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Del 1 - Kartläggning av tillämpade prestationstester inom Svensk Judo
1 Inledning
Detta arbete är ett delmoment i kursen träningslära 1 (7,5 hp), som ingår i Tränarprogrammet
på idrottshögskolan i Stockholm.
Judo är en olympisk gren som ställer höga krav på utövarens fysik. Idrotten karakteriseras av
komplexa rörelser och samtliga fysiska delkapaciteter är väl representerade. Judo kan enkelt
sett beskrivas som en form av fristilsbrottning, då rörelsemönstret och kraven inom de olika
delkapaciteterna är snarlika.
Detta är den första av två delar och syftar till att kartlägga, illustrera och utvärdera de
prestationstester som idag används inom Svensk judo på förbunds, regions, distrikts och/eller
klubbnivå.

2 Bakgrund
Den krav och kapacitetsanalys som detta arbete i slutändan syftar till att ta fram, är ämnad att
användas på internationell elitnivå. Målet är att denna krav och kapacitets analys skall spegla
de fysiska kraven för topp prestation på senior mästerskapsnivå (EM, VM och OS).
För att på bästa sätt kunna utveckla en relevant krav och kapacitetsanalys för judo, måste en
fullständig kartläggning av judosveriges testrutiner i dagsläget göras.
Kortfattat bör det nämnas att Svensk Judo i dagsläget inte håller internationell toppklass på
seniornivå, men att det på junior och ungdomsnivå finns ett fåtal aktiva som resultatmässigt
måste bedömas som internationellt elitmässiga. Det finns idag i Sverige en sk fysprofil som
tagits fram av svenska landslaget i samarbete med Sveriges olympiska kommitté.

3 Syfte
Syftet med denna del av arbetet är att kartlägga och utvärdera generella och grenspecifika
prestationstester inom de olika fysiska delkapaciteterna, som används inom Svensk judo.

4 Metod
4.1 Förbundsnivå
För att kunna kartlägga vilka tester som används inom svensk judo idag har jag tagit kontakt
med förbundskaptenen Robert Eriksson och Jakob Reinius, landslagstränare för ungdomar
och juniorer. Dessa är ansvariga för det testprogram eller fysprofil som används i de tre olika
landslagen (ungdom, junior och senior). Då jag själv är ansvarig tränare för 10 landslagsaktiva
har jag dessutom haft direkt tillgång till mätdata från olika testtillfällen med landslaget. Jag
har även närvarat vid flera av landslagets testtillfällen, som ofta genomförts med hjälp av
SOK personal. Jag har under några av dessa tillfällen haft möjlighet att diskutera detaljer
kring fystestena och kompletterande fysträning med Pierre Johansson och Rikard Nilsson som
ingår i detta resursteam. Jag har även hämtat information från Mårten Fredriksson som arbetar
på Idrottshögskolan i Stockholm samt för SOK. Jag har också varit i kontakt med Peter
Andersson, tränare på Judogymnasiet i Lindesberg/Frövi.
4.2 Region, distrikts och klubbnivå
Som tränare i en av landets största judoföreningar samt ansvarig tränare för Stockholms
distriktslag (ungdom och junior) har jag kartlagt vilka tester som utförs på regions, distrikts
och klubbnivå i Stockholm. Vidare har jag diskuterat med andra klubb och distriktstränare om
och i så fall vilka tester som används. Det bör dock nämnas att de aktiva som testas på
regions, distrikts och klubbnivå i de allra flesta fall är landslagsaktiva.
3

4.3 De fem fysiska delkapaciteterna
I sammanställningen av det material jag samlat in har jag kategoriserat de olika
prestationstesterna efter de fysiska delkapaciteter de avser att mäta (SOKs Fysprofil).
•
•
•
•
•

Styrka
Power
Aerob kapacitet
Anaerob kapacitet
Koordination

Utöver dessa generella tester har jag även kartlagt vilka grenspecifika tester som förekommer
i dagsläget.

5 Resultat
5.1 SOK:s fysprofil för Judo - Översikt
Nedan följer de olika tester som finns i fysprofilen. Testerna delas in i olika kategorier
beroende på vilken delkapacitet testet avser att mäta1. Testresultatet ger poäng efter ett index
som är baserat på testpersonens kroppsvikt vid testtillfället samt landslagstränarnas subjektiva
bedömning av vad som krävs inom respektive delkapacitet.

1

•

Styrka
Knäböj
Bänkpress
Bänkdrag
Gripen

•

Power (effekt/spänst)
Frivändning
Squat jumps
CMJ (Counter Movement Jump)
CMJa (Counter Movement Jump med armar)

•

Aerob kapacitet
Löpning 3000 m (Cooper test)

•

Anaerob kapacitet
Chins2 (Armhävning i räck med övertag)
Dips
Brutalbänk
Löpning 150 m (shuttles)
Löpning 10, 20, 30 m

•

Koordination
Harres test

Sveriges Olympiska Kommitté – Tester, Borås 2007-01-03
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Fig. 1 – Exempel på hur SOK:s fysprofil kan se ut.

5.2 Grenspecifika test - Översikt
Judolandslaget använder sig idag av ett grenspecifikt test. Detta test kallas Judo Fitness Test
och är ett maxtest som avser att mäta testpersonens (TP) anaeroba kapacitet i judons
kastmoment. Mätvärdena som registreras under testet är tid, antal utförda kast och
hjärtfrekvens.
5.3 Styrka
För att mäta maxstyrka används i dagsläget fyra tester. Bänkpress, knäböj, bänkdrag och
gripen. De tre första testerna utförs med 1RM (1 Repetition Max) och resultatet räknas i
relation till kroppsvikten. Poängen räknas sedan ut i efter en kravskala. Skalan bygger på en
subjektiv kravanalys för damer respektive herrar.
Styrketest
Damer, Judo
Bänkpress
Knäböj
Bänkdrag
Styrkeindex

