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Abstrakt 

Synen på tidig specialisering är tvetydig och inom längdskidåkningen saknas studier inom 

området. Det primära syftet med denna studie var att undersöka om de som specialiserat sig 

tidigt inom längdskidåkning hade större möjlighet att bli antagen till ett rikskidgymnasium, 

samt om det bland individer i skidlandslaget har varit en fördel att tidigt utöva skidåkning 

under uppväxtåren. Sekundärt syfte var att undersöka om varierad fysisk aktivitet i tidiga år 

haft någon positiv inverkan på senare elitsatsning, samt om eventuella skador uppkommit av 

skidåkning. Data samlades in genom en enkätundersökning där både aktiva och tidigare 

aktiva skidåkare deltog. Målgrupperna var dem som genomför eller har genomfört studier på 

något av Sveriges skidgymnasier, samt individer som är eller har varit aktiva på landslagsnivå 

eller utvecklingslandslag. Resultatet av studien visade att det inte fanns något samband mellan 

ålder för specialisering och antagning vid RIG eller NIU då p > 0.05. Studien visade på ett 

signifikant samband mellan att tillhöra landslag och att ha studerat på riksidrottsgymnasier för 

längdskidåkning, τ = 0.274, p = 0.004. Denna studie visar att det inte finns något samband 

mellan ålder för specialisering och möjlighet att bli antagning vid RIG eller uppnå färdigheter 

som krävs på landslagsnivå. Att uppnå en exceptionellt hög nivå inom längdskidåkning verkar 

påverkas av andra faktorer än vid vilken ålder en individ valde att specialisera sig.  

Nyckelord: barnidrott, talangutveckling, utvecklingsstadier 
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Introduktion 

Inom idrott finns ingen enighet kring huruvida det är tidig eller sen specialisering 

som skapar förutsättningar för att nå elitnivå. Ericsson och Lehmann (1996) 

menar att det krävs tio år av intensiva förberedelser för att en individ ska nå en 

internationellt framstående nivå i allt från idrott till schack och musik. Talang hos 

högpresterande individer skulle då handla om och bättre förklaras genom 

kontinuerlig och utökad träning som skapar fysiologisk, anatomisk och 

neurologisk anpassning. Med deras slutsats skulle det skilja sig från den tänkta 

betydelsen om vad talang är. Dvs. en enastående prestation är högst reproducerbar 

eftersom skillnaden mellan högpresterande och nybörjare är mängden träning. För 

individer som presterar på elitnivå verkar det inom flera områden finnas en 

maximal gräns på ungefär 4 timmar målinriktad träning per dag. Detta gäller för 

individer som tränar dagligen och ska upprätthålla detta under flera års tid. Trots 

den tydliga ram av tio års intensiva förberedelser som enligt studien krävs för att 

nå toppnivå så menar Ericsson et al. (1996) att det finns en skillnad på kunskaper 

från egen erfarenhet och medveten systematisk träning. I en annan studie med 

Ericsson et al. (1993) spekulerades det om att tidig specialisering var avgörande 

för att en individ skulle utvecklas till toppnivå inom vilken genre det än gällde. 

Att börja specialisera sig sent skulle i så fall innebära att utmaningen blev för stor 

att hinna ikapp en jämlik som började specialisera sig tidigare. Durand-Bush et al. 

(2010) inriktade sig på hur VM- och OS-guldmedaljörer hade utvecklat och 

underhållit deras prestationsförmågor. Resultatet visade fyra olika utvecklingssteg 

i medaljörernas karriärer; prova-på-år, år av specialisering, satsande år och 

underhållande år. Något som var typiskt för prova-på-åren var att under den tiden 

engagerade sig individerna i olika idrotter, spel och fysiska aktiviteter av 

trivsamma och sociala anledningar. Perioden som räknades till specialiserande år 

präglades av mer tid och större insats för att träna på färre idrotter som individen 

bättre föredrog.  

