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Förord 
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Gunilla för det genomgående stöd och feedback som hon har givit under arbetets gång. Jag 

vill också tacka min handledare på Svenska Bordtennisförbundet, Mats Hedin, Louise Welin 
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Slutligen vill framföra ett tack till Riksidrottsförbundet som har stöttat studien genom ett 

stipendium. 

 
 
Stockholm den 22 december 2008 
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Sammanfattning 
I föreliggande examensarbete har en kapacitetsprofil tagits fram för det svenska 

dambordtennislandslaget. Ett testbatteri har tagits fram och resultaten från fystesterna 

redovisas i studien. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att utveckla och testa en kapacitetsprofil för det svenska 

dambordtennislandslaget. Ytterliggare ett syfte var att jämföra ett urval av resultaten från 

testerna med de tester som gjordes 2007. 

Frågeställningarna som ingick i studien var: 

• Hur ser damernas kapacitetsprofil ut och hur fördelar de sin träningstid i dag? 

• Har damernas kapacitetsprofil förändrats sedan 2007? 

• Om det har skett några förändringar i delkapaciteter i så fall inom vilka och i vilken 

omfattning har detta skett? 

Metod 
Studien baseras på fystester och enkäter. Urvalet som ingick i studien var strategiskt och 

bestod av fyra dambordtennisspelare i åldrarna 17-26 år som ingick i landslaget. Samtliga 

fystester utfördes på laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) på GIH i Stockholm. 

Resultat 
Resultaten från studien visade att i stort sätt alla testresultat från 2008 hade förbättras i 

jämförelse med testresultat från 2007, vilket innebär att kapacitetsprofilen har förändrats. Den 

största förbättringen hade skett inom delkapaciteten styrka, där testövningen Chins ingick. 

Samtliga spelare som ingick i studien tränade bordtennis minst 16h/vecka under 

tävlingssäsongen. När det gäller fysträning genomförde i stort sett alla spelare 2-4h/v 

fysträning. Hälften av spelarna följde kontinuerligt ett fysprogram medan den andra hälften 

gjorde det ibland. 

Slutsats 
Utifrån studiens resultat och genomförande blev slutsatsen att kontinuerliga fystester 

tillsammans med kartläggningar över spelarnas träningsvanor är nödvändiga om man ska 

arbeta med elitidrott och målsättningar på hög nivå. 

 

 3



 

Innehållsförteckning 
 
Förord ......................................................................................................................................... 2 
Sammanfattning ......................................................................................................................... 3 

Syfte och frågeställningar....................................................................................................... 3 
Metod ..................................................................................................................................... 3 
Resultat................................................................................................................................... 3 
Slutsats ................................................................................................................................... 3 

Innehållsförteckning................................................................................................................... 4 
1. Inledning................................................................................................................................. 5 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 8 
1.1.2 Specifika krav hos bordtennisspelare ............................................................................ 9 
1.2 Nuvarande användning av tester .................................................................................... 11 
1.3 Forskningsläge ............................................................................................................... 11 
1.4 Syfte och frågeställningar............................................................................................... 13 

2. Metod ................................................................................................................................... 14 
2.1 Urval............................................................................................................................... 14 
2.2 Information inför testerna............................................................................................... 14 
2.3 Procedur ......................................................................................................................... 15 
2.4 Databearbetning ............................................................................................................. 19 
2.5 Etiska hänseenden .......................................................................................................... 19 
2.6 Reliabilitet och Validitet ................................................................................................ 19 

3. Resultat................................................................................................................................. 19 
3.1 Fystestresultat................................................................................................................. 20 
3.2 Enkätresultat................................................................................................................... 20 

4. Sammanfattande diskussion ................................................................................................. 21 
4.1 Resultatsammanställning................................................................................................ 21 
4.2 Resultatdiskussion.......................................................................................................... 22 
4.3 Metoddiskussion............................................................................................................. 23 
4.4 Slutsats ........................................................................................................................... 24 
4.5 Fortsatt forskning ........................................................................................................... 25 

 
Käll- & litteraturförteckning .................................................................................................... 26 

Tryckta källor ....................................................................................................................... 26 
Elektroniska källor ............................................................................................................... 27 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 28 
Bilaga 2 .................................................................................................................................... 31 
Bilaga 3 .................................................................................................................................... 32 
Bilaga 4. ................................................................................................................................... 34 

 

 4



  

1. Inledning 
I slutet av 1800-talet började bordtennis förekomma som sällskapsport i Storbritannien. Man 

använde sig då av massiva gummibollar. Under 1890-talet införde engelsmannen James Gibbs 

en celluloidboll med en diameter på 38 mm och en vikt på 2,5 gram1. Vid samma tid kom 

bordtennisen till Sverige som ett sällskapsspel under namnet ”Pingpong” som var ett 

patenterat varumärke för sportfirman Jaques i London2. 

 

Under 1950-talet kom en vändpunkt när det gäller spelets karaktär. Man började använda 

svampgummin på racketen istället för träbeläggning. Sedan dess har sporten genomgått en 

betydande utveckling vad gäller material, regler, spelformer, fysiologiska krav och blivit till 

vad den är i dag, en av världens snabbaste racketsporter.  

 

År 1999 röstade Internationella bordtennisförbundets generalförsamling (ITTF) för första 

gången om man skulle byta bollstorlek till en boll med en diameter på 40 mm och en vikt på 

2,7 gram. Förslaget fick dock inte tillräckligt stöd vid omröstningen. År 2000 lade ITTFs 

president Adam Sharara fram förslaget igen och vid denna omröstning gick förslaget igenom. 

I Sverige bytte vi till den större bollen i september år 2000 och i internationella sammanhang 

bytte man boll oktober år 20003. En av anledningarna som låg bakom bollbytet var att sporten 

inte gick att sälja in till tv. Spelet gick för snabbt för att locka publik och för att tv-bolag 

skulle vilja köpa sändningsrättigheter till mästerskap. Därför ville man spela med en större 

boll, så att bollhastigheten skulle bli lägre och slagduellerna längre. 

 

Den nya större bollen har bidragit till att bordtennisspelet har förändrats. Spelet har blivit 

något långsammare och det har blivit svårare att avgöra poängen snabbt. Det har även blivit 

svårare att få mycket skruv i servarna med den nya bollen4. Det finns även andra orsaker till 

att spelet har förändrats. I september år 2001 slutade man att spela först till 21 i bäst av tre 

eller fem set och började spela till 11 i bäst av fem eller sju set.5 Denna regelförändring har 

                                                 
1 Ola Werner, Glen Östh, Bordtennisspelets påverkan av större boll, Examensarbete 10 p vid 
specialidrottslärarlinjen 1985-1987 på Idrottshögskolan i Stockholm, 1987:2 (Stockholm: Idrottshögskolan, 
1987), s. 4. 
2 Nicke Bergström, ”Så började det”, Svensk pingis 75 gyllene år (Malmö:Exakt Media,2002), s. 84. 
3 Walter Rönmark, ”VM-Bingo! - och nu ska ni klara av spelet med stor boll”, Pingis, 1 (2000), s. 16. 
4 Hällström, Westberg, ”Från 38 till 40…är ni tillfreds med den nya bollen?”, Pingis,6 (2000), s. 12-13. 
5 Örjan Westberg, ”Först till 11!”, Pingis, 3 (2001), s. 6. 
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påverkat hur spelet och hur matchtaktiken läggs upp. Dagens set är betydligt kortare än när 

man spelade till 21 och därför måste spelarna i dag vara på alerten direkt i inledningen av 

seten. Det finns ingen ”extra” marginal för missar i inledningen av ett set eftersom seten är 

relativt korta. Tidigare fanns en möjlighet för spelare som var ”segstartade” att hinna komma 

in i ett set trots att de inte vunnit så många bollar i inledningen av ett set. 

