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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien var att se om ett plyometriskt idrottspecifikt belastat träningsprogram har 

inverkan på hopphöjd inom konståkning. Det sekundära syftet med studien var att undersöka 

om det finns något samband mellan hopphöjden i enkel axel (1A) på is, 1A på mark, CMJ(a) 

och SJ. 

Specifika frågeställningar: 

○ Hur stor inverkan på hopphöjd i 1A på is ger idrottsspecifik plyometrisk markträning 

med ankelvikter?   

○ Vilken korrelation i hopphöjd finns mellan CMJ(a), SJ, 1A på mark och 1A på is? 

○ Går 1A på mark att använda som mätredskap för hopphöjden på is? 

 

Metod: 

Studien använde en kvantitativ metod för att ta reda på hopphöjden i 1A is och mark, CMJ(a) 

samt SJ. 16 försökspersoner medverkade i studien ålder 17 ±2 år. Krav för deltagande var 

tävlingsåkare, med test Basic 2 och Fri 2. Försökspersonerna randomiserades till test- samt 

kontrollgrupp där testgruppen implementerade en plyometrisk träningsslinga med vikter 

utöver deras ordinarie träning två ggr/v, under fyra veckor. Kontrollgruppen gjorde ingen 

förändring i sin träning under träningsperioden. Vid testerna filmades tre 1A på is, två 1A från 

vardera riktningen på mark, två CMJ(a) samt två SJ. Hopphöjden fastställdes via videoanalys 

i Darthfish. 

 

Resultat: 

Resultatet visade att hopphöjden ökade i genomsnitt för testgruppen med 25 % i 1A på is 

(P<0.05) och 23 % i 1A på mark (P<0.05). Resultatet visade ingen signifikant förbättring i SJ 

och CMJ(a) för testgruppen. Kontrollgruppen visade ingen förändring i något av hoppen. 

Studien visade på en stark korrelation (r= 0.949, P<0.05) i hopphöjden mellan 1A på is och 

mark, mellan 1A på is och SJ samt CMJ(a) visades svag korrelation.  

 

Slutsats: 

Studien tyder på en ökad rörelsespecifik neuromuskulär aktivering i 1A (mark och is) då man 

implementerar idrottsspecifik plyometrisk träning med vikter till sin ordinarie träning. Detta 

gör att man kan hoppa högre på is och därmed öka möjligheten att förbättra sin prestation. 
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1 Introduktion 

Explosivitet behövs inom många idrotter, som konståkning, dans, gymnastik och friidrott där 

förmågan att snabbt utföra en serie rörelser krävs. Många vet när den behövs, hur den behövs, 

men det kan vara svårt att veta hur explosivitet tränas och nyttjas idrottsspecifikt. Genom att 

ta reda på hur idrotten ser ut, kan man genom forskning etablera de fysiska aspekterna som är 

av betydelse och hur dessa utvecklas på bästa sätt. 

1.1 Konståkning som idrott 

Konståkning är en komplex idrott med många fysiologiska aspekter som spelar in för 

framgång. Det behövs bland annat god kroppskontroll, rotationsförmåga, explosivitet och 

flexibilitet för att kunna utföra många av konståkningens tekniska element. För att hålla hög 

kvalité inom dessa fysiologiska aspekter och vara framgångsrik på isen behövs därför 

markträning. Markträningen kan därför använda sig av dansens och gymnastikens rörelser 

eftersom de liknar de rörelser som utförs i de tekniska elementen på isen. En konståkare anses 

behöva lika mycket markträning som isträning för att utveckla de olika fysiska kapaciteterna 

(Anca & Carmen 2014, s.279). 

 

Konståkarna på högsta nivå tävlar med två program, ett kort- och ett friprogram, vilka bedöms 

separat. Vid varje tävlingstillfälle tillåts 6 minuters uppvärmning innan programåk. De 

insamlade poängen för respektive program räknas samman och avgör det slutliga resultatet. 

Programmens längd varierar mellan dam- och herrklassen, samt i de olika åldersklasserna, 

exempelvis är damernas friprogram 4 minuter och herrarnas 4.30 minuter. Variationen 

nedifrån och uppåt är vanligtvis ett tillägg på 30 sekunder vid ny åldersklass eller ökad 

svårighetsnivå (Svenska konståkningsförbundet 2017-09-08). Poängen sätts genom en teknisk 

panel som identifierar elementets värde samt level, och en domarpanel som värderar 

elementets utförande och kvalité vilket resulterar i poängavdrag eller -tillägg. Level definieras 

som svårighetsgrad av ett tekniskt element som bidrar till poängtillägg. Kvalité vid 

hoppelementen som avgör är fart in hoppet, hoppets rotationsposition, höjd, längd och 

svårighet (svår ingång eller annan position av armar) vilken tolkas av domarna och blir 

avgörande för slutresultatet (Lockwood, McCreary, Liddel 2005, s. 1). 

 

Enligt Lockwood et al. (2005, s. 1) har konståkningen det sista decenniet förändrats och blivit 

en allt mer teknisk idrott. Detta till följd av att det gamla bedömningssystemet byttes ut i hopp 



6 

 

om att göra bedömningen mer objektiv. Reaktionen av det nya bedömningssystemet blev att 

åkare försvårade de tekniska elementen (hopp, piruetter etc) för att kunna samla mer poäng 

(Hunnicutt et al. 2016, s. 175). Resultatet av de svårare tekniska elementen som påföljd av det 

nya bedömningssystemet blir större krav på de fysiska kapaciteterna. Inom hoppen finns det 

två kritiska komponenter som avgör framgången, dessa två är hopphöjd samt tid i luften. 

Hunnicutt et. al (2016, s. 176) menar att markträning därför är nödvändigt för att kunna 

utveckla explosivitet och styrka om de svårare tekniska elementen ska kunna levereras. 

 

1.2 Konståkning, explosivitet & plyometrisk träning 

Flertalet idrotter och inte minst konståkningen gynnas av att träna explosiva rörelser i olika 

delar av kroppen för att förbättra den idrottsspecifika förmågan (Brown, Miller 2005, s. 1).  

Enligt Fatouros et al. (2000, s. 470) kan en bra grundfysik vara till fördel vid utveckling av 

muskler som är en del av en specifik övning. Studier inom konståkningen har visat att 

hoppförmågan, den excentriska och koncentriska fasen i benmuskulaturen, är av stor vikt för 

att kunna utföra svårare hopp med fler rotationer i luften (King, 2005 s.746). Träning av de 

explosiva rörelserna i ett hopp kan utformas på olika sätt, dock bör träningen innefatta 

rörelser med maximal styrka under hög hastighet (Brown, Miller 2005, s. 2). Övervägande del 

av studier som utförts inom konståkningen har fokuserat på hur man tränar upp olika 

delkapaciteter och vad dessa markövningar har för relevans på is (King, 2005 s.744). 

Plyometrisk träning samt explosiv styrketräning är metoder som har vetenskapligt stöd för att 

utveckla explosivitet på mark (Brown, Miller 2005, s. 3). Tidigare studier kring plyometrisk 

träning kopplat till konståkning har fokuserat på hur plyometrisk träning påverkar hopptiden, 

det vill säga längden och höjden på hoppet. Hunnicutt et al. studie (2016, s. 175) visade 

genom ett idrottsspecifikt plyometriskt träningsprogram att plyometrisk träning har positiv 

inverkan på hopptid både på is och mark, dock hittades det ingen korrelation mellan dessa. 

Vid studien implementerades ett färdigt träningsprogram från en annan studie och 

modifierade den till mer idrottsspecifikt för konståkning, exempelvis CMJ(a) med rotation 

(ibid).   

