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Inledning  
 
Den här fördjupningsuppgiften är utförd inom ramen för kursen Specialidrottens träningslära 
II (5p) på Tränarutbildningen, Gymnatik- och Idrottshögskolan. Inledningsvis ges en 
bakgrundsbild av konståkningen i stort och avslutas med funderingar kring Sveriges roll i 
framtiden.  
 
Konståkning är en komplex idrott som idag ställer stora krav på åkaren. Konståkningen har 
utvecklats enormt mycket den senaste tiden och för att kunna mäta sig internationellt gäller 
det att hänga med. Förutom den stora tekniska utvecklingen som skett inom konståkningen, i 
synnerhet sedan -90 då figuråkningen togs bort ur tävlingssammanhang (vilket jag utan 
belägg antar har varit en bidragande faktor för utvecklingen av framförallt hopp) har det nya 
bedömningssystemet (ISU Judging System) som etablerades på den internationella arenan 
säsongen 05/06 visat sig vara en faktor som ytterligare utvecklat idrotten.  
 
ISU Judging System innebär att fler komponenter i tävlingsutförandet, förutom hopp (som 
varit primärt i det tidigare 6,0 systemet) har fått betydelse för det slutliga resultatet. 
Bedömningen sker genom den tekniska poängen utifrån en värdeskala där svårighetsgrad och 
kvalitet inkluderas. Utöver den tekniska poängen, poängsätter domarna framförandet utifrån 
fem programkomponenter enligt följande; skridskoteknik, sammanbindande steg och rörelser, 
framförande/utförande, koreografi och komposition samt tolkning av musiken. Vidare krävs 
till skillnad från det tidigare bedömningssystemet en hel del taktik från tränarens och 
koreografens sida.  
 
Konståkningen är uppdelad i fyra olika discipliner, singel, par, isdans och teamåkning. 
Singelåkningen bygger på två program som komponeras utifrån hopp, piruetter, steg, bågar 
och andra rörelser ingår. Det är också den disciplin som är mest utbredd i Sverige. 
Paråkningen är den mest riskfyllda disciplinen eftersom man i par, mycket nära varandra utför 
samma moment som i singelåkningen och därutöver tillkommer höga kast och lyft. 
Samstämmigheten mellan åkarna är viktig och mycket av deras träning bygger på detta. 
Sverige har i dagsläget endast ett paråkningspar på elitnivå. Isdansen, bygger på tre olika 
delar; den obligatoriska dansen ex tango eller vals, originaldansen vilken är en 
egenkomponerad dans till musik samt fridansen vilken också är egenkomponerad. Isdansen 
bygger på steg, bågar, skär och vändningar, korta piruetter och låga lyft. I Sverige utövas 
ingen isdans på tävlingsnivå. Teamåkningen är relativt ny och kommer ursprungligen från 
Canada. Tolv eller fler åkare genomför ett/två program som består av olika formationer till 
musik och bedöms efter svårighetsgrad.  
 
Sverige var i början av konståkningens utveckling den dominerande nationen. Vid första 
vinter OS 1908 i London blev det storslam för Sverige som tog guld, silver och brons för 
herrar genom Ulrich Salchow, Richard Johansson samt Per Thoren i nämnd ordning.1 Gillis 
Grafström är den svenska man som i nästan två decennier dominerade den internationella 
konståkningen med sin stilfulla åkning. Den största nationen av dem alla inom den moderna 
konståkning är Ryssland som dominerar samtliga kategorier inom konståkningen. USA har 
flera duktiga åkare liksom Frankrike. Japan är det land som har framtiden för sig och har de 
senaste åren kommit med flera tekniskt riktigt bra åkare.  
 

                                                 
1  Svenska Konståkningsförbundets Utbildningsmaterial. 
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För Sveriges del ser framtiden mycket ljus ut, med flera riktigt duktiga juniorer (både flickor 
och pojkar) inom singel och paråkning som visat att de klara den internationella konkurrensen 
mycket bra och vi hoppas på fortsatt framgång. Sverige är världsmästare i teamåkning och är 
ett av de ledande länderna inom denna disciplin, där även Finland har starka lag. Sveriges 
enda paråkningspar har haft stora framgångar på juniorsidan och tävlar säsongen 06/07 för 
första året som seniorer.  
 
Kravanalys 
 
Konståkning, singel är en komplex idrottsgren som kräver stor kapacitet, tekniskt (steg, hopp 
piruetter och skridskoteknik), fysiskt och mentalt. Utöver detta krävs också en förmåga att 
kunna uttrycka sig till musik, fånga publikens intresse med sin personliga utstrålning, allt 
detta på världens största scen. Tävlingsprestationen granskas av tekniska specialister, tekniska 
kontrollanter samt domare som bestämmer åkarens poäng och därmed resultatet. Konståkning 
är en teknisk bedömningssport varvid många variabler är svåra att mäta och fastställa med 
siffror. 
 