TP:s vikt vid
testtillfället
54,6
54,6
54,6

Resultat
KG 1RM
70
80
60

% av
kroppsvikt
128
147
110

Poäng

8,2/10
6,2/10
7,7/10
7,5/10

Fig. 2 - Ex på max styrketester i fysprofilen. Belastning, 1RM i relation till TP:s kroppsvikt vid testtillfället
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Utöver dem tre ovan redovisade styrketesterna genomförs också ”gripen”, som är ett
mätinstrument som används för att mäta handstyrka. Apparaturen består av ett handtag med
en mätdosa. När TP kramar åt kring handtaget uppmäts trycket och visas i antal kg. Vanligtvis
testas båda händerna och medelvärdet blir slutresultatet.2
5.4 Power (effekt/spänst)
För att mäta Power (effekt/spänst) används idag fem tester. Tre av dessa är hopptester som
utförs på kontaktmatta. Kontaktmattan räknar om flygtiden till hopphöjd. Man utför idag tre
olika typer av hopptester: 1. Squat Jump (fig 3) - Innebär att TP hoppar rakt upp i luften från
djupt läge (flekterade knäleder) med händerna fästa vid höften. 2. Counter movement jump
(fig 4) - Upphopp med förspänning via ”stretch shortening” med händerna fästa vid höften. 3.
Counter movement jump med armar (fig 5) – Samma som föregående men här får TP även
använda armarna i hoppet.3

Fig. 3 – SJ (Squat Jumps)

Fig. 4 – CMJ

Fig. 5 - CMJa

Utöver hopptesten ingår också frivändning. På grund av teknisk begränsning har landslaget
och SOK valt att göra halva frivändningar (start från höften). Här mäts precis som i
styrketesterna 1RM. Principen för omvandling till poäng är densamma som i
maxstyrketesterna. Det sista ”power” testet är ett sprinttest som mestadels innefattar
alaktacida energigivande processer. Detta är förklaringen till att testet hamnar under
delkapaciteten ”power” och inte ”anaerobt”. Testet är ett enkelt fälttest där TP förflyttar sig 30
meter på snabbast möjliga tid. Fotoceller är utplacerade vid 10, 20 och 30 meter. Detta
möjliggör en mätning av acceleration.4
5.5 Aerob kapacitet
Genom ett enkelt löptest på bana 3000 m (coopers test) kan TP:s Vo2max uppskattas. Testet
är ett vanligt förekommande fälttest där parametrarna är tid och sträcka. Genom att känna till
syrekravet för en viss löphastighet kan syreupptagningsförmågan räknas fram till ett
ungefärligt värde. Detta test är i dagsläget det enda test som används för att mäta aerob
kapacitet. Även här finns ett maxvärde som motsvarar 10 poäng.
5.6 Anaerob kapacitet
De anaeroba testerna i judons fysprofil är mestadels fokuserade kring styrkeutgållighet i
överkroppen. Här genomförs de klassiska testerna chins, dips och brutalbänk. Dessa tre utgör
tillsammans med hängande benlyft den så kallade ”golden four”. I fig 6 visas de tre
2

Sveriges Olympiska Kommitté – Tester, Borås 2007-01-03
J.Nilsson & Mårten Fredriksson, Testmanual funktionella tester, Idrottshögskolan i Stockholm 2003, Sid 30-33
4
Samtal med Mårten Fredriksson, LTIV Sthlm, 2007-10-11
3
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styrkeuthållighetstesterna som finns representerade i fysprofilen. Relationen mellan antal
utförda repetitioner och poängsumma är hämtade från landslagets senaste testtilfälle.5

Anaeroba tester
Damer, Judo

TP:s vikt vid
testtillfället

Chins2
Dips
Brutalbänk

54,6
54,6
54,6

Resultat
Antal

Poäng

19
35
25

9,4/10
10/10
6,4/10

Anaerobt index

8,6/10

Fig. 6 – Ex på styrkeuthållighetstester i fysprofilen.

Utöver dessa ”styrkeuthållighetstester” testas landslaget också i 150 m shuttles (idioten). I
detta test springer TP två lopp med koner utplacerade vid 5, 10, 15, 20 och 25 m. Målet är att
kunna prestera två maxlopp på bästa möjliga tid. Tiderna skall dessutom ligga så nära
varandra som möjligt. I Fig 7 illustreras hur löptestet utförs.

Start

5

10

15

20

25

5m

10m

15m

20m

25m – Totalt: 150m

Fig 7. 150 m shuttles. Schematisk illustration över testets genomförande

5.7 Koordination
Harres test. Det finns i dagsläget endast ett utpräglat koordinationstest I fysprofilen för judo.
Detta generella test utförs i ett specifikt mönster och innefattar flera koordinationskrävande
rörelser som accelerationer, vertikala och horisontella riktningsförändringar, kroppsrotationer,
hopp över och hukning under häckar. Testet avser att mäta flera kapaciteter som snabbhet,
rörlighet och koordinativa egenskaper i kombination. Tiden mäts från start till mål och testet
utförs i högsta möjliga tempo. I fig 8 illustreras hur Harres test utförs.6

5
6

Sveriges Olympiska Kommitté – Tester, Borås 2007-08-30
J.Nilsson & Mårten Fredriksson, Testmanual funktionella tester, Idrottshögskolan i Stockholm 2003, Sid 36f
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Fig. 8 – Illustration av Harres Test

5.8 Grenspecifikt anaerobt test (Special Judo Fitness Test)
Landslaget använder sig idag av ett grenspecifikt kasttest som togs fram av S. Sterkowicz.
Testet är anaerobt och bygger på ett index som räknas fram genom en formel som innefattar
två hjärtfrekvensregistreringar (HF) och antalet utförda kast per serie. Vid genomförandet av
testet är två personer utplacerade med sex meters avstånd till varandra. TP är placerad mitt
emellan de två personerna. TP springer vid startsignal fram till den ena personen och utför
direkt en specifik kastteknik. Efter kastet springer TP vidare till den andra personen och
upprepar samma kastteknik. Denna procedur upprepas i tre serier, där den första serien (Serie
A) är 15 sek lång, den andra serien (serie B) 30 sek och den tredje och sista serien (serie C) 30
sek. Vilotiden mellan samtliga serier är 10 sek. Hjärtfrekvensen registreras direkt efter
avslutat test (HRimm) samt 1 min efter avslutat test (HR1min). Antalet kast i varje serie räknas.
”Special Judo Fitness Index” (SJFI) räknas sedan fram enligt följande formel:7
SJFI = HRimm + HR1min
A+B+C

7

University of Bath GBR - fdsc-sport@bath.ac.uk http://www.bath.ac.uk/sports/foundation/judo/Special%20Judo%20Fitness%20Test%20Info%20SheetMarch%202007.doc, (Acc. 2007-10-11)
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I Fig 9 illustreras hur Special Judo Fitness Test utförs.

