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Del 1 – Kapacitetsanalys 
 
1. Inledning 
 
Detta arbete i form av en kapacitetsanalys är ett delmoment i kursen Träningslära på Tränar-
programmet vid Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Uppgiften var att skapa en 
kapacitetsanalys inom vald specialidrott. Idrotten i detta arbete rör längdskidåkning.  
 
  
1.1 Bakgrund  
Längdåkningen har varit bra på att utarbeta krav och testa kapacitet sedan ett tjugotal år 
tillbaka. På 80-talet gjordes det kapacitetsanalyser utefter skidspåret under tävling. Detta 
gjordes för att kunna se var åkaren hade sina svaga partier (t.ex. stakning eller diagonalåkning 
uppför).1 Längdskidåkning är en idrott som ständigt utvecklas2 och vartefter bör tester och krav 
revideras. Det test som genomförts sedan en relativt lång tid tillbaka är max 
syreupptagningstest, VO2max, (löpning), laktattröskeltester på rullskidor kom in på sent 1990-
tal. Sedermera byttes löpning ut mot rullskidåkning på rullband för VO2max testet.3

 
Här följer en kartläggning av de tester, som utförs i dagens läge, att genomföras. Detta kommer 
att ske på förenings-, regions,- och förbundsnivå. 
 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att presentera de tester som genomförs i dag i förbundet, på 
skidhögskolor, skidgymnasier och i klubbar samt utvärdera dessa. Därtill skall data och 
utvärdering av dessa data sammanställas för de olika delkapaciteterna.    
 
 
2. Metod 
  
För att ta reda på vilka tester som genomförs idag på de olika nivåerna har jag gått på egen 
erfarenhet, intervjuat tränare för olika landslag i förbundet, en aktiv i a-landslaget, en forskare 
inom ämnet längdskidåkning samt en testledare på ett testcenter där landslagen genomför sina 
tester. Dessa intervjuer har skett per telefon (3 stycken) samt per e-mail. De frågor jag ställde 
rörde de tester respektive landslag samt skidgymnasierna genomför (båda landslagstränarna har 
nyligen varit aktiva på två olika skidgymnasier i landet, ett riksgymnasium samt ett regionalt 
gymnasium). Skidhögskolans tester vet jag av egen erfarenhet vilka som genomförs.  
 
2.1 Urval 
De jag intervjuade valde jag utifrån de positioner de har. En tränare som ansvarar för 
juniorlandslaget (aktivas ålder 17-20 år), en tränare för utvecklingslandslaget (aktivas ålder 20< 
år), en aktiv från A-landslaget (aktivas ålder 20< år), en forskare inom området 

                                                 
1 E-mail intervju med H-C Holmberg, 2006-10-17 
2 Martin D. Hoffman, Philip S. Clifford and Steven E. Gaskill, “Physiology of cross country skiing”, i Exercise 
and sport Science, red. William E. Garrett Jr., and Donald T. Kirkendall, (Philadelphia: Lippincott Williams & 
Wilkins, 2000) s 829. 
3 E-mail intervju med H-C Holmberg, 2006-10-17 
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längdskidåkning samt en testledare på ett testcenter där landslagen genomför sina tester. Jag 
ville täcka upp ett så brett spektrum av olika ansvarsområden som möjligt och valde därför 
dessa fem personer.  
 
3. Resultat 
 
Denna del är disponerad utefter de delkapaciteter som ingår i en idrottares krav och 
kapacitetsprofil. Den mentala delen lämnas ute då vi enbart skall fokusera på de fysiska 
delkapaciteterna. Här presenteras de för längdskidåkning befintliga test som idag genomförs på 
de olika nivåerna.  
 
3.1 Aeroba tester 
Längdskidåkning är det en uthållighetsidrott som anses vara en av de mest energikrävande 
idrotterna. Framgångsrika längdåkare har en hög kardiovaskulär kapacitet och en hög 
uthållighet i överkroppen/överkroppsmuskulaturen.4 Omkring 85 % av den totala energin 
kommer från aeroba energigivande processer.5 Det är därav stor vikt att testa denna kapacitet.  
 
3.1.1 VO2max test 
Ett max syreupptagningstest (VO2max) har för avsikt att mäta den aeroba kapaciteten. Ett 
VO2max i ett testlab kan vara rätt dyra och förekommer därför inte bland barn och ungdomar 
ute i föreningarna. Istället kan en uppskattning av den aeroba kapaciteten göras med ett 
Åstrands cykeltest eller liknande. Testning i testlab inträder oftast i 15 årsåldern när man söker 
in till skidgymnasier av olika slag. Testning på förbunds-, skidhögskole-, och 
skidgymnasienivå är idag rätt lika. På förbunds- och skidhögskolenivå (Mittuniversitetets 
skidhögskola i Östersund) genomförs tester i rullskidåkning, klassisk stil (diagonalåkning), på 
ett rullband. Det är på Vintersportcentrum i Östersund de olika landslagen samt 
skidhögskoleelever testas.  
 
För senast ovannämnda individer sker VO2max testning 2 gånger/år, en gång på hösten, runt 
oktober månad, innan man går in i tävlingssäsongen och en gång på våren i början av maj då 
man vilat någon/några veckor efter att tävlingssäsongen avslutats. Datumet för det senare testet 
har varit ifrågasatt, åtminstone bland skidåkarna själva, då man anser att man inte är i någon 
bra form för att genomföra ett VO2max med ett bra resultat då man har vilat i någon eller några 
veckor. Man brukar säga att kondition är färskvara, men framför allt är de anaeroba kvalitéerna 
färskvara. Funderingar kring att köra ett VO2max test under tävlingssäsongen eller mot slutet 
av den, då man fortfarande är bra tränad, har diskuterats bland en del åkare.6 Dock kan det vara 
svårt att passa in det med träning och tävlingar då man helst vill fokusera på att prestera i 
tävlingssammanhang. Med detta sagt är det inte så att det här inte går att ändra på. Frågan bör 
lyftas hos förbundets tränare i samråd med ansvarig testpersonal.  
 
Skidgymnsieelevernas (Skidgymnasiet i Sollefteå) VO2max test genomförs idag i löpning på 
rullband, men kommer att i framtiden bytas till klassisk rullskidåkning på rullband.7 Detta för 
att få testet så grenspecifikt som möjligt. Testet sker 1 gång/år. 

                                                 
4 David T. Martin, Christer Skoog, Ian Gillam, Lindsay Ellis och Kate Cameron, ”Protocols for the physiological 
assessments of cross country skiers and biathletes” in Physiological tests for elite athletes, red. Christopher J. 
Gore, (Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2000), s 244. 
5 Hoffman, s 832 
6 Telefonintervju med kvinnlig åkare i A-landslaget. 
7 E-mail intervju med juniorlandslagstränaren Lars Selin, 2006-10-04. 
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Inför testet informeras åkaren om att denne inte bör träna ett hårt pass dagen innan samt ha ätit 
en normalt kolhydratsrik och sammansatt kost. På testdagen innan testet drar igång informeras 
åkaren om hur allt kommer att gå till sam att åkaren får avbryta testet när helst den vill utan 
någon förklaring. Man berättar vilken lutning (grader) samt hastighet (km/h) åkaren kommer 
att få starta på. På Vintersportcentrum har man ett protokoll man går efter vid VO2max test. 
Det är två olika, ett för damer seniorer och ett för herrar seniorer. Damerna startar på 4 graders 
lutning och 10 km/h. Hastigheten kommer vara konstant medan lutningen ökar med 1º/minut. 
Herrarna börjar på en lutning på 4 grader men en hastighet på 11 km/h. Lutningen är den enda 
variabeln som ökar fram till minut 8.30 då hastigheten kommer att öka med 0,3 km/h varje 
halvminut samt att lutningen kvarstår på 11 grader (för vidare information se bilaga 1 och 28). 
Åkaren får värma upp i cirka 15 min på rullbandet för att ”lära känna” det. Testledaren har 
innan detta kalibrerat syreupptagningsapparaturen samt rullbandet (kollar med ett vattenpass att 
graderna stämmer överens med den fjärrkontroll han ökar lutningen med). Testet startas och 
testledaren ökar lutningen vartefter åkaren klarar en ny nivå. När åkaren inte längre klarar att 
hålla sig på benen p.g.a. utmattning stannas bandet. Åkaren får ange uppskattad ansträngning i 
ben, arm och andning. Efter testets slut tas ett blodkatattest i fingret för att se max laktat (Hla 
max) mätt i mmol/l. Ibland kan testet köras i samband med ett laktattröskeltest (mer om det 
testet senare). Åkaren får då en vila på cirka 15-20 minuter mellan tröskeltestet och VO2max. 
Efter testet skrivs testvärdena ut och landslagstränaren (som oftast är med under testdagarna) 
utvärderar testen med åkaren och ger feedback.  
 