 

När det gäller de fysiologiska kraven inom sporten så har även dessa genomgått förändringar 

och utveckling. Trots att den nya bollen har gjort speltempot något långsammare har 

racketutvecklingen och utvecklingen inom slagteknik bidragit till att dagens spel går väldigt 

snabbt, vilket i sin tur har bidragit till att dagens elitspelare måste kunna röra sig snabbt vid 

bordet samtidigt som spelarna måste kunna variera sitt spel6. Att kunna röra sig snabbt vid 

bordet och att hinna komma i rätt position för att slå bollen handlar inte enbart om ett effektivt 

fotarbete där muskelstyrka i benen är av central betydelse. Det är även viktigt att ha 

bålstabilitet, så att man orkar räta upp kroppen och hitta tillbaka till sin utgångsposition efter 

att man har genomfört både långa och korta förflyttningar där bålvridning varit en del av 

slagrörelsen. 

 

Precis som inom många andra sporter har den psykiska och fysiska påfrestningen ökat på 

idrottare som strävar efter att nå bra tävlingsresultat. Spelarna som ingår i landslaget har i dag 

ett pressat tränings- och tävlingsschema med individuella-VM och lag-VM vartannat år och 

OS vart fjärde år. Utöver dessa mästerskap genomförs Pro-Tour tävlingar (internationella 

elittävlingar) året om och klubbspel i lag i någon av de olika ligorna som finns i Europa. Alla 

dessa tävlingar inklusive träning och resor påverkar självklart spelarnas möjligheter att hitta 

balans mellan psykisk och fysisk återhämtning samt formtoppning m.m. 

 
Sverige har på herrsidan tillsammans med Kina dominerat världsbordtennisen under hela 90-

talet. En av förklaringarna kan vara att de spelare som då ingick i landslaget hade relativt bra 

fystestvärden i förhållande till andra idrotter7. Andra faktorer som förmodligen har haft 

betydelse kan vara träningsmängden och kvalitén i träningen. 

 

                                                 
6 Z Xiaopeng, ”An experimental investigation into the speed and spinn by balls of different diameters and 
weights”, in Science and Racket Sports II, ed. Adrian.Lees et al (London: T. E & FN Spon, 1998), s. 206-208. 
7 Inger Mann, Pia Thoresson och Tommy Östman, Den fysiologiska arbetskravsprofilen i bordtennis 70-90, 
Examensarbete 10 p vid specialidrottslärarlinjen 1990 på Idrottshögskolan i Stockholm, 1990:2 (Stockholm: 
Idrottshögskolan, 1990), s.61-64. 
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Damlandslaget har inte varit lika framgångsrikt. Under de senaste 20 åren har de endast tagit 

två EM-brons i lag, det senaste 2002. I dag har den högst rankade svenska damspelaren nr 88 

på världsrankingen jämfört med den högst rankade herrspelaren som ligger som nr 19. 

 

Några av anledningarna till att damerna inte haft lika stora framgångar som herrarna kan vara 

att få tränare i landet har tillräckligt bra kunskaper om dambordtennis. Utifrån mina gena 

erfarenheter som spelare och tränare får damspelare mestadels träna generella övningar och 

inte specifika övningar som påminner om matchsituationer. Dambordtennis på elitnivå 

handlar i dag mycket om korta bolldueller med framför allt fart och placering där, spelarna 

befinner sig relativt nära bordet. Det förkommer även betydligt mer backhandspel i jämförelse 

med spelet på herrsidan, där ofta forehandspelet dominerar i kombination med skruv, fart och 

placering. En tänkbar anledning till att herrarna spelar mer forehandspel kan vara att de 

generellt har mer muskelmassa. Det innebär att de är starkare och på så sätt kan flytta sig över 

en längre sträcka vid bordet. Längre förflyttningar är en förutsättning om man ska hinna med 

att spela forehand på en större yta än enbart på bordets forehandruta (den högra rutan för en 

högerhänt spelare) som utgör 50 % av bordsytan. Herrarna står även längre bak från bordet 

för att få tid för att ge bollen skruv. 

 

Kvinnliga spelare i Sverige har inte heller haft lika många förebilder att se upp till som 

manliga, som sedan 90-talet har haft en rad stjärnor med bland annat Jan-Ove Waldner i 

spetsen. Vidare kan man inte heller bortse från det faktum att damerna inte har haft samma 

ekonomiska resurser eller samma tillgång till resursteam (massörer, fystränare m.m.) som 

herrarna. En annan faktor som spelar in är det begränsade urvalet spelare som finns på 

damseniorsidan. Många damer väljer att sluta efter junioråldern (15-20 år) av olika 

anledningar. Det har bidragit till att det endast finns ett fåtal damer som spelar bordtennis på 

heltid och som genomför en elitsatsning även i vuxen ålder. Det beror inte enbart på att 

juniorspelarna blir skadade eller att de hittar andra intressen. Precis som inom många andra 

idrotter ligger damernas löner och ersättningar långt under männens. Det bidrar också till att 

damjuniorer slutar innan de når seniorålder eftersom det är mycket svårt för 

dambordtennisspelare att försörja sig på sin idrott, vilket är en förutsättning om man ska ha en 

möjlighet att genomföra en elitsatsning mot exempelvis europatoppen. Det finns i dagsläget 

ingen damspelare med i SOKs (Sveriges olympiska kommittés) talangprogram för bordtennis. 

Detta är en av orsakerna till att damlandslaget inte har testats kontinuerligt och att det saknas 

fullständiga kravanalyser över bordtennisen. 
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De arbetskrav som en idrott har måste fastställas med hjälp av olika typer av standardiserade 

metoder som t.ex. tester, observationer, analyser m.m. För att ta reda på hur spelare ligger till 

inom de olika delkapaciteterna skapar man en kapacitetsprofil över detta. I dag saknas en ”ny” 

och relevant kapacitetsprofil för damlandslaget i bordtennis. Tillsammans med Svenska 

Bordtennisförbundet har jag tagit fram tester, vilka kommer att ingå i denna studie. Resultaten 

från testerna ska ligga som grund till en kapacitetsprofil samtidigt som kunskapen från studien 

ska höja och utveckla förståelsen för fysträning inom Svenska Bordtennisförbundet (SBTF) 

samt ge underlag till individuella fysträningsplaneringar för damerna som ingår i landslaget. 

Anledningen till att ett nytt testbatteri har utvecklats är att testbatteriet som användes fram till 

2007 inte innefattade någon grenspecifik övning utan endast SOKs generella testövningar som 

ingår i redskapet ”Fysprofilen”8. I samband med testerna har spelarna även fått fylla i en 

enkät om deras träningsvanor. 

                                                

 

För att det i framtiden ska vara möjligt för damerna att slå sig in bland europatoppen och på 

sikt in i världstoppen, krävs det att de inte enbart har hög teknisk skolning, utan även bra 

fysik. Annars kommer de inte att klara av de belastningar som kroppen utsätts för när man 

tränar och tävlar i bordtennis på elitnivå. Grunden till att spelarna ska bli tillräckligt bra 

fysiskt tränade handlar till stor del om att tränare, ledare och aktiva måste skaffa sig kunskap 

om var vi ligger i dag när det gäller vår fysiska kapacitet och vad som krävs för att bli bland 

de bästa i världen inom vår idrott. 

1.1 Bakgrund 
För att kunna ta reda på hur man ska utforma, planera och strukturera träningen inom en 

idrottsgren är det av stor betydelse att man genomför en kvantitativ analys (kravanalys) av 

idrotten och dess olika delkapaciteter9. Inom varje idrottsgren finns det generella och 

specifika krav. De generella kraven innefattar fem olika delkapaciteter vilka är;  

• Aerobt 

• Anaerobt 

• Rörlighet 

 
8 Fysprofilen < support@fysprofilen.se> Fysprofilen, 2008-11 < 
http://www.fysprofilen.se/sv/default.aspx?PageID=1074> (Acc. 2008-11-16). 
9 Tom Morten Svendsen, Eystein. Enoksen, Tom. Weinholdt , Arne. Vilberg, James. Major, Egil. Olsen, Eva & 
Jorn. Wulff Helge. ”2.1 Krav och kapacitet”, Idrottens träningslära (Farsta: Sisu Idrottsböcker, 1997), s. 121-
122. 
 