Kast

Kast

Pers 1

3m

TP

3m

Pers 2

Fig. 9 – Illustration av Special Judo Fitness Test

5.9 Judogymnasiet I Lindesberg/Frövi
På judogymasiet i Lindesberg/Frövi har man valt att använda sig av samma tester som
landslaget. Dels på grund av att flera landslagsaktiva är stationerade på judogymnasiet men
också för att man vill ha en enhetlighet. Testerna genomförs enligt SOK:s fysprofil och
målsättningen är att alla elever skall testas i början av terminen och i slutet. Detta för att man
på ett effektivt sätt kunna få en bild av elevernas fysiska status som är ett kvitto på att dessa
har följt träningsplaneringen under lovperioden, samt för att se den fysiska utvecklingen under
terminen. Enligt Peter Andersson har man tidigare använt sig av ytterligare två specifika
tester. Ett kasttest där TP skall prestera ett visst antal kast på en bestämd tid, samt ett vertikalt
repklättringstest där TP skall förflytta sig en viss sträcka på kortast möjliga tid. Genom
repklättringstestet kan effekten räknas fram. Dessa specifika tester slutade användas i
samband med att man gick över till fysprofilen.8
5.10 Tester som utförs på distrikts, Regions och klubbnivå
De tester som ingår i SOK:s fysprofil är de fälttester som oftast används även på denna nivå.
Förklaringen är att de flesta aktiva på distriks, regions och klubbnivå också är på nationell
eller landslagsnivå. Det finns alltså ingen tydlig gräns mellan dessa nivåer. Enligt landslagets
riktlinjer skall SOK:s/Landslagets planerade testtillfällen prioriteras för alla landslagsaktiva.
Ytterligare tester som inte utförs i landslagets regi skall ses som en komplettering på
klubbarnas eget initiativ.9
IK Södra är en av Sveriges största och tävlingsmässigt mest framgångsrika klubbar 10
landslagsaktiva är i dagsläget stationerade hos IK Södra och merparten av dessa utför endast
tester i landslagets regi. Tre av de främsta aktiva som klassas som internationellt elitmässiga
genomför dock utöver landslagets andra generella och grenspecifika tester. Följande tester har
utförts i klubbens regi:
•
•

Laktattröskeltest med efterföljande Vo2max test på löpband, mätning av max laktat.
HF registrering med pulsmätare samt laktat mätningar vid grenspec arbete (Sparring
och Kastintervaller).

Utöver dessa tester har även en aktiv genomfört grenspecifika tester med Tyska landslaget där
HF och laktatmätningar gjorts i samband med matchträning.
8
9

Telefonintervju med Peter Andersson, Tränare på Judogymnasiet i Lindesberg/Frövi, 2007-10-10
Enligt samtal med Jakob Reinius, Landslagstränare Junior och Ungdom, 2007-09-22
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6 Diskussion
6.1 Styrka
De tester som idag utförs i Sverige är väletablerade och enkla fälttester som används
nationellt och internationellt i alla idrotter där maxstyrka kan vara en viktig faktor i
prestationen. De tre ”grundövningarna” är sammansatta (koordinativa) övningar där stora
flerledsmuskler involveras. Dessa övningar anser jag vara väl användbara i alla avseenden då
de muskelgrupper övningarna engagerar ofta utsätts för stor belastning i den grenspecifika
verkligheten. Styrka i dessa rörelser kan enligt min uppfattning vara avgörande faktorer för
den slutliga prestationen. Handstyrka eller greppstyrka är en annan viktig faktor inom judon.
Metoden som används för att mäta handstyrkan är enligt min uppfattning väl användbar.
Ytterligare ett maxstyrketest som enligt min uppfattning bör införas är marklyft. Marklyft är
en övning som engagerar mycket relevanta muskelgrupper för judo. Genom studier som gjorts
inom brottningen har det visat sig att bland annat erector spinae har hög aktivitet i lyft/kast
tekninker bakåt (dvs där de aktiva är vända mot varandra).10 Något som blir allt vanligare i
internationell toppjudo. Det är därför också min uppfattning att någon form av benstyrketest
där vikten befinner sig framför TP:s kropp är relevant.
Metoderna man använder för att ställa testresultaten i relation till den aktive själv samt de
krav som idrotten ställer är idémässigt effektiva. Det bör dock nämnas att endast en subjektiv
bedömning kan leda till en missvisande kravprofil som inte fullt speglar den internationella
verkligheten. Det är min fulla övertygelse att en objektiv bedömning underbyggd av tidigare
vetenskapliga internationella studier är nödvändigt för en realistisk kravbild. Indexet bör i
varje enskild testövning bygga på kända referensvärden från den absoluta toppen, samt ta
hänsyn till muskeltopografiska (muskel/styrke balans/fördelning) samband hos dessa atleter.
Målet måste vara att karaktärisera värdseliten i alla delkapaciteter och koppla karaktärsdragen
till den grenspecifika prestationen.
6.2 Power (effekt/spänst)
Judo är en idrott som i allra högsta grad karaktäriseras av denna delkapacitet. De tester som
idag utförs inom detta område är relevanta tester. Jag anser dock att mer fokus bör ligga på
denna delkapacitet och jag saknar tester som engagerar flektorer på kroppens framsida. Stora
delar av judons rörelseregister ställer höga krav på effektutveckling i framför allt
bålmuskulaturen och det är min klara uppfattning att de främsta atleterna karaktäriseras av att
kunna utveckla mycket ”power” i höft/bålflextion samt rotationsmoment. Explosivitet är en
viktig del av judons attackmönster och därför bör även explosivitet/snabbhet i förflyttningar
med rotationsmoment testas.
Att konstruera fälttester av denna karaktär kan vara svårt (om än ej omöjligt). En idé är att
med videoteknik kartlägga förflyttningstiden för olika kasttekniker hos dem bästa i världen,
kategorisera dessa och sätta dem som referensvärde. I ett test med fotoceller kan sedan
förflyttningstiden mätas från utgångsläge till attackingångens slut på individuellt anpassade
tekniker. Effektutveckling i samtliga styrke och styrkeuthållighetsövningar samt rotations och
bålflextionsövningar kan mätas i laboratorie miljö vid enstaka tillfällen med ”muscle lab”
teknologi, men det är också möjligt att konstruera fälttester med fotoceller.
10