Dagens längdskidåkare har ett krav på att ha en hög uthållighet i överkroppen då en stor del av 
ett klassiskt lopp innehåller mycket stakning samt att skating tekniken ställer högre krav på 
överkroppsstyrka.9 I max VO2peak (överkropp) kan en manlig elitåkare utnyttja närmare 85% 
av VO2max (helkropp).10 En studie gjord vid University of New Hampshire, USA, visar att ett 
1 km stakningslopp (överkroppsarbete) var den bästa prediktorn eller korrelerade bäst med 
åkprestation och tävlingsresultat.11 Därav är det relevant att framför allt träna, men även att 
testa överkroppsuthållighet. Man får alltså ett VO2peak för överkropp. Man kan testa detta på 
två olika sätt. Antingen genomförs detta på ett rullband där man stakar på rullskidor, eller på en 
stakergometer12 man byggt om från en roddergometer. Dagens längdskidåkare har ett mycket 
späckat schema med träning, läger och tävlingar och därför läggs inte så stor vikt vid att testa 
just denna delkapacitet, man lägger mer vikt vid ett VO2max helkropp. Men som sagt, det kan 
helt klart vara intressant att testa och jämföra med sig själv, för att se om man har utvecklats.  
 
Validitet och reliabilitet kan diskuteras vid alla test som genomförs. Reliabiliteten är hög i ett 
VO2max test då man har standardiserat testet och har ett protokoll som noga följs vid varje 
test. I och med standardiseringen och validerad mätutrustning (Vintersportcentrum har testad 
och validerad mätutrustning) mäter man det som avses att mätas, VO2max, samt att denna 
variabel är högst relevant för en längdskidåkare. En av de anställda har som arbetsuppgift att 
genomföra metodstudier för att belysa samt minimera metodfel för förekommande mätningar.13 
De felkällor som kan förekomma här är de metodologiska (för dagen läckande slang, en icke 
noggrant kalibrerad mätutrustning etc.) eller de biologiska (testpersonen har tränat för hårt 
                                                 
8 Protokoll från Vintersportcentrum i Östersund, kontakt; Glenn Björklund. 
9 Hoffman, s 835. 
10 Martin, s. 255. 
11 Mahood, N. V., Kenefick, R. W., Kertzer, R., and Quinn, T. J., “Physiological determinants of cross country ski 
racing performance”, i Medicine and science in sport and exercise, 33, (2001: 8), pp. 1379-1284. 
12 Martin, s. 246. 
13 Jämtland-Härjedalens idrottsförbund, <irene.andersson@jhidrott.fr.se>  
< http://www.rf.se/jamtland-harjedalen/files/{C21C38FB-523D-4FD6-8633-F8D37E1C760C}.pdf> (2006-10-20) 
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dagen innan och avbryter testet innan VO2max uppnåtts, han/hon har inte ätit tillräckligt bra, 
den mentala inställningen är låg).  
 
  
3.1.1.1 Kapaciteten i landslaget 
Kapaciteten i dagens landslag i max syreupptag i ligger på 78-85 ml/kg/min med ett 
absolutvärde på cirka 6,5 liter för herrarna. Damerna ligger runt 63-70 ml/kg/min med ett 
absolutvärde på cirka 4,5 liter. Tabellerna nedan visar värden mätta 2002 för juniorer 
respektive 2004 för seniorer. 
 

l/min juniorer 2002 och seniorer 2004
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2.50
3.00
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7.00
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Dam junior liter
Dam senior liter
Herr junior liter
Herr senior liter
Sprint herr liter

 
Tabell 1. Medelvärden l/min vid tester av A- och Utvecklings-lag 2004.14

Damjuniorer: 3,64 l/min 
Herrjuniorer: 5,38 l/min 
Seniordamer: 4,10 l/min 
Seniorherrar: 6,12 l/min 
Seniorsprint: 6,05 l/min 
 

                                                 
14 H-C Holmberg, Kravanalys 2005-05-05 i SOK talangsatsning, 2005. 
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Tabell 2. Medelvärden ml/kg/min vid tester 2004.15

Damjuniorer: 59,40 ml/kg 
Herrjuniorer: 74,50 ml/kg 
Seniordamer: 65,40 ml/kg 
Seniorherrar: 80,20 ml/kg 
Seniorsprint: 73,33 ml/kg 
 
 
3.1.2 Laktattröskeltest 
Laktattröskeltestet är det andra test man lägger stor vikt vid för en längdåkare. Detta är en bra 
indikator för om man har tränat rätt och för att se om man har utvecklats. Då man har sett att 
intensiteten under en tävling ligger på mellan 80-90 % av VO2max indikerar detta att åkaren 
tävlar på en syreupptagningsnivå som ligger runt eller över laktattröskeln.16 Det är därav vid 
stor vikt att testa denna kapacitet. Detta test behövs även för att revidera träningszoner för den 
aktive.  
 
Detta test genomförs mest på förbundsnivå, inklusive juniorlandslag, samt på skidhögskolan. 
Skidgymnasieeleverna har endast VO2max som aerobt test. På seniornivå, d.v.s. då man till 
exempel börjat på en skidhögskola eller kommit med i någon av förbundets träningsgrupper, är 
det av stor vikt att genomföra laktattröskeltester. Detta för att kunna individualisera träningen 
för åkaren. De träningszoner (A1-3+ för längdskidåkning) kan behöva revideras då åkaren, t.ex. 
förbättrat sig och ”pushat” laktattröskeln framåt. Vad det innebär är alltså att man på en viss 
given belastning (i detta fall hastignet i km/h samt lutning i grader) har ett lägre laktatvärde och 
med största sannolikhet lägre hjärtfrekvens (HF). Detta är ett kvitto på att man har blivit bättre 
tränad och kan ligga på en högre hastighet utan att dra på sig mjölksyra. Ibland körs ett 
åkekonomi test i samband med laktattröskeltestet.  
 
Förberedelserna går till på liknande sätt som ovan vad gäller träning dagen innan, kost, hur 
testet kommer att gå till. Rullskidor i klasisk stil (diagonalåkning) på rullband gäller. Dam 
seniorer i landslag startar på en högre belastning är skidhögskoleeleverna, samma gäller för 
herrarna (se bilaga 1 och 2 för vidare detaljer). Arbetsperioden är 4 minuter och viloperioden är 
                                                 
15 Holmberg, SOK talangsatsning. 
16 Martin s. 252.   
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1 minut. Under denna minut uppger åkaren skattad ansträngning i ben, arm och andning. Här 
tas även ett blodlaktattest genom ett stick i fingret. Beroende på puls och skattad ansträngning 
bedöms när testet skall avslutas.  
 
