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Alpin skidåkning har funnits
med på det olympiska tävlings -
programmet sedan vinterspe-

len i Garmisch-Partenkirchen 1936.
Bättre teknik, snö- och barmarksträ-
ning, utrustning och snöpreparering
har på olika sätt bidragit till aktivas
höga prestationsnivå. Tävlingsdiscipli-
nerna innefattar slalom (Eng.: slalom,
SL) och storslalom (GS, från Giant Sla-
lom) och fartgrenarna Super-G (SG)
och störtlopp (DH, från Downhill), var
och en med sina specifika regler avseen-
de portplacering (och därmed svängra-
die), terräng, hastighet och banlängd. 

Innan vinter-OS i Nagano 1998 an-
vändes skidor med en radie >30 m.
Under flera år ansågs korta svängar runt
portarna och rak skidåkning mellan
dem med en klassisk ”upp-och-ner”
kroppsrörelse som optimalt för effektiv
slalom och storslalom. På 1980-talet
började skidåkare sträva efter att åka
mer ”rena” svängar (numera kända som
carving-svängar). Vid analys av Alberto
Tomba (dominerande slalom åkare
under slutet av 1980- och 1990-talet)
noterade tränare att han verkade place-
ra mer tryck på skidans bakdel efter fall-
linjen. Detta möjliggjorde en "carv-

ing"-sväng, det vill säga att skidans kant
skär ned i snön så att skidorna böjer sig
i en ”båge” under svängen. Att förflytta
trycket från framfoten i början av
svängen mot hälen i slutet av en sväng
används fortfarande inom alpin skidåk-
ning. Sedan introduktionen av carv-
ingskidor på 90-talet har skid- och
svängtekniker utvecklats ytterligare,
speciellt i slalom och storslalom. 

Utvecklingen av skidteknik och ut-
rustning har bidragit till att alpin skid -
åkning blivit mer komplex med an-
vändning av olika tekniker för anpass-
ning till förändringar avseende terräng,
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lutning, portarnas position och snöför-
hållanden. Detta kräver en mer detalje-
rad analys än vad som tidigare använts
(sluttid och 1–2 mellantider). En mer
omfattande analys är samtidigt en ut-
maning då flera av de kinematiska och
kinetiska faktorerna påverkar presta-
tionen direkt eller indirekt, inklusive
åklinje och/eller masscentrum (CoM),
svängradie och hastighet, reaktions -
krafter från underlaget, luftmotstånd
och friktionskrafter samt energiförlust
(det vill säga hur effektivt en åkare an-
vänder mekanisk energi längs banans
olika delar). 

Kinematisk analys 

av prestation

I slalom är hastigheten 40–60 km/h
medan medel- respektive topphastig-
het (x/y) i storslalom, Super-G och
störtlopp är 64/88, 86/115 respektive
92/135 km/h. Motsvarande tävlingsti-
der är cirka 2 x 50–60 sekunder, 2 x
70–90 sekunder och 80 sekunder och
120 sekunder. Kombinationstävlingen
involverar 40–45 sekunder (S) och 80–
120 s (GS) och parallellslalom 4 x 20
sekunder. Skillnader i måltid kan ib-
land var betydligt mindre än skillnader
i olika sektioner längs banan. Alpina

elitåkare försöker åka fort genom att 1)
förlora så lite tid som möjligt på sina
svagaste sektioner av banan samtidigt
som de vinner så mycket som möjligt
på sina starka sektioner eller 2) prestera
nära bästa tiden (i relation till andra
tävlande) på samtliga sektioner av
banan. 