När det gäller tidig specialisering för specifikt längdskidsporten finns det lite 

forskning utfört inom ämnet. De röster som gjorts hörda genom skidförbundet, 

och de riktlinjer som finns hos skidförbundets urvalskriterier för skidgymnasierna 

talar uteslutande positivt om en bred allmän idrottslig bakgrund. Flera studier 

(Coté, 1999; Hill, 1993; Baker et al., 2003) har utförts på väldigt tekniska idrotter 
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såsom bollsporter och väldigt få studier är gjorda på tidig specialisering för 

konditionsidrotter. En intressant aspekt är också hur skadefrekvensen senare i 

karriären påverkas av en ungdomstid präglad av mycket fysisk aktivitet inom flera 

idrotter jämfört med deltagande i få idrotter som barn och ungdom. Utbildning av 

elitinriktade längdskidåkare sker i Sverige dels genom riksidrottsgymnasier (RIG) 

men även vid gymnasier godkända som nationella idrottsutbildningar (NIU). 

Skidförbundet skriver att RIG:s mål är att förbereda individer för en karriär mot 

internationell elit genom att optimera stegen dit med långsiktig, intensiv och 

tidskrävande träning. Vidare skriver skidförbundet att med NIU är syftet att 

ungdomar ska kunna studera på gymnasium med kombinerad, elitinriktad 

idrottsträning för att individerna på sikt ska kunna nå nationell elit.  

I Sverige finns fem orter med skidgymnasier som har status som 

riksidrottsgymnasier, RIG, för längdskidåkning. Dessa har sammanlagt 29 platser 

per år. Gymnasier som är godkända som Nationella idrottsutbildningar, NIU, med 

inriktning längdskidor är tolv stycken till antalet (Svenska skidförbundet, 2013). 

Dessa skolor, som har NIU som status, tar maximalt in åtta elever per skola, dvs. 

att totalt finns 96 platser utöver platserna på RIG. Vid årets antagning var det 151 

sökanden till Sveriges skidgymnasier varav 92 stycken sökte till RIG i första 

hand. Det innebär att det i snitt var 3,31 sökande elever till varje RIG för 

längdskidor, och till NIU 0,61 sökande elever till varje plats i första hand. Enligt 

P-Å. Yttergård (personlig kommunikation, 3 september 2013) antogs i år 

sammanlagt 72 elever till NIU-skolorna. RIG och NIU förvaltas genom 

riksidrottförbundet, skolverket, specialidrottsförbundet och kommun/huvudman. 

På RIG har riksidrottsförbundet större ansvar för uppföljning, utvärdering och 

kvalitetsutveckling (Riksidrottsförbundet, 2013). På dessa gymnasier har man en 

ambition att ha färre elever per tränare jämfört med NIU, samt god medicinsk 

support. Dessutom får varje RIG 25 000 kr i statligt stöd från RF per elev och 

bidrag till utvecklingsstöd, något som hos NIU-skolorna kommunerna får stå för 

efter hur väl det prioriteras. Vid ett antagningsförfarande gäller samma 

förutsättningar hos RIG och NIU där varje individ som sökt till skolan genomgår 

ett urval på idrottsliga grunder. Urvalsprocessen ansvarar respektive RIG 

alternativt NIU tillsammans med svenska skidförbundet för, och urvalskriterierna 

grundar sig på både kvalitativa och kvantitativa delar. Vid urval till 

skidgymnasiets platser har den individ som på bästa sätt anses kunna tillgodogöra 
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sig utbildningen förtur. Vid värdering av individens lämplighet tar man hänsyn till 

ett antal punkter som finns offentligt på skidförbundets hemsida. Av 

urvalskriterierna framgår det som första punkt bland flera punkter att god 

färdighet i skidåkning är av betydelse för att förtjäna en plats på de mest 

uppskattade skolorna. Frågan är då hur individen når dessa förutsättningar och när 

specialisering av längdskidåkning bör ske för att individen ska uppfylla kraven för 

framför allt RIG, och i andra hand NIU. 