 8



• Styrka 

• Teknik 

Samtliga övningar som finns med i dagens testbatteri testar olika delkapaciteter som innefattar 

de specifika kraven som ställs på bordtennisspelare på elitnivå. Dock finns inte 

delkapaciteterna teknik, rörlighet eller anaerobt med. Rörlighet, testas inte alls i dagsläget 

även om denna delkapacitet är av betydelse. Anledningen till att rörlighet inte testas i 

dagsläget är att förbundet inte prioriterar denna delkapacitet samtidigt som det är svårt att 

hitta rörlighetstester som verkligen testar både specifik rörlighet för bordtennisspelare och 

generell rörlighet. Med en god rörlighet kan spelarna öka styrkan, minska skaderisken och 

förbättra koordinationen, vilket är viktigt när elitidrott utövas10. 

Det är svårt att analysera tekniken i bordtennis eftersom det finns en otrolig spridning när det 

gäller teknik även på världstoppnivå. Alla spelare är individer med olika anatomiska 

förutsättningar, spelstilar m.m. därför är det omöjligt att säga exakt hur alla spelares teknik 

bör se ut för att de ska kunna nå absolut världstopp.  

 

Delkapaciteten anaerobt innefattar dels det lactacida och dels det alactacida energisystemet. 

Bordtennisspelare använder sig av det alactacida energisystemet (ingen tillgång till syre och 

ingen laktatbildning), men spelare behöver inte lägga mycket fokus på att utveckla det 

anaeroba energisystemet, eftersom det inte är en avgörande faktor för bordtennisprestationen 

på elitnivå.11 Under spel är det framför allt frågan om anaerobt alactacid arbete eftersom 

bollarna ofta pågår mellan 3-4 sek och vilotiden mellan bollarna ofta är dubbelt så lång12. 

1.1.2 Specifika krav hos bordtennisspelare 
Bordtennisspelare på elitnivå behöver ha en god aerob kapacitet, eftersom tävlingarna ofta 

pågår under långt tid med flera matcher per dag och relativt långa matchtider13. Det är även 

viktigt för att man ska orka träna mycket med hög kvalité. Med aerob uthållighet menas att 

kunna utnyttja en så stor aerob kapacitet som möjligt under långt tid14.  

 

                                                 
10 Alexander Ong, Michael Koh och Quintin Roman ” A diskussion – Intergrating sports science disciplines of 
biomechanics and strenght training in the teaching of table tennis drives – An Example in Singapore sport school 
experience” ,in Journal of physical educatio & recration (Hong Kong: Vol.12 No 1, 2006), s. 63-67. 
11 Mann m.fl.,s. 33-37, 46-49. 
12 B Plumin, ”Psyiological demand an injury in racketsports: Differences and similarities”, in Science and Racket 
Sports III, ed. Adrian.Lees, et al. (New York: Taylor & Francis Inc, 2004), s. 62. 
13 Adrian Lees, ”Science and the major racket sports: a review”, In Journal of sports sciences ( No 21, 2003),s. 
713. 
14 Johnny Nilsson ”Aerob- och Anaerob träning”, Träningslära (Stockholm, GIH, 1997), s. 85-86. 
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Bordtennisspelare på elitnivå behöver också rörlighet, teknisk skicklighet och perception15. 

Med begränsad rörlighet kan spelarnas teknik hämmas, eftersom den till stor del handlar om 

hur bra spelarna klarar av att koordinera rörelser i så väl överkropp som underkropp i 

förhållande till bollens placering, skruv och fart. Om spelarna inte har tillräckligt bra 

rörlighet, kan det vara svårt att slå igenom slagen samtidigt som detta kan bidra till att 

spelarna lättare blir skadade16. 

 

Olika idrotter kräver olika typer av styrka, men oavsett vilken typ av idrott man sysslar med 

så krävs det en grundstyrka och en specifik styrka för själva idrotten. Den förmåga en person 

har att utveckla kraft, kallas styrka17. Inom grundstyrka hittar man den allmänna styrkan som 

är förutsättningen för att spelare ska kunna utveckla grenspecifik styrka i specifika 

muskelgrupper som används inom en viss idrottsgren. I bordtennis behöver spelarna dels 

benstyrka och förmågan att utveckla stor effekt/tidsenhet18 (power) via acceleration för att 

flytta sig snabbt vid bordet. Spelarna behöver också styrka i bål samt överkroppen. Hela bålen 

är en viktig stabilisator under spelet samtidigt som den hjälper till att utveckla kraft vid 

forehandsslaget. Det krävs även styrka i axlar för att slippa överbelastningsskador, eftersom 

spelarna ofta utvecklar ojämn balans mellan styrkan på slagarmens framsida och dess baksida. 

Bröstryggen kräver också styrka för spelarna ska kunna öka stabilitet i axlarna och på så sätt 

undvika överbelastningsskador19. Vidare behöver också bordtennisspelare styrka i baksidan 

av armen och bröstet eftersom dessa muskler belastas monotont under spel. Baksidan av 

armen används framförallt vid extension i armbågsled vid genomförande av slagrörelsen och 

bröstmuskeln är central när forehandsslaget genomförs. 

 

Tekniken i bordtennis innefattar förmågan att kunna utföra bordtennisslag och förflyttningar 

på ett enkelt och rörelseeffektivt sätt i förhållande till bollen. För att kunna spela bordtennis 

på elitnivå krävs en välutvecklad teknik både när det gäller slag och fotarbete. En spelares 

slagteknik innebär att hon/han har en armrörelse som så enkelt som möjligt kan anpassas till 

bollens skruv, fart och placering. Det handlar alltså om att i olika situationer exempelvis dra 

tillbaka armen mer eller mindre innan bollträff för att på så sätt skapa korta eller långa 
                                                 
15 Adrian Lees, ”Science and the major racket sports: a review”, in Journal of sports sciences ( No 21, 
2003),s.707-731. 
16 Svendsen m.fl.,s. 78. 
17 Ibid., s. 306. 
18 Mårten Fredriksson. ”Labrationshäfte i generella anaeroba tester” (Stockholm, GIH, 2007), s. 1. 
19 Ulrik Larsen, ”For athletes who rely on their shoulders, here are the five main ingredients –for keeping them 
injury-free”, in Sports injury bulletin ( No 22 sep, 2002), s. 4-9. 
 

 10



hävstänger. Spelarna bör också kunna anpassa sina slag efter hur lång tid de har på sig att 

genomföra slaget. Slagteknik innefattar också precision och kvalité i slagen, dvs. hur bra en 

spelare klarar av att placera bollen på en önskad plats på bordet med önskad fart och skruv. 

För att spelaren ska komma rätt till bollen och ha bättre möjlighet att vinna den, krävs ett bra 

fotarbete. Spelaren måste kunna koordinera fötternas rörelser i förhållande till var bollen 

placeras på bordet, farten och skruven som bollen kommer med etc.  

 

1.2 Nuvarande användning av tester 
På nationell elitnivå använder man sig i dag av följande sju övningar för att mäta de specifika 

och generella kraven som finns på idrottaren inom de olika delkapaciteterna. 

