
5000 m skierg och Vasaloppet 
 

Den här rapporten sammanställer en enkät som sökt svar på frågan om det föreligger ett samband mellan tid 
på 5000 m skierg och placering på Vasaloppet. Skidåkare har fått besvara frågan vad de haft för bästa placering 
på Vasaloppet under de två senaste åren samt vilken deras bästa tid på 5000 m skierg är under samma period. 
Åkarna har också fått rapportera deras vikt samt ifall de har kört på en Skierg av äldre modell pm3/4 eller den 
nyare pm5. Totalt har 226 unika rapporter kommit in. Av dessa saknar 15 resultat från Vasaloppet, några har 
angett tid istället för placering, ett par endast led, och någon enstaka saknar vikt. Totalt finns ändå >200 unika 
och kompletta rapporter. Av hela urvalet, även dem utan Vasaloppsresultat, har 123 kört på pm3/pm4 och 113 
på pm5. Alltså har 15 st rapporterat resultat från både pm5 och pm3/pm4. Medelplaceringen för inkomna 
rapporter är 1974. Det finns åkare i alla led, men en klar majoritet står i led0-led4.   

 

Förberedande dataanalys 
Eftersom tid på skierg är väldigt ickelinjärt och saknar fysikalisk grund då den framräknas från ett motstånd 
framtaget för roddbåtar kommer vi i första hand jämföra effekt. Tiden kan i excel omräknas till effekt med 
ekvationen 

P=(2,8/tid)^(1/3)*5000/86400                                                    ekvation 1 

där tid är 5000 m tiden uttryckt i formatet mm:ss. 

Från de rapporter som innehåller resultat för både pm3/pm4 och pm5 kan den genomsnittliga skillnaden 
mellan de två modellerna beräknas till knappa 14 watt. Eftersom ett urval på 15 st är för litet för att statistiskt 
säkerställa denna skillnad har vi också beräknat genomsnittseffekten för dem som kört på pm3/pm4 respektive 
pm5. Resultatet blev då något förvånande att medeleffekten för dem som kört på Pm3/pm4 är 223,4 watt 
medan den är 226,1 watt för dem som kört på pm5, alltså en skillnad på endast 2,7 watt. Att de två metoderna 
ger så olika resultat är vid första anblick förvånande. Statistiskt sett bör den andra metoden ge en bättre 
skattning eftersom det statistiska underlaget är väsentligt större. Dock har denna metod svagheten att 
resultatet till stor del beräknas på data från olika individer. Risken är stor att det föreligger en systematisk 
skillnad mellan de två grupperna.  Det är inte otänkbart att de som framförallt kör på de äldre maskinerna 
pm3/pm4 är en mer genomtränad grupp och därmed också bättre skidåkare. För att undersöka detta 
beräknades också genomsnittsvärdet på Vasaloppsplaceringen för de två grupperna. Mycket riktigt visade det 
sig då att pm3/pm4 gruppen har en snittplacering på 1749 medan pm5 gruppens snittplacering är 2354. Denna 
skillnad kan mycket väl förklara de 11 watt som diffar mellan de två metoderna.  För den fortsatta analysen 
kommer skillnaden mellan de två maskinerna antas vara 14 watt, vilket kommer adderas till resultatet från 
pm3/pm4 så att all data kan hanteras i en grupp. 