 

Syfte 

En stor del av tidigare forskning talar positivt om att som barn vara fysiskt aktiv 

samt för att inte specialisera sig förrän omkring i mitten av tonåren. Det primära 

syftet med studien var att undersöka om tidig specialisering inom längdskidåkning 

ökar chansen till antagning på RIG jämfört med NIU, samt om tidig specialisering 

är en fördel för att senare nå landslaget. Detta genom att i grupperna 

skidgymnasieelever och landslagsåkare i längdskidor undersöka om det finns ett 

samband mellan ålder för specialisering och antagning till RIG eller NIU. 

Sekundärt syfte med studien var att undersöka om varierad fysisk aktivitet under 

barn- och ungdomsåren verkar ha någon positiv inverkan på senare elitsatsning, 

samt om de idrottare som drabbats av skador ansåg att dessa orsakats av 

skidåkning eller inte.  

 

Metod 

Urval och deltagare 

Urvalskriteriet för enkätundersökningen var att deltagaren skulle ha en bakgrund 

från skidgymnasier och/eller från juniorlandslag, utvecklingslandslag eller 

landslag. De flesta individer som tillfrågats och svarat på enkäten har gjort det 

under sin tid som elev på något av Sveriges skidgymnasier. 

Procedur 

En omgång med 15 enkäter skickades först ut som postenkäter med tillhörande 

följebrev (se bilaga 1) i varje brev och frankerade svarsbrev till alla Sveriges 
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skidgymnasier. Sammanlagt skickades 255 stycken enkäter ut fördelade på fem 

rikskidgymnasier (RIG) och tolv skidgymnasier med statusen Nationell 

idrottsutbildning (NIU). Dem skolor som fick enkäten skickad till sig fick också 

ett e-post-meddelande för att vara förberedda på den kommande 

enkätundersökningen. Svarsfrekvensen för postenkäterna var 11,8%. För att 

ytterligare öka svarsfrekvensen utformades, utöver postenkäterna, en webbaserad 

enkät genom Google Drive som kostnadsfritt tillhandahåller tjänster som 

ordbehandling och kalkylblad online. Den webbaserade enkäten skickades via e-

post främst till den grupp individer som tillhör/tillhört ett landslag och som lagt 

gymnasieåldern bakom sig. Utöver dessa individer skickades den webbaserade 

enkäten också till de skidgymnasieelever jag lyckades få en e-postadress till. 

Individer som skulle kunna ha fått tillgång till en postenkät kan i stället ha valt att 

svara på den webbaserade enkäten. Svarsfrekvensen för den webbaserade enkäten 

var 47,3%. 

Instrument 

Enkäten som skapades skulle främst undersöka vid vilken ålder längdskidåkare 

hade påbörjat sin satsning på skidor. Enkätens frågor berörde ämnen som 

gymnasiebakgrund, medverkan i landslag, ålder för specialisering inom skidor, 

tidigare kombination av andra idrotter och skador orsakade av längdskidsporten 

(se bilaga 2). För att få en fingervisning om hur lämplig enkäten var 

reliabilitetstestades den på längdskidelever från ett skidgymnasium som gick 

under kategorin nationell idrottsutbildning, även kallat NIU. De elva elever som 

ovetandes ingick i reliabilitetstestet fyllde i varsin enkät i pappersform. Tretton 

dagar senare fick samma elever göra samma pappersenkät en gång till. Vid 

tillfället då eleverna skrev enkäten första gången ställdes frågor om det fanns 

några oklarheter med den, vilket eleverna inte upplevde att det gjorde. Eftersom 

frågorna hade olika skalnivåer gick inte enkäten som helhet att reliabilitetstesta. 

På de frågor som var på intervallnivå genomfördes t-test mellan de två 

mättillfällena som ett sätt att reliabilitetstesta vissa frågor. Enkäten som senare 

användes skiljde sig bara designmässigt från den som användes i reliabilitetstestet 

och därför användes samtliga svar från testet även i den senare genomförda 

studien.  
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Databearbetning 

De data som erhölls har behandlats i Excel och SPSS där beräkning av 

medelvärden och standardavvikelser genomfördes. Ett icke parametriskt 

korrelationstest, Kendall’s tau b användes eftersom alla variabler inte innehöll 

data på intervallnivå och stickprovet var litet. Individer tillhörande landslag eller 

utvecklingslandslag som svarat på enkäten benämns för enkelhetens skull bara 

som landslag i löpande text. De tillhör samma grupp i analysen av enkätsvaren. 