 

Hopphöjden är en avgörande faktor för kvalité och en del av tekniken, därför är det av stor 

vikt att kunna hoppa högt. Enligt Svenska konståkningsförbundets kravprofil, under 

delkapaciteten spänst, bör konståkerskor kunna hoppa 55 cm i CMJ (Svenska 

konståkningsförbundet 2017-10-10). Det finns dock inga riktlinjer för hur högt en åkare skall 
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kunna hoppa i de idrottsspecifika hoppen på is vilket är problematiskt eftersom en studie av 

Emanuelsson (2017, s. 12-13) visat att hopptiden på isen och hopptiden på marken har liten 

korrelation. Det finns hittills inget relevant fystest i Svenska konståkningsförbundets 

kravprofil som visar på hög korrelation mellan hopphöjd på is och mark. Det finns heller 

ingen studie som undersökt om belastad plyometrisk markträning kan förbättra hopphöjden på 

is.  

1.3 Grenspecifikt hopp: Axel  

Axel-Paulsen, numera enbart Axel, har fått sitt namn efter åkaren som var först i världen med 

att utföra hoppet. Hoppet anses vara en brytpunkt för åkares tekniska utveckling på grund av 

hoppets fysiska, psykiska och tekniska krav. Enkel Axel (1A), dubbel Axel (2A) och trippel 

Axel (3A) avgör ofta vilken nivå en åkare befinner sig på. Axel-hoppet påbörjas genom ansats 

och upphopp från framåt ytterskär, väl i luften roterar åkaren antalet behövda rotationer, 

beroende på om hoppet avser vara 1A, 2A eller 3A för att sedan landas bakåt på motsatt fot 

(Wayne & Miller, 1996, s. 72). I en studie av King (1994) har det visats att hopphöjden 

varierar beroende på åkarens tekniska kompetens. En åkare som besitter den tekniska 

kompetensen att utföra en trippel axel kommer att ha samma hopphöjd om den enbart utför en 

enkel eller dubbel axel som vid trippel axel. En åkare som högst kan utföra en enkel axel 

kommer att ha betydligt lägre hopphöjd än den som kan utföra en dubbel eller trippel. 

Medelvärdet för hopphöjd hos dessa fem konståkare var 0,67 m över is (King et al. 1994, s. 

57). Enligt King, Arnold och Smith skulle den bästa tekniken i en Axel teoretiskt innebära att 

maximera antalet rotationer i luften genom att hoppa högre och rotera snabbare (1994, s. 60). 

 

Enligt de tekniska reglerna är axel ett hopp som måste ingå i båda tävlingsprogrammen 

(Svenska konståkningsförbundet 2017-10-10). Inga befintliga test som utförs på mark för att 

ta reda på hopphöjd kan översättas till grenspecifik höjd på is. Av denna anledning kommer 

studien nyttja axel som idrottsspecifikt hopptest då det är möjligt att utföra med liknande 

teknik både på mark och is. 
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Figur 1. 

Förklaring av axel genom ansats, upphopp, rotationsposition samt landning. Figuren visar hur axel bör se ut för 

att få basvärdet för hoppet på tävling. Ytterligare faktorer som fart in och ur hoppet samt höjd kan ge pluspoäng.  

1.4 Explosivitet och plyometrisk träning  

I Svenningsson et al. (2005, s. 16) studie menas det att många idrotter utnyttjar rörelsemönster 

med explosiva riktningsförändringar. Excentriskt och koncentriskt muskelarbete förekommer 

ofta inom idrotter med snabba och explosiva frånskjut och inbromsningar, vilket man brukar 

tala om i termen plyometrisk träning. Grundprincipen för denna typ av träning är att 

kroppsvikten används som belastning, därav är det av intresse att se om belastad plyometrisk 

träning kan ge ökad explosiv styrka. 

 

Plyometrisk träning samt explosiv styrketräning är träningsmetoder som har vetenskapligt 

stöd för att utveckla explosiviteten i hopp på mark (ibid). Olika typer av hopp som utnyttjar 

rörelsemönstret av ett knäböj är vanliga sätt att förbättra explosiv styrka. För optimal 

utveckling av styrka, som är en av variablerna för explosivitet, behöver vältränade personer 4-

8 set belastad träning och en vila på minimum 3-5 minuter för styrkeutveckling (Brown, 

Miller 2005, s. 3). Inom konståkningen brukas träning med plyometriska inslag vardagligen 

vid uppvärmning och fyspass. Ett belastat träningsupplägg med vikter och hopp på konståkare 

har ännu inte studerats och heller inte om det ger effekt på hopphöjden på is.  

 

Explosivitet utgör den första fasen i en hoppansats och tränas vanligen genom plyometrisk 

träning (Hunnicutt et al. 2016, s. 176). Plyometrisk träning definieras av den excentriska och 

koncentriska rörelsen i muskulaturen och även SSC (stretch and shortening cycle), vilket är 

det muskulära fenomen som sker i muskeln vid kraftutvecklingen mellan kontraktion och 

extension. SSC medför att energi bevaras från den excentriska fasen till den koncentriska 

fasen i ett hopp och sker i muskeln vid bland annat högintensiva start-stopp övningar men 

även vid hopp. Vid högintensiv träning är skaderisken högre och därav är den plyometriska 



9 

 

träningen ofta kritiserad, bland annat då den excentriska fasen (landnings fasen) är den fas 

som oftast för med sig flest skador. Trots detta är det den excentriska fasen som i hög grad 

bidrar till ökad styrka. Utifrån detta bör högbelastad plyometrisk träning utföras på mjukt 

underlag för att dämpa stöten vid landning (Jurado-Lavanant et.al 2014, ss.74-75). 

 

Den plyometriska träningen är tidseffektiv och kräver lite till ingen utrustning och är därav 

lättillgänglig. Ofta implementeras plyometrisk träning i träningsplaneringen för att öka 

hopphöjden inom idrotter såsom gymnastik och konståkning för att sedan utnyttja denna 

kapacitet under mer idrottsspecifika övningar, det vill säga hopp med rotationer (Hunnicutt et 

al. 2016, s. 176). Det har bland annat konstaterats att höjden vid hopp korrelerar med åldern. 

Under den pubertala fasen varierar hopphöjden som kraftigast mellan individerna (Polishchuk 

et al. 2007, ss. 111). Polishchuk et al. (2007) utförde en studie på flickor 8-16 år och kunde 

konstatera att hopphöjden varierade som mest vid 13-14 års ålder och upphoppshastigheten 

vid 14-15 år. Av denna anledning bör ålder beaktas vid tester av hopphöjd och 

upphoppshastighet. Under pubertet bör därför grundstryka med lättare övningar utföras med 

större fokus på grunder för att efter puberteten tillföra mer vikt och utföra svårare övningar 

(Polishchuk et al. 2007, s. 111). Både Polishchuks et al. (2007, s. 468) och Hunnicutts et al 

(2016, s. 181) studier använde sig av plyometriskt träningsprogram där positiva resultat på 

hopphöjden kunde fastställas, vilket bekräftar att plyometrisk träning har positiv inverkan på 

hopphöjden. 

 

Rörelsemönstret i CMJ (Countermovement Jump) liknar det mönster som utnyttjas i 

konståkningshoppen (Stojanovic et al. 2016, s. 20). Studien visar att man hoppar högre i CMJ 

än SJ (Squat Jump), bland annat på grund av nyttjandet av SSC. Detta betyder att man vid ett 

CMJ får ut en högre explosiv styrka, maximal hastighet samt koncentriskt kontraktion av 

benmuskulaturen än vid SJ (ibid). Brown och Miller (2005, s. 2) beskriver SSC som ett 

gummiband som sträcks ut och drar ihop sig igen vid kombinationen av excentrisk och 

koncentrisk muskelaktion (Ibid). Dynamiska hopp utnyttjar SSC maximalt då detta tillåter 

muskeln att utnyttja mer kraft genom gummibandseffekten än exempelvis hopp utförda från 

en statisk position. Av den anledningen kan SJ bättre nyttjas för att mäta explosiviteten i 

muskeln än CMJ trots att CMJ är mer idrottsspecifikt (Trzaskoma et al. 2010, s.2498), 

armsvinget vid CMJ(a) kan liknas vid armsving hos axel (Stojanovic et al. 2016, s. 20). 