Nästa fråga att utreda innan vi fortsätter är att avgöra sambandet mellan skiergprestation och vikt. Detta 
behöver utredas för att avgöra om watt/kg är ett relevant nyckeltal. Figur 1 visar all data mot vikt tillsammans 
med trendlinjer med lutningen 1. Man ser en tydlig tendens att tyngre åkare presterar bättre på skierg. 
Spridningen i data är dock stor och vi kan inte säkert utesluta att det inte går att anpassa datan till trendlinjer 
oberoende av vikt. För att säkerställa trenden delas all data in i två grupper. En lätt grupp som väger mindre än 
genomsnittsvikten (78,5 kg) och en tung grupp som väger mer än genomsnittsgruppen. Sambandet blir då 
slående: Genomsnittseffekten för den lättare gruppen är 224 watt medan snittet i den tunga gruppen är 237 
watt. Den tyngre gruppen drar alltså i snitt 13 watt högre effekt på skierg. Samtidigt är medelvikten för den 
tyngre gruppen 84,4 kg mot 72,7 kg för den lättare gruppen vilket innebär att det skiljer 1.1 watt/kg mellan de 
två grupperna. Då återstår att undersöka om det föreligger en skillnad i prestation på Vasaloppet mellan de två 
grupperna. Svaret är –Ja; genomsnittsplaceringen i den lättare gruppen är 1665 medan den tyngre gruppen har 
en genomsnittsplacering på 2300. Skillnaden i placering mellan de två grupperna är alltså 645 placeringar, med 
andra ord kan vi tryggt säga att vikten påverkar mer än 1.1 watt/kg, kanske till och med 3 watt/kg som bör vara 
fallet om nyckeltalet ska vara watt/kg.  



 

Figur 1. Effekt på skierg som funktion av vikt  

 

 Samband mellan kapacitet på skierg och placering på Vasaloppet 
Efter att ha utrett skillnaden mellan pm3/pm4 samt viktens påverkan på skiergprestationen är vi nu 
mogna att titta på huvudfrågan. Finns det ett samband mellan tid på 5000 m skierg och 
Vasaloppsprestation. Att det finns ett samband ser man redan genom att jämföra Vasaloppsplacering 
mot tid på 5000 m skierg, se Figur 2.  

 
(a)                                                                          (b) 

Figur 2 Samband mellan tid på 5000 meter skierg och placering på Vasaloppet. (a) linjär skala. (b) Logaritmisk skala. 
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För att bestämma hur sambandet ser ut omvandlar vi tid till effekt i enlighet med ekvation 1 och 
normaliserar mot vikt. Figur 3 visar placering på Vasaloppet jämfört med nyckeltalet ”watt/kg” på 
5000 m skierg. Som synes är det naturligtvis spridning i datan, men trenden är tydlig. Den insamlade 
datan går att anpassa mot ett exponentiellt samband. Den förväntade placeringen (P) på Vasaloppet 
kan skrivas 

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃0𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑘𝑘                                                                        Ekvation 2 

där x är ”watt/kg” på 5000 m skierg medan P0 och k är anpassningskonstanter. I Figur 3 visas tre 
trendlinjer framtagna med ekvation 2. En medeltrend som går ungefär genom medianen på den 
insamlade datan, en nedre trend som representerar åkare med mycket god åkekonomi och en övre 
trend som representerar åkare med mindre god åkekonomi. Figur 3 visar också gula markörer vilka 
anger medel för varje startgrupp. Här ser man att åkekonomin generellt blir bättre i de lägre 
startgrupperna. Denna trend är tydlig från led 3 och framåt. Utöver de 10 startgrupperna finns en 
extra punkt för de tre åkare som placerat sig topp 50, dessa har god åkekonomi jämfört med övriga. 
Slutligen finns tre fyrkantiga punkter med kryss. Den gula representerar medelpunkten för all 
insamlad data. Medelplaceringen är 1974 och medeleffekten 2.93 watt/kg. Den gröna respektive 
röda fyrkanten representerar den lätta respektive tunga gruppen som användes för att säkerställa att 
det föreligger en signifikant skillnad i skiergprestation mellan tunga och lätta åkare. Vi har tidigare 
sett att det skiljer 1.1 watt/kg mellan de två grupperna.   

