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De som presterar är avspända!
Elitutövare inom motoriskt utvecklade idrotter och musiker som presterar toppresultat har avspända muskler. Det vet vi efter åtskilliga undersökningar såväl Internationellt som i Sverige. IVIen hur
allvarligt tar vi då på sådan kunskap? Tror vi a t t en avspänd, vinnande teknik kommer av sig själv,
som en blixt från en klar himmel, d e t kommer en dag då det lossnar? Eller kan vi genom nya kunskaper och träning ge fler chansen att "komma pä" hur man ska göra?
• • • Den forskning som skulle
kunna sorteras in under begreppet
idrottsteknik har ingen egen forskning, utan måste sökas inom både
de fysiologiska och be teende vetenskapliga "facken". För tränaren är
det en omfattande uppgift att söka
fram faktorer och metoder som skulle kunna sägas utgöra en helhet
inom tekniskt utförande, det är ju
helheten vi vill ha.
Nu kan jag glädja läsaren med att
flera forskningsrapporter xmder senare år behandlat frågeställningar
kring helheten. Där feedback med
hjälp video (ötta på andra, ötta på
mig själv), miiskehnätning (elektromyografi, EMG) och träning i att se
inre bilder (imagery) för utveckling
av motorisk skicklighet är representerat i många rapporter som undersöker tekiiikutveckling.

Leif Janson

Teknikutvecklare,
bl a olympisk
support

önskade resultat. Hur man tränar,
metodiken, inklusive sättet att
tänka/känna före och under träningarna och i tävlingssituaöonema
är helt avgörande. Förbättrade kunskaper via framför allt utnyttjande
av beönöig kxuiskap/forskning om
metoder och pedagogik, ger våra
idrottare en betydligt bättre förutsättning att nå högt uppsatta

I vissa idrotter är det svårt att mäta Något om utvecklingsprojekt
utvecklingens framsteg, jag tänker
på lagidrotter, skidor, tennis m ö. Under de senaste två åren har jag
För idrotter med resultat som öd på haft nöjet att tillsammans med IFK
fasta banor och längd är det lättare Göteborgs tidigare A-lagstränare
att se en utveckling över öden Helt Roger Gustafsson arbeta med Fotbolklart utvecklas idrotter snabbare än lens Hemligheter, ett av de största
andra, kanske just därför att där idrottsprojekten som gjorts i Sverige.
önns mer att göra för närvarande. Tio videoband som bl a omfattar tekJust nu har "klappskridskon" kom- nikinstniköoner, allt är med, från
mit öll hasöghetsåkningen (mer av passningar öll målvaktsaibetet. Se
materielutveckling i det fallet). Det och lära från rörliga bilder av elitspebrukar vara så att utvecklingen går lare i match och på specMträning är
ryckigt, alltså ingen jämn takt. huvudsyftet. Parallellt har tagits
Flopsölen i höjd är ett annat exem- fram ett studiematerial och en kurs,
pel på betydande framsteg inom som öll dags dato haft 300 deltagande tränare från hela Sverige. Integreutförande av en idrott.
rat i alla träningsförslag och förbereIntresset, träningens kvanötet och delser önns förslag till hur vi kan
kvalitet skulle kunna sägas vara de lära unga att "tänka rätt" under trätre grxmdstenar som ger den för ning och match.
individen opömala prestationsförmågan. Utan ett brinnande intresse Ett annat projekt har handlat om att
som inkluderar visioner, mål och utveckla skidskyttamas skjutteknik.
moövaöon och som får idrottsman- EMG-mätningar har legat som
nen/kvinnan att träna så mycket grund för att finna ett bra individusom krävs för att vara rikögt bra, når ellt fysiskt utförande (biomekanik).
man aldrig toppen. Men att enbart Koncentraöon och agerande xmder
"böja ned huvudet och träna" t.ex. stress (mentala faktorer) har tagits
tusen timmar om året ger knappast med i helheten. En av dem som