S.Csergö – EMG analys av tre olika lyftvarianter i brottning, Miniprojekt vid Idrottshögskolan i Stockholm,
1995
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6.3 Aerob kapacitet
I dagsläget används ”Coopers test”, 3000 m löpning på bana. Detta är ett test som i stora drag
kan bestämma TP:s Vo2max (syreupptagningsförmåga), men felmarginalen är stor på grund
av tekniska faktorer som löpekonomi. En annan aspekt är att rörelsemönstret i löpning inte i
stor skala kan identifieras i den grenspecifika miljön. Min tes är att det vore mer effektivt att
mäta den aeroba kapaciteten vid helkroppsarbete. Ett exempel kan vara kombinerad arm och
bencykel ergometer. Jag tycker att tester som ”Cooper” eller ”Beep” väl kan finnas med ur
grundkonditionssynpunkt, men på högre nivå bör säkrare mätningsmetoder användas. Detta
för att ett högt Vo2max ur träningssynpunkt är en avgörande faktor för förberedelsen, inte
minst då judons tävlingssäsong innehåller relativt många internationella tävlingar och läger.
6.4 Anaerob kapacitet
Judo är en idrott där högintensivt arbete med oregelbunden intervalllängd förekommer i stor
skala. Den anaeroba kapaciteten är en mycket viktig faktor för prestationen. Den relativt långa
matchtiden (5 min) innefattar under förutsättning att full matchtid uppnås många attack och
försvars sekvenser. Dessa sekvenser är högintensiva och måste för att vara effektiva på hög
nivå vara explosiva. En judoka på elitnivå måste ha förmågan att vara explosiv under hela
matchen. Detta ställer höga krav på atletens anaeroba system. De anaeroba tester som
tillämpas idag anser jag måste delas in i två kategorier: 1) Styrkeuthållighet och 2) Kondition.
Dessa tester är liksom grundstyrketesterna väl användbara för att få en generell bild av den
aktives anaeroba kapacitet. En tanke är dock att sammanföra delar av dessa tester med
”power” testerna. Dvs att det är möjligt att med t.ex muscle lab mäta effekten över
repetitionerna. På så vis skulle man få en bra bild över TP:s förmåga att bibehålla
effektutvecklingen i ett uttröttat tillstånd. Även under denna delkapacitet tror jag att det skulle
vara effektivt att mäta styrkeuthålligheten i rotationsrörelser.
6.5 Koordination/rörlighet
Här anser jag att ”Harres test” är ett utmärkt test. Detta för att testet är innehåller flera
moment och komplexiteten gör detta test relevant för judo. Koordinerade rörelser i hög
hastighet genomsyrar judons rörelsemönster och därför tror jag att man med fördel skulle
kunna införa ytterligare koordinationstester. Den ”screening” eller kartläggning av rörlighet
som utförs idag av SOK är enligt min uppfattning oerhört viktig. Inte minst ur
skadeförebyggande synpunkt.
6.6 Grenspecifika test
”Special Judo Fitness Test” är i dagsläget det enda test som används av landslaget. Fördelarna
med detta test är att man över de tre kastserierna kan få en bild av TP:s återhämtning mellen
serierna och efter tre genomförda serier. Om TP lyckas bibehålla antalet kast från serie 1 – 3
blir indexet lägre och därmed bättre. En annan fördel är att hjärtfrekvensen registreras vid
grenspecifikt arbete. Nackdelarna är att för många faktorer påverkar testets relevans för
ändamålet. I ”Special Judo Fitness Test” utförs endast en förbestämd kastteknik (Seoinage).
Denna teknik är en vanligt förekommande tävlingsteknik men den används av långt ifrån alla
på elitnivå. Ett sätt att ytterligare realisera detta test är att låta TP utföra den kastteknik som
denne i verkligheten använder. Rörelsemönstret varierar kraftigt mellan olika tekniker och om
en aktiv testas i utförandet av en rörelse han/hon normalt inte utför blir testets validitet låg. En
annan faktor som påverkar testet är det tekniska utförandet. En kastteknik med sämre tekniskt
utförande kommer att bidra till uttröttning i större grad än en kastteknik som utförs ”rätt”. Det
”felaktiga” eller mindre effektiva tekniska utförandet kommer dessutom att bidra till en
11