Det testprotokoll för laktattröskeltest som anges i boken Physiological tests for elite athelets, 
visar en arbtesperiden på 3.15 min och med vilan 45 sek. Detta kan vara ett annat sätt att testa 
denna kapacitet, men det kan känns omständigt att hålla reda på tiden för de olika delarna. Kan 
kräva med testpersonal. I jämförelse med ”det svenska” protokollet får de flera mycket 
lågintensiva nivåer då ”det australiensiska” börjar på 6 km/h17 och ”det svenska” på t.ex. 8,5 
km/h för damer seniorer. 
 
Efter testet plottas laktatvärden mot HF med de olika nivåerna (hastighet samt lutning) som den 
beroende variabeln (se bilaga 3 för utformning). Tränaren eller testledaren ger feedback till 
åkaren samma dag eller inom någon dag. I protokollet som skickas ut till åkaren finns de olika 
träningszonerna angivna med pulsintervall. Detta för att åkaren ska se hur de ändrats sedan sist 
testet kördes. Man har alltså reviderat de gamla zonerna. Allt blir lätt överskådligt på detta 
protokoll (se bilaga 3). 
 
Även detta test, så som VO2max, är ett mycket etablerat test med klara protokoll som länge 
följts, samt noggranna blodtester. Reproducerbarheten men också validiteten är god även här. 
De felkällor som kan dyka upp här är framför allt biologiska, d.v.s. åkaren har tränat alltför hårt 
dagen innan eller ätit för dåligt med kolhydrater. Resultatet i ett laktattröskeltest påverkas mer 
än ett i ett VO2max test, då åkaren har för låga glykogen depåer. Detta bidrar till en minskning 
i laktat produktion.18 Kurvan kommer att få en ”falsk” höger förskjutning. Detta tolkas som en 
prestations förbättring, dock en felaktig sådan.  
 
3.1.2.1 Kapaciteten i landslaget 
Här är en jämförelse mellan en junior och en seniors laktatkurva åskådliggjord. Vad man kan se 
här är att junioren måste ligga på en högre VO2 för en given belastning, i jämförelse med 
senioren, d.v.s. den relativa belastningen är högre. Detta visar att det är viktigt för junioren som 
så småningom blir senior att i sin träningsplanering lägga in A3-A3+ i sin träning. Tester 
gjorda 2004. 
 

Junior vs. Senior tröskeltest
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Tabell 3. Jämförelse junior och senior vid ett tröskeltest.19

 

                                                 
17 Martin s 254. 
18 Pitre Bourdon, ”Blood lactate transition thresholds: concepts and controversis” i Physiological tests for elite 
athletes, red. Christopher J. Gore, (Champaign, Ill.: Human Kinetics,  2000), s 60.   
19 Holmberg, SOK talangsatsning. 
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3.2 Anaeroba tester 
Idag finns inga uttalade anaeroba tester för längdskidåkare i laboratoriemiljö. Åkarna själva 
kan ha egna fälttester där de mäter sin egen förmåga från t.ex. vecka till vecka för att se om 
någon förbättring har skett. Möjlighet till laktatprovtagning finns inte såvida man inte har en 
tränare som har utrustning lämpad för ändamålet.  
 
Här finns ett intressant område att utveckla just i att finna relevanta och genomförbara tester. 
Nu när sprint har blivit så pass etablerat och sprintstafetter har införts på världscup, VM och 
OS programmet finns det kanske ett intresse av att testa just denna kapacitet. Då sprint är av 
den karaktär att den ställer höga krav på ”trötthets resistans” (fatigue resistance) och anaerob 
kapacitet20 bör det vara befogat att arbeta fram ett för delkapaciteten bra test. Det ställs även 
höga krav på uthållighet inom sprint då man kör flera lopp över en dag (fyra om man går till 
final) och man måste återhämta sig emellan loppen. Det är inte för inte många av de bästa 
sprintarna även är duktiga i de traditionella loppen.  
 
Man borde kunna kolla på de idrotter som har stora anaeroba inslag och se vad de gör för 
tester. De idrotter man kan tänka sig då är friidrott (löpning, medeldistans), kanot, rodd etc. Ett 
exempel kan kanske vara ett överkropps- eller helkropps test med rullskidor på rullband där 
belastningen (hastigheten och lutningen) är konstant under testet och motsvarar belastningen 
under ett sprint race, eller högre. Arbetsperioden kan vara runt 45 sekunder till 1 minut, 
viloperioden kan vara på någon minut (oklart, detta är ännu bara ett möjligt exempel). Detta 
upprepas tills åkaren inte klarar av att hålla sig på bandet längre. Alternativt kan 
arbetsbelastningen öka efter ett utarbetat protokoll. Ett annat sätt kan vara att genomföra 45 
sekunder till 1 minuts arbete med liknande vila på en stakergometer där man kan mäta den 
effekt åkaren åstadkommer. Men har då ett antal repetitioner som skall genomföras på en viss 
belastning och man mäter effekten och ser hur den förändras. Även här tas laktatprover i 
violperioderna. Här kan man då se vem som har den bästa anaeroba kapaciteten genom att se 
vem som kan behålla effekten genom alla arbetsperioder. Men detta är som sagt ett relativt 
outforskat område och behöver ses över mycket mer för att få fram bra och relevanta tester som 
håller i längden.  
 
3.3 Styrketester  
Även om längdåkning kräver en stor uthållig styrka, bråkdel av max styrka, finns det 
situationer där stryka och power blir en viktig del. I och med den höga kraften genom stavarna i 
skating jämfört med diagonalåkning ställs högre krav på överkroppsstyrkan. De senaste åren 
har därför testning av överkroppsstyrkan blivit mer vanligt förekommande bland längdåkare.21 
Grennära tester så som stakning i stakmaskin eller på en stakergometer förekommer bl.a. på en 
del skidgymnasier. Staktester på rullskidor förekommer i landslagen.  
 
Styrketester är en rätt stor del av längdåkarens testbatteri. De styrketester som ingår i 
längdåkningens testbatteri går under namnet Golden4. Det är fyra övningar, två arm och två 
magövningar. De två arm övningarna representeras av hängande dips samt chins och 
magövningarna består av Brutalbänk (hängande sit-ups) samt raka benlyft (i hängande position 
i tibbstol skall benen lyftas rakt upp till händerna. Tårna + händerna = en godkänd). På senare 
tid har man gått över till att köra Golden3 där man tagit bort raka benlyft. Detta då åkarna sade 

                                                 
20 T. Stoggl, S. Lidninger och E. Muller, “Analysis of a simulated sprint competition in classical cross country 
skiing”, i Scandinavian journal of medicine & science in sports, augusti (2006:14) (Epub ahead of print). 
21 Hoffman s 836. 
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sig inte kunna utföra övningen p.g.a. stel hamstringsmuskulatur samt att det berodde mycket på 
om man kunde tekniken för denna övning.  
 
Det är dock lite si och så med genomförandet av styrketester på de olika nivåerna. 
Skidgymnasierna samt juniorlandslaget är mest konsekventa och genomför testerna minst 2 
gånger/år där Golden4 ingår men även några spänsttester. Dessa  består av 10 mångstegshopp 
(framåt, armar används), 10 enbenshopp på vardera ben (framåt). Dessa spänsttester har varit 
en del av juniorlandslagets testbatteri sedan 80-talet.22 På skidhögskolan körs inte regelrätta 
styrketester längre. Eleverna/åkarna själva genomför dem t.ex. i samband med ett träningspass 
för att se hur man utvecklats. A-laget lägger ingen vikt vid styrketesterna utan koncentrerar sig 
mer på VO2max och laktattröskeltesterna. Mycket beror också på landslagsledningen vilka 
tester det läggs vikt vid. 
 