gjort störst framsteg är Magdalena
Forsberg. Fig 1, 2, 3, och 4.
I försök med några av våra bästa bilförare, har vi observerat sådana
stora arbetsbelastningar att träningen har förändrats mot ett mer teknikmedvetenhet beteende och förbättra reaköonsförmåga. Tävlingsresulta-ten har varit goda för de deltagande tävlingsförama.
En av våra bästa snabbpistolskyttar,
ska bl a skjuta 5 skott på 4 sek, upplever att han har mer öd på sig efter
en träning som omfattat avspänd
teknik och inriktning på "arbetsuppgifter" i stället för att kämpa för att
hinna skjuta över huvud taget.
Inom bowling, golf och konståkning
pågår intressanta utvecklingsprogram som går ut på att finna grundmodeller för inlärning av teknik allmänt och specifikt individuellt i ett
nästa steg.
Snabbhet och bra reaktioner vid
olika situaöoner sker bäst vid ett
avspänd tillstånd. Men det handlar
också om atf ha uppmärksamhetsträning så att vår hjärna får rätt
totalprogram. Risken är annars att vi
hamnar i valsituaöoner att vi bildligt
talat hoppar över öll ett annat program, det tar alldeles för lång öd.
Bollen är borta för länge sen, eller
motståndarna har redan åkt när vi är
klara med valet.
Tränarens roll

Många gånger har tränare i allra
bästa välvilja meddelat instruköon
som gjort mer skada än nytta för sina
elever. Antagligen tillhör jag själv
den skaran Men det är samödigt
svårt att klandra en tränare som lägger ned mycket av sin friöd på att
hjälpa öll att träna andra. Man gör så
gott man kan. Hit måste vi räkna de
professionella tränarna. Ingen kan
vara dukög på allt, därmed önns det
antagligen heller ingen ensam träna-
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re som är skickad att i utvecklade
idrotter träna eliten alldeles själv. Det
behöver sannolikt vara ett tränarteam för att dagens och framtidens
elit ska nå upp öll världseliten? Alla i
ett team behöver knappast vara på
plats samödigt och vid all träning.
Just så, att man kan låna in kompetens vid behov, är det tänkt att Olympisk Support ska fungera. Support
betyder stöd och ska just vara ett stöd
för den ansvariga tränaren
Finns det lärosatser?
Allmänna dogmer för tekniska
genomföranden är svåra att formulera. Men helt klart kan några förutsättningar tas fram som grund för
allt som har med utförande att göra.
Antingen det handlar om idrott,
musik eller annan prestaöon, som
konsten att tänka i schack och mate-

maök eller att just vara "utvecklare".
Ingen tvekar väl i dag kring påståendet att motorik handlar om en mental del lika mycket som en fysiologisk del. Alla nya rörelser, jämfört
med geneöska reöexer, kräver sk
blandad informaöon i hjärnan, en
blandning av medvetna tankar och
rörelseinfonnaöon. Om den informaöonen och den xankestyrning v i
tror år den rätta, sätts in på den
motoriska hjämkartans rätta platser,
då kommer rörelserna att för utövaren också att bli optimala. Om v i
låter den mentala träningen vara en
del i ordinarie träning, ser vi ingen
skillnad mellan att träna mentalt och
fysiskt. Vi tränar helheten! Just
denna träningen är något vi kan
utveckla betydligt mer här i Sverige.
Den mentala träningen som körs
särskild har viss betydelse för att
lära in en känsla och visst agerande,

men kunskapen måste tas med öll
träningen och tävlingen på golvet
för att önskat resultat ska erhållas.
De som presterar bäst i dagens idrott
får allöd omdömet att de är avspända.
"Han, Waldner har så avspänd teknik.
Wilson Kipketer och många av de afrikanska löparna är avspända, fastän de
springer i världsrekordfart"! Hur är
det möjligt att en svensk kan vara
världsbäst i pingis, den kanske snabbaste av alla idrotterna? Om Waldner
kan, borde öer kunna också i andra
idrotter som kräver snabbhet
Måste vi hänga kvar vid träningsmetoder och sätt att tänka/känna,
instruera som vi gjort under många
år? Kan det vara så att utvecklingen
just i det avseendet gått för snabbt
för oss. Här gäller att vara självkritisk och helt enkelt tänka om, att