annorlunda belastning av TP:s kropp. De angivna tidsintervallerna speglar dessutom inte en
internationell judomatch arbetsintervallerna i de allra flesta fall är mycket oregelbundna och
kan variera med väldigt stora tidsspann. Jag anser att tanken med detta test är god men att det
med fördel finns möjlighet att utveckla tester med högre validitet och högre relevans för
idrottens tävlingsmoment. Det är idag enkelt att utföra laktattester med tillräckligt bra
precision för att få en hög reliabilitet och detta är enligt min uppfattning att föredra åtminstone
på högre nivåer. Med dagens teknik kan även fullständiga pulsregistreringar över en viss tid
göras. Det är i realiteten alltså möjligt att komma väldigt nära matchmomentet med enkel och
tillförlitlig testutrustning.
6.7 Avslutade sammanfattning
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att mycket är bra, men att mycket kan bli bättre.
Framför allt kan vi i dagsläget se att judo är i behov av en realistisk kravprofil som bygger på
faktiska referesvärden i kombination med tillförlitliga subjektiva bedömningar. Jag tror att
flera kunniga personer i judosverige i samarbete med idrottsvetenskapligt kompetenta
människor måste göra en omfattande och noggrann undersökning med syfte att skapa en
realistisk och uppdaterad krav och kapacitetsanalys. Detta är en process som kräver en
noggrann omvärldsanalys. Att vi däremot har goda förutsättningar att genomföra detta råder
det inget tvivel om.
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Del 2 7 Inledning
Denna del av arbetet innefattar kartläggning, utvärdering och diskussion kring tidigare gjorda
idrottsvetenskapliga studier som haft för avsikt att fysiologiskt karaktärisera judo utövare på
absolut elitnivå. Som tidigare nämnts kräver judons tävlingsmoment goda färdigheter i
samtliga fysiska delkapaciteter. Den kravprofil detta arbete skall ligga till grund för måste
därför betraktas som mycket komplex.

8 Bakgrund
Den krav och kapacitetsanalys som detta arbete i slutändan syftar till att ta fram, är ämnad att
användas på internationell elitnivå. Målet är att denna krav och kapacitets analys skall spegla
de fysiska kraven för topp prestation på senior mästerskapsnivå (EM, VM och OS).
Med insikt i vilka testrutiner som finns på nationell nivå och genom undersökning av
internationella studier inom området, finns det goda förutsättningar att skapa en realistisk krav
och kapacitetsanalys för idrotten judo.

9 Syfte
Syftet med detta arbete är att genom kartläggning och utvärdering av befintliga generella och
grenspecifika fysiologiska studier inom de olika delkapaciteterna, skapa en relevant krav och
kapacitetsanalys för internationell elitjudo.

10 Metod
Jag har använt mig av tre publicerade forskningsartiklar som alla haft för avsikt att
fysiologiskt karaktärisera judoutövare på internationell elitnivå (Physiological characteristics
of Elite judo athletes). Samtliga artiklar är publicerade i internationellt etablerade
idrottsvetenskapliga tidsskrifter. Subjekten som används i dessa studier var vid tillfället
internationellt elitaktiva inom idrotten. Flera av dessa var medaljörer vid VM och/eller OS.11
De mätmetoder som använts i dessa studier är muskel biopsier, mätningar av kroppsfett,
mätning av Vo2max samt Vo2 vid olika arbetsbelastningar, mätningar av styrka i knä resp
armbågs flexorer och extensorer, anaeroba tröskelmätningar. Vidare har mätningar av
maxstyrka (1RM) och submaximal styrkeuthållighet (70% av 1RM) i grepp (handstyrka) och
bänkpress gjorts. I en av dessa studier har man dessutom genomfört rörlighetstester.12
Jag har gjort en sammanställning av de resultat studierna presenterar och diskuterat kring
dessa i en sammanfattande diskussion. Jag har också kopplat resultatet i denna del till arbetets
första del (nationell kartläggning). Det bör nämnas att stor del av innehållet är styrt till
mätning av den aeroba kapaciteten varpå jag har varit tvungen att begränsa mig något till detta
område.
Utöver de studier som gjorts på elitjudoutövare har jag även hämtat information från studier
gjorda på brottare. Dessa brottare har tillhört världseliten och då brottning är en mycket
närbesläktad idrott har denna information varit av intresse.
11

K.Ebine, I.Yoneda, H.Hase, K.Aihara, M.Akaike, H.Ishida, K.Nishimoto, M.Nomura, H.Tsuda, K.Tsuyuki –
Physiological characteristics of exercise and findings of laboratory tests in Japanese elite judo athletes.
Medicine du Sport, Frankrike, Nr 2 – 1991, Sid 73f
12
R.Callister, R.J.Callister, R.S.Staron, S.J.Fleck, P.Tesch, G.A.Dudley – Physiological characteristics of Elite
judo athletes, International Journal of Sports Medicine, Vol 12 – 1991, Sid 196ff
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11 Resultat
11.1 Aerob kapacitet
Enligt en studie som gjordess i Tokyo (Japan) 1991, framkom att medelvärdet i det Japanska
landslaget (13 pers) i Vo2max var 45,9 ml/kg/min för herrar resp 42,1 för damer. Värdena
jämfördes med en grupp elit triathleter samt en grupp av otränade fullt friska individer.
Samtliga testerr utfördes på löpband.13 EKG mättes vid samtliga tester. Det bör nämnas att det
Japanska landslaget var och är än idag ett av dem mest framgångsrika landslaget i världen.

Vo2max
ml/kg/min

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Vo2max - Japanese national team 1991 males
58,9
45,9

42,1

Judo athletes

Untrained

Triathletes

Fig. 10 – Medelvärde, Vo2max, jämförelse med två kontrollgrupper

Studien visar tydligt att det i snitt inte fanns någon signifikant skillnad i Vo2max mellan
judoutövarna och gruppen med otränade individer. Däremot skilde sig judoutövarna
signifikant från gruppen av uthållighetsidrottare (triatleter).14 Det bör dock nämnas att
värdena skildee sig relativt mycket mellan de olika testpersonerna. Detta gick att se både bland
damer och herrar15:
Vo2max
ml/kg/min
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45,9
38,1
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Fig. 11 – Högsta,
a, lägsta och medelvärde - Vo2max - Japanska landslaget. Herrar resp damer.
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K.Ebine, I.Yoneda, H.Hase mfl. Sid 75ff
K.Ebine, I.Yoneda, H.Hase mfl. Sid 76
15
K.Ebine, I.Yoneda, H.Hase mfl. Sid 75f
14
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Utöver dessa maximala tester registrerades mätvärden vid TP:s Anaeroba tröskel (Anaerobic
Threshold – AT). Hjärtfrekvens och Vo2 vid det submaximala arbetet uttrycks i % av max.
(fig 14)16 Amerikanska studier har dock visat klart högre procentvärden.17

%
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55
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35
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20

Exercise response at Anaerobic threshold (AT)

75,2

72,4
57,5

57

Mean - Male

Mean - Female
% Vo2max

% Hfmax

Fig 14 – Vo2 och HF uttryckt i % av max,
max vid den Anaeroba tröskeln. Japanska landslaget.