 

Figur 3: Placering på Vasaloppet som funktion av watt/kg på 5000 m skierg 

 

Efter att ha tagit fram sambandet mellan watt/kg och Vasaloppsplacering kan vi åter titta på 
skillnaden mellan pm3/pm4 och pm5 grupperna. De 605 platserna som skiljer mellan de två 
grupperna motsvarar enligt medeltrenden, 0,14 watt/kg eller om man så vill 11.3 watt efter 
multiplikation med medelvikten. Om vi adderar 2.7 watt som skiljde mellan de två grupperna, får vi 
precis 14 watt, alltså samma resultat som från den direkta jämförelsen mellan de som kört på båda 
maskinerna. Vi kan således nu med ganska god säkerhet säga att skillnaden mellan de två modellerna 
i genomsnitt är 14 watt. Omräknat till tid svarar en skillnad på 14 watt mot ca 25 sekunder per 5000 
m runt 230 watt som är genomsnittet för all inrapporterad data. Utöver detta kan maskin-maskin 
variationer naturligtvis förekomma. Skillnaden mellan fristående och väggmonterad modell har inte 
heller beaktats. Tabell 1, framräknad med ekvation 1, kan användas för att översätta från effekt till 
tid på 5000 m. 
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Tabell 1: Lathund för omvandling mellan effekt och tid på 5000 m skierg 

watt tid watt tid watt tid watt tid watt tid watt tid watt tid 
100 25:18 150 22:06 200 20:05 250 18:39 300 17:33 350 16:40 400 15:56 
105 24:54 155 21:52 205 19:55 255 18:31 305 17:27 355 16:35 405 15:53 
110 24:31 160 21:38 210 19:46 260 18:24 310 17:21 360 16:31 410 15:49 
115 24:09 165 21:25 215 19:36 265 18:17 315 17:16 365 16:26 415 15:45 
120 23:49 170 21:12 220 19:27 270 18:10 320 17:10 370 16:22 420 15:41 
125 23:29 175 21:00 225 19:19 275 18:04 325 17:05 375 16:17 425 15:37 
130 23:11 180 20:48 230 19:10 280 17:57 330 17:00 380 16:13 430 15:34 
135 22:54 185 20:37 235 19:02 285 17:51 335 16:55 385 16:09 435 15:30 
140 22:37 190 20:26 240 18:54 290 17:45 340 16:50 390 16:05 440 15:27 
145 22:21 195 20:15 245 18:46 295 17:39 345 16:45 395 16:00 445 15:23 

 

I Figur 3 ser vi att punkterna för den lätta och tunga gruppen tillsammans med medelpunkten ligger 
på en linje vars lutning är signifikant flackare än trendlinjen anpassad med ekvation 2 vilket är ett 
tecken på att ”watt/kg” eventuellt inte är det bästa nyckeltalet. För att utreda detta plottar vi därför i 
Figur 4 Vasaloppsplacering mot watt/kg^n, där parametern n får variera mellan ”0”, dvs att jämföra 
placeringen mot effekten rakt av till ”2”, det vill säga kvadraten av effekten. Likt i Figur 3 är datan 
anpassad mot trendlinjer i enlighet med Ekvation 2. Till skillnad från i Figur 3 används i Figur 4 en 
bruten trendlinje som bättre stämmer överens med medelvärdena i varje startgrupp. 
Begränsningslinjerna är också brutna. I synnerhet har det betydelse för att möta ett relativt stort 
antal åkare i led 3-4 som annars skulle hamna utanför denna. Om man jämför graferna i Figur 4 ser 
man att den brutna trendlinjen, oavsett viktfaktor anpassar de gula medelvärdena per startgrupp 
relativt väl. Detta beror naturligtvis på att åkarna i medeltal har ungefär samma vikt. Om man 
beaktar spridningen i data kan vi direkt säga att watt/kg ger bättre korrelation än att jämföra mot 
effekten rakt av. Sett till spridningen i data ser det ut som att den bästa korrelationen fås för n 
någonstans i spannet 0.5-0.67, en slutsats som förstärks genom att åter studera den lätta respektive 
tunga gruppen, För n=0.67 ligger de tre punkterna approximativt på den övre delen av den brutna 
trendlinjen. För n=0.5 följer punkterna approximativt lutningen på den nedre av den brutna 
medeltrenden. Detta är mycket intressant eftersom syreupptagning  normaliserat mot vikt2/3  tidigare 
har föreslagits som nyckeltal för skidåkning1. Att viktens inverkan ändras beroende på placering är 
inte heller orimligt eftersom den rent mekaniskt kan förväntas ha mindre inverkan vid högre farter då 
luftmotståndets inverkan ökar. Vid lägre farter dominerar friktionsmotstånd mellan skida och snö, 
vilket är direkt proportionellt mot vikten.  