FAKTARUTA
AVSPÄNNING är för att först - aktivt med viljan - ISra in en förmåga, senare att automatiskt koppla bort de delar av
muskler och de antagonister, som kan motverka rörelser. Kroppen ahr ett "försvar" t ex stopp på benet vid en snabb
fotbollsspark eller armen vid ett slag, annars år ju risken att vävnadsskada uppstårl Just det har med stopp, styrning
och tröghet i rörelser ar ofta hämningar som oönskat har "övats" in. Tråning genom att man progressivt lar in avspänning i muskel efter muskel, kroppskånnedom (att lära sig hitta och komma åt sina muskler) lära hur avspånt ett utförande kan kannas.
AVSLAPPNING ar minskning av "all" spänning i muskulaturen för övergång från en katabol process, nedbrytning av
kroppssubstanser t ex under träning, till en anabol, energiuppbyggande process. Ingen rörelse över leder sker.
EMG - Elektromyografi, med hjålp av elektroder som fästs på huden över en muskel man vill mata, fångas den elektriska aktiviteten i området upp. Spanningen, som mats i mikrovolt, skickas vidare till förstärkning, rektifiering (likriktning) och digitalisering för databerarbetning I specialprogram. På dataskarmen får vi fram kurvor som visar vilken aktivitet som pågår. Jämför EKG, Elektrokardiografi, som visar aktiviteten i hjärtmuskeln på en kurva. Hjärtats signal ar
mycket starkare jämfört med skelettmuskulaturens.
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träna sig som instruktöriatt det kan
firmas andra vägar att gå.
Tillsammax^s med några idrottsför
bund har vi till elittränare ställt
frågan Hur skulleduvilja att denhär
utövaren genomför sin träning för att
bli bättres De fick observera en idrottare och individuellt skriva x^ed sina
förslagD Resultaten visade att det i
stort sett blev lika många förslag som
det fanns tränare^Mex^x vem hade rätt
metod7 Hade ingen rätt eller kanske
hade alla rätt7 Många vägar bär soxn
bekant till Rom.Vi låter vara obesvarad tills vidare.
bedömning av teknik
H u r n o g a kan vi lära oss att bedöma
en teknik med bara ö g a t 7 K a n v i se
när en löpare springer omtekniken
är rätt7 Kan vi se en skytt om
avfyringen är brautförd7 Visst kan
vi se mycket, ögats och hjärx^ians förmåga att uppfatta rörelser är ofattbart bra, om vi tränar den kvaliteten
Men det finns ett problem, det är vår
subjektivitet, våra inövadeuppfattningar om hur något s k a s e u L Vi
kan ha en idealbild som är begränsad tillenutövaresmöjligheter , vi
kan d ö m a u t sådan t e k n i k s o m är
bra för "Kalle" och istället överföra
rörelsemodeller som ger en "försämrande" träning. F n a n n a n s i t u a t i o n
kan v a r a a t t e n instruktör somvill
hjälpa någon som har tekxnska pro
blem^Tränaren letar inom sina erfa
rex^heter och kommer med ett
förslag till justering. Men hur säkert
grundat är förslaget? Gör m a n e n
chansning eller finns kxmskapen att
kuxxna se o m t e x en avfyring är riktig, en a v f y r m g s o m i r ö r e l s e hand
lar om tiondels millimeterprecision7
An-tagligen inte! Om en skytt missar
målet "brukar" avfyringen vara
problemet. l^ormalmstruktionenärB
Du måste mjukt k r a m a a v s k o t t e n !
M e n o m a v f y r m g e n v a r helt riktig,
konstaterad genom FMG-mätning,
hur ska den skytt som får sådan
instruktion att en perfekt avfyring är
en "felaktig" avfyring7 Vederbö
rande tror naturligtvis att avfyringen ska göras på annat sätt och övar
in fel teknik. Det verkliga problemet
kan ha varit något helt annat t ex
dålig siktbild, dåligt fullfölj av skottet eller dålig koncentration Du kan
säkert överföra diskussionen till din
egen idrott. Ftt problem är att vi själva måste äx^dra uppfattning, lära
om. Det är en styrka att kunna
h ä n g a m e d i n y t e k n i k . Kunskap är