Studien hävdar alltså att det inte gick att se någon signifikant skillnad mellan Japanska
landslagets medel Vo2max och kontrollgruppen bestående av otränade fullt friska individer.
Det har dock gjorts andra studier som visar klart högre värden. 1990 publicerades en
amerikansk studie där man testat 18 män och 9 kvinnor. Samtliga högt rankade på den
dåvarande nationella Amerikanska ra
rankingen.
nkingen. Flera av dessa tillhörde landslaget och höll
internationell elitnivå.18 I figur 15 visas en sammanställning
sammanställning av Vo2max testerna i studien.
testerna utfördes på löpband.
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K.Ebine, I.Yoneda, H.Hase mfl. Sid 77
R. Callister mfl - Physiological characteristics of Elite judo athletes, International Journal of Sports Me
Medicine,
Vol 12 – 1991, Sid 197
18
R.Callister mfl – Physiological characteristics of Elite judo athletes, International Journal of Sports Medicine,
Vol 12 – 1991, Sid 196ff
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Vo2max - American elite Judo athletes
Vo2max
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Fig. 15 – Högsta, lägsta och medelvärde – Vo2max, Amerikanska elit judoutövare.

1989 publicerades en Kanadensisk studie där man presenterar mätningsresultat från det
kanadensiska herr landslaget. Utöver dessa värden presenteras ett antal olika testresultat från
Polska, Belgiska, Norska och Australiensiska landslagsaktiva (herrar). I figur 16 sammanställs
Vo2max värdena från denna studie.19

Vo2max - 4 different Judo nations - Males
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Fig. 16 – Jämförelse av uppmätta Vo2max värden mellan fyra olika nationer.

Studier som gjorts inom brottning har visat att brottare på internationell elitnivå har ett
Vo2max på 53-56
56 ml/kg/min. Studierna har dock visat att Koreanska brottare kring tiden för
OS i Seoul (1988) uppnått Vo2max värd
värden runt 60 ml/kg/min.. Ett fåtal brottare uppmättes till
och med till värden över 70 ml/kg/min.20 Dessa värden ligger väldigt nära de som uppmättes
19

Thomas. S.G. Verde. T.J. Cox. M.H. Smith. H.K. LeGal. Y.M. – Physiological profiles of the Canadian
national Judo team. Canadian
adian Journal of Sport Sciences, Sept 1989, Vol 14, Sid 142
20
J. Yoon – Physiological Profile of Elite Senior Wrestlers, Sports Med 2002; 32 (4), Sid. 229f
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under samma tidsperiod (1987-1990)
1990) på Kanadensiska och Polska judoutövare. Yoons studier
visade också att brottarnas
tarnas anaeroba tröskel (AT) i snitt låg på 76,55 % av Vo2max21, vilket är
relativt långt över värdena som uppmättes i studien på det Japanska judolandslaget.
judolandslaget. Enligt
Callister mfl bestämdes däremot den genomsnittliga anaeroba tröskeln hos Amerikanska elit
judoutövare
udoutövare till 84% av Vo2max.22
11.2 Anaerob Kapacitet
Elitjudoutövare och brottare har i flera studier visat höga värden i flera anaeroba tester. Ett
etablerat test som förekommer i två studier (Thomas mfl och Yoon) är Wingate testet. Testet
utförs på cykelergometer
ykelergometer med arm eller benarbete och mäter effektutvecklingen som uttrycks
i watt/kg. Arbetets duration är 30 sek. Värdena som registrerats är Peak Power (högsta
uppmätta effekten) och Mean Power (genomsnittliga effekten) samt det totala arbetet uttryckt
uttry
i kpm/kg. I Yoons studie har man endast mätt benarbete, men studien presenterar alla tre ovan
nämnda parametrar (peak, mean, total).23 I Thomas mfl:s studie har både arm och ben arbete
uppmätts men endast Peak Power presenteras.24
I figur 17 och 18 visass resultat från de två studiernas.
studiernas

W/kg

Wingate test - Elite Judo athletes vs Elite
Wrestlers

16
14
12

13,7

10

11,2

8

Peak Power

6

6,7

Mean Power

4
2
0
Elite Judo athletes

Elite Wrestlers

Fig. 17 – Effektutveckling under Wingate test med benarbete – Elit judoutövare vs Elitbrottare

21

J. Yoon – Physiological Profile of Elite Senior Wrestlers, Sports Med 2002; 32 (4), Sid. 231
R. Callister mfl - Physiological characteristics of Elite judo athletes, International Journal of Sports Medicine,
Vol 12 – 1991, Sid 196ff
23
J. Yoon – Physiological Profile of Elite Senior Wrestlers, Sports Med 2002; 32 (4), Sid. 227
24
Thomas. S.G. - Physiological
ogical profiles of the Canadian national Judo team. Canadian Journal of Sport
Sciences, Sept 1989, Vol 14, Sid 144
22
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Fig. 18 – Wingate test - Högsta, lägsta och medelvärde – Kanadensiska judolandslaget.