 

  

                                                             
1 http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/03/Svensk-idrottsforskning-nr1-2004.pdf 



 
(a) n=0         (b) n=0,25 

 

       (c) n=0,5        (d) n=0,67 

 

      (e) n=1          (f) n=2 

 

Figur 4 Vasaloppsplacering mot effekt på skierg normaliserad mot olika viktfaktorer. 

Vår bedömning är att watt/kg2/3 är den viktskalning som bäst följer Vasaloppsplaceringen. Watt/kg 
har dock fördelen att det är lättare att räkna ut samt att det genom verkningsgraden direkt kan 
relateras till konditionstalet ml O2/kg min. Nedan i Tabell 2 sammanfattas de nyckeltal som enligt 
trendlinjerna i Figur 4 krävs för att kvala in i respektive startgrupp. Tabellen anger också medelvärden 
för respektive startgrupp samt extrapolerat krav för seger enligt de tre trendlinjerna. Slutligen genom 
att anta en verkningsgrad av 18%  samt 95% nyttjandegrad vid 5000 m test kan vi estimera de 
konditionstal som krävs för respektive placering2. De tre kolumnerna kan tolkas så att den nedre 
trenden gäller för en åkare med mycket god åkekonomi, den övre för en åkare med mindre god 
åkekonomi och medeltrenden för en åkare med åkekonomi som följer medelvärdet i respektive 
startgrupp.  

                                                             
2 Genomsnittlig verkningsgrad skattad enligt statistik från Aktivitus, 
https://erikwickstrom.files.wordpress.com/2014/10/skierg-test-9-okt-2014-rc3b6relseekonomi-
skiergeko_ew_1410091.jpg  
 

https://erikwickstrom.files.wordpress.com/2014/10/skierg-test-9-okt-2014-rc3b6relseekonomi-skiergeko_ew_1410091.jpg
https://erikwickstrom.files.wordpress.com/2014/10/skierg-test-9-okt-2014-rc3b6relseekonomi-skiergeko_ew_1410091.jpg


Eftersom många föredrar att jämföra tid på skierg istället för effekt presenterar Tabell 3 nyckeltalen 
från Tabell 2 översatta till tid för fixa vikter i steg av 10 kg, linjär interpolation fungerar skapligt om 
man vill ta fram tiden för en vikt mellan angivna värden.  

Tabell 2: Vasaloppsplacering relaterad till nyckeltal watt/kg respektive watt/kg2/3. Tabellen anger dels medel för 
respektive startgrupp men också de tre trendlinjerna från Figur 4, extrapolerat krav för seger ingår också i figuren samt 

effekten omräknad till konditionstal ml O2/kg min 

# Vikt watt/kg watt/kg2/3 ml O2/kg min 
    avg low med high avg low med high avg low med high 

1 74,0 0,00 4,7 4,99 5,3 0,0 19,4 20,7 21,8  78,7 83,8 88,3 
50 74,0 3,99 3,5 3,94 4,4 16,5 14,5 16,3 18,2 67,0 58,9 66,2 73,9 

150 77,3 3,74 3,1 3,60 4,1 15,7 13,0 15,1 17,2 62,8 52,0 60,4 68,8 
500 77,4 3,39 2,7 3,28 3,8 14,2 11,1 13,8 16,1 56,9 44,6 55,0 64,4 

