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Abstract 

Previous research has identified strength as a key factor for performance in cross-country skiing. 

The purpose of the present study was to investigate the relationship between upper body strength 

and performance in swedish junior cross-country skiers. 33 swedish young men and 23 young 

women age 17,3 ± 1,0 years volunteered to participate in specific tests during a summer training 

camp were they completed a test battery consisting of bench press and bench pull. The strength 

variables obtained were correlated with FIS-points (International Ski Federation´s ranking points 

for distance and sprint performance) used as the performance indicator. Correlations were 

performed by Spearman´s rank correlation coefficient for all variables. The results showed that 

FIS-points for sprint correlated significantly with both bench press and bench pull. No significant 

correlation was found between FIS-points for distance and bench pull. These results may predict 

performance for cross-country skiers and indicate a justification for increased proportion of 

strength training.  
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1. Introduktion 

Längdskidor är en olympisk gren sen första vinterspelen i Chamonix år 1924 (Sandbakk & 

Holmberg, 2014) med en tävlingssäsong som sträcker sig från november till mars (Carlsson, 

Ainegren, Tinnsten, Sundström, Esping, Koptioug, & Bäckström, 2016). Tävlingsformerna idag 

ser ut så att 10 av 12 tävlingar under de Olympiska spelen sker i form utav masstart, vilket ställer 

andra krav på åkaren än vid individuell start. Hastigheterna har ökat markant under de senaste 

mästerskapen till följd av bättre utrustning och mer välpreparerade spår (Carlsson et al., 2016; 

Sandbakk & Holmberg, 2014). Taktik och spurtförmåga blir därmed avgörande faktorer som 

påverkar prestation (Sandbakk & Holmberg, 2014; Stöggl, Lindinger, & Müller, 2006).  

 

Längdskidåkning består av två olika tekniker, skejt och klassiskt. Dessa ställer olika krav på 

utrustningen men även på åkaren (Carlsson et al., 2016; Nagle, 2015). Utöver det så varierar 

tävlingsbanorna i såväl kupering som längd. För varje teknik finns även olika deltekniker. 

Diagonal är ett exempel på en delteknik för klassisk stil, inom skejt benämns delteknikerna med 

siffror som exempelvis växel 2 och 3 (Ravald, Selin, & Ljung, 2015). Sprint är en tävlingsform 

som innebär att åkaren genomför flera korta lopp där varje enskilt lopp har en åktid på cirka två 

till fyra minuter (Sandbakk, 2011). Distans är en annan tävlingsform där längden på banan 

varierar mellan tre km upp till fem mil (Stöggl, Enqvist, Müller, & Holmberg, 2010) och 

startformen kan vara antingen individuell eller i masstart. Övriga tävlingsformer är stafett och 

skiathlon där åkarna efter halva loppet byter teknik och utrustning från klassiskt till skejt 

(International Ski Federation, 2015b). Variationen av hastighet och lutningar kräver att åkaren 

växlar och adapterar olika undertekniker under loppets gång, vilket gör längdskidåkning till en 

mycket komplex sport (McGawley & Holmberg, 2014). Förmågor som får en allt större roll är 

anaerob kapacitet, överkroppsstyrka och höghastighetsteknik för att uppnå en god prestation 

(McGawley & Holmberg, 2014; Sandbakk & Holmberg, 2014; Stöggl et al., 2006).  

 

Varje åkare har en individuell FIS-kod från Internationella skidförbundet som används för 

identifikation av åkare. En FIS-punkt är ett medelvärde för de fem bästa tävlingarna de senaste 

tolv månaderna. Åkarna får två FIS-punkter vardera, en för distans (FISdistans) och en för sprint 

(FISsprint). Alla världens åkare rangordnas sen in i ett rankingsystem utifrån sina FIS-punkter för 

att en jämförelse ska kunna göras åkare emellan. De bästa åkarna har lägre FIS-punkter och gör 
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exempelvis att åkaren får starta längre fram i ledet på en masstart. (International Ski Federation, 

2015a) 

 

Bellardini, Henriksson & Tonkonogi (2009) menar på att varje idrottsprestation kräver kraft i 

varierande omfattning beroende på idrottens krav. Vanligtvis så tänker man att styrketräning är 

en viktig del inom kraftidrotter. Likväl menar Bellardini et al., (2009) att idrotter med stora krav 

på uthållighetsförmågan eller där den tekniska förmågan är en viktig del för prestationen, så är 

det av största vikt att kunna generera relativt höga nivåer av kraft även där. Flertalet studier visar 

på att en större andel muskelmassa på överkroppen inverkar gynnsamt på prestation inom 

längdskidåkning (Alsobrook & Heil, 2009; Carlsson, Carlsson, Hammarström, Malm, & 