Den här kravanalysen bygger på Svenska Konståkningsförbundets kravanalys, min egen 
kravanalys från tidigare kurser vid GIH samt den utvecklingstrappa som Svenska 
Konståkningsförbundet är i fas med att utarbeta. Här nedan följer en beskrivning av en 
nationell toppåkares belastning under en säsong. Målgruppen för denna kravanalys är ungdom 
flickor 13 – 15 år, singelåkning med en satsande attityd och målsättningen att en dag vara 
landslagsåkare.  
 
Tävlingsperioden är september – mars och innehåller ca 8 – 10 tävlingar (varav 2 mästerskap 
RM alt USM samt Nordiska) varje säsong. Trots att tävlingsmomentet endast varar 5,5 min 
betyder det inte att den aktive endast behöver prestera under denna korta tid. ISU Judging 
System ”kräver” att en teknisk panel ska säkerställa vilken nivå som utövaren gör de olika 
momenten. Av den anledningen finns den tekniska panelen på plats vid samtliga träningar och 
därför är det viktigt för åkaren att kunna prestera på en hög nivå även på träningar. De 
officiella träningstiderna kan ligga allt ifrån tidig morgon till sen kväll och är inte valbara. 
Under de svenska mästerskapen för ungdomarna är även elitkommittén på plats för att göra 
uttagningar till internationella tävlingar, vilket också ställer krav på åkaren att prestera väl 
såväl under träning som under tävling.  
 
Konståkningens tävlingsform ser ut på följande sätt. (Detta gäller ungdomar flickor, säsongen 
06/07). Ungdomar tävlar med två olika program. Kortprogrammet som är högst får vara 2,30 
min ska innehålla 7 obligatoriska moment (se nedan). Musik och koreografi väljer man själv: 
 
  

a) dubbel axel  
b) valfritt dubbel eller trippelhopp omedelbart föregått av sammanbindande steg 
c) hoppkombination bestående av två dubbelhopp alternativt ett dubbel och ett 

trippel eller två trippel hopp 
d) piruettkombination med fotbyte med minst två byten av position 
e) himmels/sidledspiruett minst 6 varv 
f) spiralsekvens bestående av olika flygskär 
g) stegsekvens (rak, cirkel eller serpentin) 
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Det fria programmet ska vara 3 min för flickor, +/- 10 sek. Här väljer man momenten, 
koreografin och musiken själv. Det finns dock även här regler som styr för vad programmet 
ska och bör innehålla.  
 
Träningsperioderna är ca: maj – augusti och upplägget varierar. Vissa bedriver övervägande 
delen av sin träning på is medan andra väljer att ta ett par veckors träning enbart off ice. 
Åkarna bedriver stor eller någon del på läger då träningsdosen ligger på ca 4-5 timmar per 
dag, 5-6 dagar i veckan. Nya tävlingsprogram (musik, upplägg och koreografi) görs mellan 
april och juni.  
 
Målsättningen med denna kravanalys är att tydliggöra de krav som ställs på idrotten och 
därmed underlätta möjligheten för svenska konståkare att nå den yttersta internationella 
toppen.  
 
Delkapaciteter som ingår i utvecklingen av en konståkare 
 
Här nedan följer en beskrivning av de delkapaciteter som ingår i utvecklingen av en 
konståkare.  Informationen till följande beskrivning är framför allt hämtad från Svenska 
Konståkningsförbundets kravanalys. 
 
Teknik och koordination 
Det är ytterst viktigt att ha en god teknisk kapacitet då konståkning är en teknisk idrott samt 
en bedömningssport. Det är kvalitén av de tekniska momenten i ett program som påverkar 
bedömningen av dessa. Vidare är det viktigt med en god koordination för att skapa en god 
timing i hopp och piruetter, för att på bästa sätt utveckla dessa till trippel och quadruppel 
hopp.  
 
Den koordinativa förmågan krävs också för att skapa ett harmoniskt, följsamt och graciöst 
framträdande med en god koreografi och komposition.  
 
Styrka 
En god allmän styrka krävs för hela konståkningskroppen. Styrka krävs i ben och bål för 
skridskoåkning och fart samt förmågan att hålla stabilitet i positioner. Styrkan i de övre 
extremiteterna får inte heller glömmas bort det hjälper till att hålla inne rotationerna i hopp 
och piruetter.  
 
Styrkan är också en grundförutsättning för att utveckla explosivitet, detta för att hoppa högt 
och få ett bra tryck i steg, bågar, skär och vändningar. Det krävs också en hel del styrka för att 
kunna stoppa och manövrera de stora rotationskrafter som uppstår i exempelvis trippelhopp.    
 
Konståkarna måste dock förhålla styrka till kroppsvikten eftersom konståkning är en idrott 
som kräver en förflyttning av kroppsvikten på olika sätt. Ju tyngre man är, desto mer styrka 
krävs för att orka lyfta sig själv i exempelvis hoppen.  
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Power 
Power, en kombination av hastighet och styrka, är en förutsättning för att klara av svårare 
hopp, hoppkombinationer (två hopp direkt efter varandra utan farttagning emellan) samt 
piruetter, steg, bågar och för att få upp ett glid på isen.  
 
