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1. Inledning 
Konståkning är en komplex idrottsgren som kombineras av en mängd delkapaciteter, såsom 
stryka, uthållighet, smidighet, koordination samt förmågan att uttrycka dig till musik på isen. 
Jag kommer i följande arbete koncentrera mig till den disciplin som heter singelåkning, vilken 
är den gren där åkaren tävlar individuellt på isen och utför en blandning av steg, hopp och 
piruetter. I singelåkning tävlar man med ett kortprogram och ett friåkningsprogram. Det korta 
programmet innehåller åtta föreskrivna element (hopp, piruetter, hoppkombinationer och 
stegsekvenser). Maxtiden är 2 minuter och 50 sekunder, men programmet får vara kortare. 
Friåkningen består av ett väl balanserat program av friåkningselement, hopp, piruetter, steg 
och andra sammanbindande rörelser utförda med ett minimum av tvåfotsåkning i harmoni 
med den musik åkaren valt. Friåkningsprogrammets längd beror på ålder, kön och disciplin 
men varierar mellan 3-4,5 minuter. 
 
Konståkningen kan delas in i fyra olika grenar. Den största och mest förekommande grenen är 
singelåkning. Det är här de allra flesta börjar sin karriär, i skridskoskolan eller 
konståkningsskolan. Paråkning är en gren där man åker i par, en tjej och en kille som 
tillsammans utför steg, hopp, piruetter och lyft. Den tredje grenen är isdans, även här tävlar 
man i par, tjej och kille, men här är det inga föreskrivna hopp och piruetter, man tävlar heller 
inte, som de övriga grenarna med ett kortprogram och ett långprogram, utan med tre olika 
danser på is, orginaldans, kortprogram och friåkningsprogram, inga lyft över huvudet är 
tillåtna här. Den fjärde grenen är teamåkning, som också är den yngsta av konståkningens 
discipliner. Här tävlar man i lag om 16 personer som tillsammans utför en mängd formationer 
på isen, (cirklar, block, vingar, lines och passeringar) det är här tillåtet med hopp och 
piruetter. Programtiden för en singelåkare varierar mellan 2.30-4.50 min. För den åkare jag 
valt att använda i min träningsplanering är kortprogrammet 2.30 min. och 
friåkningsprogrammet 3.00 min.  +/- 10 sek.   
 
Skridskons historia går långt tillbaka i tiden. Redan för 4000 år sedan påträffades, i Rom, det 
som kallas de första ”skridskorna”, färdhjälp av ben. Men det skulle dröja många århundraden 
innan lårbensskridskon blev till det vi kallar dagens skridskor i stål. På 1700-talet lanserades 
skridskoåkningen över stora delar av världen, där den geografiska lokaliseringen gav 
möjlighet till is på sjöarna. Det åktes flitigt i norden och Holland.1 Skridskoåkning kom att bli 
ett stort nöje och den 29 oktober 1863  bildades Sveriges första skridskoförening i Göteborg. 
Även i Stockholm ägnade sig de högre samhällsklasserna, hovet och militären åt 
skridskoåkning på Nybroviken. Det var mycket sällan kvinnor på isen, endast ett fåtal om 
söndagkvällarna. En del av männen åkte för motionens skull, andra för att imponera på flickor 
och damer. Så småningom började tävlingar anordnas i hastighetsåkning och så senare till 
någonting som liknade figuråkning (en tävlingsform inom konståkningen som försvann i 
slutet av 1980-talet). En man vid namn Jackson Haines tog sig i slutet av 1860- talet över 
Atlanten, från Amerika till Europa, för att visa upp sina färdigheter i skridskoåkning och det 
sägs att han visade prov på fantastiska färdigheter och figurer som ingen tidigare hade skådat. 
1860 talet kallas för konståkningens födelse.2 Hastighetstävlingar var populärt såväl i 
England och Holland som i Österrike och Skandinavien och det var under en av dessa 
tävlingars fria gren som man för första gången fick se bakåt åkning med bågar, hopp och 
andra nymodigheter. I slutet av 1800-talet kan man dessutom se en stark utveckling, den ene 
mannen blir bättre än den andre och konståkningen är av stort intresse världen över. År 1897 
gick världsmästerskapen av stapeln i Stockholm, Sverige hade då en 19 årig debutant med, 

                                                 
1 Ristade runor och snabba skär. Av SSF & SKF. 
2 Konståkningens 100 åriga historia av G. Bang. 



hans namn var Ulrich Salcow, en man som skulle komma att dominera idrotten under många 
år framöver. Salcow var i topp på samtliga VM under åren 1902-1911 (Salcow eran) och 
dessutom tog han OS guld år 1908. Det är därför inte konstigt att han kallas för 
konståkningens störste genom tiderna.3 Det dröjde ända in på 1900-talet innan kvinnorna på 
riktigt kom in i konståkningens historia. 1901 deltog 7 par på VM i Stockholm och 1902 fick 
den första flickan ställa upp i singelåkning, det var Mrs M. Syers från London.   
 
Idag är det inte längre de nordiska länderna som dominerar konståkningsvärlden. De främsta 
nationerna är ett flertal öststatsländer med Ryssland i spetsen samt USA och Canada. Det 
finns även duktiga europeiska nationer, bland andra Frankrike. Sverige och Finland är två av 
de länder som vi kan se är på stark uppgång i internationella sammanhang! Konståkningen 
som idrott har en stark utveckling, så också materialet, skridskons utveckling har en 
bidragande faktor till att det tekniska utförandet idag är betydligt svårare än för bara 10-15 år 
sedan. Men den främsta anledningen till att utvecklingen varit så stark de senaste åren, tror 
jag, beror på tillgången till is. I de stora konståkningsnationerna finns det mycket pengar i 
idrotten, vilket har möjliggjort mer istider och egna konståkningshallar. Även i Sverige har 
konståkningen blivit en året runt sport vilket också syns på de svenska åkarna som börjar 
placera sig högt upp i resultatlistorna på stora internationella tävlingar och mästerskap. 
Svensk konståkning är en idrott på stark frammarsch! 
 