Tonkonogi, 2014a; Hegge, Bucher, Ettema, Faude, Holmberg, & Sandbakk, 2016; Helgerud, Vik, 

& Hoff, 2001; Nagle, 2015; Stöggl et al., 2006; Stöggl et al., 2010). Förbättringar beskrivs enligt 

Helgerud et al., (2001) bero på ökade neuronala adaptationer i musklerna samt en förbättrad 

arbetsekonomi. Liknande slutsatser drog Hoff, Gran och Helgerud (2002), Hoff, Helgerud och 

Wisløff (1999) och Larsson och Henriksson-Larsén (2008) i sina studier. För att accelerera till en 

högre hastighet på längdskidor så krävs det att en större kraft produceras. Därför är det av stor 

betydelse att kunna utveckla en hög kraftproduktion. Gaskill, Serfass och Rundell (1999) fann att 

maximal power i överkroppen, testat i stakningsergometer, hade ett starkt samband med högre 

skejthastighet på rullskidor. Sandbakk (2011) visade även att en av de egenskaper som utmärker 

de bästa skidåkarna i världen är den maximala hastighetskapaciteten. Ett högt maximalt 

syreupptag (VO2max) (Losnegard, 2013; Sandbakk, Hegge, Losnegard, Skattebo, Tønnessen, & 

Holmberg, 2016; Mahood, Kenefick, Kertzer, & Quinn, 2001; Sandbakk, Holmberg, Leirdal, & 

Ettema, 2011) med lång åktid på samma belastningen samt förmåga att skapa stor kraft och hög 

hastighet (Alsobrook & Heil, 2009; Larsson & Henriksson-Larsén, 2008; Stöggl et al., 2010) är 

faktorer som utmärker de bästa längdskidåkarna.  

 

Sett till VO2max bland dagens längdskidåkare skiljer det sig inte speciellt i jämförelse med 

tidigare mästerskapsåkare och därmed är VO2max än idag en av de viktigaste faktorerna för 

framgång inom längdskidåkning (Losnegard, 2014; Sandbakk & Holmberg, 2014). Vidare menar 

Sandbakk och Holmberg (2014) att inför OS i Sotji började elitåkarna att fokusera allt mer på 

överkroppsstyrkan genom att systematiskt lägga upp styrketräningen samt optimera tekniken för 

högre hastigheter. Bättre åkekonomi och större framåtdrivande krafter genererade av överkroppen 

skulle således motivera för mer betoning av styrketräning för överkroppen (Hoffman & Clifford, 

1992). I en studie av Stöggl, Müller, Ainegren, & Holmberg (2011) visade det sig att maximal 
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power (W) för bänkpress med 70 kg korrelerade signifikant (p<0,01) med stakning och likadant 

för diagonal. Även maximal power vid bänkdrag med 60 kg hade signifikans med stakning 

(p<0,01) och diagonal (p<0,05). Samma studie visade att dessa testresultat ej hade något samband 

med växel två i skejt, där istället hopphöjd i squat jump (p<0,01) och bänkpress 1RM (p<0,05) 

korrelerade. Stöggl, Müller, & Stöggl, (2015) studerade ungdomar i 13 års ålder och fann att 

åktiden på längdskidor vid tre utvalda klassiska lopp och tre utvalda skejtlopp hade ett starkt 

samband med överkroppens och bålens kapacitet för pojkarna, däribland i övningar som push-

ups, pull up och medicinbollskast. Flickorna hade däremot större samband mellan åktiden på de 

utvalda loppen och tid på 3000m. Dock var författarna noga med att påpeka den stora 

confounding som fanns i mognad hos pojkarna men inte hos flickorna.  

 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan bänkdrag och bänkpress 

samt prestation i skidspåret hos svenska längdskidåkande juniorer. Detta då tidigare studier 

enbart studerat prestationsförmåga på rullskidtester eller stakergometer jämfört mot FIS-punkter, 

eller testat olika styrkevariabler men mot andra labbtester. Inga studier som vi tagit del av har 

studerat sambandet mellan resultaten från styrketester med prestation på tävling. Det finns heller 

inga studier gjorda på juniorer där bänkdrag samt bänkpress jämförts mot FIS-punkter. 