Hoppen har på senare tid utvecklats enormt mycket och konståkare roterar allt fler varv i 
luften vilket ställer större krav på bland annat hoppspänsten ökar. Hopphöjden och 
hopplängden är av stor betydelse, därför att dessa faktorer påverkar antalet varv som kan 
utföras.2  
 
Rörlighet 
Konståkaren har ett stort rörelseomfång i fler tekniska moment och för att få högre 
svårighetsgrader i dessa krävs att utövaren är mycket vig. Det är alltså mycket viktigt att 
kunna visa upp akrobatiska piruettpositioner, flygskärssekvenser, steg och andra 
friåkningsrörelser. Att vara mjuk och rörlig i kroppen främjar dessutom konståkarens förmåga 
att röra sig på ett estetiskt och rytmiskt sätt, vilket ytterligare höjer poängen. Vidare har 
rörligheten en stor betydelse för tekniken. 
 
Uthållighet 
God aerob kapacitet är viktigt för att orka träna och tävla. Den aeroba uthålligheten är viktig 
eftersom konståkaren måste ha orken att utföra ett kontinuerligt arbete under flera minuter 
med inslag av tekniska svårigheter i sitt tävlingsprogram. Under ett tävlingsprogram kommer 
konståkarna snabbt upp i puls och ligger på 90 % av sitt VO2 max under näst intill hela sitt 
program. Det är också viktigt med tanke på antalet träningstimmar per vecka som krävs för att 
utvecklas.  
 
Konståkningen ställer också höga krav på den anaeroba kapaciteten, kroppens förmåga att 
”tåla” laktat. Ett flertal obligatoriska moment i konståkningen kategoriseras av att hålla svåra, 
fysiskt krävande positioner i mer än tre sekunder såsom avancerade och akrobatiska 
flygskärspositioner och piruettpositioner djupt ner i knä kräver att man har en hög 
laktattröskel. Det är också viktigt med avseende på det nya bedömningssystemet att takiskt 
lägga in svåra hopp i slutet av programmet då detta resulterar i högre poäng. Förutom fysiska 
kvaliteter som att kunna producera laktat, buffra laktat och förmågan att transporta bort den 
från arbetande muskler, krävs det en mental styrka och vilja att tåla smärta vid en hög 
laktathalt i kroppen, t.ex. i slutet av ett friåkningsprogram. Ju bättre anaerobt tränat man är, 
desto större är möjligheterna att undvika muskeltrötthet och återhämtningstiden kan förkortas 
avsevärt. Kjaer och Larssons studie3 visar att anaerob kapacitet är viktigt för elit konståkaren. 
De stora mängder av blodlaktat som bildas under tävlingsutförandet har stor inverkan på 
prestationen, speciellt i slutet menar Kjaer och Larsson. Vi kan utifrån detta resonemang 
förstå att det är mycket viktigt med en god aerob kapacitet för att på så vis orka träna på en 
hög % av sitt VO2 max och härigenom möjliggöra en höjning av den anaeroba 
mjölksyratröskeln.  
 
Mentala färdigheter 
Att hantera den press som det innebär att tävla vid stora nationella och internationella 
mästerskap kräver en väl utvecklad stresshantering. Under mästerskap gäller det att vara så 
mentalt stark att man kan ge ett starkt och självsäkert intryck under många dagar med både 
träning och tävling. Det gäller också att vara så mentalt stark att man kan gå ut på isen och 
                                                 
2 Poe, Carl M, et.al. (1994) 
3 Kjaer, Michael & Larsson, Benny 
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vara så fokuserad på sin uppgift att man kan prestera i slutet av programmet trots eventuella 
missar i början (”att ha pokerface”). Stark motivation krävs också för att orka lägga ner den 
satsning som krävs för att nå den internationella toppen.  
 
Andra faktorer av betydelse för framgång 
För att nå den internationella toppen har även andra faktorer förutom de generella och 
specifika kraven betydelse för framgång. Viktigt är att ha en stöttande omgivning och 
däribland positivt engagerade föräldrar. Tillgång till träningshallar i den omfattning som krävs 
för en satsning samt en anpassad verksamhet vid sidan av träningen är ytterligare faktorer som 
påverkar det slutliga målet. Vidare har goda möjligheter för kontinuerliga hälsokontroller och 
rörelseanalyser som följer upp den aktive betydelsen för utvecklingen.  Ekonomiska resurser 
skapar också en trygghet för den satsande individen.  
 
Tester 
För att kunna åskådliggöra vilka fysiska kapaciteter den aktive har inom de träningsbara 
egenskaperna har Svenska Konståkningsförbundet utformat ett testbatteri sk Fasanalysen, 
vilken är tänkt att på ett enkelt sätt användas som testning. Utöver Fasanalysen använder sig 
SKF av Fysprofilen för åkare på junior- och seniornivå för att få lite mer exakta värden.  
 