I styrketesterna kan validiteten definitivt diskuteras. Även om chins, dips samt Brutalbänk 
aktiverar de för längdskidåkningen relevanta musklgrupperna (m. triceps brachii, m. latissimus 
dorsi, m. iliopsoas samt bukmuskulaturen) kan man ifrågasätta om övningarna i sig är relevanta 
för längdskidåkaren. Givetvis kan det vara bra tester för individen själv att se om man har 
förbättrat sig styrkemässigt, men det kan inte ses som den största prediktorn för resultaten i 
spåret. Här har fälttester en större relevans. Även reliabiliteten kan svaja. Detta p.g.a. alla olika 
tränare som gör testerna på hemmaplan samt de olika gymnastikhallarna med olika redskap 
testerna utförs på. I och med detta kan det vara svårt att reproducera testerna med stor 
mätnoggrannhet.  
 
3.3.1 Kapaciteten i landslaget 
Då styrketester inte genomförs så konsekvent i A-landslaget finns inga data på dem utan här 
presenteras istället juniorelitens värden. Testvärden från 2004. 
 
  

 Damjuniorer Herrjuniorer  
10 mångstegshopp 22,38  25,69  
Dips 6 (0-13) 16 (10-40) 
Chins 1 (0-3) 9 (0-20) 
Brutalbänken 12 (4-23) 14 (8-30) 
Raka Benlyft 1 (0-4) 3 (0-12) 
Golden 4  20 42 

                  Tabell 4. Jämförelse kvinnlig och manlig juniorelit. Här kan man räkna ut ett  
                      Medelvärde för Golden3 som blir 19 för damer och 39 för herrar.23

 
I augusti i år under ett öppet juniorelitläger i Idre genomfördes flera fälttester, löpning och 
stakning, men även styrketester. I sammanställningarna av resultaten där kan man se följande: 
 
Damer Chins Dips BB G3 Herrar Chins Dips BB G3 

 Min 0 0 1 4 Min 3 3 12 28 
Medel 3 9 18 30 Medel 10 20 21 52 
Max 12 23 34 55 Max 21 38 30 77 

Tabell 5. Testdata från juniorelitläger läger i Idre.24

 
                                                 
22 Telefonintervju med H-C Holmberg 2006-10-20. 
23 Holmberg, SOK talangsatsning. 
24 David Holmberg, opublicerad data 2006-08-06.  
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Här kan vi se att medelvärdet för damer på Golden3 är 30 respektive 52 för herrarna. Det har 
alltså stigit med 36 respektive 25 % de två senaste åren om man jämför just de här två test 
tillfällena. Dock bör tilläggas att det är två olika, i antal, stora grupper. I och med dessa nya 
fakta kanske vi bör revidera de krav som idag finns på junioreliten. 
 
3.4 Rörlighetstester 
Rörlighetsester har aldrig varit en stor del i längdskidåkningens testbatteri. Men i och med 
forskning inom området skateteknik och dess krav har man uppmärksammat vissa rörlighets 
faktorer en längdåkare måste ha. Detta har då framförallt varit rörlighet i fotled, att kunna 
komma ner i för skatteknikens gynnsamma vinklar för att skapa kraft. Även bål, axel och 
höftledsrörlighet har den senaste tiden uppmärksammats och i viss mån testats. 
Utvecklingslaget samt några ur A-laget har testat sin rörlighet av till utvecklingslaget anslutna 
sjukgymnaster (dessa har även introducerat MAQ träning, Muscle Action Quality, för 
utveckingslaget). Rörlighetstestning är inte av den högsta prioritet då det inte är den 
begränsande faktorn för prestation för en längdåkare, men den bör absolut kollas upp för att 
uppmärksamma åkarens svagheter. Rörlighet spelar en roll i det tekniska utförandet samt 
åkekonomi.  
 
3.5 Fälttester 
Inom längdskidåkningen förekommer många fälttester. Det är de här som egentligen är de bästa 
testen för att kunna förutse prestationer i skidspåret på vintern (labtester fungerar mer som 
stödtester där kvantitativa mätdata kan erhållas). Dessa kan vara allt ifrån åkarens egen 
löprunda han/hon har hemmavid till mer ”etablerade” tester så som Hallstatestet i Sollefteå, 
skidgångstestet i Schladming, Österrike eller löptestet uppför fjället i Idre. Dessa tester har 
uppkommit på de orter där skidgymnasierna finns eller där landslagen haft sina läger och har 
utnyttjat naturen runtomkring för att få till utslagsgivande kraftmätningar mellan åkarna då alla 
är samlade. Här kommer de grenspecifika testerna in, så som överkroppsstyrka/uthållighet i ett 
staktest. De flesta tester som finns i landslagen men framför allt på skidgymnasierna är 
löptester. Det kan komma av att det är lättare att finna mer utslagsgivande terräng för löpning 
än för rullskidor samt att det är svårt att mäta kapacitet i rullskidor då hjulen rullar olika tungt. 
Detta kan lösas i landslagen genom speciella testrullskidor där alla skidor samt hjul är av 
samma märke och rullar lika tungt. Detta är svårare att hålla med på ett skidgymnasium med 50 
elever. Ett förslag är då att skidgång, med både ben och överkroppsarbete, kunde få utgöra ett 
alternativ till testen på rullskidor.   
 
Kapacitetsanalyser utefter en bana under en tävling förekommer under vissa junior cup 
tävlingar. Det innebär att skidgymnasietränare, de förbundstränare som är närvarande samt om 
möjligt någon klubbtränare går samman och kommer överens om vilka som skall stå vart och ta 
tid över utvalda partier av en viss karaktär. Partierna kan vara ”stakning, platt”, ”diagonal, 
uppför” eller ”saxning, brant uppför”. Efter tävlingens slut samlas data in och sammanställs i 
en kapacitetsanalys för den tävlingen. Dessa skickas ut till skidgymnasierna och åkarna kan se 
på vilket avsnitt av banan de var bäst respektive tappade mest mot de som åkte bäst. Här kan 
man lätt se sina svagheter och styrkor. Dock bör man ha i åtanke att före, valla, väder och vind 
kan spela in på resultatet. 
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4. Diskussion 
Inom längdskidåkning har testning av åkarnas kapaciteter förekommit sedan tidigt 80-tal25 och 
är en stor i dag en relativt stor del hos åkaren. Framför allt förekommer fälttester frekvent 
under de olika landslagsläger åkarna deltar vid. Vid dessa ”man mot man” tester får man mäta 
sin taktiska förmåga, vilket inte kan ske vid labtester. Därför är det bra att fälttesterna har en 
sådan stor del i åkarens träning. Labtesterna behövs för att vi skall kunna mäta och jämföra 
siffror. Fälttester inom längdskidåkning kanske borde vara de som är mest utförligt beskrivna 
ovan då de är de bästa för att förutse prestation i skidspåret. Men då de är så vitt skilda 
beroende på terräng, ort, utrustning etc. finns egentligen inga standardiserade tester man kan 
applicera på exempelvis en ny ort så som en lagidrottare i en idrottshall kan göra en bana 
utefter utsatta meters markeringar. De blir då lätta att kunna föra över till ett anat lag, i en 
annan hall men med likadana ”terräng förutsättningar”. Kapacitetsanalyser under tävlingar är 
ett bra sätt för åkaren att utvärdera sig själv och se vad som behövs tränas på.   
 