Korrigering av data har skett för de deltagare som uppgett ett åldersspann i 

enkäten trots information om att inte göra det. Åldersspannet har i dessa fall 

redigerats till den högre åldern i det på enkäten noterade spannet. T ex om det på 

frågan vid vilken ålder valde du att satsa på längdskidor svarats med 14-15 år så 

har värdet 15 valts. 

Etiska överväganden  

Vad gällande etiska överväganden så har alla svar behandlats konfidentiellt och 

frågorna har inte berört känsliga frågor såsom sexuell läggning, etnicitet eller 

jämlikhet. Antagligen har den webbaserade enkäten varit mycket mer lättsam att 

göra och skicka in, och dessutom var enkäten relativt liten. Efter en provomgång 

uppskattades tiden att utföra enkäten till ungefär tre minuter. 

 

Resultat 

Resultatet av studien visade att det inte fanns något samband mellan ålder för 

specialisering och att tillhöra landslag. Det fanns inget samband mellan ålder för 

specialisering och antagning vid RIG eller NIU då p > 0.05. För medelvärden på 

ålder vid första kontakt och satsning på längdskidor för nivåerna landslag samt 

RIG/NIU se tabell 1 och för medelvärden för ålder indelat utifrån 

gymnasieformerna RIG, NIU och annat gymnasium se tabell 2. Inom landslag 

hade 61 % utövat minst två idrotter tidigare, inom RIG är denna andel 73 % och 

inom NIU 60 %. Inom landslaget ansåg 61 % att de skadats av skidåkning, inom 

RIG är denna andel 24 % och inom NIU 43 %. Vidare fanns ett signifikant 

samband mellan uppnådd nivå och gymnasium, skidåkare tillhörande landslaget 

har oftast studerat på ett RIG, τ = .274, p = .004.  
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Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser (medel ± SD) på ålder för första kontakt och 

satsning på längdskidåkning uppdelat utifrån prestationsnivåer. 

Nivå Första 

kontakt 

med 

längdskidor 

Första 

organiserade 

träning 

 

Satsning på 

längd-

skidåkning 

Minst 10 

tävlingar 

under en 

säsong 

Landslag  

(n=23) 

 

6,5 ± 3,1 

 

8,0 ± 2,6 

 

15,0 ± 3,0 

 

11,4 ± 2,9 

RIG/NIU  

(n=85) 

5,6 ± 3,3 8,3 ± 2,8 14,1 ± 2,4 11,6 ± 3,0 

Totalt  

(n=108) 

5,8 ± 3,3 8,2 ± 2,7 14,3 ± 2,6 11,6 ± 3,0 

 

 

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser (medel ± SD) på ålder för första kontakt och 

satsning på längdskidåkning indelat utifrån gymnasieform. 

Gymnasium Första 

kontakt 

med 

längdskidor 

Första 

organiserade 

träning 

 

Satsning på 

längd-

skidåkning 

Minst 10 

tävlingar 

under en 

säsong 

RIG  

(n=51) 

5,8 ± 2,8 8,2 ± 2,7 14,5 ± 2,3 11,5 ± 2,4 

NIU  

(n=54) 

5,3 ± 3,3 7,9 ± 2,9 14,0 ± 2,8 11,4 ± 3,3 

Annat  

(n=3) 

12,3 ± 3,9 12,7 ± 4,2 16,0 ± 1,0 14,3 ± 4,0 

Totalt  

(n=108) 

5,6 ± 3,3 8,2 ± 2,7 14,3 ± 2,6 11,6 ± 3,0 
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Diskussion  