Identifiering och motivering av delkapacitet – spänst  
 
Styrka och power är viktiga delkapaciteter som bevisligen behöver tränas som ett komplement 
för konståkarna, främst för att minimera skador men även för att utveckla kraften i hopp och 
piruetter. Höjden och längden i olika typer av hopp har betydelse för antalet varv som 
konståkaren kan utföra. Ett högre hopp med en längre flygtid kräver mer styrka för att 
åstadkomma ett tillräckligt bra tryck gentemot isen innan upphopp, dvs. ett utnyttjande av 
stretch-shortening cykeln (SSC).4  
 
Vidare är det viktigt då det nya bedömningssystemet innebär att domarna studerar kvalitén av 
hoppen. Ett högre och längre hopp är sannolikt av bättre kvalitet och bidrar alltså till högre 
poäng. Konståkare har också ett krav på sig att prestera dubbel – dubbel, trippel – dubbel 
(eller omvänt) eller trippel – trippelkombinationer. Ett väl utnyttjande av SSC innebär att den 
aktive har lättare att utföra dessa kombinationer  
 
Av ovanstående resonemang har jag valt att titta närmare på delkapaciteten spänst och då i 
fråga om plyometrisk träning. 
 
Målsättning 
 
Målet med detta födjupningsarbete är att få djupare kunskap om plyometrisk tränings roll för 
konståkare. Vidare är syftet att integrera den plyometriska träningen i en träningsplanering.  
 

                                                 
4 Poe, Carl M, et. al. (1994) 
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Metod 
 
För att få en fördjupad kunskap om plyometrisk träning har jag sökt vetenskapliga artiklar och 
litteratur vid de databaser som finns tillgängliga via bibliotekets hemsida (se nedan).   
 
 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

PubMed 
 
 
 
SportDiscus 
 
 
Adlibris 
 

Plyometric 
Plyometric and figure skating 
Figure skating 
Power and plyometric 
Plyometric 
Plyometric and figure skating 
Figure skating 
Plyometric  
Plyometric and figure skating 
Figure skating 
Power and plyometric 

88 
0 
90 
39 
935 
3 
1040 
 
12 
0 
25 
5 

- 
 
2 
2 
- 
0 
- 
 
3 
 
1 
1 

 
Jag har till en början sökt relativt brett på plyometrisk träning enligt ovan och fann alltför 
många träffar vilket har gjort att jag försökt avgränsa mig. Dock har jag haft problem med att 
avgränsa mig ”lagom” mycket för att få fram relevanta artiklar och annan litteratur. De finns 
konståknings relaterade artiklar som handlar om plyomertisk träning både som artiklar och i 
bokform, dock har dessa ofta varit Amerikanska eller Kanadensiska vilket har gjort att det 
varit svårt att få tag på dessa eftersom de är publicerade i tidsskrifter som GIH inte har hemma. 
Det tar för lång tid att ta hem dem och varje artikel kostar 100kr att få hem, vilket också gör 
det till en ekonomisk fråga.  
 
Jag har dock hittat ett par artiklar som jag använt mig av i arbetet, vilka jag hittat via PubMed. 
Vidare har jag tittat i referenslistorna för de artiklar och den litteratur jag använt mig av för att 
därigenom gå vidare och söka nya referenser. Jag har även utgått från den resursbank vi fått i 
kursen Träningslära II, där framför allt artiklar ur Svensk Idrottsforskning finns angivna. 
Dessutom har jag varit och besökt referenshanteringsprogrammet EndNote och funnit ett par 
artiklar jag läst men som tyvärr inte varit relevanta för det här arbetet. 
 
Den norska sidan Akademika.no var inte tillgängliga via Internet när jag sökte.  
 
Resultat - Plyometrisk träning 
 
I följande beskrivning om Ulla Svantesson, Roland Thomeé och Jon Karlsson. Idrottarens 
spänstbok – spänst och elasticitet I muskler och senor, kommer ytterligare referenser att 
inkluderas, dessa finns med i fotnoten. Jag ville ha med dem för att ytterligare förstärka den 
fakta som Svantesson, Thomeé och Karlssons framhåller och därför presenteras dessa inte 
något närmare. 
 
Plyometrisk träning bygget på utnyttjandet av det så kallade stretch-shortening cykeln (SSC). 
Begreppet SSC kan beskriva som en gummibandseffekt som skapas i muskler och senor 
genom att dessa töjs ut och fjädrar tillbaka. Uttöjningsfasen sker alltid med en excentrisk 
rörelse, när muskler och senor fjädrar tillbaka sker det alltid en koncentrisk rörelse. Den 
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ökade prestationsförmågan som SSC ger beror på att det under den excentriska fasen lagras 
energi i muskler och senor vilket sedan utnyttjas i den direkt efterföljande koncentriska 
fasen.5 Ju snabbare den excentriska fasen utförs, desto mer kraftfull bli den koncentriska 
fasen.6 Om tiden däremot, i vändningsögonblicket i ett hopp är över en sekund går den 
elastiska energin förlorad. Att kraften ökas genom SSC beror också på senans elastiska 
egenskaper. Desto styvare senan och musklerna är, ju mer kraft kan utvecklas. Senan risker 
dock att brista om den blir alltför styv.7 En god hopphöjd oavsett idrottsgren kräver stramare 
muskler.8 Den plyometriska träningen syftar till att öka förmågan att utnyttja SSC samt öka 
den explosiva styrkan och koordinationen vilket kan ske på avsevärt kortare tid än 8 veckor. 
Plyometrisk träning är en explosiv träningsform med låga vikter och hög acceleration, vilket 
skall ses som ett komplement till övrig träning. För effektiv hoppträning är det viktigt med en 
god hoppteknik. I vändningsögonblicket mellan den excentriska och den koncentriska fasen 
uppstår den högsta kraften. Kroppen utsätts därmed för en mycket hög belastning vilket är 
förklarningen till att muskel- och senskador uppstår i samband med idrott. Det talar för varför 
den plyometriska träningen bör anpassas efter individens fysiska förutsättningar. Inte heller 
får vi glömma bort att ta hänsyn till den typ av idrott som utövaren sysslar med.9 Enligt 
professor Tudor Bompa gäller det att öka den plyometriska träningsbelastningen progressivt.10 
Stegringen kan göras av antalet totala hopp eller intensiteten. 5 – 10 hopp i följd med 1 – 3 
min vila mellan varje set rekommenderas. Med anledning av de stora belastningar som 
plyometrisk träningen innebär är det viktigt att vara muskulärt vältränad.11 
 