• Squat Jump med måttband (SQJ mb) 

• Counter Movment Jump med måttband (CMJ mb) 

• Sidledsförflyttningar 2,25 m 

• Dips 

• Chins  

• Sit-ups i Brutalbänken 

• VO2max test på cykel 

Dagens testbatteri innefattar både grenspecifika övningar samt ett axplock av testövningar 

som ingår i SOKs verktyg ”fysprofilen”. Fysprofilen används i dag av flera landslag för att 

testa fysiskutveckling hos idrottare som ingår i SOKs topp- och talangprogram.20 

1.3 Forskningsläge 
När det gäller forskningsläget inom kapacitetsprofiler finns en studie av Mann mfl. och fystest 

resultat av SOK dokumenterade. I en studie från 1990 skapade man en fysiologisk 

arbetskravsprofil för bordtennis på elitnivå21. Landslagsspelarnas maximala isometriska 

benstyrka testades genom den så kallade ”Danska stolen” (en typ av benpress). Deras spänst 

testades också i studien, genom att man lät spelarna genomföra olika hoppövningar (Bounce 

jump, Counter movment jump och Rocket jump). För att registrera de olika hoppen använde 

man sig av en kraftplatta. Resultaten för isometrisk benstyrka visade att medelvärdet för de 

kvinnliga landslagsspelarna låg på 24 ± 5,5, N/kg (båda benen), vilket var 12 % högre värden 

                                                 
20 Fysprofilen < support@fysprofilen.se> Fysprofilen, 2008-11 < http://www.fysprofilen.se/sv/default.aspx? 
PageID=1076> (Acc. 2008-11-16). 
21 Mann m.fl.,s. 33-37, 46-49 
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än otränade och liknande värden som för dansare.22 Resultaten från Bounce jump visade att 

damerna hade ett medelvärde på 137±m/s²23.I studien från 1990 testade man även 

landslagsspelarnas aeroba uthållighet genom att låta spelarna genomföra ett VO2max test på 

löpband med Douglasbag-metodik, pulsklockor och Borgsskalan24. Man använde sig även av 

online mätning med Douglasbag-säck på ryggen under spel. Resultaten visade ett medelvärde 

på 48± 5, 1ml/kg x min, vilket är något högre än för otränade kvinnor (30-40ml/kg x min). 

Vidare testade man även landslagsspelarnas anaeroba kapacitet. Laktatprov togs på spelarna 

både under maxarbete och under spel. Under spel fick man inga uppmätta värden över 1, 

5mmol/l. Detta kan jämföras med värden i vila och vid exempelvis gång då mjölsyrehalten är 

ca 1mmol/l. Medelvärdet hos kvinnorna under maxarbete låg på 10, 4± 2,1 mmol/l, vilket inte 

var särskilt höga värden. Resultaten från arbetskravsprofilen 1990 är snart tjugo år gamla och 

vissa av testmetoderna som användes i studien används inte heller i dag. Exempelvis, används 

”Danska stolen” i dag som mätning i rehabiliteringssyfte. Vissa av de hopptester (Counter 

movment jump) som ingick i studien, är i allra högsta grad relevanta och ingår även i dagens 

testbatteri hos svenska bordtennisförbundet.  

 

 I augusti (direkt innan tävlingssäsongstart) år 2007 genomförde SOK och Svenska 

bordtennisförbundet fystester med fyra damspelare som ingick i landslagstruppen. Spelarna 

som genomförde fystesterna var i åldrarna 16-25 år. Medellängden på spelarna var 168,9 cm 

och den genomsnittliga vikten var 60,3 kg. Under testerna genomfördes följande övningar: 

Squat Jump (SQJ), Squat Jump med mått band (SQJ mb), Counter Movment Jump (CMJ), 

Counter Movment Jump med mått band (CMJ mb), Dips, Chins, Situps i Brutalbänken, 

Löpning 3000 m (Cooperstest) och Löpning 20 m. Förbundet och SOK har testat 

damlandslaget av och till sedan år 2004, men resultaten är inte publicerade. Spelarnas 

förmåga att utveckla stor effekt/tidsenhet25 (power) via acceleration testas i löptestet på 20 m. 

Alla hoppövningarna (CMJ, SQJ etc.) som finns med mäter spelarnas spänst, dvs. hur stor 

kraft kan man generera i olika avstamp26. I brutalbänken testas spelarnas styrka i musklerna 

Rectus Abdominis och Iliopsoas. Vidare testas uthållighetsstyrkan i specifika muskler i 

övningarna Chins och Dips. I Chins testas uthållighetsstyrkan i musklerna Latissimus dorsi, 

Teres major, Deltoideus, Rhomboideus, Trapezuis, Biceps och Subscapularis. I övningen Dips 

                                                 
22 Ibid, s.21. 
23 Ibid, s. 28. 
24 Ibid, s. 33-37, 46-49 
25 Fredriksson. ”Labrationshäfte i generella anaeroba tester” (Stockholm, GIH, 2007), s. 1. 
26 Svendsen m.fl., s. 283. 
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testas i första hand styrkan i Triceps och Pectoralis, samtidigt som Deltoideus är med och 

skapar kraft. Testövningen Cooperstest som finns med i förbundets testbatteri, testar spelarnas 

aeroba uthållighet genom att spelarna springer 3000m på snabbast möjliga tid.27. 

 

Medelvärdet för SQJ låg på 24,6 cm, medelvärdet för CMJ var 30,7 cm, SQJ mb 26 cm, CMJ 

mb var 32 cm. På löpning 20 meter var medelvärdet 3,4 sek. Ingen av damerna klarade av att 

genomföra övningen Chins, pga. för dålig styrka i dessa muskler. År 2007 klarade tre av fyra 

spelare av att genomföra övningen Dips korrekt, vilket gav ett medelvärde för hela gruppen på 

0,75. I brutalbänken var medelvärdet 11 st. Cooperstest på 3000 m fick ett medelvärde på 

14.56 min, vilket motsvarar ett värde på ca 42ml/min/kg. Exempelvis har tjejer i åldrarna 18-

30 år som tränar basket testvärden mellan 43-60 ml/min/kg28. 

 

Resultaten från 2007 har nyligen sammanställts. Alla resultaten är dock inte lika relevanta för 

min studie eftersom vissa övningar inte finns med. I dagens testbatteri finns inte löptestet 20m 

med, eftersom testet inte var tillräckligt grenspecifikt. Under testet 20 m ska testpersonen 

springa så snabbt som möjligt på en sträcka som är 20 m. När man spelar bordtennis förflyttar 

man sig dock inte genom löpning rakt fram utan genom sidledsförflyttningar. Därför har man 

i stället nu valt att genomföra ett test där spelarnas snabbhet i sidled mäts genom testet, 

”sidledsförflyttningar 2,25 m”. Spänsttesterna SQJ och CMJ är inte heller med i dagens 

testbatteri, dels för att utrustningen för dessa tester är dyr att använda samtidigt som förbundet 

vill erbjuda samma spänsttest för klubbar som för landslaget. Testet Chins (se ingående 

beskrivning av övningarna under 2.4) finns fortfarande med, trots att ingen av spelarna som 

ingått i landslagstruppen sedan 2005 har klarat denna övning. Detta beror på att förbundet 

fortfarande anser att testet Chins är en bra övning för att mäta styrkan i axlar och rygg.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att utveckla och testa en kapacitetsprofil för det svenska 

dambordtennislandslaget. Ytterliggare ett syfte var att jämföra ett urval av resultaten med 

testerna som gjordes 2007. 

Frågeställningar: 

• Hur ser damernas kapacitetsprofil ut och hur fördelar de sin träningstid i dag? 

                                                 
27 Jens Bangsbo och Lars Michalsik, ”Träningsplanering”, Aerob och Anaerobträning (Stockholm: SISU 
Idrottsböcker, 2004), s. 249. 
28 David L. Costill, Jack H. Wilmore, ”Chapter 9 Cardiovascular and respiratory adaptations to training”, 
Physiology of sport and exercise (Champaign:Human Kinetics, 2003), s. 294-295. 
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• Har damernas kapacitetsprofil förändrats sedan 2007? 

• Om det har skett några förändringar i delkapaciteter i så fall inom vilka och i vilken 

omfattning har detta skett? 

2. Metod 
Data har samlats in genom fystester med fyra spelare som ingick i det svenska 

dambordtennislandslaget. I samband med fystesterna genomfördes även en enkät för att få 

information om hur damerna tränade. Enkäten bestod av åtta frågor med både öppna och 

slutna svarsalternativ (se bilaga 1). 

2.1 Urval 
Samtliga spelare som har ingått i studien valdes ut på grund av att de ingick i 

damlandslagstruppen. Innan testerna och enkäten genomfördes hade samtliga testpersoner 

informerats om studiens syfte samt deras villkor för deltagande. Spelarna som har varit 

testpersoner i denna studie var i åldrarna 17-26 år och har ingått i landslaget från ett till åtta 

år. Medellängden på spelarna var 165,1 cm och den genomsnittliga vikten var 64 kg. Samtliga 

testpersoner var bosatta på Svenska bordtennisförbundets center i Köping. 

