
Vi får ofta frågor om stakmaskiner och vilken modell som är bäst lämpad för att utvecklas som skidåkare. Det 
finns flera olika modeller, men vi kommer att fokusera på de två vanligast förekommande: Skierg och Thorax 
Trainer. Först och främst: vi är inte sponsrade eller har fått rabatterat pris vid inköp av stakmaskiner. Den här 
diskussionen bygger på egna erfarenheter 

Vi börjar med att konstatera att båda modellerna fungerar bra för att träna uthållighet på. Men det gör det å andra 
sidan på löpband eller i roddmaskin med. Den här diskussionen rör mer vilken maskin som ger den mest skidlika 
träningen och mer specifikt stakträning.

Till hjälp har vi tagit fram några streckgubbar och ritat några pilar som stöd för diskussionen. Det är högst förenklat, 
men borde vara tillräckligt för att påvisa för och nackdelar med respektive maskin. Vi börjar med att reda ut hur ef-
fektiv stakning bör se ut – återigen: det blir väldigt förenklat och det är många andra saker som påverkar. Det är dock 
mindre relevant här. Notera att vi har delat upp stakning i två faser – det är för att förenkla beskrivningen av rörelsen. 
I verkligheten är det en sammansatt rörelse. Den som vill kan självklart nagelfara resonemangen, men vi tycker att vi 
med en grov förenkling kan förklara det som är syftet med texten.

SkiErg vs. Thorax Trainer
Att träna skidåkning utan snö - tankar om stakmaskiner

Figur 1.  
I figuren finns tre pilar. Pil ett (1) illustrerar den mothållande kraft som underlaget utgör, pil två (2) är den nedåtriktade 
kraft som vi skapar när vi trycker staven nedåt. Pil tre (3) är den kraft som blir resultatet av den nedåt/bakåtriktade 
kraften 2. Om 2 riktas åt rätt håll (bakåt) kommer vi röra oss framåt. En effektiv stakrörelse initieras med att åkaren 
kommer upp ”över” stavarna och kan använda kroppsvikten för att skapa kraft. För att uppnå den mest effektiva 
överföringen av kraft och skapa maximal framåtriktad kraft (eg. skapa rörelseenergi), bör stavisättningen vid någor-
lunda plant underlag vara framför fötterna (låt säga 50 cm för diskussionen skull – det varierar med lutning, fart och 
åkarens längd). Den här första fasen där skidåkaren skapar tryck genom att utnyttja kroppstyngden och genom att 
skapa båltryck (använda magmusklerna etc.) är extremt viktig för en effektiv stakrörelse. Det går givetvis inte att säga 
exakt hur viktig den är, men att påstå att 70% av rörelseenergin (läs: fart framåt; pil tre) har sitt ursprung här är inte att 
överdriva. 
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Figur 2. 
Nästa figur visar förlängningen av stakrörelsen och påvisar vikten av ”fällningen” där bålen och armrörelsen är nyck-
eln till framgång. Här har den framåtriktade rörelsen medfört att stavarna (spetsen) rört sig bakåt i färdriktningen. 
Pil två (2) är nu betydligt mer bakåtriktad och ger ytterligare fart framåt. Däremot är det i det här läget svårt att med 
båltrycket skapa en bakåtriktad rörelse – armrörelsen blir viktigare. 