2. Krav analys 
Som tidigare nämnts är konståkning är en idrottsgren som kombineras av stryka, power, 
uthållighet, rörlighet, koordination samt förmågan att uttrycka dig till musik på isen. Då 
konståkning dessutom är en teknisk bedömningssport finns det flera variabler som är svåra att 
mäta och fastställa med siffror, mental kapacitet, fallenheten för idrotten och originalitet är 
inte att underskatta.  
 
2.1 Aerob kapacitet 
God aerob kapacitet är av stor vikt för en konståkare, dels för grundkonditionen med tanke på 
antalet träningstimmar som krävs varje vecka samt för att orka prestera ett bra långprogram. 
Enligt en studie som gjordes 1990 av Michael Kjaer och Benny Larsson4 i Danmark påpekas 
vikten av att ha en god maximal syreupptagningsförmåga för en konståkare. De kom i sin 
studie fram till att konståkares maximala syreupptagningsförmåga låg mellan 54.7 och 68.8 
ml kg-1 min-1, vidare såg man på att åkarna ligger på 89% av sitt VO2 max under hela sitt 
tävlingsprogram. Det styrker betydelsen av att god kondition är väsentligt för en konståkare.   
 
2.2 Anaerob kapacitet 
Ett flertal obligatoriska moment i konståkning kategoriseras av att hålla svåra, fysiskt 
krävande positioner i mer än 3 sekunder. Flygskärspositioner och avancerade piruettpositioner 
djupt ner i knä kräver att man har en hög mjölksyratröskel. Anaerob uthållighet är också 
viktigt med avseende på det nya bedömningssystemet där det är taktiskt att lägga in svåra 
hopp i slutet av programmet eftersom det resulterar i högre poäng.  
 
Den danska studien av Kjaer och Larsson5 visar också att anaerob kapacitet är viktigt för elit 
konståkaren eftersom de stora mängder av blodlaktat som bildas under tävlingsutförandet har 

                                                 
3 Konståkningens 100 åriga historia av G. Bang. 
4 Kjaer, Michael och Larsson, Benny, Physiological profile and incidence of injuries among elite figure skaters, 
Journal of Sport Science, (1992) 
5M. Kjaer & B. Larsson, (1992) 



stor inverkan på prestationen, speciellt i slutet av ett fyra minuters program, menar Kjaer och 
Larsson. I sin studie har de mätt blodlaktat istället för att mäta muskel laktat koncentrationen 
vilket är vanligt förekommande vid utvärdering av anaerob kapacitet.6 Vi kan utifrån detta 
resonemang också 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.  
 
2.3 Styrka 
Styrka krävs i framför allt ben och bål, för skridskoåkning och fart samt förmågan att hålla 
stabilitet i positioner. Dessutom krävs det god styrka för att klara av den höga 
träningsbelastningen. Styrkan är också en grundförutsättning för att hoppa högt i såväl hopp 
som hoppiruetter. Det krävs en oerhörd styrkeinsats för att manövrera och stoppa upp de stora 
rotationskrafter som uppstår i exempelvis ett trippel- eller ett kvadruppelhopp, här har arm 
och framför allt bålstyrka en avgörande roll.  
 
Vidare måste man sätta styrkan i förhållande till kroppsvikten då det är endast denna som ger 
motståndet. Man måste ta med i beräkningen att ju tyngre man är, desto mer styrka krävs för 
att orka lyfta sig själv i hoppen.  
 
2.4 Power 
Power (kraften x hastigheten) är en grundläggande förutsättning för att kunna klara svåra 
hopp, hoppkombinationer och hoppiruetter i programmet. På senare tid har hoppen utvecklats 
markant, fler konståkare roterar allt fler varv i luften vilket ställer större krav på bland annat 
hoppspänsten.  
 
2.5 Rörlighet 
För att få en högre svårighetsnivå och höga poäng på de olika tekniska elementen är vighet en 
viktig del för de konstnärliga och tekniska utförandena. Det är viktigt att kunna visa upp 
akrobatiska piruettpositioner, flygskärssekvenser, steg och rörelser. Det är också viktigt att ha 
en god rörlighet för att med bästa förmåga utföra grenspecifika element och styrkeövningar 
med optimal teknik.  
 
Rörlighet är den enda utav de fem generella fysiska delkapaciteterna som inte finns 
representerad i fysprofilen. Här har svenska konståkningsförbundet valt att genomföra egna 
grenspecifika tester, vilka är; split, spagat, brygga och lakritsbåt (att liggandes på mage böja 
ryggen bakåt i en båge och föra fötterna till huvudet) samt ”pinnen” (med raka armar och 
med smalaste möjliga grepp föra armarna från framsidan av kropppen, över huvudet till 
rumpan och tillbaka). Rörlighet är en viktig del och bör vara representerat i det fysindex som 
fysprofilen anger, för att få in en helhetsbild av kroppens rörlighetskapacitet. Resultaten av 
alla tester tillsammans skulle ge en bättre reliabilitet av din totala fysiska kapacitet som krävs 
av en konståkare.  
 
2.6 Grenspecifika krav 
De grenspecifika testerna som utförs som komplement till fysprofilen, är förutom de 
rörlighetstester som redan beskrivits, hopprep 1 min (max antal hopp under 1 min), max 
dubbelslag (max antal dubbelslag i rad), rotation höger och vänster samt dubbel axel och 
stillastående längd.  
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Inom konståkningen används idag brutalbänk som det enda testet som avser att mäta 
bålstabilitet, mage. Utav 2006 års 20 bästa ungdomsåkare låg medeltalet på klarade 
repetitioner i brutalbänken på 15 st. Min åkare klarar idag 13 st. repetitioner. Dock är min 
uppfattning att det är många fler parametrar än just antal klarade repetitioner i brutalbänken 
som spelar betydande roll för hur duktig du är på isen. Jag ser gärna det tekniska utförandet på 
isen som en parameter och riktlinje för hur god förmåga du har att stabilisera bålen. Så länge 
du klarar att ha stabilitet i dina hopp, landningar och andra tekniskt svåra moment så spelar 
det, enligt mig, ingen roll om du gör 15 eller 50 repetitioner i brutalbänken.  
 