1000 77,8 3,16 2,4 3,09 3,7 13,3 10,1 13,0 15,5 53,1 40,2 51,8 61,8 
2000 77,4 2,97 2,1 2,85 3,5 12,5 9,0 12,0 14,9 49,8 36,0 47,9 59,4 
3200 77,7 2,72 2,0 2,63 3,3 11,4 8,3 11,0 13,8 45,6 33,1 44,1 55,1 
4400 80,9 2,52 1,8 2,44 3,0 10,7 7,8 10,4 12,9 42,3 30,7 41,0 50,8 
5600 79,4 2,57 1,8 2,34 2,9 10,9 7,4 9,9 12,2 43,2 29,4 39,3 48,3 
6800 80,6 2,27 1,7 2,24 2,7 9,7 7,1 9,5 11,6 38,1 28,1 37,6 45,9 
8400 86,9 2,39 1,6 2,09 2,5 10,4 6,8 9,1 11,0 40,0 26,2 35,1 42,5 

10000 78,0 1,98 1,6 2,08 2,5 8,3 6,5 8,8 10,5 33,2 26,1 34,9 42,0 
 

Tabell 3: Samband mellan placering på Vasaloppet och tid på 5000 m skierg normaliserad enligt watt/kg2/3 

vikt 60 60 60 70 70 70 80 80 80 90 90 90 100 100 100 
# low med High low med high low med High low med high low med high 
1 17:53 17:09 16:33 17:17 16:34 15:59 16:46 16:05 15:31 16:20 15:40 15:07 15:57 15:18 14:46 

50 19:35 18:33 17:44 18:55 17:56 17:08 18:22 17:24 16:38 17:53 16:57 16:12 17:28 16:33 15:50 
150 20:11 19:03 18:09 19:30 18:24 17:32 18:56 17:51 17:01 18:26 17:24 16:34 18:01 16:59 16:11 
500 20:57 19:38 18:38 20:15 18:59 18:00 19:39 18:25 17:28 19:08 17:56 17:01 18:42 17:31 16:37 

1000 21:27 20:01 18:56 20:43 19:21 18:18 20:07 18:47 17:46 19:36 18:17 17:18 19:08 17:52 16:54 
2000 22:00 20:26 19:16 21:15 19:45 18:37 20:38 19:10 18:04 20:06 18:40 17:36 19:38 18:14 17:11 
3200 22:44 20:59 19:47 21:58 20:17 19:07 21:19 19:41 18:33 20:46 19:10 18:04 20:17 18:44 17:39 
4400 23:19 21:24 20:06 22:31 20:41 19:25 21:52 20:04 18:51 21:18 19:33 18:22 20:48 19:06 17:56 
5600 23:47 21:44 20:22 22:59 21:00 19:40 22:18 20:23 19:06 21:44 19:51 18:36 21:13 19:23 18:10 
6800 24:12 22:01 20:35 23:23 21:16 19:53 22:41 20:39 19:18 22:06 20:07 18:48 21:35 19:39 18:22 
8400 24:41 22:21 20:50 23:51 21:35 20:07 23:08 20:57 19:32 22:32 20:25 19:01 22:01 19:56 18:35 

10000 25:06 22:38 21:02 24:15 21:52 20:20 23:33 21:13 19:44 22:56 20:40 19:13 22:24 20:11 18:46 
 

  



Diskussion och slutsatser 
Det finns ett tydligt samband mellan prestation på Vasaloppet och tid på 5000 m skierg. Sambandet 
bör normaliseras mot vikt. Den viktfaktor som ger bäst anpassning är watt/kg2/3, watt/kg ger också en 
bra fingervisning för åkare med vikt relativt nära medelvikten (78.5 kg). För lätta (<70 kg) respektive 
tunga åkare (>90 Kg) bör watt/kg2/3 användas för normalisering. Ett omvänt exponentiellt samband 
gäller för såväl watt/kg som watt/kg2/3. I sammanhanget skall nämnas att spridningen i data är 
relativt stor. Variationerna inom ett led är större än differensen mellan angränsande led.  