^
till stor del att lära tänka om, tänka
att träningen ska skepåutövarex^s
villkor (kunskapsmässigt och biomekaniskt anpassat).
I d a g finns möjligheter att skaffa in
m e r o b j e k t i v a d a t a g e n o m modern
teknik Ska vi använda sådan teknik
inom idrotten, eller..7 Datautveck
lingenhargåttsnabbtframdesenasteVilken åldersgrupp är det som är
mest ex^tusiastiska över förändringarnaisaxnhället i d a g 7 J o m^gdo
marna, som meddataspel, Internet
mmax^tagitutvecklingen/nyheterna
med stor glädje. De äldre (inklusive
idrottens tränare) tycker säkert att
tekniken är bra, men har kanske
ändå svårt att hänga m e d i u t v e c k lingen som skolungdomarna har
kring sig dagligen Intresset för
modern mätteknik är stort hos ungd o m a r n a j a g m ö t t desenaste åren
Man ställer sådana frågor o m p r o gramspråk, frekvensområden mm.
s o m t r ä n a r e n a l d r i g h ö r t talas orn
Här kanske det krävs en översyn av
kunskaperna om svensk idrott ska
hänga med internationellL Kanske
varje SF skulle utse någon ansvarig
för uppföljning av forskning som
berör deras idrott och dexx allmänna
tekniska utvecklingen för vidare
befordran till tränarna^ Har man
ingen egen kraft, kanske Olympisk
Support kanhjälpatilL Många satsar
p å l T , m e n d e t mesta handlar om

^

administration och kommunikation
j^ag saknar en viktig del, idrottens
utförande!
Vid FMG-tester gjorda ute på fältet
har jag subjektivt upplevt att unga
utövare allmänt haft större känsla
för avspäxmix^g jämfört med idrottare som tränar mycket(eliten undax^tagen)DVadharhäntunderdeårav
träning som förflutit7Har man rätt
träx^ingsmetoder när idrottare alldeles under den svenska eliten, men
låx^gt ifrån dex^ix^ternatxox^ella eliten,
harbegränsadrörlxgheLbegränsad
förmåga att spänna avgenerellt för
attnyckelmusklerförteknik^skafå
göra rättjobb7f^arnhar naturligt bra
avspäx^nxng men också allmänt ställer jag frågan Vad händer med
åren7 Ökade krav från miljön kring
oss ger antagligen sådana ovanor att
vi spänner oss under olika psykiska
påfrestningar Vi tar till ett psykomotoriskt nedärvt skydd, vi spänner
m u s k l e r n a i e t t "yttre pansar",som
ett skydd för vårt inre jag^ För att
lösa u p p sådana spänningar som
k a n v a r a mindre eller större, måste
vxläraomden,påmixmaomdentek
nik som vi en gång kunnat U n d e r s
år har jag gjort ett antal pilotundersökningar som visar signifikanta
skxllnaderiförmåganattspäxmaavi
muskulaturen, om man jämför sådana utövare soxn lyckats bra inom
idrotten med sådax^a som har svårt
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fignr 1. Här ser ui gn EMGr^isfrermgyhk% en or «%ra
basfa stidsAryffar, Mitaef
Löt^rgM, som i m. exfensor
(jfgiforwm (bf g pe^zngersWchzre, anfagonisf fiff
aiifrycAnrrörefsgM) fiar/ÖrmJga aff sptitnria av pd ef f
bra säff ärwkyrgfM fiff def aff
Tian e/fer/Örsfa skoffef mdsfe
repefera (Waa om), def ser
r i i den sfora ampfifwdökMiMgen (y-uärdef). E/kr repeffffone» figger ka» tzxzr p j
en fiögre mod. Def fa ar sWrf
aff se wfan EMG regisfrer%Mg. Def oar ocW sJ aff
MiAzzef vanf sig (färf in ovanan) ocfz fyckfe aff i skfwfmngeM Mg ingef/ef. Me»
e/fer in/brmafion om def fa
WWe fian pd arbefef under
skfwffiingen (bfand annaf
forrsk^nfning odi repefifion
vid doforfiifd) ocfi tonsfaferade aff sAywfMingeM kade "gdff

liggande

Fzgnr 2. Mikael Lövgren
visar aff Aapacifef ^ir f^gre
mwsÄgfarbefe/znns. Se
avspgnnmg meffan stoffen.
M^fningama g/orda e/fer
akfivifef, mffskidor 1 km
Regisfreringama oisar dock
en oönskad akfivifef i samband med stoff 2 ocfi 3.
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att uppnå framgångar trots kvantitativ träning. Preliminära resultat vid
balanstest gjorda på Lab. för Biomekanik och Motorisk Kontroll, Institutionen för Neurovetenskap, K l , visar
att de bästa har signifikant större
förmåga att klara standardtest jämfört med andra grupper.
Tydligt är att muskelaktivitet i för