Carl M. Poe et. al. Off-ice Resistance and Plyometric Training for Singles Figure Skaters, 
Strength and Conditioning. I den här artikeln diskuteras styrka och power för konståkare. 
Hopphöjden och hopplängden har stor betydelse för hur många varv som kan utföras. Vidare 
menar de att det krävs mer styrka för att trycka emot isen i upphoppet vid ett högt hopp med 
en lång flygtid. I artikeln framhäver de också hur viktigt det är med specificitet i den 
plyometriska träningen. För att maximera styrka/power resoneras tas principen om variation 
upp. Antal set och reps samt intensitet är alla viktiga faktorer för att lyckas toppa 
styrka/power till en viss period i träningen. Kombinationshoppen på is i konståkning består 
som tidigare nämnt utav två hopp (dubbla eller trippla eller en kombination av dessa) direkt 
efter varandra. Enligt Poe et. al skulle nedhoppsträning med efterföljande rotationsträning 
kunna efterlikna kombinationshoppen på is. För att få ut maximal potential hoppförmåga på is 
krävs plyometrisk träning i kombination med en utveckling av styrkekapaciteten. Till att börja 
med bör den plyometriska träning bestå av hopp från två fötter, därefter gå vidare till hopp 
från en fot för att sedan avslutas med nedhopp. 
 
Följande är information kommer från material från Svenska Konståkningsförbundet. Om vi 
utgår från två olika typer av hopp; Squat Jump (SJ), vilken utgår från en statisk position och 
Counter Movement Jump (CMJ), vilken sker genom en excentrisk rörelse som direkt följs av 
en koncentrisk rörelse (dvs. utnyttjar SSC) visar det sig att hopphöjden blir högre i det senare 
hoppet. Genom att testa dessa hopp, kan vi få en uppfattning om hur väl testpersonen utnyttjar 

                                                 
5 Ulla Svantesson, et. al. (2001) 
6 Luebbers, Paul E, et al. (2003) 
7 Ulla Svantesson, et. al. (2001) 
8 Bannova, Svetlana, et. al. (2005) 
9 Ulla Svantesson, et. al. (2001)  
10 Christian Carlsson, jfr. Ulla Svantesson, et. al. (1999) 
11 Ulla Svantesson, et. al. (2001) 
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SSC.12 Svenska Konståkningsförbundet (SKF) använder sig av tre olika typer av hopp i sina 
tester; SJ, CMJ och Counter Movment Jump with arms CMJ(a)).13  
 
Integrering av resultat i en träningsplanering för konståkning 
 
Jag ska i följande avsnitt presentera den träningsplanering som jag utarbetat, allt i enlighet 
med kursens angivna ramar. Den litteratur jag främst använt mig av i den här delen är 
Idrottens träningslära, av Claes Annerstedt och AsbjØrn Gjerset.  
 
Målgrupp 
 
Lovande kvinnlig konståkare i 13 års åldern som har en satsande attityd och målsättningen att 
nå Svenska Konståkningsförbundets krav för delta i deras satsning – toppungdom, vilken är 
en spetsad satsning utifrån riksungdomsatsningen. Kriterierna för Toppungdomarna är 
desamma som för riksungdomarna men därutöver tar elitkommittén även hänsyn till teknisk 
kapacitet, utvecklingstrend hos åkaren samt tävlingsresultat.  
 
Följande träningsplanering vänder sig alltså till en konståkningsutövare som redan tidigt 
börjat träna konståkning på ett satsande sätt. Det är viktigt att grunden finns för att de aktiva 
ska klara av tuffare fysisk träning och den utökade träningsmängden. Eliten i konståkning är i 
snitt 16 – 20 år men har dock en lång allmän grundträning bakom sig, eftersom en konståkares 
träningsutveckling inte håller samma ”åldersintrevaller” som andra generella idrotter. 
Konståkningen är en av de idrotter som kräver tidig specialisering av utövaren för att denna 
ska nå framgång. Till skillnad från andra idrotter som har inslag av et ensidigt rörelsemönster 
är konståkning en idrott som tränar och utvecklar hela kroppen, dvs av en mer allsidig 
karaktär.  
 