Det primära syftet med studien var att undersöka om det inom längdskidor 

verkade finnas en fördel med tidig specialisering. Dels för antagning till RIG och 

dels för om det verkar ha varit en fördel för att nå landslaget. Svaren i 

enkätstudien som berörde ålder och olika utvecklingssteg för längdskidåkning 

under barn- och ungdomsåren studerades. Där fanns inget samband mellan att 

påbörja träning i tidig ålder och bli antagen till ett RIG. Detsamma gäller tidig 

specialisering och att nå en plats i landslaget. Den kanske mest skadliga 

konsekvensen av att rekommendera tidig specialisering är att den kan medföra 

tidigt avhopp från idrott. Undersökningar (Weiss & Petlichkoff, 1989) av 

deltagare som lämnat idrotten har konsekvent visat att brist på glädje och 

tillfredställelse är ett dominerande motiv för att inte fortsätta utöva idrott. I en 

studie som under 10 års tid såg till avhopp från tävlingsinriktad ungdomsidrott så 

fann man att under tidiga stadier av medverkan var brist på glädje den största 

anledningen till att byta sport eller sluta helt med idrottsutövande. Den typ av 

träning som rekommenderas av dem som förespråkar tidig specialisering kan stå i 

strid med den nivå av glädje som är nödvändig för ett längre engagerat deltagande 

inom ungdomsidrotten (Butcher, Lindner & Johns, 2002).  Barynina et al. (1992) 

upptäckte att de elitsimmare som specialiserade sig tidigt tillbringade mindre tid 

med landslaget och avslutade sin karriär tidigare än de individer som 

specialiserade sig senare.  

Det verkar som att de elever som studerar och tränar längdskidor på de mer 

attraktiva RIG-skolorna har varit aktiva i fler idrotter under sin ungdomstid 

jämfört med elever tillhörande NIU. Idrotterna utöver längdskidor har utövats 

under minst ett års tid. Att det skulle kunna vara en fördel att som ung vara aktiv i 

flera idrotter har stöd i tidigare forskning (Durand-Bush et al. 2010; Coté 1999, 

Baker et al. 2003). Coté (1999) och Hill (1993) undersökte tidigare stadium av 

elitidrottares utveckling vilket indikerade att tidig specialisering som barn inte 

hade varit viktigt för att som vuxen prestera på ytterst hög nivå. Dessutom har det 

visat sig att fotbollsspelare på elitnivå inte specialiserade sig förrän efter 16 års 

ålder (Ward, Hodges, Starkes & Williams, 2002) samt att individer som utövat 

idrotter som rodd och tennis på elitnivå hade som unga utövat flera olika idrotter 

(Coté, 1999). Detsamma gällde också för hockeyspelare, basketspelare samt 
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individer som utövade nätboll (Baker et al., 2003). De elitidrottare inom 

landhockey, rugby och vattenpolo som hade ett förflutet av ett varierat 

idrottsutövande ansågs i en studie av Stevenson (1990) inte ha missgynnats av det. 

Baker et al. (2003) menade till och med att idrottsutövare i basket, nätboll och 

landhockey som deltagit i liknande sporter under utvecklingsstadier förstärkte den 

fysiska och kognitiva skickligheten till deras senare valda huvudidrott. I 

utvecklingsmodeller från elitidrott har det visat sig att det tidiga idrottsdeltagandet 

började i form av ett lekande deltagande med liten tyngdpunkt på 

kompetensutveckling och tävling (Bloom, 1985; Coté, 1999). Man har i flera 

studier sett att elitidrottare provade på ett större spann av olika idrotter innan 

dessa individer gradvis valde bort idrotter för att från mitten till sena tonåren 

slutligen investera all sin tid till en idrott (Coté, 1999). Något som också 

diskuterats i studier är vikten av att utveckla den inre motivationen genom ett 

lekande deltagande i en rad olika idrotter, vilket kan krävas när träning blir mer 

strukturerad och ansträngande senare under utvecklingen (Coté, 1999). I studien 

av Durand-Bush et al. (2010) verkar det som om individer tillhörande den 

absoluta världseliten kan välja olika vägar, strategier och resurser, samt vara 

innovativa och kreativa för att utveckla och underhålla positionen som 

världsledande inom sin idrottsgren. Diskussionen är intressant eftersom 

ungdomstidens lekande deltagande och allsidiga idrottande kanske skulle kunna 

vara en fördel för att finna vägvinnande, kreativa strategier under prestations-åren. 