rörelserna adekvata muskelgrupper
är avgörande för prestationens nivå.
Därmed gäller också avspänning i
de delar av musklerna och antagonisterna som står utanför utförandets ackuratess. Få är de utövare
som specifikt har tränat avspänning.
Ingen av de i ovanstående undersökriingarna ingående idrottama
hade specifikt tränat balans, för-

mågan fanns där och de har lärt in
kroppskännedom utan att tänka på
det. Deras träning omfattade
avspänning under utförandet. Men
fler måste ges chansen att få lära sig
att utföra teknik på sin egen bästa
nivå. Det är du som tränare som har
nyckeln till deras framgång i din
hand. En liten osynlig detalj,
avspänningen och strxiktxireringen
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av tankarna är träningsmoment som
aldrig verkar få ett rejält genomslag.
Få är också de utövare som tillgodoräknar sig den sortens träning
som något avgörande för sin prestation. Ylva Novén, alpint, och Torbjörn Nilsson, fotboll, är två som
betonat vikten av den totala träningen. Den fysiska träningen är så
dominerande att många inte ens
anser sig ha tid att få ordning på tankar och teknik.
Det att lyssna på band och att lära in
hur det känns att vara fysiskt och
mentalt avspänd måste överföras till
verkligheten, den v i har xmder träning och tävling. Om beöngning av
tekniken att spänna av i muskulaturen på annan plats kan överföras
direkt till prestation är en intressant
frågeställning. Men att v i mentalt
kan förbereda oss totalt för en situation som är krävande på olika sätt,
det råder det inget tvivel om. Således är det viktigt att v i lär idrottama
att träning handlar om en kombination av belastning på psykologiska
och fysiologiska processer som i en
helhet utgör en normal träningsme-
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figwr 3. Visar fwr Magdalena Forsbergs skywfning sdg af e/fer säsongen 1995-96.
En mwskefakffoering npp fiff 10% kwnde registreras i s/äfva skfwfögon&fickef och
även flög akfivering meffan skoffen. Dessafom var variation sfor meffan de ofika
skoffen.

Motoriskt centra i hjärnan kan ju
påverkas av både enkla rörelseorder
och tankar-rörelseorder i sk blandad
stimulering. De "rena", enklare, signalerna har inga värderande tankar
som stör rörelserna. V i uppnår automation, ett tillstånd som v i dagligen
upplever när vi gör "rutin-motoriska" uppgifter som gång. Vid stress
kan även automatiska motoriska
mönster påverkas. Vår gång påverkas t.ex. om v i ska balansera högt
över marken. Tävling kan jämföras
med att vi upplever samma typ av
stress, vilken gör att v i vill ha mer
kontroll över det som ska utföras.
När Wilson Kipketer springer har
han automatiserat en avspänd teknik. Om man frågar en okunnig om
hur man ska se ut i ansiktet när man
springer i världsrekordfart, visar
vederbörande antagligen att man
ska se ansträngd ut eftersom man
måste ta i allt man kan. I modifierad
form är det dessa uppfattningar man
möter, till och med upp i elitklass.

figår 4. Visar fiar sk/atningen sdg af in/Ör säsongen 1997-98. Kfart fagre ocfi yämnare akfivering vid skoffen samf fagre nit** meffan skoffen. Mätningarna är uf/ordo p«% samma säff som Mibzef Löi?gren. /wsf Mikaels/ina sÄgwffeknik fiar feggf fiff
grand (tnfden av avspänd sk/afning)/ör feknikafveckfingen inom skidskyffef W a
jxTT Magdafena, som fränat ambifiösf.
träningen. En andra faktor är login talar man om aktivitetshinder,
Sammanfattning
"konsten att tänka", tänka på det nedsatt förmåga att utföra det man
Om vi börjar i rätt ända med harun- som är adekvat för uppgiften. Ju kunnat. Tankamas kvalitet, kallas
gens förutsättningar för hög presta- sämre utövare, ju sämre det går, ju också koncentration och är avgörantion, kan avspänning sägas vara en mer av störande tankar kan ha varit de för resultatet. Låt alltid avspänhögprioriterad faktor att ta med i med under utförandet. Inom psyko- ning ingå i all träning!