Svenningsson et al. (2005, s. 16) visar i sin studie att det finns hög korrelation mellan den 
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vertikala hoppkapaciteten och explosiv benstyrka. I och med detta kommer vertikalhoppen 

CMJ(a) och SJ användas för att mäta maximal hopphöjd. 

 

Hur den plyometriska träningen kan modifieras för att göra den mer relevant för idrotten finns 

det i dagsläget ingen forskning kring, inte heller något som visar på tydligt samband mellan 

explosivitetsträning och hopphöjd på is. Det är av intresse att se hur plyometrisk träning med 

vikter påverkar hopphöjden på mark och is och därmed undersöka om det finns en korrelation 

mellan de två parametrarna. Studien har även förhoppningen att se om hoppet axel kan nyttjas 

som grenspecifikt test för hopphöjd på is, då det inte finns något test som mäter idrottsspecifik 

höjd på is i dagsläget. 

2 Syfte & frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka om hopphöjden kunde förbättras genom ett belastat 

idrottsspecifikt plyometriskt träningsprogram, involverande enkel axel (1A). Det sekundära 

syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan hopphöjden i enkel 

axel (1A) på is, 1A på mark, CMJ(a) och SJ. 

 

Frågeställningar: 

○ Hur stor inverkan på hopphöjd i 1A på is ger idrottsspecifik plyometrisk markträning 

med ankelvikter?   

○ Vilken korrelation i hopphöjd finns mellan CMJ(a), SJ, 1A på mark och 1A på is? 

○ Går 1A på mark att använda som mätredskap för hopphöjden på is? 

 

3. Metod  

Studien använder experimentell metod där utvecklingen av hopphjöjd i ett idrottsspecifikt 

tekniskt hopp undersöks hos 16 konståkerskor i klasserna Junior A samt B. Träningsstudien 

bestod av två testtillfällen och en träningsperiod på fyra veckor med åtta träningstillfällen. Vid 

testerna filmas det tekniska hoppet Axel på is samt mark och analyseras i dataprogrammet 

Darthfish där höjd fastställdes. Vidare filmades FP (försökspersonerna) vid CMJ (a) samt SJ 

på marken. Alla 16 FP randomiserades till två grupper, en test- och en kontrollgrupp. 

Kontrollgruppen fortsatte att bedriva sin ordinarie träning under träningsperioden, testgruppen 

implementerade ett idrottsspecifik plyometrisk träningsprogram till sin ordinarie träning.  
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3.1 Försökspersoner 

Rekrytering av FP skedde genom bekvämlighetsurval. 80 åkare blev tillfrågade via ett 

informationsbrev om studiens syfte per e-mail varav 23 svarade, av dessa fullföljde 16 åkare 

studien. Krav för att medverka i studien var att åkarna fyllt 16 år och klarade av att utföra en 

enkel axel på is samt mark. FP bestod av 16 kvinnliga konståkare i åldrarna 16-19 år 

(medelåldern ~17,5 år). FP rekryterades från 4 olika konståkningsklubbar. Lägsta 

kunskapsnivån för åkarna var fri 2 basic 21 enligt Svenska konståkningsförbundets testkrav 

för B-nivå. Samtliga åkare i studien var aktiva tävlingsåkare på B, A eller Elit-nivå. FP från 

de olika klubbarna randomiserades in i de olika grupperna där FP som ingick i testgruppen 

inte tränade med FP som ingick i kontrollgruppen även om de tränade i samma klubb. FP 

tränade is mellan 5-12 h i veckan fördelat på 5-6 dagar. FP ombads följa sina ordinarie mat- 

och sömnvanor inför ett vanligt träningspass under testtillfälle och träningsperiod. FP 18 år 

och äldre undertecknade informerat samtycke, 17 år och yngre undertecknades av målsman.  

 

Fyra etiska punkter efterföljdes under studiens gång och redogjordes för FP genom 

informationsbrevet samt muntligen under testomgång 1 och 2. I informationsbrevet 

informerades FP om studiens syfte, vad som önskas utav dem samt att ett deltagande är 

frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta deltagandet utan att behöva uppge 

förklaring. Deltagandet vid studien är anonymt och redovisas utan att de deltagande kan 

identifieras. Resultat används enbart i syfte att besvara studiens frågeställningar, inte som 

grund för beslut eller åtgärder för studiedeltagarna. Författarna menar därmed att studien 

följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för vetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

3.2 För- och eftertest 

Testtillfället påbörjades med att filma hoppet på is, där isen som nyttjades hade ett omfång på 

30x60 m. FP ombads värma upp 6 minuter individuellt för att sedan kunna hoppa axel. 

Visuella markörer som underlättar bestämning av hopphöjd under analys sattes på FP på 4 

anatomiska landmärken, caput humerus lateralt, caput femoris lateralt, den laterala knölen av 

tibia samt laterala malleolen av fibula. Den sistnämnda sattes på skridskon under testet på is. 

                                                 
1
 Testerna är svenska konståkningsförbundets sätt att kvalitetssäkra åkarnas teknik, vilka bedöms av domare. 

Testerna i denna studie innefattar de som uppdaterades senast 17 juni 2016. (Svenska konståkningsförbundet 

2017-11-30) 
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FP fick genomföra en provomgång som inte filmades för att prova hoppansatsen. FP utförde 

hoppomgång 1, 2 och 3 med en vila om 45 sekunder mellan varje hoppomgång.  

 

Filmningen av hoppen skedde i sagittalplan i 60 fps2 med hjälp av två kameror av modellen 

Panasonic HC-X920. Hoppet skedde i hoppzonen som avgränsades med hjälp av två 

markörer, dessa placerades 3,5 m bort från den röda hockeymarkeringen och 1 m in mot 

mitten cirkeln. Kamerorna var placerade mittemot varandra där hoppzonen utgjorde mitten. 

Båda kamerorna stod på stativ med höjden 0,58 m. Kamera A stod 0,7 m från den ena sargen 

placerad mitt på den röda linjen som markerar mitten på hockeyrinkar, båda markörerna 1 och 

2 syntes i kameran. Kamera B stod placerad 1,5 m bort från banans mittprick, på den röda 

linjen, riktad mot hoppzonen, endast markör 2 på isen syntes i bild under filmning. FP 

ombads ta fart enligt figur 2 och hoppa 1A i hoppzonen 3 gånger, se figur 2.  

 

 

Figur 2.  

Hoppzon utgörs mellan markör 1 och markör 2. Testgrupp och kontrollgrupp hoppade axel inom hoppzonen, tre 

axel per försöksperson filmades och analyserades. Figuren visar var ansats, luftfärd och landning bör ske. 

 

Efter avslutat test på is filmades tre olika hopp på mark. Squat Jump (SJ), Countermovement 

Jump (CMJ) (se figur 3) samt 1A (se figur 1). FP ombads göra två SJ samt två CMJ(a) 

efterföljt av två axlar som filmades från höger respektive vänster sida. FP tilläts en vila om 1-

2 minuter mellan vardera hoppomgång. Två markörer avgränsade hoppzonen, FP fick 

                                                 
2
 *fps = frames per second 
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instruktioner att hoppa 1A stillastående från markörerna vänster samt höger i bild. SJ samt 

CMJ (a) hoppades stillastående med sidan av den fot närmast kameran kant i kant med en tejp 

som klistras fast i golvet. Från kanten av tejpen där foten stod vid vertikalhoppen till kameran 

var avståndet 3,5 m, markörerna för axel stod i linje med tejpen. FP hade även under 

marktesterna markörer vid, axel, höft, knä samt ankel som tidigare beskrivits under istesterna.  