2.2 Information inför testerna 
Fjorton dagar innan testerna och enkäten genomfördes skickades information ut till spelarna 

om vilka tester som ingick samt beskrivning av samtliga övningar. För att testerna skulle 

kunna genomföras på ett så korrekt sätt som möjligt och för att vi skulle ha en möjlighet att ge 

testpersonerna så lika förutsättningar som möjligt inför och under testerna gavs följande 

information till testpersonerna: 

 
• Ingen fysträning 48 timmars före testgenomförande. 

• Mat/fika senast 2.5 h före. 

• Ingen bordtennis före testerna samma dag. 

• Samma kosthållning dagarna före testerna. 

• Testinstruktion skickas senast två veckor före test till spelarna. 

• Information om hur resultaten används samt muntlig och praktisk genomgång av alla. 

övningar strax innan testerna genomförs. 

 

Direkt innan testerna genomfördes fick samtliga testpersoner en muntlig och visuell 

demonstration av alla övningar som skulle genomföras. Testpersonerna fick även möjlighet 
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att ställa frågor om eventuella oklarheter. Testpersonerna i studien som inte var myndiga, fick 

innan testgenomförandet kontakta sin målsman för att få deras muntliga godkännande att 

genomföra testerna. 

2.3 Procedur 

Nedan presenteras testövningarna samt testordningen som användes i studien. 

• Squat Jump med måttband (SQJ mb), mäter spelarnas spänst. Testet genomfördes 

genom att testledaren tejpade upp en ruta som är 60 x 60 cm, en linjal tejpades fast i 

mitten av rutan. Därefter fick testpersonen (tp) ett bälte att fästa runt midjan. I bältet 

sattes ett måttband fast på tp som löpte under en linjal som satt fasttejpad i golvet. Tp 

gick sedan upp på tå med spänt måttband och testledaren noterade cm-värdet på 

måttbandet När hoppet genomfördes satt tp händerna i sidan, gick ner till ca 90◦ i 

knäna, stannade till ca 1 sekund och väntade på att testledaren sa ”hopp”. Tp hoppade 

då rakt upp så högt hon kunde och landade sedan i rutan (se bild 1 och 2). Därefter 

läste testledaren av värdet på måttbandet och räknar ut hopphöjden genom att ta 

skillnaden mellan cm-värdet när tp gick upp på tå och cm-värdet efter hoppets 

genomförande. Tp hade två hopp på sig att få ett så bra resultat som möjligt. Vilotiden 

mellan hoppen var ca 30 sekunder. 

                                               
Bild 1.    Bild2.
   

 
• Counter Movment Jump med mått band (CMJ mb) mäter spelarnas spänst. Hoppet 

genomfördes på samma sätt som SQJ. Dock fick tp använda sig av armpendling vid 

CMJ (se bild 3 och bild 4). 
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Bild 3.    Bild 4. 

 
 

 

 

 

 

 

• Sidledsförlyttningar 2,25 m, mäter grenspecifik snabbhet i sidled (se bild 5). Tp skulle 

förflytta sig så snabbt som möjligt i sidled mellan linjerna under 30 sekunder. 

Avståndet mellan linjerna skall vara 2,25 m. Under testet räknades antalet gånger som 

tp tog sig mellan linjerna. 

 
Bild5. 

 
• Dips mäter uthållighetsstyrkan i framför allt muskeln Triceps, Pectoralis major och 

Deltoideus testas även i övningen. Testet genomfördes på en ”dipsställning”. 

Testledaren lät tp göra en repetition av övningen för att markera vändpunkt (vid 

horisontell överarm). Testledaren höll sedan en knuten näve som tp skall nå innan 

övningen vänder (se bild 6). Tp startade testet med raka armar, axelbrett, korslagda lätt 

böjda ben och utan fotstöd. I valfritt tempo gick tp från raka armar till horisontella 

överarmar och tillbaka. Testet gick ut på att tp skulle klara av att göra så många Dips 

som möjligt. Räkningen avbröts när tp inte längre klarade av att gå upp till raka armar. 
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Bild 6. 

 
• Chins, mäter uthållighetsstyrkan i musklerna Latissimus dorsi, Teres major, 

Deltoideus, Rhomboideus, Biceps, Trapezius och Subscapularis. Testet genomfördes 

genom att tp startar hängande i raka armar med axelbrett grepp med händerna på ett 

chinsräcke. Från raka armar skulle tp dra sig upp tills hakan var över stången och 

sedan gå ner till raka armar och vända upp igen (se bild 7 och 8). Testet gick ut på att 

tp skulle orka göra så många Chins som möjligt. Testet avbröts när tp inte längre orkar 

dra sig upp mer. 

                                              
  Bild 7.    Bild 8.
      
 

• Brutalbänken, mäter styrkan i Rectus Abdominis och Iliopsoas. Testet genomfördes på 

en ”Brutalbänk” (se bild 9 och 10). Tp startade övningen hängande upp och ner i 

”Brutalbänken” med underbenen fastsatta. Tp skulle sedan dra upp sin kropp så många 

gånger som möjligt dvs. tp skulle nudda sina armbågar vid sina knän. Vid 

genomförandet av testet höll tp ett lekband bakom nacken med händerna på varsin sida 

om halsen. När tp inte klarade av att nudda sina armbågar vid knäna längre avbryts 

testet. 
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Bild 9.    Bild 10.
   

 
• VO2max test på cykel (se bild 11) mäter spelarnas maximala syreupptagningsförmåga. 

Innan testet påbörjades sattes sadelns höjd in på cykeln och tps mask testades så att 

den inte släppte ut någon luft. motståndet sattes på 75W och på denna belastning 

började tp trampa, sedan ökades arbetsbelastningen var 30 sekund med 15 W tills tp 

inte orkade längre. Syreupptagningen mättes med ”Breath by Breath” metodik med 

hjälp en mask (Drager RM 6466) som var kopplad till en slang som tp hade omkring 

munnen och näsan. Slangen som masken satt ihop med var ansluten till en dator som 

styrdes av programmet, ”Monark 839E Analysis software”. Under testet använde 

spelarna även en pulsklocka (Polar 610i china) för att registrera tp:s pulsfrekvens.29. 

 

    
              Bild 11. 

 

Mellan samtliga övningar har testpersonernas vilotid varit ca två minuter. Testpersonerna 

fick dock 25 minuters vila mellan den sista styrkeövningen och VO2max testet på cykel. 

Detta för att testpersonerna skulle undvika att påverkas av eventuell lokal trötthet i benen 

som kan bli resultatet efter testövningarna ”Sidledsförflyttningen 2,25 m”, ”SQJ mb” och 

”CMJ mb”. Anledningen till att just dessa vilotider valdes var att lika långa vilotider 

användes under testerna år 2007. 

 

                                                 
29 Hans Rosdal. ”Laborationskompendium, mätning av syredeficit, VO2max och EPOC” (Stockholm, GIH, 
2006), s. 1. 
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2.4 Databearbetning 
Samtliga tester genomfördes i LTIV på GIH i Stockholm vid två olika testtillfällen med två 

spelare vardera gång under november 2008 (under tävlingssäsong). Varje spelare testades 

endast under en dag var. Alla tester har utförts av mig och min handledare på Svenska 

bordtennisförbundet, med undantag av VO2max testet på cykel. Detta test måste utföras av en 

godkänd testledare. Därför genomförde Louise Welin på LTIV detta test. Både jag och min 

handledare var dock närvarande vid båda testtillfällena och samma testprotokoll och 

testordning användes. Alla resultat som har samlats in under studien har dokumenterats i ett 

testprotokoll (se bilaga 2). Testpersonerna fick också information innan studien genomfördes 

angående anonymitet, dvs. att samtliga uppgifter och testresultat som har framkommit genom 

studien redovisas endast genom medelvärden för gruppen. Efter godkännande från 

testpersonerna var det förutom jag endast min handledare och damlandslagets förbundskapten 

som har tillgång till de individuella resultaten. Testpersonerna har också blivit informerade 

om studiens syfte samt fyllt i en hälsodeklaration (se bilaga 3). 