AEROB   ANAEROB         POWER 
Cooper   Hopprep 150x1   150x2  Vertikalhopp   
Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet
                 

m-14 15.31 - 188 - - - - m-41,5 40 
                    
                    
STYRKA                   
Brutalbänk Chins   Dips   Enbensböj   Bänkpress   
Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet
                    
    m-15 13 ej barn  ej barn  - - ej barn   
                    
                    
RÖRLIGHET                 
Spagat  Split  Pinnen  Lakritsbåt  Brygga   
Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet Krav Kapacitet
                    

G G G  5 - 50 G G G G 
                    
              
KOMPLEXT GRENSPECIFIKT       
Harres   Rotation         
Krav Kapacitet Krav Kapacitet       
              
  11.27 -  Mkt god       
              
 
De tester som presenteras ovan används för Svenska konståkningsförbundets elitåkare. Jag 
har inte alla resultat på min åkare, då vi inte genomför samtliga tester på så unga individer. 
Man bör också ta med i beräkningen att den fysiska utvecklingen på den aktuella 
åldersgruppen (11-13 år) skiljer sig markant. Den åkare som aktuell träningsplanering är 
avsedd för är relativt liten, till växten och utvecklingen, för sin ålder och kan av den 
anledningen naturligt ha något lägre testvärden på fysiska delkapaciteter, såsom styrka, om 
man jämför med medeltalet.  
 
Utav Svenska konståkningsförbundets utvecklingstrappa nedan har jag markerat – och + för 
min åkares kapacitet i förhållande till de krav som ställs. Viktigt att poängtera är att det i 
dagsläget inte behövs så höga kunskaper, som utvecklingstrappan visar, för att vara i 
Sverigetoppen för respektive ålder. Dock är det förbundets målsättning att komma hit. Se hela 
utvecklingstrappan, bilaga 3. 
 



 
 
 
Kravanalys Ålder: 11-13 Kapacitetsanalys 
Teknisk utveckling *Säkra 2-hopps komb. - + 
 *2A, ett 3-hopp - 
 *SpSq L3 + 
 *Pr. Co. 4 - 
 *test 4-4 - 
   
Fysisk utveckling Vidareutveckling av:  
 *koordniation + 
 *Snabbhet - 
 *Grenspec. Teknik - 
 *Rörlighet + 
 *Balans/stabilitet - 

 
Grundfärdigheter 
inom:  

 *Aerob kapacitet + 
 *Styrka, explosivitet - 
   
Träningsbelastning *Is 10-12 tim/v + 
 *Fys 2 tim/v + 
 *Dans 2 tim/v + 
 *Sommarläger 3-4 v + 
   
Mental utveckling *Utveckla enkla  
 mentala redskap + 
 *Stärka självförtroende + 
   
Idrottslig 
utveckling 

*Involveras i 
målsättning + 

 *Föra träningsdagbok + 
 *Ta eget ansvar + 
   
Träningsmiljö *Möjlighet till tävling  
 lokalt, regionalt, + 
 int. klubbtävling  
 *Hälso o kost info. + 
 *Klubb med  
 elitverksamhet + 
 *Möjlighet till fystester + 
   
Tränarkvaliteter *Steg 4 - 
 *Möljighet till + 
 fortbildning  
 **Träningsplanering + 
 
 



3. Identifiering och motivering av bålstabilitetens betydelse för en konståkare 
Stabilitet handlar om kroppens förmåga att effektivt hantera krafter samt förmågan att kunna 
hålla kvar kroppens strukturer i det säkraste och mest effektiva läget för det funktionella krav 
som ställs på dem.7 Då konståkningens rörelser sker i olika plan och i flera olika avancerade 
rörelsekombinationer är bålen en viktig stabilisator för att möjliggöra idrottens svåra konster.8

 
Bålstabilitet och bålstyrka ser jag som en delkapacitet av mycket stor vikt i konståkningens 
grenspecifika utförande. Speciellt stor påfrestning är det på kroppen då man landar ett hopp. 
Det är framför allt i fasen då man ska stoppa upp rotationen och snabbt hitta 
landningspositionen som det krävs stor styrka i bålen, huvudsakligen i transversus abdominis. 
Desto fler varv du snurrar i luften, desto större kraft krävs för att stoppa rotationen och snabbt 
hitta position igen. Om det brister i hoppet och man vinglar till i landningen så kan en stark 
och stabil bål hjälpa dig parera ett eventuellt fall.  
 
Konståkningens krav på stor balans gör att bålen är en central pelare som håller upp kroppen. 
För att kunna utföra svåra konster krävs ofta att tyngdpunkten flyttas utanför understödsytan, 
för att inte falla på isen hjälper bålen till att hålla kroppen i den önskade positionen. Vidare 
ger stabilitet förutsättning för en bättre hållning9, vilket är önskvärt i vår bedömningsidrott. 
Konståkningen innehåller både statiska och dynamiska moment som ständigt varvas, det finns 
inte någon möjlighet till vila eller avslappning i bålmuskulaturen under någon del av 
tävlingsutförandet, dvs. när du åker ditt program.  
 
Vidare är bålstabilitet en viktig del i förebyggandet av skador, framförallt på ländryggen hos 
konståkare, som tar mycket stryk av att landa på isens hårda underlag.  
 
4. Målsättningen 
Målsättningen med befintlig träningsplanering är att få djupare kunskaper för bålstabilitetens 
roll för en konståkare samt hjälpa den aktuella åkaren att nå framgång och optimal utveckling. 
 
5. Metod 
Jag valde att göra en träningsplanering för en konståkare med en fördjupning på 
bålstabilitetsträning. För att på bästa möjliga sätt få information och kunskap gällande 
bålstabilitet har jag sökt i tre olika databaser. I tabell 1 anges vilka sökord jag valt samt hur 
många träffar som fanns och vilka av dessa som var relevanta.  
 