De aeroba testernas relevans är inget att diskutera, däremot kan styrketesternas validitet och 
reliabilitet diskuteras. Är testernas resultat relevanta för utvärdering och feedback av åkarens 
tidigare träning? Man kanske för styrkebiten borde förlita sig på mer grenspecifika tester och 
metoder. Bra redskap för detta är just stakmaskiner, stakergometrar, Bråstreken (ett redskap där 
man ligger och drar sig uppåt på en rullbräda som går på en räls som man ställer i olika nivåer i 
t.e.x. en ribbstol). Detta kräver dock denna utrustning och kan komplicera hela testförfarandet. 
Då är givetvis chins, dips och raka benlyft enkla att genomföra. Anaeroba tester existerar inte 
som labtest, detta borde vara något man skall se över och försöka få fram relevanta test för 
denna kapacitet. Försök har gjorts, men inget bra resultat har erhållits. Detta kräver forskning 
och utvärdering. Förhoppningsvis kommer detta område att få en större del i framtida 
längdåknings forskning.  
 
 
Del 2 – Kravanalys 
 
5. Inledning 
Detta arbete i form av en kravanalys är ett delmoment i kursen Träningslära på Tränar-
programmet vid Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Uppgiften var att skapa en 
kravanalys inom vald specialidrott. Idrotten i detta arbete rör längdskidåkning. 
 
5.1 Introduktion 
Kravanalys inom längdskidåkning har funnits sedan cirka år 1999. Den gjordes till SOK’s topp 
och talangsatsning där det krävdes klara krav för vad en längdåkare skall klara av för att vara 
internationellt gångbar. Den senaste upplagan av längdåkningens kravprofil är från våren 2005. 
Den ska inom kort ses över och revideras av några av förbundstränarna.26  
 
5.2 Syfte 
Syftet med detta arbete var att visa de krav som finns i dagens kravprofil samt diskutera och 
utvärdera huruvida dessa stämmer överens med den kapacitet som idag råder inom de olika 
landslagen.  
 

                                                 
25 E-mail intervju med H-C Holmberg 2006-10-18. 
26 Ibid.  
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6. Metod 
För att ta reda på de krav som råder idag tog jag kontakt med en av tränarna inom förbundet. 
Han skickade kravanalysen för traditionell samt sprint. Jag genomförde även intervjuer med en 
forskare inom ämnet längdskidåkning för att få de färska värdena inom idrotten. Jag sökte även 
fakta på databaserna PubMed samt Sportdiscus då jag fann att de hade mest relevant 
information rörande längdskidåkning. Jag läste även viss litteratur inom området, bl.a. en 
avhandling som tar upp fysiologiska krav för en längdskidåkare. Jag lade lite extra vikt vid 
överkroppsarbete/styrka (framför allt för damerna) och dess betydelse för åkaren, mest på 
grund utav överkroppens numer allt mer betydande roll.  
 
7. Resultat 
Denna del är disponerad utefter de områden som innefattar idrottens kravprofil. Den mentala 
delen lämnas ute då vi enbart skall fokusera på de fysiska delkapaciteterna. Här presenteras de 
för längdskidåkning befintliga test som idag genomförs på de olika nivåerna. Då dagens 
kravprofil för traditionella åkare ser likadan ut som den för sprint, utom något undantag, 
kommer jag här beskriva kraven för båda disciplinerna.  
 
7.1 Tävlingsutformning 
I stora drag kan längdåkarnas tävlingsschema samt utformning beskrivas så här:27

 
Tävling  
OS Vart 4:e år 
VM Vartannat år 
WC 13 trad. 4 staf. per år. Sprint: 8  tävlingar/år + 3 sprintstafetter 
Skandinavisk Cup 4-6 deltävlingar per år. Sprint: 1 tävling/år 
SM Varje år. SM-tävlingar vid olika tillfällen. Sprint: K/F 

vartannat år. 
Sverigecupen 6 deltävlingar per år. Sprint: 4 tävlingar/år (2K +2F) 
Landsdelsmästerskap 1 per år 
Distriktsmästerskap 1 per år 
Nationella tävlingar Få valmöjligheter inom både traditionellt och sprint. 

              Tabell 6.  Tävlingssystem. 
 

DAM  HERR  
5 
10 

K+F 
K+F 

15 km K+F 

7,5+7,5 duathlon K+F 15+15 duathlon K+F 
30 masstart K+F 50 km masstart K+F 
Långlopp K+F Långlopp K+F 
Stafett 4x5 km 
Sprintstafett6x1,8 km 
Sprint <1,8 km 

K+F 
K+F 
K+F 

Stafett 4x 10 km  
Sprintstafett 6x 2,2 km 
Sprint <1,8 km 

K+F 
K+F 
K+F 

                            Tabell 7. Tävlingsformer. 
 
Idag åker en landslagsåkare cirka 33-35 tävlingar per år. De flesta är världscup (WC)- eller 
mästerskapstävlingar. Under 80-talet var antalet WC-tävlingar inte fler än 10/år medan de idag 
är uppemot 20/år. Trots det redan myckna tävlandet strävar FIS (Fédération Internationale de 
Ski, Internationella skidförbundet) efter att utöka antalet tävlingar i WC. Det kommer ha 

                                                 
27 Holmberg, SOK talangsatsning. 
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negativ inverkan på de nationella tävlingarna som får allt mindre plats. De arbetstider som är 
relevanta i modern längdåkning kan skådas nedan:28

 
 Dam Herr 
Sprint F/K 2-4 minuter 2-4 minuter 
5 F 12.30 minuter  (+/- 5%)  
5 K 13.30 minuter  (+/- 5%)  
10 F 26.00 minuter (+/- 5%) 23.00 minuter  (+/- 5%) 
10 K 28.00 minuter (+/- 5%) 25.00 minuter  (+/- 5%) 
15 F 38.00 minuter (+/- 5%) 35.00 minuter  (+/- 5%) 
15 K 40.00 minuter (+/- 5%) 37.00 minuter  (+/- 5%) 
30 F    74.00 minuter   (+/- 5%)   70 minuter    (+/- 5%) 
30 K    90 minuter   (+/- 5%)   80 minuter    (+/- 5%) 
50 K    130 minuter   (+/- 5%) 
50 F    115 minuter   (+/- 5%) 

                             Tabell 8.  Arbetstider för de olika distanserna. 
 
Det man kan utläsa av detta är att, beroende av arbetstiderna, det ställs stora krav på uthållighet 
men även anaeroba kvaliteter (sprint). Vanligtvis är det 13-15% längre åktider för kvinnor än 
män.29  
 
7.2 Insats 
Här kan träningsfördelningen för åkarna i världstoppen överskådas:30

 Dam Herr 
AIII+ (95-100% av max HF) 3% 3% 
AIII (85-95% av max HF) 7% 7% 
AII (75-85% av max HF) 10% 10% 
AI (60-75% av max HF) 80% 80% 
Antal uthållighetspass per vecka 6-14 6-14 
TOT uthållighet 600-850 timmar 600-850 timmar 
Styrka/power/snabbhet 5-10% av tot träningsvolym 5-10 % av tot träningsvolym 
Antal styrka/powerpass per vecka 1-4 1-4 
TOT träningsvolym 600-850 timmar 700-900 timmar 
TOT antal tävlingar 30-50 tävlingar 30-50 tävlingar 
Tabell 9. Fördelning av träningsmängd, traditionella åkare.  
 

Träningsform                      Antal pass      

Överfart 
4-10 fartökningar 

inlagda i AI-AII pass SII 

Sprint (tävlingsfart) 0-2 pass SI 

VO2 max 0-2pass AIII+ (>95% av max 
HF) 

Tröskel 0-3 pass AIII (85-95% av max 
HF) 

Bas Resterande (4-7 pass) AI-AII (60-85% av 
max HF) 

Styrketräning 
Max/uthållighet 

2-4 pass  

            Tabell 10. Träningsfördelning, specifikt för sprint.  