Enligt en krav och kapacitetsanalys
kapacitetsanalys som gjordes vid Idrottshögskolan i Stockholm 2005 (I.
Latifi) är kravvärdet i effektutveckling under Wingatetest för värdselitbrottare 15W/kg vid
underkroppsarbete och 10W/kg vid överkroppsarbete. Kravanalysen refererar till studier som
gjorts på svenska elitbrottare,25 som vid tidpunkten för analysens utformande tillhörde den
absoluta världseliten med flera världsmästare bara i Stockholm.
Vissa författare berör dessa typer av Power tester inom delkapaciteten styrka. I vissa fall
berörs ämnet inom båda delkapaciteterna.
kapaciteterna. Man kan diskutera huruvida de alaktacida
processerna (ATP-PC),
PC), som endast är primärt aktiva i några få sekunder av maximal
intensitet, bör definieras som styrka. Wingate testet är av duration och belastning att bedöma
ett test som innefattar både alaktacida och laktacida processer. Därför hamnar testet under
delkapaciteten Anaerob kapacitet.
En annan viktig del av den anaeroba kapaciteten är maxlaktat vid olika typer av arbete, samt
effektiviteten i omhändertagandet (förbränning) av laktat. I kapitlet Aerob kapacitet
behandlas den Anaeroba Tröskeln (AT). Faktum är dock att en Judo eller Brottningsmatch på
internationell elitnivå till stor del har en intensitetsnivå långt över den anaeroba tröskeln.
Detta bekräftas av flera studier där man gjort
gjort mätningar av maxlaktat i grenspecifikt arbete.26
27 28

I Figur 19 visas resultat från maxlaktat mätningar på Elit judoutövare efter utfört maxtest på
löpband, samt efter grenspecifikt arbete i form av träningsmatcher (Callister mfl, 1991).

25

I. Latifi, Kravanalys Grekisk-romersk
romersk Brottning, Idrottshögskolan i Stockholm 2005, Sid 8
R. Callister mfl - Physiological characteristics
characteristic of Elite judo athletes, International Journal of Sports Medicine,
Vol 12 – 1991, Sid 197
27
I. Latifi, Kravanalys Grekisk-romersk
romersk Brottning, Idrottshögskolan i Stockholm 2005, Sid 9
28
J. Yoon – Physiological Profile of Elite Senior Wrestlers, Sports Med 2002; 32 (4), Sid. 228
26
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Athletes - Males
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Fig. 19 – Laktatmätningar
tmätningar på Amerikanska elit judoutövare.

Nedan följer en sammanställning av maxlaktatmätningar från flera studier på brottare och Elit
judoutövare (fig 20).
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Fig. 20 – Uppmätta högsta, lägsta och medel laktatvärden vid olika typer av arbete.

11.3 Styrka
Det har flera studier konstaterats att den relativa maximala styrkan hos elitjudo utövare och
elitbrottare är viktig.29 30 De dynamiska kastsekvenserna och markbrottningssituationerna
ställer höga krav på den explosiva styrkan, samtidigt
samtidigt som försvarssituationer och
greppsituationer ställer höga krav på den statiska (isometriska) styrkan.31
Flera metoder har använts för att mäta styrka. Callister mfl använde en datoriserad maskin
(CybexII Dynamometer) för att mäta maximal koncentrisk styrka
styrka i knä och armbågs flexion
och extension. Värdena presenterades i Nm/kg LBM (Lean
(
Body Mass – fettfri massa).
Sammanfattningsvis visade studien att mellanviktarna (-71/-78
(
78 kg) över lag var starkast i
relation till kroppsvikt, samt att tungviktarna ((-95/+95) var svagast. Motsvarande sågs också
på damsidan. Styrketopografiskt (styrkefördelning) såg man att samtliga atleter visade upp
högre styrkevärden i knäextensorer än knäflexorer. Hos damerna sågs en signifikant skillnad
mellan armbågs flexion och extension,
nsion, där de högre värdena uppnåddes i extensionen.
Herrarna däremot visade upp näst intill identiska värden i armbågs flexion och extension.32
Grupp/kat
M 60/66 kg
M 71/73 kg
M 86/-95 kg
M +95 kg
W 48/52 kg
W 56/61 kg

Knä flex Nm/kg
LBM
1,6
1,8
1,5
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1,5
1,5

Knä ext
Nm/kg LBM
2,3
2,4
2,1
2,2
2,3
2,6

Armbågs flex
Nm/kg LBM
0,75
0,85
0,65
0,74
0,50
0,60

Armbågs ext
Nm/kg LBM
0,75
0,85
0,62
0,70
0,62
0,75

Fig. 21 – Isokinetiska max xtyrketester
ster på elit judo utövare
29

R. Callister mfl - Physiological characteristics of Elite judo athletes, International Journal of Sports Medicine,
Vol 12 – 1991, Sid 200f
30
J. Yoon – Physiological Profile of Elite Senior Wrestlers, Sports Med 2002; 32 (4), Sid. 226
31
I. Latifi, Kravanalys Grekisk-romersk
romersk Brottning, Idrottshögskolan i Stockholm 2005, Sid 8f
32
R. Callister mfl - Physiological characteristics of Elite judo athletes, International Journal of Sports Medicine,
Vol 12 – 1991, Sid 198
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Thomas mfl testade greppstyrka och absolut styrka i bänkpress (1RM), samt styrkeuthållighet
i bänkpress (Antal reps – 70% av 1RM). I Figur 22
2 visas resultaten från denna studie.33
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Fig. 22 – Maxstyrketester och styrkeuthållighetstester – Kanadensiska Judolandslaget

Sverige har sedan länge varit en erkänt stark brottarnation (Grekisk-romersk),
(Grekisk romersk), med ett flertal
EM, VM
M och OS medaljörer det senaste årtiondet. Enligt den kravanalys som gjordes på
Idrottshögskolan i Stockholm (Latifi 2005) såg delar av SOK:s kravprofil för brottning ut som
nedan. Kravprofilen illustreras här som polärdiagram med en fiktiv (påhittad) utöv
utövares
kapacitetsprofil (fig 22).

