undvika problem liknandes de som uppkom i denna studie.
Labbtesterna utfördes på RFs idrottsfysiologiska laboratorier på Bosön i Stockholm med
anledningen att de har kunnig personal samt att deras utrustning är tillförlitlig, i och med att
den testas frekvent. I anknytning till testerna så påpekade testpersonerna två saker angående
proceduren som bör nämnas. Det första var utförandet av 1 RM där skivstången skulle sänkas
ned tills den låg på ställningen, som fungerade som en säkerhet samt för att undvika djupare
knäböj, innan den sedan lyftes upp. Utförandet blev därför i två faser, en excentrisk tills att
stången vidrörde ställningen och sedan en koncentrisk för att lyfta vikten. Testpersonerna
upplevde att detta utförande var lättare än en dynamisk knäböj, då det kritiska vändmomentet
från excentrisk till koncentriskfas minimerats. Alternativet kan vara att sänka ställningen för
att endast använde den som en säkerhet i fall testpersonen inte får upp vikten samt använda en
gummisnodd som indikerar 90° i knäled, när TP vidrör snodden med baksida lår måste de
lyfta vikten igen. Nästa sak testpersonerna påpekade (vilket ofta nämns vid testtillfällen) är
ergometercykeln och hur pass obekväm den är. Med tanke på att vi är cyklister så upplever vi
en markant skillnad på en bekväm respektive obekväm cykel. Ställningen på ramens
konstruktion är förmodligen gjord för att passa motionärer med tanke på hur upprätt man
sitter i den, ungefär som en uppvärmningscykel på ett gym. Sadeln är onödigt stor och
klumpig, vilket skapar friktion mellan låren och pedalerna är inte clipless pedaler (spd). När
man spänner fast fötterna på testcykeln hamnar pedalaxeln mitt under foten, vilket stör
rundtrampet för testpersoner som är vana att stå mer på tårna när de trampar. Alternativet kan
vara att genomföra testet med en smidigare sadel samt möjligheten att få använda sina egna
pedaler med tillhörande skor. Dessa modifieringar kan ge en positiv inverkan på
testresultaten.
Testproceduren som tillämpades på WAnT skiljde sig från den proceduren som tillämpas
inom BMX i andra länder. Studier som granskats i detta arbete visar att det förekommer
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variationer av testerna på ergometercykel, vilket kan antas bero på strävan att efterlikna
idrotten mer. Som exempelvis i Norge utförs en modifierad variant av WAnT där testpersonen
får stå upp, sedan utförs testet inte på en Monark cykel och till skillnad från proceduren vi
tillämpade startar de testet med hög kadens. Vi valde att genomföra WAnT från 0 rpm för att
efterlikna de tröghetsmoment BMX cyklister måste överkomma vid startmomentet. Dessa
skillnader har med all förmodan påverkat erhållna resultat. I översiktartikeln av Martin et al.
(2007, s. 5ff. se Reiser et al. 2002, s. 152-157) nämns det att individerna producerar ~8 %
större effektutveckling vid ett stående WAnT. Om testet dessutom utförs med flygande start
(ej 0 rpm) undviks tröghetsmomenten som måste överkommas vid startmomentet, vilket ger
individen möjlighet att använda den alaktacida processen (kroppens effektivaste energi
process som varar <10 sekunder; Michalsik & Bangsbo 2004, s.82) för att upprätthålla en hög
effektutveckling istället för att överkomma ett tröghetsmoment.
Av att tyda ur de studier som granskats är R5sCST ett nytt test för BMX. Testet ansågs minst
lika relevant, om även mer än de väl använda WAnT. Med några modifieringar kan testet
mycket väl bli använt i större utsträckning inom både nationell och internationell BMX.

5 Slutsats
Resultaten som erhållits från kapacitetsstudien kan fungera som en guide och användas som
ett delmål av samtliga cyklister inom svensk BMX i strävan mot internationella prestationer.
Kapacitetsstudien visar vilka tester svenska toppcyklister genomför samt respektive resultat.
Med hjälp av beskrivningen av testproceduren ska det vara möjligt för samtliga aktiva att
utföra tester med liknande standardisering, för att försäkra sig om att resultaten är jämförbara.
Avslutningsvis ska det nämnas att kravanalysen inte presenterar absoluta värden cyklisterna
ska uppnå. Tanken är att den ska användas som ett verktyg i skapandet av individens
träningsplanering, där respektive egenskaper presenteras i en prioriteringskala. På så sätt
undviks skapandet av ett dokument som kan upplevas begränsande för individens utveckling
(med för höga värden att uppnå eller värden som istället kan bli slutmål) och istället något
som framhäver utmaningen av att utveckla egenskaper relevanta för BMX, som i sin tur
förbättrar prestationen på banan. Med kunskapen om vilka egenskaper som ska prioriteras
samt vilka tester som kan genomföras för att utvärdera progressionen av dessa egenskaper,
kan de aktiva själva sätta utmanande nivåer som ska uppnås.
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6 Vidare forskning
Inom Svensk BMX skulle det vara intressant att genomföra en sambandsanalys mellan olika
tester och prestation på banan, i förhållande till nivå på cyklist. På startmomentet skulle det
vara intressant att utföra videoanalyser med tidtagning, för att analysera de starter som
tidsmässigt var bäst och inte bara de som upplevdes bäst. Det möjliggör en analys av
avgörande faktorer för start prestationen. Dessutom skulle en studie kring optimal utväxling
och storlek på vevlängd i förhållande till cyklistens antropometri vara intressant.
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Bilaga 1
Litteratursökning

Syfte och frågeställningar
Att studera de fysiologiska kraven för idrotten samt jämföra kapaciteten på svenska topp
cyklister för att se vilka skillnader som råder gentemot kraven.
Under arbetets gång ska följande frågor besvaras:


Vilka krav ställs på cyklistens fysiologiska egenskaper?