                                                 
12 Ulla Svantesson, et. al. (2001) 
13 Svenska Konståkningsförbundet 
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Kapacitetsprofil 
 
Följande kapacitetsprofil ligger till grund för den träningsplanering som jag utarbetat.  
 
 STYRKA   
 BÄNKPRESS ENBENSKNÄBÖJ BRUTALBÄNK CHINS DIPS 
 Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet
13 år 30  -  12 12 12 26 1 0 3 2 
14 - 15 
år 40   16  -  18  -  4  -  5  -  
 
 AEROB ANAEROB POWER KOMPLEX 
 COOPER 150 X 2 HOPPREP Vertikalhopp Harres 
 Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet
13 år 46 47 40/41 46/48 160 200 40 45 13 12,5 
14 - 15 
år 50  -  38/39  200  -  45  - 12  - 
 
 RÖRLIGHET 
 SPAGAT  SPLIT PINNEN LAKRITSBÅT SITT & REACH
 Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet
13 år 0 15 0 0 25 30 5 + 0 5 + 5 + 
14 - 15 
år 0+  -  0 +  -  25  -  5 +  -  5 +  - 
 
Figur 1 Kapacitetsprofil för Ungdom flicka 13 år.  
 
Träningsplanering 
 
Riktlinjerna för att skapa en bra träningsplanering är individanpassa träningsplaneringen efter 
varje enskild individs egna förutsättningar, behov och önskemål.14 För att kunna arbeta fram 
en träningsplanering krävs att det finns en mental föreställning om vad man konkret vill 
uppnå inom den givna tidsramen. Träningsplaneringen bör vara tydlig och realistisk.  
 
Vidare bör man ta hänsyn till principerna om specificitet, belastning och anpassning, 
variation, progression och kontroll. Principen om specificitet innebär att det i träningen är 
viktigt att enskilda övningar liknar och utförs på ett sätt som överensstämmer med den 
aktuella idrottsgrenen, i detta fall konståkning. Den specifika träningen bör ökas alltefter 
ålder, utvecklingsnivå, träningsperiod, träningsintensitet och prestationsnivån ökar, vilket är 
principen om specificitet. Det är för elitaktiva nödvändigt att få en mycket specifik träning för 
att uppnå ytterligare framgång. Principen om variation är betydelsefull inte minst för 
motivationens skull. Dessutom har kroppen en förmåga att anpassa sig till rörelsemönster 
varför variation i övningarna är viktigt för att chocka kroppen.  Barn och ungdomsidrotten bör 
präglas av en långsiktig progression menar Claes Annerstedt och AsbjØrn Gjerset. Innehållet 
bör anpassas efter utveckling och mognad. Principen om kontroll innebär att man utvärderar 
genom tester kontinuerligt och utifrån dessa utarbetar fördelaktiga träningsförändringar. 15 
 

                                                 
14 Claes Annerstedt och AsbjØrn Gjerset, (2002) s. 145ff 
15Ibid. 
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Flerårsplanering 
 
Flerårsplaneringen har jag valt att sammanställa i punktform enligt nedan.  
 
År 1 (13år)    
Allmänna mål: 

- vidareutveckling av koordination, teknik, rörlighet, balans/stabilitet snabbhet 
- utveckling av aerob kapacitet samt styrka och explosivitet 
- gradvis anpassning till målinriktad specialträning 
- utveckling av samtliga dubbel hopp inkl dubbel axel  
- utveckling av 1 – 2 trippel hopp 
- rotationsträning för utveckling av trippelhopp 
- utveckling av mentala redskap såsom visualisering 
- skapa rutiner inför tävling 
- föra träningsdagbok 

Specifika mål: 
- delta vid Svenska konståkningsförbundets ungdomssatsning 
- Guld vid RM 
- Fritest 5 

 
År 2 (14år) 
Allmänna mål: 

- vidareutveckling av aerob kapacitet generell/specifik, styrka/explosivitet, 
 rörlighet, balans/stabilisering, koordination och teknik 
- koreografiträning och utveckling av personlig stil 
- regelbunden mental träning 
- vidareutveckla mentala redskap såsom fokusering 
- införande av personlig träning och tävlingsplanering 
- utveckling av piruetter (levels och featurs) 

Specifika mål:  
- fortsatt deltagande i Svenska Konståkningsförbundets ungdomssatsning med 
   mål att delta i topp-ungdomssatsningen 
- USM topp 3 

 
År 3 (15år) 
Allmänna mål: 

- förutom vidareutveckling av ovanstående 
- anpassa målsättning 
- utveckla träningsdagbok 
- integrering skola/träning 
- utveckling av socialt liv och välmående 

Specifika mål: 
- säkra ytterligare trippelhopp 
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Årsplanering - Periodisering 
 
Planering är indelad i olika typer av träningsperioder och i tidigare avsnitt berättade jag om 
den övergripande 3-års planen. För att beskriva hur en årsplan ser ut har jag valt att ut år I ur 
den tidigare presenterade långtidsplanen. Perioderna måste dock anpassas till den slutgiltiga 
tillgången till träningsmöjligheter, vilket främst beror på tillgången till is. Aktiv vila mellan 
framförallt tävling- och grundträningsperioden samt under förberedelseperiodenär viktiga att 
komma ihåg! 
  