 

2.5 Etiska hänseenden 
I studien har hänsyn tagits till forskningsetiska regler. Vilket bland annat innebär att innan 

undersökningen genomfördes informerades samtliga testpersoner om deras roll i 

undersökningen. Samtliga testpersoner gav sitt samtyckte till att delta i studien och genomföra 

fystesterna. De testpersoner som inte var myndiga fick målsmans godkännande för deltagande 

innan testerna genomfördes.  

2.6 Reliabilitet och Validitet 
När det gäller validiteten i studien, var den relativt hög. Testerna mätte det som man avsåg att 

mäta. Studien har även god reliabilitet Med tanke på att i stort sett alla mätmetoderna är 

standard inom funktionella tester. Det vill säga, standard protokoll för genomförande finns. 

Under samtliga tester som genomfördes 2008 har samma testledare används. Samma 

utrustning och samtliga tester har utförts på samma plats. Alla testledare har också genomfört 

testerna med olika grupper vid minst två tillfällen tidigare. 

3. Resultat 
Nedan presenteras samtliga resultat från årets tester och de testerna som genomfördes 2007 

(se tabell 1) samt en sammanfattning av enkätsvaren. Varje testresultat redovisas endast med 

medelvärden. 
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3.1 Fystestresultat 
De data som presenteras nedan är medelvärden från övningarna som ingått i testbatteriet 2007 

och 2008.  

Test Mätenhet 2007 2008 
Antal deltagare (n)  4 4 
SQJ mb Hopplängd (cm) 26 28,2 
CMJ mb Hopplängd (cm) 32 34,1 
Sidledsförflyttningar 2,25 m Antal ggr * 32,5 
Dips Antal ggr 0,7 0,7 
Chins  Antal ggr 0 0,5 
Brutalbänken Antal ggr 11 14 
VO2 maxtest på cykel  ml O2/min och kg kroppsvikt ** 44,7 
       Tabell 1. 
* Testet genomfördes inte 2007     

** Inget VO2 maxtest på cykel genomfördes. Istället Cooperstest (medeltid14, 56min, vilket motsvarar ett 
testvärde på 42ml/O2/min/kg) 

 

Som tabellen ovan visar var det lika många testpersoner som deltog vid fystesterna i augusti 

2007 som vid fystesterna i november 2008. Tittar man mer ingående på testresultaten för varje 

övning, ser man att det har skett en förändring i damernas kapacitetsprofil sedan 2007. Inom 

samtliga testövningar som fanns med vid båda testtillfällena har resultaten förbättrats. I år var 

medelvärdet 28,2 cm för övningen SQJ mb, jämfört med förra årets medelvärde på 26 cm. 

Liknande ökning ser man i testövningen CMJ, som i år fick ett medelvärde på drygt 34 cm 

jämfört med förra årets medelvärde på 32 cm. Resultatökningarna som har skett i 

hopptesterna är inte avsevärt höga, men det är trots allt ökningar. Testövningen Chins klarade 

ingen av testpersonerna av att genomföra år 2007. Medelvärdet för övningen år 2008 var en 

0,5 vilket innebär att två av fyra spelare klarade av att genomföra en repetition av övningen. 

Vilket är en ökning i sig. Resultatet för övningen Dips var oförändrat mellan år 2007 och år 

2008. Den största förbättringen har skett inom delkapaciteten styrka, där testövningen Chins 

ingick. I testövningen brutalbänken har det också skett en förbättring, från ett medelvärde på 

11 år 2007 upp till medelvärdet 14 år 2008. Årets resultat från VO2max testet på cykel är inte 

jämförbart med förra årets Coopertest, eftersom det är två helt olika tester. Det ena 

genomfördes genom löpning och det andra på cykel. 

3.2 Enkätresultat 
Samtliga spelare som har ingått i studien tränar bordtennis minst 16 h/vecka under säsong, när 

de är skadefria och inte är ute och reser. När det gäller fysträning genomförde i stort sett alla 

2-4 h/v fysträning. Två av fyra spelare hade ett fysprogram som de alltid följde. Övriga hade 
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fysprogram ibland. Fysträning definieras i denna studie som någon av följande aktiviteter; 

styrketräning, aerobträning, högintensiv aerob träning eller spänstträning. Styrketräning 

innebär olika typer av övningar där musklerna får utveckla kraft30 antingen med kroppen som 

belastning eller med yttre belastning som t.ex. fria vikter eller med hjälp av gymmaskiner. När 

det gäller hur mycket tid spelarna lägger ner på styrka, visade resultaten från enkäten att i stort 

sätt alla tränar styrka mindre än två timmar/vecka under säsong. Aerobträning definieras som 

aerob-uthållighet (kondition) som innefattar att spelarna utför ett konstant arbete under längre 

tid31 (minst 20 min) genom t.ex. aktiviteterna löpning, cykling, simmig, eller 

crosstrainermaskin etc. Tittar man på hur många gånger/vecka spelarna tränar 

aerobuthållighet, uppgav två av fyra spelare att de tränade mindre än två gånger/vecka och de 

övriga spelarna uppgav att de tränade aerobuthållighet två till fyra gånger/vecka. Högintensiv 

aerobträning innebär att spelarna genomför en aktivitet där de arbetar inom pulszonen 80-100 

% (genomsnitt 90 %) av maximal hjärtfrekvens32. Resultaten från enkäten visade att samtliga 

spelare genomförde högintensiv aerobträning mindre än två gånger/vecka. Spänstträning 

innebär olika typer av hoppträning som syftar till att öka förmågan att utveckla största möjliga 

kraft i olika avstamp33. Spänstträning genomförde tre av fyra spelare mindre än två 

gånger/vecka.  

4. Sammanfattande diskussion 
Syftet med studien vara att utveckla och testa en kapacitetsprofil för det svenska 

dambordtennislandslaget samt att jämföra ett urval av resultaten med testerna som 

genomfördes 2007. 

 

I nedanstående avsnitt kommer studiens resultat att sammanfattas och diskuteras. Studiens 

metod kommer även att diskuteras utifrån dess påverkan på resultaten som framkommit. 

4.1 Resultatsammanställning 
Resultaten från studien visade att i stort sätt alla testresultat hade förbättras i jämförelse med 

testresultaten från år 2007, vilket innebär att kapacitetsprofilen har förändrats. Den största 

förbättringen har skett inom delkapaciteten styrka, där testövningen Chins ingick. Tittar man 

på hur damerna tränade, så genomförde samtliga spelare minst 16h/vecka bordtennis under 

tävlingssäsongen. När det gäller fysträning genomförde i stort sett alla spelare 2-4h/v 
                                                 
30 Svendsen m.fl., s. 306. 
31 Bangsbo, ”Arbetsfysiologi”, Aerob och Anaerobträning (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2004), s. 64. 
32 Ibid, s.151. 
33 Svendsen m.fl., s. 283.  
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fysträning. Hälften av spelarna följde kontinuerligt ett fysprogram medan den andra hälften 

gjorde det ibland. 

4.2 Resultatdiskussion 
Att i stort sätt alla testresultat har förbättrats från år 2007 är i sig intressant, med tanke på 

tidpunkten för de olika testtillfällena. År 2007 testade SOK och Svenska bordtennisförbundet 

damlandslaget direkt innan tävlingssäsongen och i år testades damlandslaget mitt under 

tävlingssäsongen. Vilket eventuellt borde ha gett något lägre testvärden. Med tanke på att i år 

har spelarna haft tävlingar i princip varje helg i Sverige eller i övriga Europa de senaste tre 

månaderna samt bristande kontinuitet i så väl fysträning som bordtennisträning. När 

fystesterna genomfördes förra året hade spelarna haft en kortare viloperiod efter föregående 

säsong samt genomfört fysträning i kombination med bordtennisträning under ca tre månader. 