Det som ofta blir problematiskt i den här fasen är att många sjunker ihop med benen och rumpan åker bak. Det är en 
kontraproduktiv rörelse som motverkar den kraft som bål- och armrörelse skapat. Modern stakteknik har också inne-
burit att vinkeln i armbågsleden har ökat för att optimera/hantera kraften som som skapas av att åkaren kommer över 
stavarna i kombination med båltrycket. För liten armbågsvinkel (händerna för långt fram) kommer i de flesta fall få en 
motverkande effekt. Bland motionärer finns det också en vanligen förekommande missuppfattning kring att stavtaget 
aktivt ska avslutas tidigt, vilket sannolikt inte är speciellt energieffektivt. Du ser ofta elitåkare ”släppa” stavarna när de 
stakar i flack terräng.
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Om du vill grotta ner dig ordentligt i skidmekanik så kan du läsa mer på https://skisens.se/skidmekanik/ Där 
finns mycket ingående förklaringar och resultat från olika studier som på ett bra sätt beskriver vad som händer 
när man använder stavarna (specifikt i stakning) vid längdskidåkning. Figuren nedan illustrerar skillnaden i 
effekten vid stakning mellan en tidigare Vasaloppsvinnare och en led-2 åkare. Skillnaden är påtaglig och trots 
att en led 2 åkare (alltså top 1000 på Vasaloppet) kan betraktas som en tämligen skicklig skidåkare, är skillna-
den påfallande stor. Det säger även en del om hur viktig tekniken är för att man som skidåkare ska kunna åka 
effektivt - alltså få ut bra effekt av den fysiska insatsen.

Figur: Kraft-vinkel kurva för Vasaloppsvinnare jämförd mot en led-2 åkare; https://skisens.se/skidmekanik/ 



Figur 3
Om vi då tittar på stakträning i SkiErg (se figur) kopplat till föregående diskussion: konstruktionen gör att du måste 
jobba mot en motriktad kraft – precis som när du står på dina skidor i spåren. Motståndet sitter fast i stavhandtaget 
(precis som när du stakar med stavar) och det spelar ingen roll om kraften kommer uppifrån eller nedifrån så länge 
den är riktad åt samma håll som i verkligheten. Den rörelse som krävs av dig för att övervinna motståndet (kraften) 
aktiverar samma muskler som om motståndet utgörs av marken. Eftersom motståndet i SkiErg-fallet utgörs av ett 
snöre som rullas ut och bromsas av en fläkt kommer det inte att skapas någon framåtriktad rörelse. Ju högre mot-
stånd på fläkten desto större kraft behövs för att dra ner handtagen (och skapa den påhittade farten i datadisplayen). 

Den stora fördelen med SkiErg är att du kan skapa en rörelse (drag) där rörelsen ger en tänkt stavisättning framför 
fötterna (A = ung. 50cm enligt tidigare antagande). Det gör att den första viktiga fasen där du kommer upp över 
stavarna och skapar båltryck utan att sjunka ihop och/eller skjuta tillbaka rumpan kan tränas på ett bra sätt. Notera 
dock att det är enklet att göra fel här och att det i själva verket kan gå snabbare att åka med en icke-skidlik stak-
teknik. Att försöka återskapa den andra delen av stakfasen där du mer skjuter på med armarna är också mindre 
meningsfullt i SkiErg eftersom vinkeln på snöret du drar i blir fel. Men den delen av stakrörelsen är mindre viktig än 
konsten att skapa framdrivning genom båltryck om du exempelvis vill åka - staka -  mer effektivt/snabbare i till exem-
pel Vasaloppet.
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Figur 4.
Thorax Trainer är en exklusiv stakmaskin som enligt vår vetskap funnits på marknaden ungefär lika länge som Skierg. 
Tanken med den skidlika rörelsen är mycket god och stakkänslan med riktiga stavar kan upplevas som bättre än att 
dra i SkiErgens handtag. Den stora nackdelen med Thorax Trainer är att konstruktionen inte tillåter en stavisättning 
så långt fram att det på ett bra sätt går att efterlikna stakrörelsens första fas. Eftersom stavisättningen blir i höjd med 
fötterna, i bästa fall något framför och i de flesta fall något bakom, så är det omöjligt att träna på att komma över 
stavarna och fälla överkroppen (läs: skapa båltryck). I bästa fall blir det en rörelse som liknar stakning i uppförsbacke 
(vilket för 95% av alla skidåkare inte är aktuellt på grund av fysisk status; eg. man är för svag och otränad för att orka 
staka uppför och det är snudd på meningslöst att ens träna för det). 