Frånsett variationerna i data föreligger, sett till medelvärden en tydligt fallande trend; enligt denna 
går gränsen för elitledet vid 3.60 watt/kg, led 1 vid 3.28 watt/kg och led 2 vid 3.09 watt/kg. För den 
som hellre vill jämföra tid blir kraven för en medeltung åkare, 17.56 för elitledet, 18.30 för led 1 och 
18.51 för led 2. Innan vi drar vidare slutsatser kring dessa siffror bör vi beakta spridningen i data. 
Spridningen är som störst runt placering 1000, gränsen för led 2, enligt den övre trenden går gränsen 
vid 17.47 medan det enligt den nedre trenden räcker med en tid på drygt 20 minuter för en 
medeltung åkare. För elitledet blir tiderna enligt övre och nedre trend 17.10 respektive 18.51. 
Tiderna inom ett led diffar alltså ca 2 minuter, eller om man så vill ca 85 watt vilket är otroligt mycket 
på skierg. Ett antal olika orsaker kan tänkas samverka till dessa variationer 

1. Åkteknik på skidor: den nedre trendlinjen kan tänkas representera personer med väldigt god 
skidteknik som således får ut väldigt mycket av sin kapacitet på Vasaloppet. Omvänt gäller 
för den övre trendlinjen, dessa kan tänkas vara åkare med god fysik men mindre skidvana 

2. Individuell fysisk profil: Tiden på 5000 m skierg är till skillnad från Vasaloppet ganska 
beroende på anaerob kapacitet 

3. Variation i insats på skierg respektive Vasaloppet: Skierg såväl som Vasaloppet kräver vana 
för att lyckas. Den övre trendlinjen kan tänkas representera personer som upprepade gånger 
kört 5000 m skierg och lärt sig att tömma sig så att de ligger och chippar efter andan på 
golvet efteråt men aldrig lyckats fullt ut på Vasaloppet. Omvänt gäller för den nedre 
trendlinjen som kan tänkas representera personer som har kört skierg vid något enstaka 
tillfälle, kanske utan att vara i toppform och utan att riktigt pressa sin 5000 m tid 
 

Tillsammans kan dessa faktorer mycket väl inverka så mycket som 2 minuter. Den sista faktorn 
ensam kan nog göra upp till en minut. Inverkan från de andra faktorerna är svårare att bedöma, men 
skidtekniken har självklart stor betydelse. Sett till datapunkterna för de främre leden kan man se en 
tendens att majoriteten av punkterna samlas någonstans mellan medel och övre trend och för de 
allra bästa närmar sig medeltrenden; enstaka åkare ligger vid nedre trend. Det känns orimligt att så 
många åkare i de främre leden skulle ha en åkekonomin under medel, däremot har många av dem 
säkert kört mycket skierg och därför lärt sig att prestera bra på denna. I bakre och mellanleden finns 
åkare som sticker ut ovanför övre trend. Någon av dessa har skrivit att de har misslyckats på Vasan. 
Andra kan tänkas vara konditionsstarka åkare som kanske kört Vasaloppet för första gången men har 
kapacitet och vana att tömma sig från andra sporter och därmed presterat bra på skierg. 

Sammanfattningsvis kan man tänka sig att de olika osäkerhetsfaktorerna tar ut varandra. Man ser 
också att övre och nedre trendlinjen möts för de bästa åkarna. Härigenom kan vi extrapolera fram att 
kravet för att vinna Vasaloppet blir ca 5 watt/kg, vilket för en medeltung åkare kan omräknas till en 
tid av 16.09 på 5000 m skierg samt ett konditionstal på ca 84 ml O2/kg min.  
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