 

  

Figur 3.  

Förklaring för hoppen CMJ(a) i bild (a) samt SJ i bild (b) hoppen påbörjas i position a och avslutas i position h. 

Mellanliggande positioner d, f & g bör eftersträvas vid hoppen. CMJ(a) utförs med armpendling och SJ med 

händerna på höften. 

 

3.2.1 Filmanalys 

Höjden mättes från höften (se figur 4) när adepten stod upprätt i sagittalplan (läget innan tårna 

lämna underlaget) det “lägsta läget” till höftens “högsta läge” i hoppet, proceduren utfördes 

för samtliga hopp. Det högsta läget definieras som det läge där adepten varken fortsätter uppåt 

eller börjat falla. Under marktesterna följdes samma princip gällande högsta/lägsta läge, även 

här mättes höjden vid höften. De 1A på is som analyseras motsvarar kriterierna för en 

godkänd 1A (Svenska konståkningsförbundet 2017-11-30), det vill säga ansats, upphopp, 

korrekt mängd rotation och landning, se figur 1. Samma tekniska princip följs i 1A på mark 

(dock stillastående). För analys av SJ samt CMJ(a) krävs det att utförandet följer kraven för 

dessa hopp, se figur 3.  

3.2.2 Reliabilitet & validitet 

För att minimera variationen mellan testerna genomfördes samtliga tester av samma två 

testledare. Två pilottest av träningsprogram och testutförande genomfördes innan studien 

påbörjades. Testpersonerna fick möjlighet till återhämtning mellan första, andra och tredje 

hoppomgången på is samt mark inom samma testtillfälle. För att undvika eventuella felkällor 

såsom fel på mätinstrument, FP fysiska och mentala tillstånd samt tolkning av resultat har 

testerna standardiserats. Samtliga testpersoner utförde istesterna i en ishall med 6 minuters 
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valfri uppvärmning innan påbörjat test. Marktesterna utfördes på plant underlag under tak 

direkt efter avslutat istest. Två kameror användes för att filma axel på is, felmarginaler vid 

videoinspelning bör vara låg, då inspelningen skedde i 60 fps och hoppet filmades från höger 

samt vänster sida i sagittalplan för att sedan jämföras och användas till dataanalys för mer 

exakta mätningar (King et. al 1994 s. 52).   

Figur 4. 

Definition av axel (ansats, upphopp, luftfärd och landning) samt hur höjden av hoppen fastställs genom att sätta 

högsta punkten för höften vid upphopp som baslinje och mäta till höften i det högsta läget i luften i hoppet. 

3.3 Träningsprogrammet 

Under en träningsperiod på fyra veckor fick testgruppen i uppgift att genomföra en 

träningsövning på mark innan ordinarie träningspass två gånger per vecka. Övningen utfördes 

med ankelvikter om 1 kg/fot och utföras 4 gånger med vila på 180 sek mellan serierna. 

Träningsövningen bestod av en 1A efterföljt av ett mellanskutt3 vilket upprepas 10 gånger och 

därmed utgjorde en serie med hög frekvens. Testgruppen utförde totalt 8 träningstillfällen 

under 4 veckors träningsperiod med maximal insats.  

 

Tabell 1. Förklarar interventionsperioden och test före och efter interventionen. Tabellen visar testgruppen som 

implementerade ett belastat träningsprogram och kontrollgruppen som fortskred med sitt ordinarie 

träningsupplägg. 

 

Intervention: vecka 1-5 

Typ av FP Förtest (vecka 1) Träningstillfälle 1-8 Eftertest (vecka 5) 

Testgrupp  Is: 1A x3 

Mark: SJ x2,  

CMJ(a) x2, 1A x4 

Ordinarie träning  Is: 1A x3 

Mark: SJ x2,  

CMJ(a) x2, 1A x4 
Kontrollgrupp Belastat 

träningsprogram 

                                                 
3
 Mellanskuttet används som rotationsövning, i det här fallet som övergång och förberedelse mellan axlarna; kliv 

fram på utåtvriden upphoppsfot - hoppa upp och rotera ett halvt varv, landa på landningsfoten och kliv över till 

upphoppsfoten igen för enkel axel. 
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3.4 Databearbetning  

Datorprogrammet Darthfish användes för att ta reda på hopphöjden i samtliga hopp. 

Resultaten bearbetades först för att ta beräkna medelvärde och standardavvikelse för 

grupperna och tidpunkterna. Vidare beräknades differensen mellan Förtest och Eftertest för 

båda grupperna.  Samtliga statiska analyser genomfördes i SPSS (Statistical package for the 

social sciences) version 24. All data kontrollerades för normalfördelning innan parametriska 

statistiska analyser genomfördes. En two way repeated measures ANOVA tillämpades för att 

detektera eventuella skillnader över tid samt mellan grupper. Pearson’s correlation 

tillämpades för att undersöka sambandet mellan hopptiden i de olika hoppen 1A på mark, 

CMJ(a), SJ och 1A på is. Statistisk signifikansnivå sattes till P<0.05. 

4. Resultat 

4.1 Hopphöjd i 1A på is, 1A på mark, CMJ(a) & SJ 

Hopphöjd mellan grupperna för 1A på is hade ingen signifikant skillnad vid starten, enbart 

numerisk, Testgrupp 0.28 m och Kontrollgrupp 0.26 m. Efter träningsperioden var hopphöjd 

oförändrad hos Kontrollgrupp (P=0.533) medan hopphöjden ökat till 0.37 m hos Testgrupp 

(P<0.05), vilket innebar en ökning på 25 %. Hopphöjden vid 1A på mark var vid start 

jämbördig mellan Testgrupp och Kontrollgrupp, 0.28 m respektive 0.25 m. Efter 

träningsperioden var hopphöjden oförändrad hos Kontrollgrupp (P=0.266) medan en ökning 

till 0.36 m hade skett hos Testgrupp (P<0.05), vilket innebar en ökning på 23 %.  

 

Vid de bilaterala hoppen fanns en statistisk skillnad hos grupperna, startvärde hos Testgrupp 

och Kontrollgrupp var 0.37 m respektive 0.33 m i hopphöjd för CMJ(a). Efter 

träningsperioden var hopphöjd oförändrad hos Testgrupp och Kontrollgrupp (P>0.05), 0.38 m 

respektive 0.33 m. Hopphöjd vid SJ för Testgrupp och Kontrollgrupp var vid start 0.30 m 

respektive 0.28 m. Efter träningsperioden kunde ingen signifikant skillnad konstateras av SJ, 

dock en numerisk ökning hos Testgrupp till 0.33 m (P>0.05), Kontrollgrupp visade ingen 

numerisk förändring. 

 

Ingen statistisk signifikant skillnad kunde konstateras hos kontrollgruppen efter dessa 4 

veckor. Testgruppen hade en signifikant skillnad i 1A på is samt 1A på mark. Testgruppen 

skiljde sig även vid 1A på is mot kontrollgruppen vid eftertest och hade inte enbart ökat 
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hopphöjden mot sitt egna förtest utan de var även bättre än Kontrollgruppens eftertest. 

Kontroll- samt Testgruppens värden redovisas nedan, se figurer 5a, 5b, 5c, 5d. 

 

Figur 5a, 5b, 5c, 5d.  

Diagrammen visar ökningen i genomsnitt från hopptesterna för test- samt kontrollgrupp i de 4 olika hoppen. 