Modern mätteknik möjliggör mer
detaljerad analys om var en aktiv förlo-
rar respektive vinner tid under ett åk.
En aktiv kan förlora så mycket som 0,4
sekunder i de första portarna och om
hastighet förloras på flackare partier tar
det (i bästa fall) flera portar innan
han/hon når högre hastigheter (bättre
sektionstider) igen. På ett liknande sätt
kan tiden variera avsevärt mellan olika
portkombinationer, exempelvis innan/
efter en ”hårnål-sväng” i slalom. I
tillägg – att utvärdera prestation enbart
utifrån tid även på korta avsnitt av
banan – innebär en del begränsningar.
Tiden i en specifik sektion av banan på-
verkas av skidåkarens ingångshastig-
het, position och orientering i början
av denna. Även om position och ori-
entering i slutet av en sektion/port (i
förhållande till efterföljande port) lik-
som utgångshastighet har liten påver-
kan på den denna sektionstid, kan de
ha betydande påverkan på efterföljan-
de sektionstid. Följaktligen, för att ut-
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Ju högre hastighet och kortare svängradie, desto större blir underlagets reaktionskraft. (Foto. Erik Segerström)
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värdera prestation i alpin skidåkning
krävs kompletterande biomekaniska
indikatorer.

I allmänhet är bibehållande av en
hög hastighet med kort åklinje snab-
bast men detta är inte alltid möjligt och
påverkas även av faktorer som teknik,
fysik, varierande lutning och taktik.
Snabbare och jämnare svängar
startar/inleds vanligtvis tidigare. De
avslutas dessutom närmare porten och
är längre. Sådana svängar tillåter i all-
mänhet en högre acceleration efter att
porten passerats och en rakare efterföl-
jande skidåkning med snabbare ingång
till efterföljande sväng. I synnerhet är
momentan hastighet av större betydel-
se än val av åklinje och/eller svängradie
(sträcka), det vill säga högre hastighet
med mindre momentan energiförlust
är ofta mer fördelaktig än en kortare
åklinje. 

Kinetisk analys av prestation

Skillnaderna i skidans bredd, från topp
till ände, kallas skärning. Under belast-
ning pressas stålkanten längs skärning-
en ner i snön och skär en båge i den.
Bågen motsvarar svängens radie och är

beroende av hur mycket skidan är
vinklad (ju mer skidan vinklas upp mot
snön, desto kortare blir radien på
svängens båge). Svängradien i kombi-
nation med hastigheten (centripetal-
kraften) är det som till största del bi-
drar till storleken på underlagets reak-
tionskraft. Det vill säga ju högre hastig-
het och kortare svängradie, desto större
blir underlagets reaktionskraft.

I slalom kan reaktionskrafter från
underlaget, ett vanligt mått på den
yttre belastningen på skidåkaren och
utrustningen, uppgå till fyra till fem
gånger kroppsvikten, med lägre reak-
tionskrafter i samband med storslalom,
super-G och störtlopp, i den ordnings-
följden. Under en sväng är reaktions -
krafterna från underlaget betydligt
högre i samband med själva styrfasen
än i den efterföljande viktöverflytt-
ningsfasen (där dessa till och med kan
vara noll om skidåkaren förlorar mark-
kontakt). Reaktionskraftsmönstret i
samband med en sväng är relativt likar-
tat oavsett prestationsnivå även om de
högsta reaktionskrafterna sammanfal-
ler med störst energiförlust/sämre pre-
station. Detta överensstämmer med

iakttagelsen att den kortaste åklinjen
inte alltid är snabbast - kan till och med
vara långsammare - särskilt vid svängar
med kort radie. Dessutom är slalom-
tekniker som involverar mindre av
”noll reaktionskraft” och lägre ”maxi-
mal reaktionskraft” mer effektiva och
snabbare. Uppenbart verkar tidpunk-
ten avseende när peak sker i reaktions -
kraft ha en stor påverkan på prestation.

Vindmotstånd och friktion mellan
skida och snö är de enda mekaniska
krafterna som har en negativ effekt på
prestation. Luftmotståndet reduceras
med att minimera frontalarean samt
maximera luftflödet runt kroppen med
en aerodynamisk position och kan däri-
genom öka hastigheten. I störtlopp för-
klarar luftmotståndet upp mot 50 pro-
cent av skillnaderna i tävlingstid mellan
långsamma och snabba åkare medan
det i storslalom motsvarar cirka 15 pro-
cent av den totala energiförlusten per
sväng och anses därför ha mindre bety-
delse för prestation i denna disciplin.
Luftmotstånd har en större betydelse
vid de högre hastigheterna i fartgrenar-
na. Jämfört med luftmotståndet så ökar
betydelsen av friktionen mellan skida
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En enskild biomekanisk parameter kan sällan förklara varför en skidåkare åker en bana snabbare än en annan.
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och snö vid lägre hastigheter, särskilt i
samband med sväng, och har störst på-
verkan på den mekaniska energin i sla-
lom och storslalom. Även i fartdiscipli-
nerna med dess höga hastigheter foku-
serar skidåkarna mer på att genomföra
svängarna ”mjukt och smidigt” än att
minimera sin frontalarea och därmed
minska luftmotståndet.