                                                 
28 Holmberg, SOK talangsatsning 
29 Ibid.  
30 Ibid. 
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Så här kan fördelningen av träningstimmar över olika veckor se ut: 
 

Supertung vecka >25 timmar 
Tung vecka >18-24 timmar 
Medelvecka 12-18 timmar 
Lätt vecka <6-12 timmar 
Återhämtningsvecka < 6 timmar 

                                     Tabell 11.  Olika typer av träningsveckor. 
 
Något mer ingående på hur träningen bedrivs kommer jag inte att gå in på. Detta har bara gett 
en bild av de olika moment och intensiteter en längdåkare tränar på för att kunna uppfylla de 
krav tävlingarna ställer. Noterbart är dock att det inte är någon större skillnad mellan antalet 
träningstimmar för damer och herrar.  
 
 
 
7.3 Kraven för de olika delkapaciteterna 
Som vi nyss har sett krävs det en stor mängd träning för att vara i världseliten idag. Studier har 
visat att framgångsrika längdåkare har exceptionellt höga syreupptagnings värden. Det är dock 
ej enbart syreupptagningsförmågan som är det enda en längdåkare behöver. Kroppsbyggnad, 
anaerob kapacitet, styrka, teknik och åkekonomi spelar en stor roll. För att ta fram vad som 
krävs och vad som är eftersträvansvärt inom de olika ovan nämnda områdena görs olika tester. 
De olika tester som görs på den yppersta eliten för att få fram värden man sedan kan sätta som 
riktmål för en kravanalys beskrivs nedan. Då längdåkningen för det mesta använder sig av 
VO2max och laktattröskel mätningar på rullband finns de samt deras procedurer redan beskriva 
ovan i avsnittet Kapacitetsanalys. Så för att inte upprepa allt igen och för vidare information 
hänvisas läsaren till berörda avsnitt. 
 
7.3.1 VO2max   
Flertalet studier har visat att längdåkare har bland de högsta VO2max värdena, relaterat till 
kroppsvikten, i världen.31 Få manliga längdåkare har vunnit OS och VM medaljer utan att ha 
ett absolutvärde på 6 liter i syreupptag, eller ett relativt värde runt 80-90 ml/kg/min. Damerna 
har vanligtvis omkring 10% lägre värden.32 Kraven idag för en längdåkare i världsklass: 
 
Krav internationellt Herrar  80 – 90 ml/kg/min 6,5 liter 
Krav internationellt Damer  65 – 75 ml/kg/min 5,0 liter 
Kapacitet sve. Herrar -04  80,20 ml/kg/min 6.12 liter 
Kapacitet sve. Damer -04  65,40 ml/kg/min 4.1 liter 
Kapacitet sve. Herrar -06  75 – 85 ml/kg/min 6,5 liter 
Kapacitet sve. Damer -06   63 – 70 ml/kg/min 4,5 liter 
Tabell 12. Krav vs. Kapacitet. Testresultat på A-landslagsåkare hösten 2004. Värdena 
från 2006 är en grov uppskattning.33

 
Dessa testvärden är från 2004. Det vi kan se här är att de svenska herrarna ligger närmare det 
internationella kravet än damerna. Detta avspeglas även på Världscuperna där herrarna har fler 
                                                 
31 Jack D. Wilmore och David Costill, ”Metabolism, energy and the basic energy systems” i Physiology of sport 
and exercise, (Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2004) 
32 H-C Holmberg, Physiology of cross country skiing – with special emphasis on the role of upper body, (diss. 
Karolinska Institutet: Stockholm, 2005) 
33 Telefonintervju med H-C Holmberg, 2006-10-20. 
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framskjutna placeringar än damerna. Dock kan vi se att damerna närmar sig det internationella 
kravet så smått.  
 
Traditionellt har längdåkare testats för VO2max med löpning men studier har visat att 
längdåkare når i snitt 4% högre värden om man kombinerar ben och armarbete vid 
diagonalåkning på band.34 På förbunds- och skidhögskolenivå (Mittuniversitetets skidhögskola 
i Östersund) genomförs tester i rullskidåkning, klassisk stil (diagonalåkning), på ett rullband av 
märket Rodby Rullband RL3000. Det är på Vintersportcentrum i Östersund de olika landslagen 
samt skidhögskoleelever testas. Syreupptagning mäts med Amis 2001 system model C, och 
blodlaktat analyseras med Biosen 5140.35  
Då detta test är det test man oftast kör inom längdåkning finns det redan beskrivet i 
kapacitetsanalysen. Så här beskrivs det bara kort. De protokoll som används för själva 
VO2max testet går att överskåda i bilaga 1 och 2. Även tillvägagångssättet innan, under och 
efter test samt standardiseringen av åkaren samt testet tas upp under rubrik 3.1.1. Som nämnts 
tidigare är detta test av hög relevans för en längdskidåkare då VO2max är den största 
prediktorn för åkprestation. Den fråga som kan diskuteras här och som bör lyftas är när under 
året testerna körs. Ett av de två testen körs på våren i maj då åkarna har vilat i 2-4 veckor efter 
tävlingssäsongen. Frågan är hur relevant det testvärdet kan bli för åkaren.  
 
Max VO2peak(ök) är en kapacitet som borde värderas högt då det i flera studier visats att det 
idag krävs en större uthållighet samt muskelstyrka för att åka bra skidor i världseliten.36 En 
studie gjord vid University of New Hampshire, USA, visar att ett 1 km stakningslopp 
(överkroppsarbete) var den bästa prediktorn eller korrelerade bäst med åkprestation och 
tävlingsresultat.37 Därav är det relevant att framför allt träna, men även att testa 
överkroppsuthållighet. I max VO2peak (överkropp) kan en manlig elitåkare utnyttja närmare 
85% av VO2max (helkropp).38 Standardiserad tester på detta område måste lyftas så att de 
genomförs på alla nivåer inom längdskidåkningen samt att vi får jämförelsebara data. För 
elitåkarna med enorma träningsmängder finns dock alltid tidsbristen som sätter stop för fler 
tester än de redan har.   
 
7.3.2 Laktattröskel  
Här är det svårt att visa på några testvärden eller data för olika landslagsgrupper etc., då de är 
ytterst individuella. Det finns ingen direkt sammanställd data på detta område. Detta test är mer 
för åkaren själv att se hur den har utvecklats inom denna kapacitet samt för att se om träningen 
har varit av god karaktär. Det man vill åstadkomma är att den anaeroba tröskeln skall inträffa 
på en så hög procent av VO2max som möjligt. Många i världseliten ligger runt 85-90% av 
VO2max då den anaeroba tröskeln passeras. Då detta test är det test man ofta kör inom 
längdåkning finns det redan beskrivet i kapacitetsanalysen. Så här beskrivs det bara kort. De 
protokoll som används för själva VO2max testet går att överskåda i bilaga 1 och 2. Även 
tillvägagångssättet innan, under och efter test samt standardiseringen av åkaren samt testet tas 
upp under rubrik 3.1.2. Tabellen nedan ger en fingervisning hur det kan se ut i en jämförelse 

                                                 
34 Holmberg, SOK talangsatsning, se; Saltin m.fl. opublicerade data 2000). 
35 Jämtland-Härjedalens idrottsförbund, <irene.andersson@jhidrott.fr.se>  
 <http://www.rf.se/jamtland-harjedalen/files/%7B2DA34949-C781-4940-9583-DA3E4F9B3F13%7D.pdf> (2006-
10-20) 
 
36 Hoffman, s 836. 
37 Mahood, N. V., Kenefick, R. W., Kertzer, R., and Quinn, T. J., “Physiological determinants of cross country ski 
racing performance”, i Medicine and science in sport and exercise, 33, (2001: 8), pp. 1379-1284. 
38 Martin, s. 255. 
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mellan en senior och en junior åkare på landslagsnivå. Man ser hur junioren når sin anaeroba 
tröskel tidigare än bättre tränade senioren. 
 