 

Hypotes 1: Fler repetitioner i bänkpress innebär en lägre FIS-punkt 

Hypotes 2: Fler repetitioner i bänkdrag innebär en lägre FIS-punkt 

Hypotes 3: FISSprint har starkare samband med styrkevariablerna än FISDistans 

 

2. Material och metod 

2.1 Deltagare 

33 manliga och 23 kvinnliga svenska längdskidåkande juniorer gav sitt godkännande för 

användning av deras testresultat i denna studie. Beskrivning av forskningsdeltagare återfinns i 

tabell 1. Deltagarna rekryterades via Svenska skidförbundets utbildningsverksamhet som består 

utav fem stycken riksidrottsgymnasium, RIG och nio stycken nationella idrottsutbildningar, NIU 

med inriktning längdskidåkning. Skidåkarna på de olika gymnasierna deltog under sommaren 

2015 på två elitläger anordnade av Svenska skidförbundet där testerna genomfördes. Alla 

deltagare hade två FIS-punkter, en för sprint och en för distans. Deltagarna informerades 

muntligen om upplägget på testerna, eventuella risker och gav sitt muntliga medgivande. De 

informerades om att testerna var helt frivilliga och att de när som helst kunde avbryta. Alla 

deltagare var bekanta med testerna som genomfördes då de ingår i deras vanliga träningsupplägg. 
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Varje deltagare kontaktades via mejl för ett skriftligt godkännande för användning av deras data i 

studien. För deltagarna som är eller var under 18 år vid testtillfällena kontaktades målsman för 

godkännande. All data hanterades i linje med Helsinki-deklarationen (World Medical 

Association, Inc, 2013). Testerna utfördes av tränare vid Svenska skidförbundet och dess data har 

använts i denna studie med tillåtelse.  

 

Tabell 1: Ålder, antropometri, FIS-poäng för sprint och distans (medelvärde ± SD) för 

forskningsdeltagarna, 33 män och 23 kvinnor. 

Ålder        17,3 ± 1,0  

Kroppsvikt (kg)     65,7 ± 8,9 

FISSprint      294,59 ± 110,16 

FISDistans      199,18 ± 125,42 

 

2.2 Procedur 

Styrketesterna genomfördes genom att herrarna testades på förmiddagen och damerna på 

eftermiddagen. Damerna och herrarna delades in i tre respektive fem grupper och placerades in i 

ett schema för att underlätta för testledarna. Först genomfördes en uppvärmning bestående av 

löpning i egen vald distansfart. Därefter olympisk rörlighet med stång och valfri vikt i tre set. 

Även en specifik uppvärmning med bänkdrag och bänkpress på fem repetitioner med valfri vikt 

genomfördes innan vägning av kroppsvikt. Vägningen genomfördes för att bestämma vikten för 

respektive forskningsdeltagare i testerna bänkdrag och bänkpress. Damerna hade en vikt 

motsvarande 65 % av sin kroppsvikt och männen 75 % av sin kroppsvikt. Detta gällde både 

bänkpress och bänkdrag.  

 

Bänkdrag genomfördes så att deltagaren låg med magen platt mot bänken. Testet startade med 

stången i golvet på en armlängds avstånd och fullt extenderade armar. Ett godkänt lyft innebar att 

stången tog i bänken i toppläget och fördes sedan tillbaka mot golvet till fullt extenderade armar. 

Deltagaren instruerades att utföra så många repetitioner som möjligt till total utmattning. Vid ej 

fullt korrekt utförd rörelse, räknades inte repetitionen. Varje deltagare hade ett försök på sig. När 

alla i samma grupp genomfört testet gick gruppen vidare till bänkpress. Mellan bänkdrag och 

bänkpress fick deltagarna vila till full återhämtning i ca 15 minuter. 

 

Bänkpress genomfördes med ryggen mot bänken. Testledaren hjälpte deltagaren att lyfta ut 

stången till startposition. Till takt sänktes och höjdes stången till bröstet utan studs tillbaka upp på 

raka armar. Hela rörelsen krävdes för godkänd repetition. Även här instruerades deltagaren att 
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genomföra så många repetitioner som möjligt till total utmattning. Varje deltagare hade ett försök 

på sig.  

 

2.3 Prestation 

Flertalet studier som gjorts på längdskidåkning har använt Internationella Skidförbundets FIS-

punktlista för reflektion av en åkares prestation (Carlsson, Carlsson, Hammarström, Tiivel, Malm 

& Tonkonogi, 2012; Carlsson, Carlsson, Hammarström, Malm, & Tonkonogi, 2013; Carlsson, 

Carlsson, Hammarström, Malm, & Tonkonogi, 2014b; Hegge, Myhre, Welde, Holmberg, & 

Sandbakk, 2015; Hegge et al., 2016; Sandbakk et al., 2011; Sandbakk, 2011) då det även i denna 

studie är till den populationen som resultaten avses generaliseras till. FIS är ett system där åkarna 

rankas efter sina prestationer i skidspåret och där en lägre poäng innebär en bättre prestation. I 

denna studie definieras prestation i skidspåret som FIS-punkt. En tävlandes FIS-punkt är 

medelvärdet av hans eller hennes bästa fem resultat i distanstävlingar över perioden av de senaste 

tolv månaderna. Detsamma gäller för sprint. FIS-punkter för en tävling baseras på den tävlandes 

åktid, segrarens åktid, tävlingens distans, startmetod, typ av tävling och FIS-punkter hos de 3 

högst rankade åkarna som placerar sig topp 5 i tävlingen. Olika tävlingar får enligt Internationella 

skidförbundet olika faktorer för beräkning av FIS-punkter på en tävling. Exempelvis har 

individuell intervallstart faktor 800, sprint faktor 1200 och masstarter och skiathlon faktor 1400.  