Det har varit svårt att få tag i relevant vetenskaplig litteratur gällande konståkning. Däremot 
finns en mängd intressant forskning på bålstabilitet i allmänhet och med fokus på träning i 
synnerhet. Förutom de artiklar jag funnit via databaserna och via svensk idrottsforskning har 
jag tagit del av Total stabilitetsträning, Idrottens träningslära samt Bålstabilitet fakta och 
övningar på balansboll. Dessutom har Sara Lundholm delgivit mig fem intressanta och delvis 
relevanta artiklar om bålstabilitet.  
 
 
 
 
 

                                                 
7 Elphinston, Joanne, Total stabilitetsträning (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2006) 
8 Ibid. 
9 Ibid. 



Tabell 1.        
Sökord   Pub Med Sport Diskus Adlibris 
    Antal  relevanta antal relevanta antal relevanta
trunk stability 424   23      
trunk stability and figure skating 0 0 0 0    
trunk stability and training 22 1       
trunk strength 735   54 1    
trunk strength and figure skating 2 0       
trunk strength and training 131         
core stability 3080   97      
core stability and figure skating 0 0 1 0    
core stability and training 35 1       
core strength 1870         
core strength and figure skating 1 1       
core strengt and training 131         
transversus abdominis 255         
Bålstabilitet 0 0    3 0
Bålstyrka   0 0    22 0
figure skating; strength; trunk 90 1  1    
Konståkning         4 0
 
Utav de relevanta artiklar jag funnit har jag gjort ett andra urval för att avgränsa mitt arbete, 
de relevanta artiklar som jag funnit och i tabellen ovan markerat med rött, har jag bortsett 
ifrån och inte använt i mitt arbete. Att det är fler relevanta artiklar noterande, än de jag valt att 
använda beror på att jag funnit samma artikel vid olika sökord.  
 
6. Resultat 
Bålstabilitet har kommit att bli en nyckel komponent i träningsprogram för idrottare på alla 
nivåer.10 I artikeln The role of core stability in athletic function ur Sports Medicine, 2006, 
skriver Ben Kibler et al. att bålstabilitet är en mycket central komponent för idrottare och en 
mängd idrottsaktiviteter.11 Dessutom har studier visat att bålstabilitetsträning minskar risken 
för skador.12 Det finns en rad intressant vetenskaplig forskning kring bålstabilitet och dess 
viktiga betydelse för idrottare och träning men det finns inte en universell definition av vad 
bålstabilitet egentligen är.13 Ben Kibler et al. skriver vidare att bålen kan sägas fungera som 
en anatomisk bas för rörelse av de distala segmenten såsom hamstings, quadriceps och 
iliopsoas.14 Bålen är även viktig för lokal styrka och balans vilket även kan minska 
ryggskador.15 Enligt Kibler kan bålstabilitet bäst förstås genom att det sker en hög aktivering 
av multipla segment som genererar kraft, proximal stabilitet för distala rörelser samt 
generering av växelverkande krafter. Det är viktigt att se till helheten av muskelaktiveringen 
då bålstabilitetsrörelser sker i alla tre plan och ibland aktiveras muskler i mönster som skiljer 
sig från deras primära funktion.16  
 

                                                 
10 Bliss, L S, Teeple, P, Core stability: the centerpiece of any training program, Current Sports Medicine Rep.  
2005 Jun:4 (3) p.179-83 
11 Kibler, W.Ben, Press, Joel, Sciascia, Aaron, The role of core stability in athletic function, Sports Medicine, 
2006; 36 (3) p.189-198 
12 L.S Bliss, 2005. 
13 W. Ben Kibler, 2006 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 



Eva Andersson, Läkare och Med dr. presenterar i sin avhandling Rygg och bukmuskulatur 
samt bålstabilitet i Svensk idrottsforskning nr 4, 1998, en rad matnyttig information kring 
praktiska träningsövningar för bålen samt vilka muskelgrupper som visar den högsta 
aktiveringsgraden vid olika rörelsemönster. Resultatet framkom genom en 
ultraljudsundersökning samtidigt som tunna elektroder med nålar stacks in i den aktuella 
muskeln. Härefter fick försökspersonerna genomföra olika typer av träningsövningar och 
muskelaktiveringen i de olika musklerna och övningarna kunde läsas ut. Majoriteten av 
träningsövningarna gjordes med hjälp av den egna kroppen som belastning. Vidare tar Eva 
Andersson upp övningar som kan förebygga ländryggsskador och ländryggsproblem.17  
 
I boken Total stabilitetsträning, en SISU bok från 2006, författad av Joanne Elphinston, kan 
vi läsa att stabilitet är människans förmåga att effektivt hantera krafter samt förmågan att 
kunna hålla kvar kroppens strukturer i det säkraste och mest effektiva läget för de funktionella 
krav som ställs på dem.18 Stabiliteten kan påverka den tekniska prestationen genom att den 
biomekaniska effektiviteten ökar. Bålstabilitet är en av flera stabilisatorer som gör att kroppen 
kan göra rörelser.19 Joanne Elphinston, leg. Sjukgymnast, skriver också  att stabilitet kan ge 
bra hållning. För att stabilitetsträningen ska påverka idrottarens prestationer måste en rad steg 
ingå i programmet, anser Elphinston:20  
 
1. Analys av stabilitet och kroppskontroll 
2. Sätt testresultaten i relation till tekniken 
3. Anpassa efter idrottens krav 
4. Var systematisk och aktivera rätt muskelgrupper. 
 