Junior vs. Senior tröskeltest

0
2
4
6
8

10
12
14
16

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1

Belastning

La
kt

at Senior
Junior

 
Tabell 13. Jämförelse junior och senior vid ett tröskeltest.39

 
 
7.3.3 Anaeroba krav 
Som tidigare nämnts finns inga bra standardiserade tester eller protokoll för denna kapacitet. 
Arbete pågår att arbeta fram ett sådant. Det är högst relevant att testa denna kapacitet och få 
fram ett värde som kan användas i en kravanalys då det ställs relativt stora krav på den 
anaeroba kapaciteten. Under OS 1988 i Calgary fann man (Norman m.fl. 1989; se Holmberg 
2005) att åkarna i en kort brant backe hade en ”syreupptagningsförmåga” på 110-120 
ml/kg/min. Det överskrider den bäste åkarens VO2max med 20-40 %. Detta indikerade att 
åkarna med största sannolikhet måste använda sig av anaeroba energisystem under dessa partier 
av banorna.40 Även sprintarna måste ha en hög anaerob förmåga för att kunna ligga på en högre 
andel av VO2max utan att bli alltför sur i benen.  
 
Ute på skidgymnasierna finns vissa anaeroba fälttester. Men de är inte applicerbara på vilken 
ort som helst då de har utformats efter ortens förutsättningar. De är på rullskidor där man tester 
både under- och överkropps kapaciteten.  
En mer utförlig diskussion finns att läsa i avsnittet 3.2.  
 
7.3.4 Muskelstryka  
Längdåkare har, för att vara uthållighetsidrottare, relativt stor muskelfiberarea. Detta gäller 
arm- och benmuskulatur för såväl damer som herrar. Dagens åkare har 15-25 % större fiberarea 
än de som var framgångsrika under 70-talet, mest påtagligt i arm muskulaturen. Detta är nog ett 
resultatet av förändrad träning p.g.a. det ökade styrkekravet under tävling.  
 
De styrketester (Golden3 eller 4) som förekommer på skidgymnasie- samt juniorlandslags nivå 
görs oftast i en gymnastikhall eller i en styrkehall (hur man utför testerna beskrivs i avsnitt 3.3). 
Det beror lite på var man befinner sig, om man är på läger etc. Reliabiliteten kan då bli 
ifrågasatt här. Om redskapen ser olika ut från gång till gång, samt att det är olika personer som 
bedömer testerna, hur hög är så reproducerbarheten? Är mätdata jämförelsebar mellan olika 
testtillfällen? En noggrannare standardisering angående utförandet krävs för dessa tester. 
Någon speciell standardisering, så som det finns för laktattröskel respektive VO2max testerna, 

                                                 
39 Holmberg, SOK talangsatsning. 
40 Holmberg, s 2. 
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finns inte för dessa tester. Kanske redan här speglas vikten av dessa tester jämfört med de 
aeroba testerna.  
 
De data som finns idag från elitaktiva (delvis från SOK’s egna tester) visar att de manliga 
längdåkarna framförallt är starka i bålmuskulaturen där man i magövningar  och dips väl kan 
mäta sig med ex kanotister. På damsidan är det större spridning bland de aktiva men generellt 
så är damerna för svaga muskulärt. Följande kravanalys är ett förslag från SOK som ett baskrav 
i det s.k. G4 testet och Svenska Skidförbundet arbetat efter:41

 
 
   
 
 
 
 
                                           Tabell 15. Tabell över de rikt-(mål)värden  

 Herr Dam 
Chins 15 10 
Dips 25 15 
Brutalbänken 25 25 
Raka benlyft 10 10 
Golden 4 75 60 

                                                          som satts upp för uthållighetsstyrka, 
                                                          överkropp för seniorer. 
 
Då medvetenheten om vikten av överkroppens uthållighet och styrka har ökat, har även åkarna 
tränat och utvecklat denna kapacitet mer, så jag tror att de mål som finns i den rådande 
kravanalysen måste revideras. Detta kan jämföras med de data som presenterades i avsnitt 3.3.1 
där juniorenas medelvärde från 2004 till 2006 har ökat med 36 respektive 25%.  Här skådas det 
krav som finns för juniorerna idag:42

 
 
 
 
 
 
 
                                             

 Åk1-2 Åk 3-4 
Chins 5/7 7/10 
Dips 7/12 11/18 
Brutalbänken 10/12 15/18 
Raka benlyft 3/5 5/7 
Golden 4 25/36 48/53 

                                            Tabell 16. Tabellöver de rikt-(mål)värden som  
                                                           satts upp för uthållighetsstyrka dam/ 
                                                           herr, överkropp för juniorer. 
 
Dock tenderar vikten av dessa tester minska ju äldre man blir. De egna fälttesterna spelar en 
större roll för senioråkaren här. Därför bör de grenspecifika testerna lyftas i denna kapacitet. 
Relevansen och validiteten ökar med ett grenspecifikt test så som ett staktest på rullskidor eller 
skidor, stakning på stakergometer eller drag på en Bråsterk (finns förklarad i avsnitt 3.3.1). På 
många skidgymnasier finns dessa typer av tester, men ett standardiserat mer nationellt test bör 
tas fram för längdåkarna så att grenspecifik jämförelsedata kan etableras i en kravanalys. 
Fälttester innebär dock att kontrollerbarheten blir lägre. Man kan inte styra över väder och 
vind.  
 

                                                 
41 Holmberg, SOK talangsatsning. 
 
 
42 Ibid. 
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Resultaten från dessa tester har den inverkan på träningsupplägget att om man ser att man stått 
stilla i utvecklingen då bör lägga in mer eller annan typ av styrka för att utvecklas ytterligare. 
Detta görs med tränaren, möjligtvis under inrådan av kunnig på området. Det har förekommit 
att skidhögskolan har tagit hjälp av friidrottstränare för att få råd och teknisk hjälp kring 
explosiv styrketräning. Typen max styrka bedrivs inte inom längdskidåkning i större 
utsträckning då det är uthållig styrka som prioriteras samt att man inte vill lägga på sig för 
mycket vikt i muskelmassa. Dock har en norsk studie visat på att grennära max styrketräning 
för överkroppen inte ökade kroppsvikten något.43 Denna studie omfattade 9 veckors träning i 
en specialbyggd maskin där stakrörelsen tränades med vikter. Man såg att stakekonomi 
förbättrades signifikant. Man kan tolka det som att den relativa arbetsbelastningen minskade. 
Det är något man stävar efter i längdåkning med tävlings tider upp emot 2 timmar.  

 
7.3.5 Kroppssammansättning och antropometri  
Normalvikt för en längdskidåkare är 70-85 kg för herrar och 55-70 kg för damer. Tendens till 
att aktiva blivit mer muskulösa och ökat i kroppsvikt under senare delen av 80- och 90-talet. 
Landslaget 2002-03 hade en genomsnittlig vikt på 61kg för damer och 76,3 kg för herrar. 
Genomsnittligt BMI för top 20 (män) på WC 1991 var liknande BMI för otränade människor 
medan kvinnor låg lite under. Internationella längdåkare är mellan ca 156-180 cm (damer) och 
175-192 cm (herrar). Bättre spårpreparering möjliggör för större skidåkare att vara med och 
konkurrera på fler distanser oberoende av före jämfört med tidigare.44

 
 

 

 

                                                 

Data från 2002 Dam  Herr 

Längd 167,1 183,4 

Vikt 61,0 76,3 

BMI (body mass index) 21,8 22,7  

                                                Tabell 17. Data från A- och Utvecklingslag 2002-03. 