Beräkning sker enligt figur 1 (International Ski Federation, 2015a). Internationella skidförbundet 

utger varje säsong sex till sju listor med de aktivas aktuella individuella FIS-punkter för 

respektive tävlingsform (Back, 2015). FIS-punktlista nummer sex användes för säsongen 

2015/2016 då den utkommer innan Svenska mästerskapen för juniorer och innan åkarna gått in i 

en formtoppningsperiod. Till den sjätte listan har även större delen av den nationella juniorcupen, 

Scandic cup, genomförts och endast en tävlingshelg återstår.  

 
Figur 1: Formel för beräkning av FIS-punkt. P - tävlingens poäng. To - åktiden för segraren i tävlingen i 

sekunder. Tx - åktid för den aktuella åkaren i sekunder. F - faktor för den specifika tävlingen. 

 

2.4 Bortfall 

Av de 61 åkarna som deltog på testerna under elitlägret så exkluderades fem från datasetet då vi 

inte hade deras godkännande att använda deras resultat i denna studie.  
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2.5 Statistisk analys 

För att undersöka samband mellan överkroppsstyrka, övningarna bänkdrag samt bänkpress, och 

prestation på skidor jämfördes dessa datapunkter med deltagarnas FIS-punkter. Vid kontroll av 

datans normalfördelning fann vi endast att FIS-punkterna för sprint var normalfördelade. Som 

följd av detta utfördes korrelationsanalyserna med Spearman´s rank correlation coefficient för 

samtliga variabler. Signifikans nivå bestämdes till α = 0,05 för samtliga analyser. Spearmans rho 

utfördes med FIS-punkterna som beroende variabler och bänkpress och bänkdrag som oberoende 

variabler. För att se vilken av styrkevariablerna som hade starkast samband med FIS-punkterna 

jämfördes enbart Spearmans rho för respektive korrelation. Statistiken genomfördes i 

dataprogrammet JMP (JMP 11.0.0 Software for Windows SAS Institute Inc., Cary, North 

Carolina, USA).  

 

3. Resultat 

Signifikanta negativa korrelationer kunde påvisas mellan FISSprint och styrkevariablerna, bänkdrag 

(⍴=-0,4067, p<0,005) och bänkpress (⍴=-0,4314, p<0,001) medan FISDistans endast korrelerade 

signifikant med bänkpress (⍴=-0,3335, p<0,01). Mellan FISDistans och bänkdrag hittades inget 

signifikant samband (⍴=-0,2457 , p=0,068). De signifikanta korrelationerna presenteras i 

figurerna 2-4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Korrelation mellan FISSprint samt bänkdrag ⍴=-0,4067, 

p<0,005, n=56. 
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Vid jämförelse av FISSprint och styrkevariablerna fanns ett starkare samband jämfört med FISDistans 

och styrkevariablerna vid jämförelse av Spearmans rho. FISSprint  ⍴=-0,4067 samt ⍴=-0,4314 

respektive FISDistans  ⍴=-0,3335.  

 

4. Diskussion 

Huvudfynden i denna studie var att bänkpress och bänkdrag hade signifikant samband (p<0,005) 

med prestation på skidor hos svenska längdskidåkande juniorer. Signifikanta korrelationer fanns 

mellan antal repetitioner i bänkpress och FISDistans samt FISSprint. Även mellan antal repetitioner i 

bänkdrag och FISSprint fanns signifikant korrelation. Däremot förelåg ingen signifikant korrelation 

Figur 4: Korrelation mellan FISDistans samt bänkpress ⍴=-0,3335, 

p<0,01, n=56. 

 

 

Figur 3: Korrelation mellan FISSprint samt bänkpress ⍴=-0,4314, 

p<0,001, n=56. 
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mellan bänkdrag och FISDistans. FISSprint visade sig även ha starkare samband med 

styrkevariablerna än FISDistans sett till en jämförelse av Spearmans rho. Dessa resultat är delvis i 

linje med våra hypoteser vilka var: 1. Att fler repetitioner i bänkpress innebär en lägre FIS-punkt. 

2. Att fler repetitioner i bänkdrag innebär en lägre FIS-punkt. 3. Att FISSprint har ett starkare 

samband än FISDistans med styrkevariablerna. 