Vidare visade Durand-Bush et al. (2010) med sin studie att varierande aktiviteter 

skapade möjligheter för individerna att utveckla grundläggande personliga och 

fysiska egenskaper. Wiersma (2000) menar att tidig specialisering kan hämma 

social och psykologisk utveckling genom reducering av möjligheter för ungdomar 

att vistas i andra sociala miljöer. Däremot visar samma studie att idrott kan vara 

en utmärkt väg för att utveckla socialt accepterat beteende samt social kompetens 

genom samarbete med individer som har likasinnat intresse. Wiersma menar 

också att ge idrott alltför mycket utrymme kanske inte ger tillräckligt med tid för 

social utveckling och kan leda till social isolation. Den aktuella studiens resultat 

visade att gruppen landslag, jämfört med gruppen NIU, inte hade en större andel 

som under uppväxten engagerade sig i minst två andra idrotter än skidor vilket 

kan antas bemärkningsvärt. Eftersom det finns ett samband mellan att man som 

elev på RIG haft större möjlighet att nå landslag jämfört med NIU, skulle man 
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kunna spekulera i att individer på landslagsnivå har haft bättre fysiska 

förutsättningar och tränat mer målmedvetet för att nå den nivån. Fler studier inom 

området krävs dock för att ta reda på om detta skulle kunna vara en möjlig 

förklaring.   

Det finns negativa fysiologiska konsekvenser med tidig specialisering. I en studie 

(Dalton, 1992) med överbelastningsskadade tonåringar visades att under 

avgörande perioder i den biologiska utvecklingen kunde överdriven träning få 

stora konsekvenser. Där visades det ofta handla om knäskador. På grund av snabb 

bentillväxt i lår- och smalben ökade stramheten och inflexibiliten runt knäleden 

eftersom längden på muskler och senor inte ökat i samma utsträckning som 

skelettet. Enligt Dalton (1992) skapar det obalans i knäleden som under 

träningsperioder ökar stressen på leden och dess sammanhängande vävnader. 

Knäledens instabilitet ökar därav mottagligheten för knäskador. I den aktuella 

studien var landslaget den grupp som uteslutande hade haft mest problem med 

skidrelaterade skador. Det får antas bero på att individerna i den gruppen har 

tränat i en större omfattning samt att medelåldern var avsevärt högre jämfört med 

kategorin RIG och NIU där de flesta var gymnasieelever. 

Även om det är lätt att anta att ungdomsår med stor variation av fysisk aktivitet är 

till fördel när det gäller alltifrån till att skapa glädje, inre motivation, allmän 

koordination och styrka skulle det för att komplettera denna studie finnas ett värde 

i att undersöka hur mycket tid individer i de olika grupperna har tillbringat 

längdskidåkningen, och träning i stort, vid olika åldrar. Studien mäter inte hur 

effektiv eller omfattande träningen varit för skidåkarna under ungdomsåren. 

Enligt Helsen et al. (1998) verkar en period runt 9 år vara en avgörande ålder för 

att utveckla en elitkarriär inom idrott. Baker (2003) menar med sin studie att 

varierad träning under tidiga stadier av utvecklingen verkar vara bra men också att 

träningen måste ha liknande inslag av utförande som den idrott man senare väljer 

att specialisera sig inom för att ge god effekt. Effekten av varierad träning verkar 

också ha större verkan ju lägre färdighet en individ har i specifik idrottsgren. 

Studien tar heller inte hänsyn till vilken support och visad uppskattning från 

föräldrar och vuxna individen haft vilket skulle kunna tänkas vara av betydelse. 