Att kapacitetsprofilen har förbättrats kan ha att göra med att två av fyra spelare har haft ett 

fysprogram som de följt. Enligt mina erfarenheter brukar spelare få bättre struktur på 

träningen samt ökad kvalité om de följer ett fysprogram. Sedan kan man heller inte bortse från 

en av grundprinciperna för all träning, specificitetsprincipen som innebär att man blir bra på 

det man tränar34. Tränar man fysträning så blir man bra på fysträning. Exakt hur mycket 

fysträningsprogrammet påverkar resultaten är svårt att uttala sig om. Andra orsaker som kan 

vara förklaringar till årets resultat skulle kunna vara att spelarna i landslaget själva i år har 

lagt ner mer tid på sin fysträning under försäsong samt höjt kvalitén på fysträningen som 

spelarna genomfört under tävlingssäsongen. Även om spelarna har haft mindre tid till sitt 

förfogande när det gäller fysträning under tävlingssäsongen. För att säkerställa detta skulle 

man dock behöva veta exakt hur spelarna har genomfört sin fysträning under försäsong samt 

under tävlingssäsong. Ytterliggare en orsak som skulle kunna förklara skillnaden i de olika 

årens testresultat skulle kunna vara att spelarna under sommaren år 2007 slarvat med 

exempelvis fysträningen och då inte varit helt förberedda inför kommande säsong.  

 

Spelarna som ingick i studien uppgav att de samanlagt genomförde omkring 20h/v 

bordtennis- och fysträning. Av den totala träningstiden var det endast 2-4h/v som ägnades åt 

fysträning. Att lägga så lite tid på fysträningen i förhållande till den totala träningsmängden, 

är inte att föredra om spelarna själva vill höja sin prestationsförmåga inom bordtennisen. 

Tränar de mycket bordtennis varje vecka och desto mindre fysträning ökar självklart risken 

                                                 
34 Ibid, s. 145-146. 
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för skador och överträning eftersom de inte bygger upp kroppen, utan nästan enbart bryter ner 

kroppen genom träning35. Enligt spelarna själva beror tidfördelningen bland annat på att de 

reser mycket och under resorna är det svårt att prioritera fysträning. Utifrån egna erfarenhet 

som spelare och tränare tror jag även att hur spelarna väljer att prioritera sin tid har att göra 

med hur de är vana att träna hemma och hur viktigt spelarna anser att fysträning är. När 

spelarna väl är hemma, prioriterar de bordtennisträning i första hand. Detta hänger sannolikt 

samman med den träningstraditionen som finns i landet. Den bygger mycket på att elitspelare 

ska träna mycket bordtennis och att fysträningen får ett begränsat utrymme tillsammans med 

återhämtning. Mina erfarenheter av hur träningstraditionen ser ut i dag, handlar om att många 

tränare ser fysträning som spelarnas individuella ansvar. Samtidigt som det finns en bristande 

kunskap hos tränarkåren i landet när det gäller fysträning. 

 

4.3 Metoddiskussion 
Som jag nämnt tidigare så var flera av testerna som ingick i studien standard när man arbetar 

med funktionella tester inom elitidrott, vilket var bra. Det var även att föredra att ha testledare 

på plats som vid ett flertal tillfällen tidigare hade genomfört fystester med bordtennislandslag. 

Dock var det inte optimalt att testa landslagsspelarna vid två olika tillfällen i år. Anledningen 

till att det blev så var att spelarna som spelar för klubblag i den svenska elitserien enbart hade 

möjlighet att komma under några få tillfällen innan jul samtidigt som den andra halvan av 

spelarna som spelar i utländska ligor inte hade ”ledigt” samma dagar. Att undvika detta var i 

princip omöjligt med tanke på att spelarna skulle testas under tävlingssäsong. Hur mycket 

studiens resultat har påverkats av att landslagsspelarna testades i grupper om två och två, är 

svårt att avgöra men denna faktor borde inte ha varit av avgörande betydelse. Dock bör det 

påpekas att storleken på urvalet var relativt litet vilket innebär att det kan blir stora skillnader i 

resultaten om urvalet förändras mycket. Om t.ex. en spelare med höga testvärden försvinner. 

Det var heller inte helt optimalt att fystesterna från 2007 inte innehöll exakt samma 

testövningar och att testerna genomfördes vid olika tidpunkter under säsongen. Detta på grund 

av att det sekundära syftet med studien var att jämföra ett urval av testresultaten med förra 

årets testresultat. Testövningarna sidledsförflyttningar 2,25 m och VO2 maxtestet på cykel 

fanns inte med år 2007. Istället för VO2 maxtestet på cykel använde man sig av ett 

Cooperstest. En av anledningarna till detta vara att VO2 maxtestet på cykel kostade betydligt 

                                                 
35 Ibid, s. 59. 
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mer att genomföra. Andra orsaker som kan ha påverkat förbundets val av testövning är att 

Coopertestet är enklare att genomföra på exempelvis bordtenniscentrumet i Köping. Detta 

eftersom förbundet inte behöver ha tillgång till någon utrustning, utan endast en löparbana. 

Det fanns inget liknande test som ”Sidledsföflyttningar 2,25 m” med år 2007. Därför riktades 

en del frågor och kritik mot förbundet. Detta eftersom det dåvarande testbatteriet inte 

innefattade någon grenspecifik övning. Åtgärden blev att det grenspecifika testet 

”Sidledsförflyttningar 2,25 m” lades till. 

 

Fystesterna var bara en del av datainsamlingsmetoden som användes i studien. Den andra 

metoden som användes var enkäter med halvstrukturerade svarsalternativ. Detta innebar att 

vissa frågor i enkäten hade slutna svarsalternativ och andra frågor hade öppna svarsalternativ. 

Självklart har det varit enklare att kategorisera och analysera svaren från frågorna som hade 

fasta svarsalternativ än de som hade öppna svarsalternativ. Samtidigt kan fasta svarsalternativ 

begränsa respondenterna, eftersom de inte får uttrycka sig med egna ord. Det kan även vara 

svårt att se till så att alla möjliga svarsalternativ finns med om man använder sig av fasta 

svarsalternativ. Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenterna fick uppge valfri 

information om sin fysträning. Denna fråga borde ha bidragit till att respondenterna inte 

kände sig allt för styrda och inte hade möjlighet att uttrycka sina åsikter.  

 

Studiens resultat skulle vara möjligt att uppnå om en annan person skulle använda sig av 

exakt samma tillvägagångssätt vid ett annat tillfälle. Dels är studien väl dokumenterad 

samtidigt som samtliga tester har följt standard protokoll som har använts vid funktionella 

tester tidigare. 

4.4 Slutsats 
Avslutningsvis vill jag säga att genom denna studie har jag fått ny värdefull kunskap inom 

området fystester. Framförallt har det varit givande att vara på plats i LTIV och se spelarna 

genomföra de olika fystesterna. Utgångspunkten för studien, har som jag nämnt tidigare varit 

att utveckla och testa en kapacitetsprofil just för att se hur damlandslaget ligger till i dag. 

Utifrån studiens resultat och genomförande blir slutsatsen att kontinuerliga fystester 

tillsammans med kartläggningar över spelarnas träningsvanor är nödvändiga om man ska 

arbeta med elitidrott och målsättningar på hög nivå. Spelarna har ingen möjlighet att 

maximera sin prestationsutveckling, undvika skador eller överträning, kunna överblicka och 
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reflektera över varför resultaten har blivit som de blivit om man inte genomför detta36. Jag 

tror även att fystester kan vara ett utmärkt verktyg för att öka motivationen till att genomföra 

fysträning. Flera av spelarna har efter testerna velat ha hjälp och tips på vilken sorts fysträning 

de ska genomföra för att höja sina testresultat ytterliggare till nästa tillfälle. 