 

4.1 Kroppssammansättning  

Sandbakk (2011) menar i sin diskussion att sprintåkare specifikt är i stort behov av att kunna 

skapa höga hastigheter, vilket även våra resultat går i linje med genom att FISSprint visade på 

större samband med styrkevariablerna än FISDistans. Sandbakk (2011) menade även på att en större 

muskelmassa skulle kunna innebära en tyngre åkare som i sin tur skulle inverka på det relativa 

värdet för VO2max. En tanke skulle därmed kunna vara att flackare banor skulle vara mer 

gynnsamt för en tyngre åkare då det skulle minska inverkan av kroppsvikten jämfört med 

uppförsbacke där det visat sig fördelaktigt med en lägre kroppsvikt (Sandbakk, 2011). Däremot 

så menar Larsson och Henriksson-Larsén (2008) att en högre kroppsvikt är positivt för 

prestationen, speciellt sett till hastigheten i nerförsbackar. Denna slutsats drog de efter att inget 

samband påvisats mellan andel fettmassa i förhållande till kroppsvikt samt åktid på ett skidlopp. 

En hypotes eller tanke som de hade i sin studie var att kroppsviktens betydelse kommer bero på 

banans lutning. Detta menar även Bergh (1987) som sa att tyngre åkare kommer att ha fördel på 

plana partier, lätt sluttande uppförsbackar samt i nerförsbackar. En lättare kroppsvikt kommer 

däremot vara mer fördelaktigt i uppförsbackar. Därmed kommer den relativa fördelningen av 

uppförsbackar, nerförsbackar och plana partier på banan bestämma om en stor kroppsmassa är 

fördelaktigt eller ej. Därför menar Bergh (1987) att åkare med väldigt olika kroppskompositioner 

kommer kunna hävda sig framgångsrikt i den yttersta toppen. Med denna studies resultat, i 

kombination med de ovan nämnda, menar vi på att en motivering av ökad andel styrketräning kan 

ges utan att den eventuella ökade kroppsvikten ska verka prestationshämmande, då den istället 

blir gynnsam inom andra partier, exempelvis nerförsbackar.  

 

4.2 Effekter av styrketräning 

4.2.1 Neuronala adaptationer och hypertrofi  

En förklaring till att ökad styrka innebär bättre åktider och prestation på längdskidor menar 

Østerås, Helgerud och Hoff, (2002) är att det sker en förbättring i force-velocity relationship och 

power output. Två orsaker till en ökad muskelstyrka är neuronal adaptation och muskelhypertrofi 

till träningen. Detta sker i sekvens där neuronal adaptation utvecklas mest inledningsvis och 
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därefter sker muskelhypertrofi som en effekt av träningen (Østerås et al., 2002). Hoff et al., 

(2002) menade, som vi tidigare nämnt i introduktionen, att förbättringar i samband med 

styrketräning kan härledas till de neuronala adpatationerna som sker i muskeln och som i sin tur 

leder till en förbättrad arbetsekonomi. Kopplingen mellan muskel och nerv blir förbättrad och 

muskelns kapacitet blir effektivare. Framförallt förklaras detta i förbättringar av rate of force 

development vilket primärt är relaterat till den neuronala prestandan och sekundärt till 

muskelstorlek samt muskelfibertyp. Därmed kan det diskuteras att de starkare åkarna i vår studie 

har bättre kontakt mellan nerv och muskel, vilket förbättrar deras åkekonomi och kan vara en 

bidragande faktor till att vårt resultat pekar på en lägre FIS-punkt hos en starkare åkare.  

 

Trots att det finns flera studier, i linje med våra resultat talar för överkroppsstyrkans betydelse, så 

finns det en studie som menar att det inte är lika avgörande för prestationen. I en studie av 

Skattebo, Hallén, Rønnestad och Losnegard (2015) gjord på kvinnliga juniorskidåkare där tung 

styrketräning kompletterade den vanliga uthållighetsträningen visades en ökad maximal styrka 

men ingen förändring i prestation. I studien definierades prestation av average power output i ett 

maximalt stakningsergometertest i vilat och utvilat tillstånd. Däremot så hade de enbart sju 

deltagare som de studerade i interventionsgruppen efter att ha exkluderat två stycken samt lika 

många i kontrollgruppen. Mellan grupperna fanns även en åldersskillnad på ett år. Detta kan ha 

gjort att åldrande var en effekt till varför de ej såg någon signifikant skillnad mellan grupperna då 

kontrollgruppen var yngre än interventionsgruppen och på så vis ökade styrkan enbart genom 