Hur står sig svenska topp cyklister i jämförelse med kraven för idrotten?

Vilka sökord har du använt?
Anthropometry

Cycling

Power output

BMX

Demands

Strength

Cadence

Elite

Sprint

Capacity

Force

Squat

Characteristics

Muscular

Squat Jump

Correlation

Muscle type

Wingate

Counter Movement Jump

Physiology

Var har du sökt?
GIHs Bibliotek
SportDiscus
Google Scholar
Egen samling av litteratur

Sökningar som gav relevant resultat
GIHs bibliotek: The Wingate Anaerobic Test
SportDiscus: power output and sprint and cycling
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SportDiscus: characteristics and sprint and cycling
SportDiscus: anthropometry and sprint cycling
SportDiscus: correlation and squat and power output
SportDiscus: wingate and elite and cycling
SportDiscus: capacity and bmx
Google Sholar: Zabala et al.
Google Sholar: Mateo et al.
Google Sholar: Bertucci et el.
Google Sholar: Dorel et al.

Kommentarer
Via SCFs Elitplan för Svensk Cykelsport fanns studier från USA, som i sin tur ledde till ett
flertal studier genomförde i Europa. Google Sholar var till stor hjälp då sökfältet är fritt,
vilket gjorde det möjligt att söka efter namnet på de som utfört studien. Via GIHs bibliotek var
det möjligt att köpa och beställa artiklar (Debraux et al. x 2) som inte fanns tillgängliga med
full text. Dessutom rekommenderades och mottogs en tidsskrift med relevant artikel av
handledare (Karin Söderlund, GIH).
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Bilaga 2.

Standardisering inför test
För att kunna utvärdera ett testresultat mot tidigare resultat är det av vikt att vissa
förberedelserna inför ett test varit samma. Under året befinner man sig naturligt i olika
träningsfaser och det tar man hänsyn till när man tittar på resultatet. Om förberedelserna inför
ett test inte är lika är det svårt att utvärdera om träningsprocessen varit den rätta. Följ därför
följande standardisering inom varje område inför test:
Träning
est

Det viktiga är att det finns standardiserade förberedelser inför testet och i vissa individuella
fall kan andra förberedelser ske och det viktiga är att det förs träningsdagbok så att samma typ
av träning kan upprepas vid nästkommande testtillfällen.
Kost
Den totala energiintaget och då fördelningen av kolhydrater, fett och protein i maten samt
vätskebalansen kan påverka fysiologiska parametrar och din totala prestation. Var noga med
att äta och dricka ordentlig dagarna före test!

-3 timmar innan test.
46

dagarna innan.

-3 timmar innan test.
Lika viktigt som att förbereda kroppen för test lika viktigt är det att förbereda
knoppen.
På vår hemsida finns exempel på hur några tester genomförs. Det är inte säkert att du kommer
att genomföra alla dessa tester men ta det som ett inlärnings moment.

Informationsfilm hur du gör maximalt syreupptagningstest på Bosön (29 mb)


o CMJa http://www.youtube.com/watch?v=OOiqXibgWH4
o Drop Jump 20-40-60cm http://www.youtube.com/watch?v=RWZiCudf2hY
o Jump Squat http://www.youtube.com/watch?v=_PTnuy8247E
o One leg Jump Squat http://www.youtube.com/watch?v=8vBDmg0yIvU
För att du ska kunna genomföra testerna på ett korrekt sätt och att det inte är första gången du
gör någon av testerna går du igenom och övar dessa tester/övningar hemma i god tid innan
test. Gör detta tillsammans med din tränare och/eller coach som kan ge dig återkoppling på
utförandet.
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Utrustning
För att lättare kunna ge en bra analys på teknikutförande används kläder som är åtsittande,
tjejer använder en bra sport bh. På fötterna har du gymnastikskor som är stabila och för
inomhusbruk. Vid cykeltester kan egna cykelskor användas, SPD finns. Har du annan
koppling tar du med egna pedaler.
Hälsokontroll
Innan testet ska den aktive fylla i en hälsodeklaration som talar om att den aktive är frisk. Vid
långvarig sjukdom eller medicinering är vi restriktiva med ett test. En rekommendation är att
träning ska ha bedrivits i 2 veckor innan test. Inga tester genomförs med infektion i kroppen,
testet kan då genomföras vid annat tillfälle. Om den aktive använder astmaspray ska detta tas
som vanligt vid ansträngning.
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