Boken tar upp en mängd konkreta övningstips på stabilitetsträning och presenterar hela 
träningsprogram. Speciellt intressant för aktuellt arbete är avsnittet om stabilitetsträning för 
barn. Stabilitetsträning för barn ger god kroppskännedom och Elphinston skriver att det finns 
bevis för att övningar som tränar kroppskännedom, balans och kontroll förebygger skador. 
Träningsprogrammen anknyter även till specifika idrotter, ingen av dessa är dock 
konståkning. Träningen bör anpassas efter idrottens specifika krav och träningen bör läggas 
upp efter vad adepten klarar av i dagsläget, för att successivt ökas och inte göra ett upplägg 
efter vad individen borde klara av.21 Något som också poängteras som viktigt är att 
armrörelser och rörelser i övre bålen är beroende av idrottarens totala hållning och stabilitet.22 
Många rörelser initieras från bålen och för att styrka ska kunna överföras mellan armar/ben 
och bål, måste de passera genom skulder-, och bäckengördeln.23 Kunskap om 
stabilitetsanatomi ger oss en grund för att analysera rörelser och se hur de påverkar 
kroppskontrollen.24  
 
I Core stability the centerpiece of any training program, Current Sports Medicine Reports, 
2005, skriver Lisa S. Bliss et al. att träningsprogram för bålen bör börja med övningar som 
specifikt rör bålmuskulaturen för att sedan inkludera mer komplexa rörelser samt anpassas 

                                                 
17 Andersson, Eva, Rygg- och bukmuskelträning samt bålstabilitet, Svensk idrottsforskning, (Nr. 4, 1998) 
18 Elphinston, Joanne, Total stabilitetsträning (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2006) 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 



med andra träningsprinciper,25 vilket styrker de fakta som ovan nämnts, speciellt att träningen 
bör vara systematisk. För att kunna aktivera rätt muskelgrupper krävs en god insikt i de 
anatomiska strukturer som utgör bålen. Bliss presenterar forskning på området samt olika 
muskelgruppers primära funktioner för bålstryka och stabilitet.  
 
Norris C.M utvärderar i Abdominal muscle training in sport, British journal of sports 
medicine 1998, bålens muskulatur samt olika övningars säkerhet och effektivitet.26  
 
7. Träningsplanering 
Jag har valt att göra en träningsplanering för konståkning med fokusering på bålstabilitet och 
dess betydelse för det grenspecifika utförandet. Träningsplaneringen är ämnad för en flicka, 
singelåkare, som idag är 12 år gammal och som ingår i en nyss påbörjad elitsatsning. Med 
hänsyn till åkarens ringa ålder följer en 3-årsplan, årsplan/periodiseringsplan, månadsplan, 
veckoplan samt planering för ett aktuellt träningstillfälle (avseende bålstabilitet). Planeringen 
baseras utifrån de målsättningar som jag tillsammans med min adept satt upp. 
 
3-års planering    
  Huvudmål Delmål Resultatmål Trivselmål 

År 1 *Test 3-3 *Få fler kvalitets 
*Sthlm cup 
final *ha roligt på  

  *Tävling utanför timmar på is *Vinna KM träningen 
  regionen *Piruetter *Test 3-3 *Gruppdynamik 
  *Genomföra ett *Ökad fys. Kap. *Under 15min. *Aktivitet utanför  
  bra/felfritt program *Stabilitet i alla  på cooper  träningen 

    2hopp 
*följa 
utv.trappa   

          

År 2 *Etablering i Ung A *Stabil i samtliga 
*Sthlm cup 
final *Variation och 

  *DM 2hopps komb. *Få betalt för L 
stimulerande 
träning 

  *Internationell  *L3 i piruetter *Under 14min. *Kamratskap 
  klubbtävling *Skadefri på cooper *kortmål-pris 

    *Ökad fys.kap. 
*följa 
utv.trappa   

    *Ha 2 bra program     

    
*Fortsatt 
utveckling     

    i rätt riktning     
År 3 *LM *Skadefri Kvala fram DM *Samma glöd 
  *Test 4-4 *Ökad fys.kap. *2A, ett 3hopp o engagemang 

  *Internationell  
*Utveckla 
orginalitet *under 13min. som idag 

  klubbtävling  på cooper *Eget ansvar 

      
*Följa 
utv.trappa   

          
  SM       
          
 
                                                 
25 L.S Bliss, 2005 
26 Norris C.M, Abdominal muscle training in sport, British journal of sport medicine. 1998.  
 



Grovplanering (år 2) 
1/9-
1/11 2/11-31/3         1/4-1/6 

2/6-
31/8     

Föräs. Tävlingssäs.         Eftersäsong Sommarträning 
Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 
fystest 40     1     14     27 läger 

36       läger         23     
      49   6 10         32
   45   test       19       
  41     2     15     28   

37   läger     
Västerå
s Sthlm     24     

      50   7 11     läger   33

  Sthlm 46   
Sthl
m       20     läger 

  42     3     16     29   
38         Leksand       25   test 

    LM 51   8 12     läger   34

  DM 47   KM   
eftersäs
.   21       

  43     4   startar 17     30 försäs. 
39                 26   startar 

      52   9 13         35
    48           22       
test 44     5     18 fystest   31   
                    läger   
    Gbg                   
 
Årsplanering – Periodisering 
Jag har valt att skilja helt på isträning och markträning, där markträningen delas upp i styrka 
(fokus på bål-, och spänst), kondition samt smidighet/koordination/dans. Viktigt att poängtera 
är att samtliga delkapaciteter även förekommer på isträningen, då i grenspecifik form. 
Säsongen delas in i perioder, tävlingssäsongens perioder förekommer inför de 3 viktigaste 
tävlingarna på året. Under periodiseringen förekommer också blockträning där vi varvar 
styrkans-, och konditionsträningens prioritet (25% vs 75%). Antalet veckor som vi utför 
blockträningen varierar mellan för-, och eftersäsong. (2v/block resp 5v/block)  
Se bilaga 1 och 2. 
 
Månadsplanering –Tävlingssäsong 
  Föreberedelsep. Topperiod Prestation Återhämtning
    Läger     
Vecka 44 45 46 47 
Antal pass 8 18 6 4 
Is timmar 10 18 8 6 

 - Teknik 100% 100% 100% 25% 
Markträning 4.5 9 3 2 
Styrka 50% 50% 60% 15% 
 - bålstabilitet 15% 35% 15% 50% 
 - spänst 35% 15% 35% 50% 
Kondition 0% 10% 0% 15% 
Dans/Koord./ 50% 40% 30% 60% 
Smidighet         



 
Månadsplaneringen är en överblick i hur stor del av den totala träningen som ägnas åt de olika 
delkapaciteterna, under respektive vecka framgår vad som tränas under varje dag och pass. 
 