* En signifikant förändring mellan testgruppens för- och eftertest. 
1 En signifikant skillnad mellan kontroll- och testgrupp vid eftertest. 

^ En signifikant skillnad i hopphöjd mellan testgrupp och kontrollgrupp oberoende av tidpunkt. 

 

4.2 Korrelation hopphöjd; CMJ(a), SJ samt 1A på mark och is 

Högsta uppmätta värdet för 1A på is var 0.48 m, respektive SJ på 0.37 m. Lägsta uppmätta 

värde för 1A på is var 0.17 m, respektive SJ på 0.25 m. Grafen i figur 6a visar på en spridning 

av värden från trendlinjen samt en icke existerande korrelation mellan 1A på is och SJ hos FP 

(r=0.517, P=0.117). För CMJ(a) uppmättes ett högsta värde på 0.46 m, grafen i figur 6b visar 

på en stor spridning av värdena i förhållande till trendlinjen och därmed en icke existerande 

korrelationen mellan 1A på is och CMJ(a), (r=0.436, P=0.813). Högsta uppmätta värdet för 

1A på mark var 0.47 m, och en mindre spridning av värdena i förhållande till trendlinjen, 

vilket visar på en stark korrelation (r=0.949, P<0.05), se figur 6c.  
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Figur 6a, 6b & 6c. 

Figurerna ovan visar korrelation mellan 1A på is och CMJ(a) / SJ / 1A på mark. I figurerna visas trendlinje och 

punkter för värdena på den insamlade datan. Om punkterna följer trendlinjen visar detta hög korrelation, om 

punkterna inte följer trendlinjen visar detta på svag till icke existerande samband.  
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5. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om ett plyometrisk träningsprogram bestående av 

idrottsspecifika hopp med ankelvikter gav någon positiv inverkan på hopphöjd på mark samt 

is. Det sekundära syftet var att undersöka om det fanns någon korrelation mellan höjden av 

1A på is samt 1A på mark, CMJ(a) och SJ. Resultatet visade att testgruppen genomsnittligt 

hoppade 9 cm högre på isen i sista testomgången. Testgruppen visade dock inte någon 

förändring i SJ och CMJ men förbättring i höjd på 1A på mark med 8 cm. Kontrollgruppen 

hade inte någon statistisk signifikant höjdökning även om de hade numeriska skillnader 

mellan hoppen i för- och eftertest. Resultatet i denna studie visade att höjden mellan 1A på is 

och 1A på mark hade hög korrelation, utifrån detta kan det antas att 1A på mark kan användas 

som mätredskap för hopphöjden i 1A på is. Studien har gett författarna mer kunskap om hur 

den grenspecifika hopphöjden på is och mark kan utvecklas samt hur den plyometrisk 

träningen kan periodiseras. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Studien visade att plyometrisk träning med vikter under idrottsspecifika hopp gav positiv 

inverkan på hopphöjden på is, därför bör denna typ av träning implementeras i 

träningsplaneringen för konståkare för att utveckla hopphöjden i de idrottsspecifika hoppen. 

Då studien inte visade någon höjdökning i de övriga hoppen SJ och CMJ(a) tyder detta på att 

testpersonerna enbart blev bättre på att aktivera och synkronisera neuromuskulärt de muskler 

som involveras i den grenspecifika rörelsen och kunde därför ta i mer i de idrottsspecifika 

hoppen. Sannolikt är anpassningen specifik för rörelsen och den ökade styrkan neuromuskulär 

då det inte bör ske någon betydande hypertrofi på 4-5 veckor (Brown, Miller 2005, s. 3).  

 

Kontrollgruppen hoppar 1A på mark i sin ordinarie träning, därför kan man dra slutsatsen att 

testgruppen inte förbättrat sig enbart genom att hoppa 1A mark. Vilket stärker studiens syfte 

med att vikter bör användas för att lära adepter att aktivera rätt muskelgrupp vid de 

idrottsspecifika övningarna. Med denna kunskap är det sannolikt att maximal hopphöjd i ett 

idrottspecifikt hopp går att åstadkomma om adepten har förmågan att aktivera rätt 

muskelgrupper genom neuromuskulär inlärning. Detta stärker Emanuelssons resultat som 

visade att korrelationen mellan idrottsspecifika is-hopp har låg korrelation med CMJ(a), vilket 
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kan antas ligga till grund av att man inte aktiverar muskulaturen i lika hög grad i de olika 

hoppen (Emanuelsson, 2017, s. 18-19). 

 

Studien visar en ökning av testpersonernas hopphöjd i det idrottsspecifika hoppet men ingen 

statistiskt signifikant förändring i de bilaterala hoppen. Utifrån Jurado-Levanants artikel kan 

man förstå att hopp utförda från två ben bör innebära att man kan generera mer power än 

hopp från ett ben. Testpersonerna som varit sämre på att utnyttja power från ett ben har 

förbättrats på detta, men är troligtvis sämre på att aktivera och tillämpa den förbättrade 

unilaterala förmågan vid bilaterala hopp. Detta stärker teorin om att neuromuskulär 

anpassning hos testpersonerna har skett i det idrottsspecifika hoppet (Jurado-Lavanant et.al 

2014, ss.74-75). I det idrottsspecifika hoppet tränas unilaterala upphopp och landningar. 

Upphoppsbenet påverkades och stärktes i den koncentriska rörelsen och landningsbenet 

stärktes i den excentriska rörelsen. Betydelsen av att träningsövningen utfördes unilateralt 

innebar att ingen bilateral rörelse övades in under träningsperioden. Därav utvecklades 

sannolikt ingen neuromuskulär anpassning eller förbättring av muskelaktivering vid de 

bilaterala hoppen. Av denna anledning skedde med störst sannolikhet styrkeökning (25 % 

samt 23 %) i de unilaterala hoppen (1A is och mark) vilket man även kan se i resultat då axel 

på is och CMJ(a) hade svag korrelation.  

 

Studien visade att det fanns en hög korrelation mellan höjden av 1A på is samt mark och 

därigenom kan det antas att farten som åkarna tar in i hoppet på is också är försumbar, då 

farten in vid hopp på mark är det. Variabler som timing och aktivering av rätt muskelgrupper 

är mer centrala då upphopp på mark skedde genom ett kliv fram. Detta innebär att åkare med 

mindre utvecklad grenspecifik teknik kan utveckla förmågan att hoppa högre trots dessa 

brister. Testpersonerna i denna studie visar på en ökad styrka genom neuromuskulär 

anpassning i den idrottsspecifika rörelsen. Testpersonerna har blivit starkare trots att 

träningsperioden förmodligen inte gett någon muskulär tillväxt. Det innebär att 

träningsprogrammet har förmågan att utveckla åkares tekniska upphoppsfärdigheter som är av 

stor vikt för att förbättra maximal höjd på is. Man bör dock skilja på begreppen 

neuromuskulär anpassning och teknik då dessa i vissa fall syftar på olika saker. Teknik i detta 

sammanhang är när åkaren lär sig i vilken ordning rörelserna utförs och vilka muskler som 

behöver nyttjas för dessa. Neuromuskulär anpassning är i detta fall hur effektivt åkaren lär sig 

utföra aktionen i musklerna samt göra detta i ett högre tempo eller med mer kraft. 
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Emanuelsson (2016) visar i sin studie att hopptiden i ett idrottsspecifikt hopp och CMJ(a) inte 

korrelerar med varandra. Studien visar även att antalet år inom idrott och hopptid i 

idrottsspecifika hopp hade stark korrelation och rekommenderar utifrån detta att spendera 

mindre tid på att träna hoppen på mark och mer tid på andra fysiska kapaciteter vid 

markträning. Denna studie motsäger Emanuelssons resonemang och visar att man bör träna på 

de grenspecifika hoppen utanför isen dock med belastning för att utveckla maximal hopphöjd. 