4.5 Fortsatt forskning 
I framtiden skulle det även vara intressant att göra en liknande undersökning och studera hur 

både dam- och herrlandslagets kapacitetsprofiler förändras under längre tidsperioder. Det 

skulle även vara av intresse att gå ner i åldrarna och studera spelares fysiska utveckling från 

juniorlandslagsålder till eventuell seniorlandslagsålder. En annan utmaning vore att få testa 

europatopp och världstoppen på både dam- och herrsidan och låta den blir grunden för en 

modern kravanalys för bordtennis samt studera exakt vad de bästa i världen tränar, dvs. hur 

ser spelarnas träningsinnehåll ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Ibid, s. 118-123. 
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Bilaga 1  
Nedan visas enkäten som testpersonerna fyllde i samt informationsbrevet som medföljde. 
 
Hej 
 

Jag studerar på idrottshögskolan i Stockholm och håller just nu på att skriva mitt 

examensarbete. Arbetet genomförs i samarbete med Svenska Bordtennisförbundet. 

Syftet med arbetet är att testa och skapa en kapacitetsprofil för spelarna i damlandslaget i 

bordtennis. För att kunna kartlägga och eventuellt förbättra spelarnas fysiska kapacitet 

behöver vi din hjälp genom att besvara bifogade enkät. 

Enkäten är en del av datainsamlingen som även består av fystester som ni kommer att 

genomföra senare under dagen. Samtliga uppgifter som samlas in kommer att hanteras av mig 

och Mats Hedin. Förbundskaptenen kommer även ha möjlighet att få ta del av resultaten. I 

den slutliga rapporten kommer inga personuppgifter eller individuella resultat att framgå. 

Endast medelvärden för gruppen kommer att redovisas. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sandra Rusk 
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Ålder…….  
 
1. Hur många timmar per vecka tränar du bordtennis? 
 
   mindre än 8 timmar/vecka 

   8-11,9 timmar/vecka 

   12-16 timmar/vecka 

   mer än16 timmar/vecka 
 
 
2. Hur många/timmar veckan tränar du fysträning? 

Med fysträning avses styrketräning, aerobträning, högintensiv aerob-träning och 
spänstträning. Innebörden i dessa begrepp beskrivs i frågorna 3-6. 

 
   mindre än 2 timmar/vecka 

   2-4 timmar/vecka 

   mer än 4 timmar/vecka  
 
 
3. Hur många timmar/vecka tränar du styrka? 

Styrka innebär övningar där musklerna får utveckla kraft antingen med kroppen som 
belastningen eller med yttre belastning t.ex. med fria vikter eller gymmaskiner. 

 
   mindre än 2 timmar/vecka 

   2-4 timmar/vecka 

   mer än 4 timmar/vecka  
 
 
4. Hur många gånger per vecka tränar du aerob uthållighet (kondition)? 

Aerob uthållighet innebär att du utför konstant arbete under längre tid (minst 20 min) 
genom t.ex. löpning, cykel, simning, crosstraniner maskin etc.  

 
   mindre än 2 gånger/vecka 

   2-4 gånger/vecka 

   mer än 4 gånger/vecka  
 
 
5. Hur många gånger per vecka tränar du högintensiv aerobträning? 

Hög intensiv aerobträning innebär att du genomför en aktivitet där du arbetar inom 
pulszonen 80-100% av maximal hjärtfrekvens t.ex. intervallträning 

 
   mindre än 2 gånger/vecka 

   2-4 gånger/vecka 
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   mer än 4 gånger/vecka  
6. Hur många gånger per vecka tränar du spänst? 

Spänst innebär olika typer av hoppträning som syftar till att öka förmågan att utveckla 
största möjliga kraft i olika avstamp. 

 
   mindre än 2 gånger/vecka 

   2-4 gånger/vecka 

   mer än 4 gånger/vecka  
 
 
7. Har du något program som du följer vid din fysträning? 
 
 
   Ja 

   Nej 

   Ibland 

   Vet ej 
 
 
8. Är det något övrigt du vill tillägga som gäller din fysträning? 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
Nedan visas testprotokollet (tabell 2) som användes. 
 
 

Testprotokoll                     

  Vikt Längd 
SQJ 
mb 

SQJ 
mb 

CMJ 
mb 

CMJ 
mb Dips Situps Chins 

Sidled 
2,25 Cykeltest

Namn (kg) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (antal) (antal) (antal) (antal) (ml/kg) 
                        
                        
                        
                        
Medelvärde                       

Tabell 2. 
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Bilaga 3 
Nedan visas hälsodeklarationen som samtliga testpersoner fyllde i innan fystesterna 
genomfördes. 
 
PERSONUPPGIFTER, HÄLSODEKLARATION & TESTINFORMATION 
 
Personuppgifter 
 
Namn: .......................................................................   Längd: ……………. 
 
Personnr: .................................................   Vikt: ……………… 
 
Testdatum: ..............................................  
 
Medicinering och hälsostatus 
 
Använder du mediciner regelbundet? 
 

 Jag använder inga mediciner 
 

 Jag använder följande mediciner: ...............................................................................................  
 
...........................................................................................................................................................  
 
Är Du allergisk mot något? 
 

 Ja  Nej 
    
Om Ja, ange mot vad: .......................................................................................................................  
 
Har du undvikit eller avbrutit träning de senaste dagarna p g a skada eller av hälsoskäl? 
 

 Ja  Nej 
 
Om Ja, ange orsak: ...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................................................  
 
Förutsättningar för deltagande i test och hälsodeklaration 
Vid olycksfall som drabbar student i utbildningssituation gäller försäkring tecknad hos 
Kammarkollegiet. Vid olycksfall som drabbar testperson som tillhör idrottsförening ansluten 
till Specialidrottsförbund i Riksidrottsförbundet gäller försäkring i försäkringsbolaget 
Folksam. Andra testpersoner som ej är berörda av försäkringarna ovan deltager i test på egen 
risk. Ungdom under 18 år måste ha målsmans godkännande för deltagande i test.  
 
Undertecknad testperson har erhållit information om test/er och deltager frivilligt i dessa och 
på egen risk med vetskap om möjligheten till avbrytande av test när som helst och utan krav 
på förklaring till detta.Undertecknad testperson uppfattar sig som fullt frisk och ser inga 
medicinska hinder för deltagande i test/er. 
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Stockholm den         /          År 20 .........  
 
........................................................   ……………………………………….
........................................................  
Testpersonens namnteckning                                                                      Underskrift kontaktperson i Idrottslaboratoriet LTIV 
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Bilaga 4. 
Nedan redogörs för litteratursökningen som gjorts (se sökmall). 

Syftet med studien var att utveckla och testa en kapacitetsprofil för det svenska 

dambordtennislandslaget. Ytterliggare ett syfte var att jämföra ett urval av resultaten från 

testerna med de tester som gjordes 2007. 

Frågeställningarna som ingick i studien var: 

• Hur ser damernas kapacitetsprofil och hur fördelar de sin träningstid i dag? 

• Har damernas kapacitetsprofil förändrats sedan 2007? 

• Om det har skett några förändringar i delkapaciteter i så fall inom vilka och i vilken 

omfattning har detta skett? 

Sökmall 

VAD? 

Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 

strenght and table tennis, maximal strenght 
and table tennis, physical traning and table 
tennis 

 

VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Valde dessa ämnes ord för att kunna hitta olika studier inom de olika delkapaciteterna 
eftersom det knappt finns någon kapacitetsprofil publicerad inom bordtennis. 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas 
Sport Discus 
 
 
Bibliotekets egna 

Söksträng 
strenght and table tennis 
Physical training and table 
tennis 
Aerobic power and table tennis 
Kapacitets profil bordtennis 
Kravprofil 
Bordtennis 

Antal 
träffar 
32 
14 
2 
0 
0 
121 

Antal relevanta 
träffar 
1 
2 
0 
0 
0 
1 

 
KOMMENTARER:  
Jag hittade endast ett litet antal intressanta artiklar. Tyvärr var väldigt många studier enbart skrivna 
på tyska och fransk och kinesiska, dessa studier har jag inte alls kunnat ta del av.  
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