åldrande. Ytterligare orsak till varför skillnad ej kunde påvisas i deras studie kan bero på att de 

hade till syfte att utföra tung styrketräning där de ville utveckla maxstyrkan. Sett till deras 

upplägg på interventionen fann vi att den träning de utfört var mer hypertrofi- samt 

uthållighetsinriktad. Dessutom så utförde även kontrollgruppen styrketräning som resulterade i att 

även de lyckades uppnå ökad maxstyrka. En förklaring till varför de genomfört mer 

hypertrofiinriktad träning istället för tung styrketräning är att alla forskningsdeltagare dessutom 

hade ökat omkretsen på överarmen. Genomför man maxstyrketräning så kommer inte det 

resultera i lika kraftig hypertrofi som ren hypertrofiinriktad träning (Thomeé, Augustsson, 

Wernblom, Augustsson, & Karlsson, 2008). Skattebo et al., (2015) menar ändå i sin diskussion 

att även om de inte kunde finna signifikans i denna studie så tror de att styrketräning under en 

längre period mest troligt skulle kunna ge positiva effekter på prestation.  
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4.2.2 Åkekonomi 

I tidigare forskning har det visats att åkekonomin förbättras av styrketräning. Bättre åkare 

använder längre rörelsecykler i de olika delteknikerna men samma frekvens som en sämre åkare, 

vilket kan ha en koppling till graden av styrka hos åkaren (Sandbakk, 2011). Arbete per 

rörelsecykel såg annorlunda ut mellan könen i en studie av Hegge et al., (2015). 

Rörelsehastigheten i varje rörelsecykel var högre hos männen än hos kvinnorna på högre 

intensiteter. De såg även att kvinnor, vilka oftast ej kom upp i liknande hastigheter som männen, 

nyttjade lägre deltekniker i en större omfattning vilka i sig är mindre influerade av överkroppens 

kapacitet och styrka. Som vi nämnde i introduktionen så menade Sandbakk (2011) att den 

maximala hastighetskapaciteten är avgörande för prestationen. Han kunde i sin studie se att de 

bästa längdskidåkarna gjorde färre byten mellan delteknikerna under ett lopp, exempelvis så 

behövde åkaren inte växla ner till delteknik två från delteknik nummer tre som är en högre växel 

och mer baserad på överkroppen. Han menade på att en bättre åkare var starkare i överkroppen 

och på så vis kunde gå på högre deltekniker som skapade högre hastigheter. Dessa fynd går i 

samma riktning som resultatet i denna studie, att en starkare åkare är snabbare.  

 

4.2.3 Teknik samt förändringar på grund av ökad styrka och neuromuskulär koordination 

Tekniken idag har förändrats inom längdskidåkningen. Bland annat så har armbågsleden vinklats 

utåt mer från kroppen inför stavisättningen jämfört med tidigare enligt Wirhed och Nilsson 

(2015). Detta resulterar i att såväl musklerna m.latissimus dorsi samt m.pectoralis major förlängs 

och kan därifrån producera mer kraft. Därför syns speciellt höga armar vid spurtuppgörelser där 

farten behöver vara hög. Ytterligare en egenskap som visat sig avgörande vid muskelarbete och 

förmåga att skapa kraft är stretch shortening cycle (SSC). SSC innebär att kraft och energi lagras 

i senor och bindväv vid inbromsning av en rörelse för att sedan vid vändning av rörelsen kunna 

nyttja den lagrade energin (Wirhed & Nilsson, 2015). För längdskidåkaren gäller detta 

exempelvis vid stavisättningen då åkaren först går upp i ett högt toppläge med överkroppen för 

att sedan direkt falla ner och stå emot kraften från staven med bröst-, axel- och bålmuskulaturen 

och vända denna kraft åt motsatt håll. Genom detta kan man utvinna upp till 30-40 % högre kraft 

än om man skulle starta från en statisk position. I första delen av stavtaget så sker en excentrisk 

laddning genom att armbågsvinkeln minskas. Detta kan liknas med rörelsen som genomförs vid 

starten i bänkpress då stången sänks mot bröstet. Denna rörelse ska i stavtaget sedan vändas till 

en extension i armbågsled och ytterligare flexion i bål och höft. Extensionen i armbågsled kan 

liknas vid den som sker i bänkpress. Störst kraft utvinns och skapas i den första delen i stavtaget 

när staven sätts i marken. (Wirhed & Nilsson, 2015) Då likartade rörelser och muskelrekrytering 
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sker i de tester som används i denna studie så kan det motivera till användning av dessa tester för 

prediktion av prestation trots att de kanske inte direkt associeras med längdskidåkning.  

 

 4.3 Könsskillnader 

Skillnaden i power i överkroppen mellan könen ökar när intensiteten ökar (Hegge et al., 2015). 