Vidare finns det en viss osäkerhet när det gäller uppskattning av de angivna 

åldrarna i enkäten. Det skulle vara av intresse att testa validiteten på enkäten, men 
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vilket bedömts varit för tidskrävande och dessutom svårt att kontrollera t.ex. vid 

vilken exakt ålder en individ för första gången kom i kontakt med längdskidor. 

Enkätundersökningen förlitar sig mycket till den svarandes goda minne. 

Eventuellt har individer från landslaget haft svårare att uppskatta ålder på frågor 

som berör när man första gången åkte skidor, eftersom den gruppen tillhör 

individer med högre genomsnittsålder jämfört med studiens övriga grupper. Efter 

att de som valde att besvara enkäten hade gjort det, lades grupperna 

utvecklingslandslag och landslag ihop för att få en större grupp att göra statistiska 

analyser på. Dessa grupper ligger relativt nära varandra prestationsmässigt. Om 

fler VM- eller OS-medaljörer hade svarat på enkäten hade det varit intressant att 

jämföra eventuella skillnader mellan grupperna mästerskapsmedaljörer och 

landslagmedlemmar utan mästerskapsmedaljer, även om det inte finns 

indikationer på skillnader. Postenkäten skickades ut i en mindre gynnsam tid då 

det låg nära skolavslutning i tid och gav därför ett dåligt utslag. Svarsfrekvensen 

var endast 11,8%. Av den anledningen kompletterades undersökningen med en 

webbaserad enkät. Fördelarna med den webbaserade enkäten är att den går snabbt 

att genomföra och kräver inte att mottagaren måste söka upp en brevlåda för att 

posta enkäten.  

En annan fråga man kan ställa sig är vad som skulle räknas till sen specialisering 

och hur stor betydelse har individens aktiva bakgrund. Om man vid 15 års ålder 

skulle vilja nå samma nivå som världseliten i längdskidor utan att någonsin 

tidigare stått på ett par skidor så skulle det antagligen vara en för stor utmaning 

trots en aktiv ungdomstid med erfarenhet av flera idrotter (Helsen et al., 1998; 

Baker, 2003). En annan intressant frågeställning utifrån denna studie är också vad 

den mest optimala träningen är för barn och ungdomar för att senare kunna 

utvecklas optimalt inom längdskidåkning. Skulle det vara att så tidigt som möjligt 

öva skidåkning med barn, samtidigt som flera andra idrotter introduceras, med en 

eventuell risk för att den unga individen helt tappar lusten för idrott (Weiss et al., 

1989) eller kanske låta barn genom eget ansvar och nyfikenhet testa sina gränser? 

Syftet med det skulle nödvändigtvis inte vara att styra barn vid tidig ålder utan 

mer för att ge en förståelse för hur människan bäst lär sig och utvecklar förmågor. 

I en studie från Riksidrottsförbundet (2013) om att finna och utveckla talang har 

man genom bl.a. intervjuer hos specialidrottsförbunden undersökt vad dem har för 

syn på talangutveckling och träning. En representant från skidförbundet berättar i 
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den studien att om man skulle rekommendera antalet träningstimmar för 

ungdomar i dagsläget skulle det bli ett större antal timmar eftersom den spontana 

aktiviteten har minskat och därmed den totala fysiska aktiviteten (Fahlström, 

2011). På svenska skidförbundets hemsida står det under urvalskriterier att man 

vid antagning till skidgymnasiernas platser bl.a. tar hänsyn till om individen har 

en bred allmän idrottslig bakgrund (Svenska skidförbundet, 2013). 

 

Konklusion 

Denna studie visar på att det inte finns något samband mellan ålder för 

specialisering och möjlighet att bli antagning vid RIG eller uppnå färdigheter som 

krävs på landslagsnivå. De individer i studien som har tillhört landslag har varken 

börjat åka eller satsa på skidsporten tidigare än elever på RIG och NIU. Att uppnå 

en exceptionellt hög nivå inom längdskidåkning verkar påverkas av andra faktorer 

än vid vilken ålder en individ valde att specialisera sig. 
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bilaga 1 

 

 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

 

Till dig som satsar eller har satsat mot en elitkarriär inom längdskidåkning! 