Tävlingar     DM LM SM   NM SKF         
Månad aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul 
Period Träning Tävling Grundträning Förberedelse
 
Figur 2 Årsplanering, år I vilken består av de olika träningsperioderna. Att komma ihåg, aktiv vila 
mellan tävlings- och grundträningsperioden samt ett par veckor under förberedelseperioden är att 
rekommendera. Extra viktiga tävlingar är markerade med fet stil. Till dessa krävs att man toppar 
formen.  
 
Säsongen är indelad i olika perioder och varje period har sin betydelse för slutresultatet. Här 
nedan följer en förklaring till varje periods fokuserings område.   
 
Grundträningsperiod (april – maj)  

- förhållandevis lite isträning, nya program görs.  
- betoning på uppbyggnad av allmän uthålighet och styrka.  
- förberedelse för kommande isläger 

 
Förberedelseperiod (juni – juli) 

- sommarläger, betoning på isträning 
- stor träningsmängd 
- inlärning av nya tekniska svårigheter 
- Förberedelse för kommande tävlingssäsong 

 
Träningsperiod (aug – september) 

- mycket isträning 
- utveckling av de nya kunskaperna man erhållit under sommarläger 
- grenspecifik uthållighet, dvs mycket programåkning  
- fortsatt förberedelse inför tävlingssäsongen 

 
Tävlingsperiod (oktober – ½ mars) 

- Koncentration på isträning med kvalitet 
- mindre antal off-ice träningar 

 
Återhämtning/ Vila (½ mars – april + 2 v under juni – juli) 

- aktiv vila 
- ev. någon isträning med fokus på performance 
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Periodplanering 
 
I följande avsnitt har jag för avsikt att presentera följande period i årsplaneringen, 
grundträningsperioden (april – maj). Denna period avslutas med fystester för att kolla av den 
allmänna fysiska statusen inför kommande förberedelseperiod (sommarläger).  
 
  Grundträningsperioden                       
  Konståkning              
                    
                    

                    
Aerob och anaerob 
uthålligshet 

                     Power    
                       Allmän hoppträning   
                         Rörlighetsträning   
                         Styrka    
                         Koordination   
                            
                            
                            
                            
                            
                           
                            
                            
   Vecka 14 15 16 17 18 19 20 21 22       
   Månad april maj       
                                  

 
Figur 3 Träningsfördelning av respektive delkapacitet, vecka för vecka i grundträningsperioden. 
 
Vi kan av figur 3 utläsa att det under grundträningsperioden, i början av april ligger mer 
fokusering på en allmän uppbyggnad där flera kapaciteter varvar träningen. Koordinationen är 
viktig att få med i träningen för att kunna utföra viss teknik på ett bättre sätt, vilket också 
rörligheten har en betydelse för. Det är först i slutet av grundträningsperioden, från vecka 18 
och framåt som fokusering på power och hoppträning kommer in. 
 
I början av grundträningsperioden tränas olika typer av hopp för att musklers och senors 
elastiska egenskaper ska tränas allsidigt.16 Detta för att få en god grund för kommande 
övningar. Den plyometriska träningen bör enligt Carl M. Poe inledas med hoppträning från 
två fötter för att sedan gå vidare till träning från en fot. Slutligen bör träningsperioden avlutas 
med nedhopp med direkt efterföljande upphopp eller rotation, övningar vilka som efterliknar 
de kominationshopp på is som konståkarna måste klara.17 Till en början är hoppen av en 
lättare intensitet än vad hoppträningen är i slutet av grundträningsperioden.18 Detta 
resonemang innebär också att vi tar hänsyn till principerna om specificitet, variation och 
progression.19 I nästkommande avsnitt där en veckoplanering presenteras framgår vilka typer 
av hopp jag använt mig av.  
                                                 
16 Ulla Svantesson, et. al (2001).s. 70 
17 Carl M, Poe, et al. (1994) 
18 Ulla Sventesson, et. al (2001) s. 78ff. 
19 Claes Annerstedt och AsbjØrn Gjerset, (2002) s. 145ff. 
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Veckoplanering 
 
Som veckoplanering har jag valt att skriva om en träningsvecka i slutet av 
grundträningsperioden (v.21). Den allmänna grundkonditionen och grundstyrkan är nu 
uppbyggd. Grundträningsperioden avslutas med grenspecifik inriktning på träningen vilket 
bland annat innebär mycket hoppträning och fokus på den plyometeriska träningen, se figur 3.   
 
I början av grundträningsperioden har den plyometriska träningen framför allt utgått från 
hopp från två fötter och med en relativt låg intensitet, för att sedan utvecklats till högintensiva, 
maxhopp från två och en fots hopp. Det är också relevant att den plyometriska träningen 
innehåller likanande rörelser som ingår i själva idrotten, konståkning varför också de sista 
veckorna även ägnas åt idrottsspecifika hoppövningar.  
 