I slalom och storslalom, särskilt i
brantare partier av en bana, kommer en
minimering av energiförlust genom att
åka ”rundare” inte nödvändigtvis leda
till snabbare åktid. Under en sla-
lomsväng försvinner mest energi under
själva kantningsfasen i närheten av
porten och i svängar med kort radie
(<15 m) medan minst energi försvin-
ner när åkaren förflyttar sin vikt innan
svängen påbörjas (det vill säga när
han/hon åker mer rakt). I svängar med
kort radie är skillnad i mekanisk ener-
giförlust direkt relaterad till svängradie
vilket indikerar att åkning med kortast
radie inte är optimalt. Det spelar i
tillägg stor roll under vilken del av
svängen ökningen och minskningen av

kantvinkeln sker. Under en sväng kan
en skidåkare lättare optimera sin an-
vändning av kinetisk energi med en
skärande sväng jämfört med om
han/hon nyttjar ”gammaldags” teknik
genom avlastning och sladd. 

Sammanfattningsvis kan sällan en
enskild biomekanisk parameter förkla-
ra varför en specifik skidåkare åker en
bana fortare än en annan. Olika kine-
matiska parametrar reflekterar mer re-
sultatet av prestation (utan hänsyn till
orsak) medan kinetiska parametrar
mer reflekterar bakomliggande orsa-
ker. 

Utrustning och analys av 

asymmetrier relaterade 

till prestation och skador 

Optimering av olika biomekaniska pa-
rametrar med syfte att åka fortare kan
även öka risken för skador. I syfte att
förbättra säkerheten har därför Inter-
nationella Skidförbundet (FIS) bland
annat reglerat skidans längd och bredd,
dess svängradie och avståndet mellan
fot (pjäxa) och underlag. En annan

aspekt av intresse är teknikarbetet med
att optimera åkarnas symmetri i ge-
nomförandet av vänster- och höger-
sväng. Av de parametrar som diskute-
rats ovan är de kinematiska paramet-
rarna relativt lika mellan elitåkares
vänster- och högersväng medan det fö-
religger individuella skillnader, ibland
betydande, avseende de kinetiska. 

Exempelvis var i en av våra senaste
studier på elitåkare skillnaderna i reak-
tionskrafter mellan vänster och höger-
sväng ca 8–15 procent, vilket var signi-
fikant högre än asymmetri som vi ob-
serverade avseende styrka, power och
olika viktbärande tester i laboratoriet
(2–6 procent). I tillägg fann vi ett sam-
band mellan asymmetri avseende åkar-
nas reaktionskrafter mellan vänster-
och högersväng och deras slalompre-
station. Så arbetet med att få bättre la-
teral symmetri kan med fördel synkro-
niseras mellan fysträning och den spe-
cifika skidträningen på snö, med mer
detaljerade biomekaniska analyser för
att förbättra prestation och eventuellt
förebygga skador.

u
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Avslutningsvis

Kunskapen om alpin biomekanik har
ökat avsevärt under de senaste decenni-
erna och modern teknologi används
idag i större utsträckning av både id-
rottsforskare och coacher. Detta har
möjliggjort mer specifik analys av en
skidåkares individuella styrkor och
svagheter avseende teknik, fysträning
och taktik. Vi är övertygade om att ut-
vecklingen kommer att fortsätta med
nya innovativa idéer i denna spännan-
de, men komplexa, idrott. Detta kom-
mer att ha en positiv påverkan på såväl
prestation som ge ökade möjligheter
till prevention av och återgång efter
skador för elit och motionär.
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