Måste man träna mycket längdskidor tidigt i livet för att bli en riktigt duktig skidåkare? Den senaste tiden har det 

varit en del debatt om tidig specialisering inom idrott. Det råder delade meningar om vikten av att tidigt 

specialisera sig för att nå stor framgång inom sin idrott. Jag som väljer att göra mitt examensarbete inom området 

längdskidor och tidig specialisering heter David Engström och jag studerar på Mittuniversitets 

idrottsvetenskapliga program. Syftet med den här studien är att undersöka om tidig specialisering inom 

längdskidåkning leder till ökad chans för antagning på riksskidgymnasier jämfört med regionalt gymnasium, 

samt studera vilka av dessa skidåkare som når och presterar på landslagsnivå. 

I studien kommer jag vända mig till individer som nu studerar och har studerat på olika skidgymnasier och till 

dem som tävlar och har tävlat på landslagsnivå. Därför skickar jag ut ett frågeformulär till dig, till alla 

längdskidelever på Sveriges samtliga skidgymnasier samt till ett 30-tal aktiva och tidigare aktiva landslagsåkare. 

Ditt deltagande är frivilligt men genom att du som får frågeformuläret besvarar frågorna bidrar du betydelsefullt 

till studiens kvalitet. Försök besvara alla frågorna efter bästa förmåga och skicka sedan frågeformuläret i bifogat 

svarskuvert så snart som möjligt. 

Dina svara behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga obehöriga kommer få tillgång till de 

besvarade frågeformulären. 

Om du har frågor eller synpunkter angående frågeformuläret eller studien i stort, ring eller maila då gärna mig, 

David Engström, mobilnr: 0706 43 24 89, mail: daen0601@student.miun.se. 

Jag hoppas att du vill bidra till att öka förståelse och kunskap om konsekvenserna av tidig specialisering inom 

längdskidåkning genom att svara på frågorna. 

 

Ort, månad år 

 

David Engström     Marie Alricsson 

Undersökningsansvarig/student   Handledare/Professor 

      Idrottsvetenskapliga programmet 

      marie.alricsson@miun.se 
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Bilaga 2 

 

Specialisering inom längdskidåkning 

Man ☐        Kvinna ☐     Födelseår…………..   

1. Genomfört gymnasium: 

Regionalt skidgymnasium / NIU ☐     Riksskidgymnasium ☐      Annat gymnasium ☐ 

2. Är du eller har du inom längdskidor varit aktiv i: 

Landslag ☐             Utvecklingslandslag ☐        Juniorlandslag ☐  

3. Har du tagit mästerskapsmedalj på VM eller OS?                                 Ja ☐     Nej ☐ 

4. Vid vilken ålder kom du i kontakt med längdskidåkning?   …….År 

5. Ange ålder då du deltog i din första organiserade träning?   …….År 

6. Vid vilken ålder valde du att satsa på längdskidor?                        …….År 

7. Ange ålder då du första gången åkte minst 10 skidtävlingar under en säsong  …….År 

8. Har du utövat (minst ett års utövande) andra idrotter                            Ja ☐     Nej ☐  

Om ja, vilka? …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

9. Om du är aktiv tävlingsåkare nu, kombinerar du andra idrotter vid sidan av längdskidor?                       

                                                                                                                    Ja ☐     Nej ☐  

Om svaret är ja, vilka……………………………………………………………. 

 

10. Upplever du att du påbörjat din skidsatsning i rätt ålder?  Ja ☐   Nej ☐  Vet ej ☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Om svaret är nej vid vilken ålder anser du att det vore mest lämpligt?  …….År 

 

11. Belastningsrelaterade skador, eller andra skador orsakade av längdskidåkning?    

                                                                                                                  Ja ☐      Nej ☐ 

Om ja, vilken typ av skador? …………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 