Vår erfarenhet är dessutom att det i skidspåret går ganska snabbt att identifiera de som tränat på Thorax Trainer. 
Den sittande stakteknik som oundvikligen främjas i stakmaskinen följer med ut i spåret och sittstakandet blir högst 
påtagligt - ett ineffektivt och jobbigt sätt att ta sig fram på i skidspåret helt enkelt. Eller som vi skrev i den tekniska 
beskrivningen av stakrörelsen: Det som ofta blir problematiskt i den här fasen är att många sjunker ihop med benen 
och rumpan åker bak. Det är en kontraproduktiv rörelse som motverkar den kraft som bål- och armrörelse skapat. 
Eftersom det inte är möjligt träna på att att skapa båltryck på Thorax Trainer så som modern stakteknik utformats, blir 
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ju problemet dubbelt. Ingen initial kraft och den kraft som ändå skapas begränsas av sittrörelsen.
Sammanfattningsvis är vår ståndpunkt följande:
Att träna skidlikt och främst då stakmomentet på en ”stakmaskin” är ett bra alternativ om man vill få bättre uthållighet 
i överkroppen inför vinterns skidåkning. I viss mån fungerar även stakmaskinen för grenspecifik styrketräning (läs: 
uthållighetsstyrka). En extremt viktig faktor som ska vägas in i resonemanget är att den tekniska delen av träningen är 
viktig att ta med i beräkningen. Upprepade rörelser som är tekniskt felaktiga förstör, snarare än bygger upp förmågan 
att röra sig snabbare och mer effektivt när överföringen ska göras till verkligheten - i detta fall skidåkning på snö. Här 
menar vi att Thorax Trainer inte tillför mycket till skidåkningen vare sig tekniskt eller grennära rent uthållighets- och 
styrkemässigt. Detta för att rörelsen som utförs i maskinen inte liknar korrekt utförd stakning på skidor, utan snarare 
främjar en felaktig teknik. 

Här är SkiErg ett mycket bättre alternativ, även om det också i den går att göra fel. Skillnaden är att den som tränar i 
SkiErgen kan göra rätt (vilket alltså i stort sett inte är möjligt i Thorax Trainer). Här faller argumentet om att det är bra 
träning av uthålligheten att köra i en Thorax Trainer på teknikargumentet. Uthållighet är kopplat till muskler som är 
relevanta för det som ska utföras (lokal syreupptagningsförmåga). Eftersom man rent tekniskt utför en felaktig rörelse 
(alltså aktiverar fel muskler och därmed tränar in ett felaktigt rörelsemönster) så byggs inte syreupptagningsförmå-
gan upp i de muskler som behövs för att orka utföra och repetera en rörelse så många gånger som krävs för att åka 
längdskidor en längre period. Detta ska inte förväxlas med att träna hjärt och lungkapaciteten - vilket dessutom går 
utmärkt att göra på en rad olika sätt. Roddmaskin är som tidigare nämnts ett alldeles utmärkt och till och med bättre 
alternativ är Thorax Trainer eftersom det inte främjar ett felaktigt rörelsemönster. Stavgång/”Älghufs” är kanske en 
ännu bättre träningsmetod.

Så, alla ni som gillar att träna på Thorax Trainer: fortsätt med det, träning som blir av är bra träning och visst bygger 
träning på Thorax Trainer viss styrka i överkroppen. MEN, har du begränsat med tid till träning och vill få ut det mesta 
av den så gäller ändå SkiErg alla dagar i veckan. Fast allra bäst är det ändå att åka skidor på snö.

Till dig som läser det här med färgade ögon bör reflektera över följande: varför tränar alla elitskidåkare på SkiErg 
istället för Thorax Trainer? Svaret på frågan är ju rätt enkel, men det har du säkert redan räknat ut.