Veckoplan 
Dag 1 Styrka 
Dag 2 Plyometrisk träning alt 1 eller 2 
Dag 3 Intervallträning med efterföljande rörlighetsträning 
Dag 4 Vila 
Dag 5 Plyometrisk träning alt 1 eller 2 
Dag 6 Allmän hoppträning + dans 
Dag 7 Vila 
 

Program – Styrka (Här lägger vi fokus på bål och armar.) 
- Uppvärmning löpning 2 km och därefter allmän gymnastik ca 10 min.  
- Sittups i olika varianter såsom exempelvis fällkniven, sittups med vridning 

och brutalbänken 
- Ryggresningar  
- Flygskärsövningar (själv och i par) 
- Chins, dips 
- Push-ups med och utan klapp  
 

Program – Plyometrisk träning alt. 1 
- Uppvärmning med hopprep och allmän gymnastik ca 15 min 
- Jämfota hopp med raka ben 3 set x 10 hopp 
- Jämfota hopp med böjda ben 3 set x 10 hopp 
- Cykelhopp vartannat ben 3 set x 10 hopp 
- Mångstegshopp  3 set x 10 hopp 
- Cykelhopp samma ben  3 set x 10 hopp (per ben) 
- Bananhopp  3set x 10 hopp 
- Knäböj/vertikala hopp  10 + 10 + 10 + 10 set 1  

(squat)   10 + 15 + 15 + 10 set 2 
15 + 15 + 15 + 15 set 3 

- Famehopp  3 set x 10 hopp 
- Vristhopp  3 set x 20 hopp 
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Program – Plyometrisk träning alt. 2 
- Uppvärmning med hopprep (Enkelslag 150 st framåt/bakåt, dubbelslag 

150st, alternering hö/vä 100st, höga knän 100 st. vartannat enkel/dubbel 
100st) 

- Nedhopp    3 set x 10 hopp 
- Nedhopp med direkt  

efterföljande upphopp  3 set x 10 hopp 
- Nedhopp med direkt  

efterföljande rotation   3 set x 10 hopp 
- Cykelhopp vartannat ben 3 set x 10 hopp 
- Mångstegshopp  3 set x 10 hopp 
- Cykelhopp samma ben  3 set x 10 hopp (per ben) 
- Bananhopp  3set x 10 hopp 
- Knäböj/vertikala hopp  10 + 10 + 10 + 10 set 1  

(squat)   10 + 15 + 15 + 10 set 2 
15 + 15 + 15 + 15 set 3 

- Famehopp  3 set x 10 hopp 
Vristhopp  3 set x 20 hopp 

 
 
Program – Intervallträning med efterföljande rörlighetsträning 
Hatigheterna på intervallerna bygger på kilometertiden från senaste genomförda Coopertest.  

- Uppvärmning  
- Löpning 1 000m, vila 3 min 

Löpning 500m, vila 2 min 
Löpning 1 000m, vila 3 min 
Löpning 500m, vila 2 min 
Löpning 1 000m, vila 3 min 
Löpning 500m 

- Avsluta träningspasset med rörlighetsövningar såsom flygskär, spagat och 
lakritsbåt etc.  

 
Program – Allmän hoppträning 

- Uppvärmning med hopprep (Enkelslag 150 st framåt, dubbelslag 150st, 
alternering hö/vä 100st, höga knän 100 st. vartannat enkel/dubbel 100st) 

- Vristhopp   3 set x 20 st 
- Vertikala hopp med kors 8 set x 5 st 
- Jämfota hopp med höga knän  

med landning  10 ggr 
- Rotationer 1 ½ varv m landning 10 ggr 
- Rotationer 1 varv x 3( åt samma håll)10 ggr 
- Rotationer 1 varv x 3 (vartannat håll) 10 ggr 
- Maxrotationer utan landning 5 ggr 
- Enkel Axel  5 ggr 
- Dubbel Axel   10 ggr 
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Diskussion 
 
Målsättningen med denna fördjupningsuppgift var att få djupare kunskaper om den 
plyometriska träningens roll för konståkare, vilken är delvis uppfylld då jag har fått en bättre 
förståelse för plyometrisk träning. Det har dock varit svårt att få någon fördjupning i dess roll 
för konståkare eftersom de flesta artiklar jag läst inte integrerar konståkningen. Vidare är det 
så att flera artiklar menar att det krävs ytterligare forskning på området.  
 
Det nya kunskaperna jag kommer få med mig ifrån den här uppgiften är att plyometrisk 
träning innebär stora belastningar och jag ser därför relevansen med en mycket god 
grundträning innan vi börjar träna med alltför höga intensiteter och belastningar. Principerna 
om progression och specificitet är också två nyckelbegrepp som jag kommer ta med mig. 
Progressionen då träningen successivt bör anpassas efter konståkarens mognad och 
träningsutveckling. Att träna den plyometriska träningen mer specifikt kommer också ligga 
till grund för kommande träningsplaneringar. 
 
Trots att jag inte fått med så många vetenskapliga artiklar eller annan litteratur har jag dock 
läst ett tiotal artiklar som dock inte varit relevanta för den här uppgiften men ändå gett mig 
mer information om plyometrisk träning.  
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