Veckoplanering - Förberedelseperiod 
  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
            Is   

Förmiddag   Is   
Mark 1.5 
tim   Is   

             Bålstab.   
                
        Is       
Eftermiddag Is   Is Is     Is 

  Is 
Mark 1,5 
tim Is       

Mark 1,5 
tim 

   Bålstab.    Bålstab.         

pass 1 Teknik Teknik Program 
Spänst/ 
hoppträning   Teknik Program 

      träning      träning 
pass 2   Balett   Teknik     Bålstabilitet
               
 
 
Veckoplanering – Topperiod (Läger) 
  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
                
Morgon Is  Is Is Is   Is Is 
                
                
                
Förmiddag Mark Mark Mark Mark  Mark Mark 
                
                
                
Eftermiddag Is Is Is Is   Is Is 
                
                
pass 1 Steg-båg Koreografi Steg-båg Program   Steg-båg Program 
                
pass 2 Löpning Balanboll Inlines Cirkelträning   Dans Dans 
  Core   Core         

pass 3 Hopp 1-4 Hopp 5-6 
Hopp 1-
4 Hop 5-6   Program koreografi 

  Pir. 1-2 Pir 3-4 Pir 1-2 Pir 3-4     improv. 
 
 
 
 
 
 
 



Veckoplanering - Prestationsperiod 
  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
                
Förmiddag   Is     Is T T 
            Ä Ä 
            V V 
            L L 
Eftermiddag Mark Mark  Is Is   I I 
     Is Is   N N 
            G G 
pass 1   Steg-båg     Spec.     
                
pass 2 Lätt Rörlighet Spec. Spec.       
  jogging   program program       
 
Veckoplanering - Återhämtning 
  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
                
Förmiddag           Is Mark 
            Is   
                
                
Eftermiddag       Is     Is 
    Mark   Is     Is 
                
pass 1           Hopp Dans 
            Pir.   
pass 2   Dans   Steg-båg     Spec. 
        Spiraler     Teater 
 
Träningspass - bålstabilitet 
På de styrkeinriktade markträningspassen har vi utvalda perioder med fokus på bålen, vi 
tränar både styrka, stabilitet, balans och kontrollövningar. Balansbollens rörliga underlag 
stimulerar kroppens stabiliserande mekanismer vilket gör att man tränar musklernas funktion 
och inte bara deras styrka. Träningsformen kan även betraktas som en träning för hela 
kroppen.27 Övningarna lär oss främst aktivera de viktiga muskelgrupperna som är involverade 
i att stabilisera bålen. Det är viktigt att välja svårighetsgrad efter den aktives kapacitet. Efter 6 
veckor byter vi träningsprogram för att hela tiden få stimulering. Kroppen och nervsystemet 
lär in ett aktuellt rörelsemönster, men genom retning av systemet med nya övningar kan vi få 
bättre svar på träningen. Det är dock viktigt att den aktive har full kontroll i den första 
övningen innan man avancerar till nivå två.28 Vi byter inte övning förrän den föregående 
övningen kan utföras med korrekt hållning!29

 
Vid ett flertal tillfällen har vi lagt in bålstabilitetsträning direkt efter ispasset (dessa tillfällen 
är markerade med mörkblått). Vi går vi igenom ett antal stabiliserande övningar som 
innehåller rotationsmoment och övningar som kan liknas vi det grenspecifika utförandet 
(kvarnen, kroppssnurran, stabben etc), dessutom gör vi stretch och rörlighetsövningar på-, och 
                                                 
27 Elphinston, Joanne, Pook, Paul, Bålstabilitet, fakta och övningar på balansboll (Stockholm: SISU 
Idrottsböcker, 2003) 
28 Ibid. 
29 Ibid. 



med hjälp av balansbollen. Jag har valt att lägga in dessa pass för att få kontinuitet i 
bålstabilitetsträningen samt som ett bra alternativ till det ”vanliga” stretchprogrammet som vi 
använder.  

 

 
 

Bålstabilitetsträning med balansboll: 
Vårt riktmärke är 3-4 set med 4-10 repetitioner.30

 
Uppvärmning Övningnar (50 min)         Stretch (30 min) 
Bollpromenad (nivå 1)  Bryggan          Genomgång av hela   
Stålmannen  Hängbron          kroppen. 
Punktbalans  Skottkärran 
  Tyngdöverföring mot vägg 

Bryggan med sträckta höfter 
Cirkelrörelsen 
Kroppssnurran 
Väderkvarnen 
Stabben 

Vi blandar balansbollsträning med ”traditionella” styrkeövningar med den egna kroppen som 
belastning.  
 
Diskussion 
Jag har under arbetets gång fått många lärorika kunskaper. Dels har min förmodan kring 
bålstabilitetens betydelse för en konståkare stärkts genom den vetenskapliga litteratur som 
visar detta. Att träningsformen dessutom har en starkt skadeförebyggande betydelse ökar dess 
väsentlighet än mer. Det finns ett flertal definitioner av vad bålstabilitet är, jag har valt att 
använda begreppet stabilitet och inkluderar då även styrka och kontroll. Dessa går hand i hand 
och tillsammans utgör de en bålstabilitet som möjliggör röelser. Kibler menar att det är bålen 
som möjliggör individens förmåga att ha stabilitet i distala rörelser31, även Joanne Elphinston 
poängterar att armrörelser och rörelser i övre bål är beroende av idrottarens totala hållning och 
stabilitet32. Viktigast har dock kunskaperna kring hur man praktiskt kan tillämpa träningen 
varit, samt övningar som är mycket grenlika och relevanta i utförandet. Då jag arbetar med 
unga individer använder vi i vår vardag ännu enbart den egna kroppen som belastning. 
Majoriteten av de övningar som jag stött på under detta arbete framhåller också övningar som 
lämpar sig för det. Jag har framför allt valt att använda balansbollsträning, som förespråkas i 
den litteratur jag tagit del av. Att arbeta med ett redskap såsom boll kan vara lekfullt och 
stimulerande för individen samtidigt som det ger en bra träning. I Eva Anderssons avhandling 