Detta för att optimera muskulär inlärningsförmåga och kunna “ta i” mer i ett idrottspecifikt 

hopp. Flertalet studier har visat att styrketräning av nedre extremiteten bidrar till hypertrofi 

samt förlitande på typ II fibrer, vilket kan öka maximal förmåga att generera kraft som sedan 

kan implementeras idrottsspecifikt. Av den anledningen bör maximal styrka tränas under 

fysträning (Trzaskoma et al. 2010, s.2498; Stojanovic et al. 2016, s. 20). 

  

Resultatet som visade en höjdökning på 25 procent kan rimligtvis förklaras genom att man 

redan vid förtesterna kan urskilja att testgruppen hade en statistisk skillnad i hopphöjd vid de 

bilaterala hoppen. En annan förklaring till denna stora höjdökning skulle kunna vara en 

betydande teknisk förbättring i hoppet axel. Vilket kan ses som att ankelvikterna medförde 

förbättring av teknisk kompetens då det blev svårare att utföra hoppet. Intressant hade varit att 

se om en testgrupp med lägre hopphöjd hade haft samma procentuella höjdökning. Är en 25 

procentig höjdökning ett trovärdigt testvärde eller kan det bero på att gruppen haft en 

bristande teknik. Troligtvis hade en testgrupp med högre teknisk kompetens inte haft samma 

procentuella höjdökning då de redan utvecklat sin tekniska förmåga till fullo i 1A. 

 

En 25 procentig höjdökning innebär att idrottaren har möjlighet att kunna rotera fler varv i 

luften, vilket skulle innebära en högre teknisk svårighet och därigenom högre poäng. Ökad 

hopphöjd skulle även kunna betyda att det finns mer utrymme för bättre kvalité eller utveckla 

ny hoppteknik. En ny teknik skulle kunna generera i ytterligare en rotation eller svårare 

position i luften. En ökad hopphöjd ger även mer tid i luften till att förbättra sin grenspecifika 

teknik då det finns individer som kan hoppa högt utan den grenspecifika teknik som 

eftersträvas. 

 

Utifrån resultatet av denna studie skulle tränare kunna effektivisera idrottsspecifik 

explosivitetsträning genom denna plyometriska övning. Denna typ av träning som bör utföras 

innan is skulle kunna bidra till ändrat träningsupplägget för konståkare. I dagsläget innebär 

det klassiska upplägget en kortare uppvärmning på mark (10-20 min), ispass (45-100 min) 
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och avslutningsvis en längre fys (40-60 min) eller nedjoggning och stretch (20-30 min). I och 

med träningsövning där den tyngre träningen sker i början av passet bör övrig markträning 

fördelas jämnare före och efter ispass, förslagsvis 30 min före och 30 min efter. Om man vill 

implementera träningsprogrammet är det av vikt att ta hänsyn till att träningsmetoden kan 

vara uttröttande och påverka prestationen i efterföljande pass. Träningsprogrammet bör 

utföras innan övriga träningspass för att undvika hämning på styrkeutvecklingen genom aerob 

aktivering. Tung styrketräning bör implementeras i perioder för att öka den maximala styrkan 

följt av belastad idrottsspecifik träning, för att på så vis översätta grundstyrka till grenspecifik 

explosivitet vid hopphöjd. Av detta skäl kan man inte enbart implementera det plyometriska 

träningsprogrammet och förvänta sig resultat över en längre period (ett halvår). I takt med 

ökad grundstyrka kan programmet utvecklas och försvåras genom att öka vikten. Volymen på 

passet och frekvensen bör vara densamma för att undvika skador. 

 

Den starka korrelationen mellan 1A is och 1A mark innebär att konståkare är i stort behov av 

idrottsspecifika hopp på mark då prestationen i de båda hoppen är likvärdiga. Denna 

korrelation ger stöd för att konståkare är i behov av gym och ordentlig utrustning för att kunna 

utvecklas på de grenspecifika hoppen vid markträning. I dagsläget är problemet för många 

konståkare en begränsad tillgång av gymutrustning. Ankelvikterna är material som är lätt att 

ta med sig och utnyttja där markträning kan bedrivas. Med hänsyn till ovan, bör tränare som 

vill förbättra idrottarens hoppförmåga på isen utmana denne genom vikter under markträning. 

Test av 1A på mark skulle kunna nyttjas för att beskriva vilken höjd som krävs på de olika 

nivåerna i konståkningens kravprofil. Måttet på 1A på mark skulle även kunna användas av 

tränare som kan filma sina åkare och jämföra höjden mot den matris med åldersindelning som 

skulle finnas i kravprofilen. Det skulle vara av intresse för tränare att veta hur högt åkare som 

hoppar trippelhopp hoppar i 1A på mark och utgå från detta. Detta skulle kunna ge tränaren 

viktig information om vad för typ av träning åkaren behöver inrikta sig på, om åkaren kan 

åstadkomma rätt höjd för att klara av trippel skulle exempelvis träningstid kunna styras mot 

det tekniska i de olika hoppen istället för att öka styrkan.  

 

Idrott med tekniska svårigheter innebär ofta höga repetitionsantal för att bearbeta rörelsen och 

förbättra muskelminnet. Då träningsprogrammet innebar ökat antal repetitioner av det 

tekniska hoppet axel skulle detta kunna vara en bidragande faktor för höjdökning utöver 

intensiteten och vikten som tillsattes. Dock bör man ha i åtanke att även kontrollgruppen 

utförde axel i sin ordinarie träning trots att det är omöjligt att spekulera i hur ofta och intensivt 
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de tränade denna rörelse. Därav kan man inte dra slutsatsen att det ökade repetitionsantalet 

var den störst bidragande faktorn till höjdförändringen hos testgruppen även om det bör 

forskas vidare kring om man skulle få ut liknande resultat utan att tillsätta vikter till det 

plyometriska träningsprogrammet. Det går därför att utesluta att ett ökat repetitionsantal 

skulle vara en bidragande faktor till förändringen av höjden i axel i denna studie. En tredje 

grupp som utför träningsprogrammet utan vikt skulle ha behövts för att kunna dra någon 

slutsats om i vilken utsträckning ett ökat repetitionsantal har att göra med höjdförändringen i 

denna rörelse. 

 

Konståkning som idrott disponerar mycket tid på tekniska färdigheter på is, trots detta är 

idrotten av stort behov av olika fysiska egenskaper för att bemästra dessa tekniska svårigheter. 

Av denna studie har det påvisats att testpersonerna lättare kunde översätta styrkan i nedre 

extremitet till en teknisk rörelse när vikt tillsattes. Det innebär att testpersonerna troligen 

nyttjade befintlig muskelmassa för styrkeutveckling i hoppen. Utifrån detta bör man även 

fokusera mer på de grundläggande fysiska komponenterna innan man påbörjar tekniska 

svårigheter för att atleterna ska få bättre möjlighet att utveckla sin tekniska förmåga (Fatouros 

et al. 2000, s. 470). Sannolikt har en åkare med dålig grundfysik sämre förutsättningar vid de 

tekniska elementen än en åkare med bättre grundfysik, trots att de erhåller en hög teknisk 

färdighet. 