 
Kroppssammansättnings mätning förekommer nu i A-landslaget.45 De har gjort en DXA 
mätning (Dual-energy X-ray absorptiometry)46 där de fick reda på andel muskler, fett samt 
skelett (och dess sammansättning) i kroppen. Studier idag visar att DXA metoden är precis och 
reliabel. Därmed ökar också validiteten för testet i fråga.47 Frågan man kan ställa sig är hur 
relevant detta är för en längdskidåkare. Det är ingen hemlighet att längdåkning är en idrott med 
relativt stor risk för idrottsanorexi. Med en DXA mätning kan man se om åkaren ligger på 
skadligt låg fett andel. Man kan även se om det finns några kilon i fettmassa att kapa hos en 
”stor skidåkare”. Detta är dock något man kan införa på seniornivå där man, förmodligen, har 
en större förståelse och medvetenhet kring detta ämne.  
 
 
                                                 
43 Jan Hoff, Jan Helgerud, och Ulrik Wislöff, “Maximal strength training improves work economy in trained 
female cross country skiers” i Medicine & science in sports and exercise, 31 (1999: 6). 
 
44 Holmberg, SOK talangsatsning.  
45 Telefonintervju med kvinnlig åkare i A-landslaget, 2006-10-07. 
46 Jack D. Wilmore och David Costill, ”Body weight, body composition and sport” i Physiology of sport and 
exercise, (Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2004), s. 453-454. 
47 Ibid. s. 454. 
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8. Diskussion 
De krav som visats ovan gäller till största delen seniorer men på vissa delkapaciteter fann jag 
värden för juniorerna. Till stor del anges också de internationella kraven.  
VO2max har ju en stor betydelse för en längdåkare då det är den bästa prediktorn för 
tävlingsresultatet. Därför läggs mycket tid, forskning samt vikt vid denna kapacitet. De andra 
hamnar lite i skymundan. Styrkebiten är en intressant del att titta på då stora framsteg har gjorts 
på både dam och herr sidan, även hos juniorerna. Då medvetenheten har blivit större angående 
överkroppsstyrka och denna kapacitet har tränats mer än förut, kommer således kraven att 
behöva revideras allt oftare. Detta är en intressant utveckling och det skall bli kul att se hur/om 
nya träningsmetoder och idéer kommer ”ut på marknaden”. 
 
De anaeroba kraven i siffror är i dagsläget obefintliga. Men förhoppningsvis kommer det inom 
en snar framtid att börja forskas på hur man skall kunna ta fram ett test för att kunna mäta 
denna kapacitet. Ett bra sätt att presentera och sammanställa mätdata från laktattröskeltesterna 
kanske skall ses över.  
 
För längdskidåkning finns idag väl beprövade och standardiserade tester. Dock kan vissa små 
justeringar göras här och där, framförallt på styrketesterna. I övrigt är testerna relevanta och 
mäter det som för längdskidåkaren är viktigt. I och med att testerna är väl beprövade och 
standardiserade är reliabiliteten, reproducerbarheten stor.  
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10. Sökblad 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Cross country ski* 
Upper body 
Lactate 
Anaerob* 
Threshold 
Technique 
 

Biathlon* 
junior 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Dessa ord beskrev bäst de områden jag ville söka information kring. Det fanns många studier att välja 
mellan, då längdskidåkning är relativt väl beforskat, åtminstone inom fysiologin. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

PubMed 
PubMed 
PubMed 
PubMed 
SportDiscus 

Cross country ski* and upper body 
Cross counrty skiing* and lactate and technique 
Cross counrty ski* and technique 
Cross country ski* and lactate and threshold 
Biathlon* and anaerob* and lactate* 

34 
7 
47 
16 
5 

7 
2 
4 
1 
0 

 
KOMMENTARER:  
PubMed passade mig bäst att söka i då de har de senaste artiklarna inom forskningen på de 
fysiologiska bitarna. Här kan man också vara säker på att man får tag i bra material. 
Sökningen gick relativt smärtfritt, med många träffar, men också många relevanta men 
framför allt intressanta.   
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Namn:

Personr:

Testdatum: 2006-10-10

Längd 174,5 V02max 4,86 Wmax Vmax 11,6

Vikt 65,0 ml x kg-1 x min-1 74,8 WLT
o
max 11

BMI 21,3 VO2LT 3,98 W/kg1
Tmax 08:32

BSA 1,79 VO2LT/V02max 81,8% W/kg0,32

KF HFmax 202 W/kg0,79

FA 0,330 HFLT 183
Hla 1,080 Hlamax * 10,93

B-Hb 153 ml x kg-1 x min-2/3 315,2
B-EVF
S-CK

S-Urea Träningszoner Definitioner
A1 <170
A2 170 183
A3 183 193
A3+ >193

Kommentarer:

Hej Mikael
Här kommer dina testresultat.
Ditt maximala syreupptag har ökat, såväl L/min som ml/kg/min.
Laktatkurvan är väsentligt bättre, nästan en hel nivå.
Maxpulsen är något lägre än tidigare men något högre än i tabellen ovan. Pulsen steg till 204, men syreupptaget sjönk något på slutet. 
Mats

HF

Cykeldata: Banddata:

Watt

850121

Mikael Ojala

Medicinsk data: Fysiologisk testdata:

Östersund 2007-05-15 Sidan 1 av 2

Mats
Vintersportcentrum

Östersund



Banddata för Mikael Ojala

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Serier

H
la

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

H
F
 S

la
g

 /
 m

in

Hla 06-05 1,4 1,46 2,21 4,68 10,01

Km/h 06-05 9 9,5 10 10,5 11 11

Lut 06-05 4 5 6 7 8 11

Hla 06-10 1,09 0,93 1,41 2,44 5,69 10,93

Km/h 06-10 9 9,5 10 10,5 11 11,6

Lut 06-10 4 5 6 7 8 11

HF 06-05 145,7 168,7 183,6 194,4 210,1

HF 06-10 130,4 153 170,5 183,4 195,5 202,1
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Östersund 2007-05-15 Sidan 2 av 2

Mats
Vintersportcentrum
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Protokoll Damseniorer 

Teknik: Klassisk Diagonal
Arbetsperiod: 04,00 min
Provtagningstid: 01,00 min

Submax-test: Lutning Hastighet
grader km/t

2,0 8,0 Skidhögsk.
3,0 8,5 SSF
4,0 9,0
5,0 9,5
6,0 10,0
7,0 10,5

Max-test: Lutning Hastighet Tid
grader km/t mmss

4 10 00,00-01.00
5 10 2,00
6 10 3,00
7 10 4,00
8 10 5,00
9 10 6,00

10 10 7,00
11 10 8,00

10,3 8,30
10,6 9,00
10,9 9,30



Protokoll Herrseniorer 

Teknik: Klassisk Diagonal
Arbetsperiod: 04,00 min
Provtagningstid: 01,00 min

Submax-test: Lutning Hastighet
grader km/t

3,0 8,5 Skidhögsk.
4,0 9,0 SSF
5,0 9,5
6,0 10,0
7,0 10,5
8,0 11,0
9,0 11,5

Max-test: Lutning Hastighet Tid
grader km/t mmss

4 11 00,00-01.00
5 11 - 2,00
6 11 - 3,00
7 11 - 4,00
8 11 - 5,00
9 11 - 6,00

10 11 - 7,00
11 11 - 8,00
11 11,3 - 8,30
11 11,6 - 9,00
11 11,9 - 9,30
11 12,2 - 10,00
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