                                                 
30 Ibid. 
31 W. Ben Kibler (2006) 
32 J, Elphinston (2006) 



kan vi dessutom ta del av övningar, med den egna kroppen som belastning, som uppvisar hög 
aktivering.33  
 
Då jag påbörjade min träningsplanering granskade jag vart den aktuella åkare befann sig i sin 
kapacitet i förhållande till de krav som finns så har jag fått ökad insikt kring vilka parametrar 
som krävs för att bli en duktigare konståkare. Det är framför allt de grenspecifika momenten 
som behöver stärkas och min övertygelse är att hennes fysiska stabilitet och styrka idag 
hindrar henne från att utföra momenten med optimal teknik. Det är framför allt styrkan i de 
svårare hoppens landning som brister. Bålstabilitetsträning med balansboll blir en ny 
träningsform för den aktuella åkaren. Min ambition är att få kontinuitet i stabilitetsträningen 
under året och stärka hennes ”svaga länk”. Varje period karaktäriseras dock av högre och 
lägre prioriterade moment. Jag är i stor utsträckning styrd av is tillgången under året samt 
tävlingsperiodernas uppbyggnad när jag gör min planering. Min uppfattning och erfarenhet är 
att den generella konståkaren inte har sitt träningsupplägg efter konsten alla regler men min 
ambition är att successivt hitta en gyllene medelväg.  
 
Av planeringen framgår inte den progression (gällande bålstabilitet) som är tänkt under de tre 
åren eftersom endast ett år presenteras. Men då åkaren ännu är ung får hennes utveckling och 
mognad delvis styra fortsatt planering. Eftersom det också blir en ny träningsform får tiden 
utvisa om det är en relevant träningsform för en konståkare eller ej, det är ju enbart min 
övertygelse som säger att så är fallet.  
 
Jag har valt att skilja helt på isträning och markträning, där markträningen delas upp i styrka 
(fokus på bål-, och spänst), kondition samt smidighet/koordination/dans. Viktigt att poängtera 
är att samtliga delkapaciteter även förekommer på isträningen, då i grenspecifik form. 
Eftersom jag ser brister hos den aktuella åkaren i hoppen finner jag det mycket relevant att 
träna just hoppmomentet på isen för att få det så tävlings-, och grenlikt som möjligt. 
Markträningen är ett mycket viktigt komplement till isträningen och min förhoppning är att 
bålstabilitetsträningen på marken ska ge åkaren bättre kontroll som hon kan använda sig av på 
isen. 

                                                 
33 E. Andersson (1998) 
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Grovplanering (år 2)

1/9-1/11 2/11-31/3 1/4-1/6 2/6-31/8
Föräs. Tävlingssäsong Eftersäsong Sommarträning
Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul
fystest 40 1 14 27

36 läger 23
49 6 10

45 test 19
41 2 15 28

37 läger Västerås Sthlm 24
50 7 11 läger

Sthlm 46 Sthlm 20
42 3 16 29

38 Leksand 25
LM 51 8 12 läger

DM 47 KM eftersäs. 21
43 4 startar 17 30

39 26
52 9 13

48 22
test 44 5 18 fystest 31

läger
Gbg

Försäsong  Grunträning, blockträning Blockträning
I II

Tävlingssäsong Förberedelseperiod Aerob
Topperiod Styrka
Prestationsperiod
Återhämtningsperiod Styrka

Eftersäsong Grundträning, blockträning
Aerob

Sommarträning Uppbyggnadsperiod
Kan variera i antal veckor beroende på om d
försäsong 2v/block
eftersäsong 5v/block

Uppbyggnadsperiod
- Hög fokus på att göra klart programmen in
- Bibehålla/öka styrka och kondition inför tä



ä

Aug
läger

32

33
läger

test
34

försäs.
startar

35

 - 

det är för-, eller eftersäsong

nför säsongen. Öva in nya, svårare hopp-, steg- och piruett kombinationer
vlingsperioden



Huvudmål Delmål Resultatmål Trivselmål
År 1 *Test 3-3 *Få fler kvalitets *Sthlm cup final *ha roligt på 

*Tävling utanför timmar på is *Vinna KM träningen
regionen *Piruetter *Test 3-3 *Gruppdynamik
*Genomföra ett *Ökad fys. Kap. *Under 15min. *Aktivitet utanför tr.
bra/felfritt program *Stabilitet i alla på cooper

2hopp *följa utv.trappa
År 2 *Etablering i Ung A *Stabil i samtliga *Sthlm cup final *Variation och

*DM 2hopps komb. *Få betalt för L stimulerande träning
*Internationell *L3 i piruetter *Under 14min. *Kamratskap
klubbtävling *Skadefri på cooper *kortmål-pris

*Ökad fys.kap. *följa utv.trappa
*Ha 2 bra program
*Fortsatt utveckling
i rätt riktning

År 3 *LM *Skadefri Kvala fram DM *Samma glöd
*Test 4-4 *Ökad fys.kap. *2A, ett 3hopp o engeagemang
*Internationell *Utveckla orginalitet *under 13min. som idag
klubbtävling på cooper *Eget ansvar

*Följa utv.trappa
SM



Periodisering (år 2) Bilaga 1
Period Försäsong Tävlingssäsong.

Månad Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar.
Vecka 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Antal träningspass 6 6 6 6 8 8 6 4 8 18 6 4 5 6 6 6 18 5 5 6 6 5 5 8 8 5 2

Antal istimmar 8 8 8 8 10 14 8 6 10 18 6 6 8 10 10 10 18 8 8 10 10 8 8 10 14 8 2
    -grenspecifik träning

Antal marktimmar 4.5 4.5 4.5 4.5 4,5 3 3 2 4.5 9 3 2 3 4 4 4 j 9 3 3 3 3 3 3 4.5 3 3 1
Styrka u
   -Bålstabilitet l
   -Spänstträning l
Kondition o
Dans/koordination/ v
Smidighetsträning
    
Veckans totala 
träningsbelastning H H H M M H M L M H M L M M M M H L M M M L L M H M L

Tävlingshelg DM LM F
Tester (Basic-och Fri)
Fystester
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Prioritet Veckans totala träningsbelastning Lägervecka/ helgläger
Hög H-Hög
Medel M-Medel
Låg L -Låg