 

5.2 Metoddiskussion  

Vid studien filmades samtliga hopp och analyserades i ett datorprogram vilket gav 

mätresultaten precision och hög validitet. I och med att mätningarna av varje individ 

upprepades flertalet gånger gav det goda förutsättningar för testresultaten att behandlas 

jämbördigt och mindre chans till felbedömning. När testtillfällena skulle ske uppstod 

svårigheter att få istid samt få FP till samma plats och tid. De bosatta utanför 

Stockholmsområdet tilldelades ett tillfälle och de inom tilldelades ett annat. Till studiens 

fördel fanns FP tillhörande kontroll- respektive testgrupp inom båda områdena. Testtillfällena 

standardiserades genom att de som utförde förtest på morgonen utförde eftertestet samma tid 

på dygnet och vise versa. Dock är det önskvärt att testerna sker under samma tidpunkt på 

dygnet. Variation av träningsmängd och kompetens existerade i båda grupperna och bör 

därför ha varit till fördel för studien och inte påverkat resultat. Hade variationerna däremot 

varit större skulle resultatet i studien varit tvivelaktigt. 
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Träningsupplägg, träningsschema och antalet träningstimmar varierade (±4 timmar) mellan 

samtliga FP inom kontroll- samt testgrupp. Variationen av träning kan ses som en tillgång 

eftersom träningen inte ser exakt likadan ut för konståkare runt om i Sverige. Det finns även 

en variation av personernas tävlingsnivå samt antalet träningstimmar inom båda grupper, 

vilket ökar sannolikheten att träningsprogrammet har en positiv inverkan oberoende av hur 

deras ordinarie träningsupplägg och antal träningstimmar ser ut.  

 

Vid testtillfällena tilläts valfri uppvärmning under 6 minuter, vilket är den uppvärmningstid 

som används vid tävling. Vad författarna hade i åtanke vid uppvärmningen var att den är 

individuell både i rörelsemönster och intensitet. För att förhindra uttröttning var det av den 

anledningen till studiens fördel att låta FP värma upp på egen hand och undvika förutbestämd 

uppvärmning. De enda direktiven som gavs var att värma upp och hoppa axel för att sedan 

kunna utföra den vid test. Utifrån detta går det att anta att lika förhållanden gavs vid 

testtillfällena på 6 minuters uppvärmning vilket stärker reliabiliteten vid studien.  

 

Att FP’s tekniska färdigheter var varierande inom de båda grupper var till studiens fördel för 

validiteten av resultaten. Hade nivån enbart varit hög inom någon av grupperna finns risken 

att studien visat att ena gruppen förbättrats avsevärt på de två testtillfällena på grund av 

utvecklad teknisk förmåga vid inlärning av den grenspecifika övningen. Det är därför 

gynnsamt för studien att FP av blandade kvalitéer förekommer i båda grupper.  

 

Homogeniteten mellan fördelningen av FP ålder var även betydande för den fysiska 

mognaden. Enligt Polishchuks studie (2007) är den kronologiska åldern och pubertala fasen 

av betydelse för åkarnas hopphöjd och bland annat rekommenderas det att efter puberteten 

tillföra vikt för att optimera träningen och få resultat på styrka och explosivitet. I och med att 

de flesta åkarna var i 16-19 års åldern ökar det sannolikheten för positiva resultat av träningen 

efter 4 veckor. Fördelen med att endast kvinnliga åkare deltog vid studien var att de hade 

närliggande fysiska förutsättningar när ankelvikter på 1 kg skulle implementeras. Därav är det 

till studiens förmån att enbart inrikta sig på ett av könen i denna ålderskategori. Samtliga i 

testgruppen fick lika mycket vikt på sina ankelvikter trots varierande ålder och fysiska 

mognad. Ankelvikternas massa behövde vara relativt hög för att få någon förbättring på den 

korta tiden. Om 6 veckors träningsperiod utförts, hade viss progression av ankelvikter kunnat 

erhållas i tre etapper om 14 dagar vardera. För att minimera skaderisken som kan förekomma 
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vid tung belastning användes en belastning som uppskattades vara tillräcklig för att se 

progression. Frekvensen av träningsprogrammet var 2 ggr/vecka för att undvika 

överbelastning. 3 ggr/vecka hade varit ett alternativ men enligt andra studier har det upplevts 

svårt att bibehålla FP vid den frekvensen. Träningsprogrammet prövades även innan studien 

verkställdes för att säkerställa att vikten inte bringade skador till utövaren. På grund av den 

korta tidsaspekten som denna studie erhöll var progression i ankelvikternas massa inget 

alternativ. 

 

Träningsprogrammet utfördes utan bevakning av testledarna i och med varierande 

träningstider hos testpersonerna. Det positiva var att testpersonerna kunde välja vilka dagar de 

ville utföra träningsprogrammet vilket sannolikt gav mer motivation till att fullfölja studien. 

Det negativa var att testledarna inte kunde avgöra om träningen utfördes korrekt. Dock bör 

majoriteten av testgruppen ha genomfört träningsprogrammet väl, i annat fall borde utslaget 

vid resultatet varit annat. 

 

Under utförandet av test gavs direktiv till FP om att de behövde utföra hoppet inom den givna 

hoppzonen, se figur 2. Filmens kvalitet samt avståndet mellan kamera och försöksperson kan 

ha påverkat resultaten. Något som kan ha påverkat resultatet i mindre utsträckning var om 

personen valde att hoppa närmre kamera A eller närmre mätstickan. I och med att FP hoppade 

på samma ställe vid alla tester är dock denna felkälla försumbar. Utrustningen ställdes upp 

utifrån angivna mått i figur 2 med hjälp av måttband, därmed är det säkerställt att utrustningen 

hade hög validitet i placering. 

 

Videofilm tillät analys på dator vid de bilaterala hoppen på mark och det unilaterala hoppets 

utförande på mark samt på is. Rotation var en aspekt som försvårade mätning av de visuella 

markörerna då FP i vissa fall var vriden i det högsta läget och markörerna skymda. För att 

komma runt problemet användes baslinjer i analysprogrammet på sista bilden där markören 

syns för att avgöra var på kroppen, oavsett vridning, höften befann sig i det högsta läget. 

Mätning skedde mellan de två baslinjerna som ritats ut och upplevs som tillförlitlig då 

upprepade mätningar konstant visade på låg differens, vilket även tyder på att resultatet har 

hög validitet och reliabilitet. 

 

I Kings studie, där FP var på en hög nivå och hade god teknisk kompetens, utfördes 

mätningarna från taggen vilket gav dem ett relevant resultat av höjden då åkarna sannolikt var 
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sträckta i luften (2005). Mätningar vid den här studien utfördes både från tagg samt höft, men 

de värden som visades vara relevanta var de som mättes från höften då FP inte sträckte på 

benen vid hoppet på is. FP hade blandad teknisk kompetens, bland annat behärskade inte alla 

2A, vilket har betydelse för 1A’s kvalité, höjd och rotationspositionen. Av denna anledning 

mättes höjden på höften då flertalet inte var sträckta i rotationspositionen. 

 

I studien har alla videofilmer analyserats av studiens författare, vilket ökar reliabiliteten i att 

mätningarna är utförda på samma sätt. Testledarna har varit noga med objektivitet i 

mätningarna, det går alltid att ifrågasätta undermedveten intention. För närvarande finns det 

inte någon lämplig utrustning för att mäta hopphöjd på is därför var videokamera det 

mätinstrument som gav högre reliabilitet och validitet i denna studie. Mätinstrument till 

hopptest på mark har däremot ett stort utbud, men för att var säkra på att mätresultaten mättes 

på liknande sätt och var användbara utfördes mätning på samma sätt vid alla hopptest. Genom 

att standardisera analysmetoden (filmanalys) på samtliga hopp, bilaterala hoppen på mark och 

det unilaterala hoppet på mark samt på is, gav detta möjligheten för test-retest att säkerställa 

att analys och mätning var korrekt och reliabel. Ett validerat sätt att mäta hopphöjd på marken 

skulle kunna göras genom att använda sig av TIME-IT vilket är en hoppmatta som omvandlar 

hopptid till centimeter. Mätmetoden har visat sig ha mycket hög reliabilitet P< 0.05. 

(Svenningsson et al. 2005, s. 19). Liknande matta skulle sannolikt kunna vara ett sätt att mäta 

hopphöjden i idrottsspecifika hopp på mark. 