Män har också ett högre VO2peak, högre 1RM, relativt mer muskelmassa i överkroppen och 

utövar mer omfattande träning av överkroppsstyrka och uthållighetsträning (Hegge et al., 2015). 

Hegge et al., (2016) fann även de att männen har en större andel muskelmassa på överkroppen 

samt en skillnad i hur teknikerna utfördes vilket påverkar åkekonomin. Losnegard, Mikkelsen, 

Rønnestad, Hallen, Rud, & Raastad, (2011) menar att svagare individer, i deras studie kvinnor, 

tycks gynnas av tung styrketräning som tillägg till längdskidåkarens vanliga träning. Samtidigt 

som det diskuteras för att det finns en gräns för hur mycket styrka som behövs för optimal 

prestation inom längdskidåkningen. Beroende på hur stark individen är kan det således 

argumenteras för att redan starka åkare bör träna i syfte att bibehålla styrkan medan svagare kan 

dra nytta av ökad muskelstyrka (Losnegard et al., 2011).  

 

4.4 Metodologiskt perspektiv 

Prestation har i tidigare studier definierats med tester tillexempel på rullskidor på band (Lindinger 

et al., 2009; Sandbakk et al., 2016; Stöggl et al., 2010; Stöggl et al., 2006;) och stakningsmaskin 

(Hoff et al., 2002; Hoff et al., 1999; Losnegard et al., 2011), eller refererats, som denna studie, till 

FIS-punkter (Carlsson et al., 2012; Carlsson et al., 2013; Carlsson et al., 2014b; Hegge et al., 

2015; Hegge et al., 2016; Sandbakk et al., 2011; Sandbakk, 2011). Huruvida FIS-punkter är 

lämpligt som definition av prestation på längdskidor går att diskutera. I och med att FIS-

punkterna bestäms av åkarens fem bästa tävlingarna de senaste 12 månaderna kan vi inte säga att 

alla testade åkare har genomfört samma lopp och därmed testats på samma sätt. Några av 

testdeltagarna var också förstaårsjuniorer och som nyregistrerad i FIS startar åkaren på en låg 

ranking. Det krävs således några tävlingar för att åkaren ska få mer rättvisa FIS-punkter som 

avspeglar åkarens kapacitet. Därmed kommer en förstaårsjunior till en början ha sämre punkter 

än en äldre åkare enbart på grund av sin ålder fast den yngre åkaren kanske egentligen är bättre. 

Detta kan vara en av anledningarna till att vår data inte var normalfördelad. Till vidare studier 

kanske det bör undersökas ifall tävlingarna bör väljas ut och med hjälp av FIS-ekvationen räkna 

ut en egen ranking-punkt som används i studien som definition på prestation. Därför bör FIS-

punkter som referens till prestation tas i beaktning i framtida studier. Dock har den näst sista FIS-

listan används i denna studie för att ta hänsyn till förstaårsjuniorerna.  
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I vår studie användes testdeltagarnas vikt som referenspunkt till den belastning som bestämdes 

vid styrketesterna. Problemet med kroppsvikt som referenspunkt är att vissa åkare inte testas 

rättvist i förhållande till hur starka de faktiskt är. För några deltagare innebar den här 

procentsatsen att belastningen överskred deras 1RM. Detta skulle också kunna förklara varför 

styrkevariablerna inte var normalfördelade. Utifrån de studier vi tagit del av har 1RM varit 

utgångspunkten vid beräkning av belastning vid testtillfället. För att dessa tester ska kunna 

användas i träningsstyrning på ett enklare sätt så vore det mer fördelaktigt att testa ut åkarens 

1RM. Detta för att kunna träna inom rätt spektra sett till belastning i förhållande till träningssyftet 

(hypertrofi, maxstyrka eller power). Sett ur ett praktiskt perspektiv kanske en procentsats utifrån 

kroppsvikt, som vi gjort i denna studie, är enklare att genomföra dock är ett tests syfte att ligga 

till grund för träningsstyrning och därför anser vi att 1RM är mer fördelaktigt.  

 

Testerna ägde rum under ett träningsläger på sommaren vilket ofta är en period med hög volym 

av träning för skidåkarna. Ingen hänsyn togs till hur återhämtade eller vilken typ av träning 

deltagarna hade genomfört dagarna innan testerna. Standardiseringen kring uppvärmningen kan 

också kritiseras då vissa åkare värmde upp med 10 minuters löpning medan andra sprang ända 

upp mot 40 minuter. I detta fall var även männen och kvinnorna uppdelade på förmiddag 

respektive eftermiddag. För att minska felkällorna hade det varit mer idealiskt att testa alla vid 

samma tidpunkt samt att grupperna skulle randomiserats. Nu genomförde alla först bänkdrag och 

därefter bänkpress vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

4.5 Nu och framtida utmaningar 

Sveriges olympiska kommitté har en riktlinje som Svenska skidförbundet arbetar efter som menar 

på att Golden 4 (chins, dips, brutalbänk och raka benlyft) är det som ska testas (Ojala, 2008). De 

kriterier kring riktlinjerna som tränare utgår från idag ute på Sveriges längdskidgymnasier är 