Bilaga 2
Period Etersäsong Sommarträning

Månad Apr. Maj. Jun. Jul. Aug.
Vecka 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

a a a
Antal träningspass 3 5 7 7 7 8 7 7 6 6 k 3 18 18 k k 3 18 3 18 3 6

t t t
Antal istimmar 4 10 8 5 5 5 4 4 4 4 i 0 18 18 i i 0 18 0 18 3 8
   -grenspecifik träning v v v

Antal marktimmar 2 3 3 4.5 4.5 4.5 6 6 4 4 l 4.5 12 12 l l l l 4.5 12 4.5 12 3 4.5
Styrka e e e e e
   -Bålstabilitet d d d d d
   -Spänstträning i i i i i
Kondition g g g g g
Dans/koordination/ h t t h h
Smidighetsträning e e e
    t t t
Veckans totala
träningsbelastning M M H H H H H H M M L M H H L L M H M H M M

Tävlingshelg
Tester (Basic-och Fri)
Fystester

on
sd

ag
 v

. 2
2

Prioritet Veckans totala träningsbelastning Lägervecka/ helgläger
Hög H-Hög
Medel M-Medel
Låg L -Låg



Vad krävs av en elitkonståkare? Bilaga 3.
5-8 9-10 11-13 14-15 16-18 19-

Teknisk *Grundläggande *Utvecklad skridskoteknik *Säkra 2-hopps komb. *Minst 3 3-hopp *Alla 3-hopp Utvecklad säerhet
utveckling skridskoåkning *Alla 2-hopp (ej 2A) *2A, ett 3-hopp *Utveckla pir. *3-3 komb. killar: Quadr.

*Basic 1 *Test 3-3 *SpSq L3 svårigheter *Sp. L4
*Arbete mot fritest 2 *Biellmann, leverans *Pr. Co. 4 *SpSt 3+ *St. L4

*test 4-4 *Fritest 5 *Pr. Co 6-7
*Pr. Co. 5 *Orginalitet

& individuell
stil

Fysisk *Lek Inskolning till: Vidareutveckling av: Vidare utveckling av: Vidare utveckling av: *Individbaserad
träning *Koordination *koordniation *koordniation *Aerob kapacitet *Aerob kapacitet fysträning

*Rörlighet *Snabbhet *Snabbhet generell/specifik *Specifik *Bibehållande fys.
*Snabbhet *Grenspec. Teknik *Grenspec. Teknik *Styrka, explosivitet uthållighetsträning
*Grundläggande *Rörlighet *Rörlighet *Rörlighet *Styrka, power
grenspec. Teknik *Balans/stabilitet *Balans/stabilitet *Balans, stabilitet Finjustering av:

*Aerob uthållighet Grundfärdigheter inom: *Koordination *Teknik
*Styrka *Aerob kapacitet *Teknik *Rörlighet
*Explosivitet *Styrka, explosivitet *Stabilitet, balans

Tränings- *Is 3-8 tim/v *Is 8 tim/v *Is 10-12 tim/v *Is 12-15 tim/v (2 pass) *Is 15- (2 pass 3-5 ggr) Kvalitetsträning
belastning *Fys/dans 2 tim/v *Fys 1-2 tim/v *Fys 2 tim/v *Fys+dans 4-5 tim/v *Fys+dans 5-6 tim/v timantal individuellt

*Sommarläger 1-2 v *Dans 1 tim/v *Dans 2 tim/v  *Sommarläger ca 7 v
*Sommarläger 2-3 v *Sommarläger 3-4 v *Dubbla pass 1-3 ggr/v

*Sommarläger 5-7 v
Mental *Känna tränings- *Träningsglädje *Utveckla enkla *Regelbunden mental *Öka mentala trygg- *Integrera mental 
utveckling gläjde *Positiva tankemönster, mentala redskap träning hets zonen - våga! träning

beteende *Stärka självförtroende *Tävlingsglädje *Vinnarattityd *Utnyttja alla
*Att våga *Fokusering *Mental tuffhetsträning mentala kapaciteter
*Visualisera *Vidareutveckla *Utveckla lägstanivån *Stor självkännedom
*Tävlingsrutiner mentla redskap *Mental styrka vid *Utnyttja rutin

med- eller motgång



Idrotts *Kamratskap *Utveckla sociala *Involveras i målsttning *Träningsplanering *Detaljerad *Utvecklas till idrottare
utveckling *Gruppvana relationer med klubb *Föra träningsdagbok anpassad målsättning målsättning som tränar individ-

kompisar *Ta eget ansvar *Utveckla *Utvärdera, analysera anpassat efter 
*Utveckla träningsvana, träningsdagbok *Individanpassad optimerad träningsplan
beteende träning *Förmåga att utvärdera

träning
*Hög motivation

Tränings- *Öppna grupper *Möjlighet till tävling *Möjlighet till tävling *Int. Tävlingar *Internationellt Anpassad "vid sidan
miljö *Spontan träning lokalt, regionalt, *Rörelseanalys träningsutbyte om" verksamhet

*Träning i närmiljö int. klubbtävling *Integrering skola- *Tillgång itll resurs- *Ekonomisk trygghet
*Hälso o kost info. träning personer *Kvalitets träning
*Klubb med *Hälso o kost info. *Ekonomisk hjälp "idrottsproffs"
elitverksamhet *Stöttande omgivning
*Möjlighet till fystester *Tillgång till teknik-

analys
*Tillgång till koreograf,
fystränare, mental
rådgivning

Tränar *Pedagogisk ledare *Steg 3 *Steg 4 *Möjlighet till *Anpassad anställning *Vara i allias med 
kvaliteter *Steg 2 *Möljighet till heltidsanställning *Vidareutveckla sin den aktive

fortbildning *Fördjupade kunskaper coach förmåga: *Knyta nya kontakter
**Träningsplanering i: komunikation

tr. planering "fingertoppskänsla"
fysiologi erfarenhet
mental träning personkännedom

egen/aktiv
ingå i elitnätverk
*Media träning
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