 

5.3 Vidare forskning 

Vidare forskning kring hur höjden kan mätas i idrottsspecifika hopp bör undersökas då det 

inte finns mätinstrument konstruerade för att mäta hopphöjden på isen som tar hänsyn till 

hastighet och hopphöjd. Eventuell framtagning av mätinstrument som skulle kunna fästas runt 

midjan på åkaren och på så vis mäta höjd samt hastighet skulle vara intressant för vidare 

utveckling av studien. För att få en lättillgänglig och användarvänlig utrustning som möjligt 

skulle en app i telefonen som mäter dessa parametrar vara ett alternativ för tränare och åkare 

att nyttja under träning och därigenom utvärdera grenspecifik hopphöjd.  

 

Vidare bör studien göras på både män och kvinnor i dem idrottsspecifika hoppen, förslagsvis 

att samtliga hoppar trippelhopp. Detta skulle kunna ge studien högre validitet då det är av 

intresse på den här tekniska nivån man behöver arbeta med motstånd och tyngder för att 
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utveckla sin hoppfärdighet. Förbättrad teknisk färdighet kan ge förbättrad höjd i hopp. Denna 

aspekt skulle sannolikt betyda mindre hos en person med väl utvecklad teknik, vilket skulle 

ge en mer renodlad bild om denna träningstyp ger ett så starkt resultat (25 % samt 23 %) på 

grenspecifik hopphöjd.  

 

Studien skulle kunna nyttjas som en metod för att öka hopphöjd för åkare som underroterar 

hopp och på så vis har utrymme att rotera klart. Åkare vars intresse är att hoppa högre skulle 

kunna utvecklas och förmodligen kunna utföra hopp med fler antal rotationer än tidigare. 

Samtliga åkare skulle även få till hopp med fördröjning i luften innan rotationen påbörjas 

vilket kan generera mer poäng. 

 

Vidare att undersöka är om det finns en gräns för hur högt man kan hoppa. Finns det en 

optimal hopphöjd för trippel- samt kvadruppelhopp hos kvinnor respektive män. Idag finns 

forskningar om hur lång tid i luften en åkare behöver för att utföra ett visst grenspecifikt 

hopp, men lite forskning om hopphöjden. Tiden i luften är en produkt av höjden därav bör 

man forska vidare om det finns en optimal hopphöjd eller om den är individuell. 

 

6. Slutsats 

Studien tyder på att en plyometrisk träningsslinga av idrottsspecifika hopp med ankelvikter 

hjälper adepterna aktivera benmuskulaturen. Det ökar i sin tur hopphöjden vid det 

idrottsspecifika hoppet. Träningsprogrammet skulle kunna periodiseras med tung 

styrketräning för maximal utveckling av grundstyrkan som sedan övergår i den 

idrottsspecifika plyometriska träningen för att öka grenspecifik hopphöjd. Sannolikt skulle en 

mätning av 1A på mark kunna översätta höjden för A (enkel/dubbel/trippel) på is på grund av 

den höga korrelationen mellan hoppen. Detta skulle vara en relevant mätmetod för den 

svenska kravprofilen inom konståkning och skapa en matris över optimal hopphöjd för olika 

ålderskategorier.    
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Bilaga 1 - Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syfte: Undersöka olika övningar för explosivitet inom konståkningens Elitåkare 

Undersöka vilka av övningarna som ger bäst effekt för utvecklande av explosivitet för en 

konståkare.  

 

Frågeställning: 

Hur tränar elitåkarna explosivitet idag? Finns det likheter/skillnader mellan deras övningar 

och befintlig forskning inom periodiserng för explosivitet? 

Vilka av dessa träningsmetoder ger störst effekt på explosivitet ur ett 

forskningsperspektiv/enligt forskning som är gjord? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Explosivity, Figure skating and Jump, Figure skating, Improve jump height, Explosivity or 

figure skating, Periodized program, Periodization training, Short-term training, Plyometric 

and training, Explosive strenght 

 

Var har du sökt? 

Google scholar 

SportDiscus 

 

Sökningar som gav relevant resultat: 

Google Scholar: Explosivity 

SportDiscus: Figure skating and Jump 

SportDiscus: Explosive strenght 

SportDiscus: Periodization training  

SportDiscus: Short-term training  

SportDiscus: Plyometric and training 

SportDiscus: Figure skating 

SportDiscus: Explosivity or figure skating 

 

Kommentarer 

Enkelt att hitta artiklar om hopp inom konståkning men relevant fakta kring 

plyometriskträning och konståkning svårare.  
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Bilaga 2 - informationsbrev 

Förfrågan om deltagande i konståkningsstudie 2017 

 

Svenska konståkningsförbundet har önskat att en studie görs inom området explosivitet och du som 

fått detta brev har möjligheten att vara en del av den. Vi är två tränarstudenter, Erica Ring & Josephine 

Vilenius, båda arbetar som konståkningstränare parallellt med våra studier vid Gymnastik- & 

idrottshögskolan (GIH). 

 

Syftet med studien är att undersöka om explosivitet kan förbättras vid träning av ett tekniskt element, 

axel (1A) och om explosiviteten ökar vid användandet av vristvikter á 1kg/fot. 

Studien kommer att pågå mellan vecka 41-45. 

En testgrupp kommer under 4 veckor genomföra ett träningsprogram på 8 träningstillfällen + 2 

testtillfällen (ett för- & ett eftertest). 

Kontrollgruppen genomför både för- & eftertest men fortskrider sedan med sin ordinarie träning. 

 

Träningsprogrammets utförande: 

10 st axel på rad med rotationskutt mellan - upprepas 4 gånger per träningstillfälle. 

Utövandet av träningsprogrammet kommer att ske före ordinarie träningspass 2 gånger i veckan. 

 

För-& eftertest: 

Vid respektive testtillfälle filmas samtliga element enligt en standardiserad mall. Först filmas tester på 

is, därefter tester på mark. 

På is: Filmning av 1A 

Mark: Filmning av Countermovement Jump, Squat Jump & 1A 

 

Innan filmandet av testerna kommer uppvärmning och genomgång ske. 

 

Vecka 41 Vecka 42 Vecka 43 Vecka 44 

Testtillfälle 1 (förtest)    

Träning 1 Träning 3 Träning 5 Träning 7 

Träning 2 Träning 4 Träning 6 Träning 8 

   Testtillfälle 2 (eftertest) 

 

 

Kriterier för deltagande: 

- Kunna utföra enkel axel på is med god kontroll och fart 

- Junior A & B 
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Etiska aspekter: 

Deltagandet vid den här studien är helt frivilligt och deltagaren kan när som helst meddela att den vill 

avbryta sitt deltagande utan att uppge anledning. Deltagarna kommer att hållas helt anonyma vid sitt 

deltagandet. Om du som deltar inte har fyllt 18 år behövs målsmans godkännande. Du som deltar vid 

studien kommer att få ta del av det färdiga arbetet. 

 

Vi hoppas att du vill vara med vid studien. Ett större antal deltagare bidrar till en bättre studie. Din 

insats betyder mycket. Vi önskar ditt svar senast tisdag den 3 oktober, per mail/sms. 

Intyget tas med till första testtillfället (alternativt skicka bild på påskrivet intyg). 

 

Med vänlig hälsning 

Erica & Josephine 

 

        

 

Erica Ring 073-557 35 51   Josephine Vilenius 072 011 18 25 

erica_ring@live.se     josephine.vilenius@gmail.com 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Härmed intygas att åkaren vill deltaga i konståkningsstudien: 

 

 

___________________________________      -       ________________________________ 

Namn åkaren      Underskrift 

 

 

 

___________________________________      -       ________________________________ 

Målsman      Underskrift 
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