Röda tråden (Svenska skidförbundet, 2005). När Röda tråden skrevs såg inte idrotten ut på 

samma sätt som idag utan bestod mer utav individuella starter. Ser man till validiteten på testerna 

finns en del frågetecken och outforskade områden. Även om Golden 3 aktiverar för 

längdskidåkning relevanta muskelgrupper (m.latissimus dorsi, m.triceps brachii, bukmuskalturen 

samt m.iliopsoas) så är frågan stor hur relevanta de är för prestationen ute i skidspåret. Även sett 

till reliabilitet så är den svår att fastställa då det kan skilja mycket mellan olika testledare samt de 

olika platserna som testerna utförs på. Det kan därför vara svårt att upprepa tester med stor 

reproducerbarhet. (Ojala, 2008)  
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Vidare menar Losnegard et al., (2011) att tränare bör vara försiktiga när tolkning av förbättringar 

av specifika träningsmodeller översätts till faktisk sportspecifik prestation även om träningen 

inkluderat stora likartade rörelser som idrotten. Genom antal repetitioner i bänkpress samt 

bänkdrag så kan man som tränare i enlighet med denna studies resultat förutspå prestation. 

Fördelen med dessa styrkeövningar är att de kan regleras utifrån kroppsvikt vilket i jämförelse 

med chins ej är lika anpassat för att kunna individanpassa belastningen. För idrottare så går 

mycket ansträngning och tid åt till att genomföra dyra fysiologiska tester. Dessa genomförs i 

laboratorier för övervakning av fysiologisk status samt som underlag för träningsstyrning. 

Testresultat används för att optimera träningen och ger ofta mycket värdefull information. 

Därmed är det av största vikt att väl validerade tester används. (Carlsson, Carlsson, 

Hammarström, Rønnestad, Malm & Tonkonogi, 2015)  

 

Längdskidåkningen har förändrats så i den grad att stakning har blivit det nya och sker till och 

med ibland på skidor helt utan fästvalla. Nagle (2015) menar därmed på att skadebilden inom 

längdskidåkning kommer förändras. Framförallt ländryggssmärta är vanligt då stakning innebär 

en hög belastning på lumbalkotorna samtidigt som det sker ett högt antal repetitioner av 

bålflexion. Att genomföra rätt typ av träning blir därmed av största vikt för att även minimera 

skaderisken.  

 

4.6 Praktiska tillämpningar 

      För tränare finns det därför belägg att öka andelen styrketräning till det befintliga 

träningsupplägget hos de aktiva utifrån vårt resultat. Speciellt kvinnor har vi sett utifrån de 

studier vi läst att de överlag är betydligt svagare än männen och även väljer att gå på lägre 

deltekniker. Dessa deltekniker kan inte skapa lika höga hastigheter samt är mindre involverade av 

överkroppen. De styrkeövningar som använts i denna studie är dessutom tänkta att vara 

anpassade för att tränare eller aktiva på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna genomföra dessa 

samtidigt som de får ett resultat med hög relevans till prestation på längdskidor. Resultaten i 

denna studie går dessutom i linje med tidigare studiers resultat att överkroppsstyrkan visat sig 

vara en faktor avgörande för prestation (Alsobrook & Heil, 2009; Carlsson et al., 2014a; Hegge et 

al., 2016; Helgerud et al., 2001; Nagle, 2015; Stöggl et al., 2006; Stöggl et al., 2010). Att som 

längdskidåkare fokusera på utveckling av överkroppsstyrkan kommer därför inverka gynnsamt på 

prestationen. 
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5. Slutsats 

Utifrån denna studies resultat, att överkroppens styrka i övningarna bänkpress samt bänkdrag har 

ett positivt samband med prestation inom längdskidåkning gör att det finns belägg för en ökad 

andel styrketräning i de aktivas befintliga träningsupplägg. Testerna kan även användas som 

vägledning i träningsstyrningen under försäsongen. Utifrån vår studie som visade på signifikanta 

samband så kan vi däremot inte utesluta dagens befintliga tester (Golden 3 och Golden 4) som 

även de eventuellt kan ha samband med prestation. Därför krävs framtida studier för att se om 

våra tester har större samband än de som genomförs idag. Detta kan i sin tur vara en motivering 

till framtida revidering av testbatteriet inom svensk längdåkning. 
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