Delar av SOK:s kravprofil för brottning - Styrka, Power
och Anaerobt

Raka benlyft max
antal (20)

Brutalbänk rygg
max antal (80)

Knäböj 1RM
(200%)
10
9
8
7
6
5
4
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Brutalbänk mage
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Marklyft 1RM
(250%)

Frivändning 1RM
(150%)

Kravprofil
Fiktiv utövare

Chins max antal
(35)
Dips max antal (50)

Fig. 23 – Del av SOK:s fysiska kravprofil för Grekisk-romersk
Grekisk
brottning.
33

Thomas. S.G. - Physiological
iological profiles of the Canadian national Judo team. Canadian Journal of Sport
Sciences, Sept 1989, Vol 14, Sid 145
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För att testa den explosiva styrkan i benen har man använt vertikalhopp (CMJa). I Thomas
mfl studie mättes flygtiden och räknades om till hopphöjd (cm).
(cm). Medelvärdet i det
kanadensiska judolandslaget var 55 cm och i Belgiska 52,5.34 Dessa riktvärden för topp
prestation inom detta test bekräftas av svensk brottning som anger >50cm som kravvärde.35
Styrkekraven i brottning och Judo är som tidigare nämnts komplexa.
komplexa. Olika typer av styrka
krävs alltså för olika situationer i tävlingsmomentet. Något som de allra flesta är överens om
är dock att den explosiva styrkan eller effektutvecklingen (arbete per tidsenhet) är avgörande
för framgång. Men även här kan utövarens
utövarens rörelsemönster/stil få dem fysiska kraven för
framgång att variera. Vidare konstateras att den relativa styrkan varierar över de olika
viktklasserna. Studierna visar att olika fysiologiska krav ställs på olika viktklasser och
viktklassanpassade träningsupplägg
ngsupplägg rekommenderas för att optimera den fysiska utvecklingen
efter de kategoriserade krav som ställs på atleten. 36 37
11.4 Koordination och rörlighet
Jag har tyvärr inte hittat några relevanta studier som berör koordination hos elit judo utövare
eller brottare. Det som däremot bör beröras är det faktum att tävlingsmomentets
rörelsemönster är väldigt komplext och att de olika teknikerna innefattar svåra koordinativa
rörelser. Nedan följer en enkel beskrivning av rörelsemönstret (subjektiv bedömnin
bedömning) för en
vanligt förekommande och förhållandevis enkel kastteknik i tävlingsjudo (fig 23)

1. Ingång

2. Motstånd

3. Kastgenomförande

- Kroppsrotation in
mot mot motståndaren
- Hög hastighet/explosiv
rörelse

- Flexion i knän tyngtpunkts
förflyttning
- Fortsatt rot överkropp
- Extension i knän
- Fortsatt rotation

- Full extension
extensio i knän
- Fortsatt rot överkropp
- Plantarflexion, fotled

Fig. 24 – Grov illustration över en vanligt förekommande kastsekvens i tävlingsjudo.
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Det bör tilläggas att kastet i figur 23 inte sker under match. I verklig matchsituation kan
utgångsläge och föregående rörelser skapa variation i det tekniska utförandet,
utförandet, men
grundprincipen för de flesta kasttekniker är densamma som illustreras ovan. För att kastet
skall kunna utföras med framgång i tävling måste rörelsens timing och hastighet, samt
effektutveckling vid motstånd (belastning) vara god.
Rörlighet är viktigt
ktigt i både brottning och Judo. I en del studier har man undersökt rörligheten
med hjälp av etablerade tester. Nedan följer en sammanställning av resultat från studier som
testat rörlighet hos elit judo utövare (fig 24).38
Test
Sit & Reach (cm)
Head rotation (degrees)
Shoulder hyper extension (degrees)
Shoulder internal rotation (degrees)
Shoulder external rotation (degrees)
Hip flexion (degrees)

Highest
58,4
187
83
65
115
149

Mean
43,2
157
46
52
96
124

Lowest
28,9
133
18
40
70
104

Fig. 25 – Rörlighetstabell – Kanadensiska judolandslaget

11.5 Muskelfiberkomposition
I en studie (Callister mfl) togs muskelbiopsier från 12 män och 4 kvinnor. Samtliga elitaktiva
på nationell och internationell nivå. Biopsierna togs från Vastus Lateralis och frystes sedan
ner för att senare analyseras. Nedan visas resultatet i diagramform (fig 25):39

Muscle fiber Types - Elite Judo Athletes
%
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0,4

2,1
10,5*

26,8*

38,5
37,1

Type IIc
Type IIb*
Type IIa

48,9*

35,7*

Males - nr sampled: 982

Type I*
* Significant
difference

Females - nr sampled: 1706

Fig. 26 – Muskelbiopsi prover – Dam och herr judo utövare.
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Resultatet visade att kvinnorna i princip hade lika stor procent typ 1 fibrer som typ 2 fibrer
(49/51), medan männen hade klart större andel typ 2 fibrer (64/36). Man såg en signifikant
skillnad mellan männen och kvinnorna i antal typ 1 (kvinnor fler) och antal typ 2b (män fler).

12 Diskussion och utveckling
12.1 Inledande diskussion
Efter att ha tagit del av studierna och sammanställt resultaten av dessa står det ganska klart att
Judo på internationell elitnivå ställer höga fysiska krav på utövaren. Inte minst på grund av
den helhetsbild som trätt fram. Jag har svårt att föreställa mig någon idrott som motsvarar den
komplexitet som finns i judo, brottning och andra närbesläktade kampsporter. Närmar man sig
den absoluta världstoppen måste dessa atleter ses som nästintill fysiskt fulländade och
marginalerna på denna nivå är ytterst små. Något som är glädjande ur Svensk synpunkt är att
den fysiologiska skillnaden mellan brottare och judoutövare på världselitnivå visade sig vara
väldigt liten, ja nästintill obefintlig. Detta faktum slår hål på många myter om fysiska
kapaciteter och öppnar dörrar för en framtid av samarbete mellan de Olympiska
kampsporterna. Det bör också nämnas att de flesta studier som behandlats i detta arbete inte är
tidsmässigt uppdaterade. Flera av dem är från slutet av 80, början av 90-talet, vilket bidrar till
en minskad relevans för en kravbild i dagsläget. Det bör dock tilläggas att det sammanlagda
materialet innefattar värden från samma tidsperiod, olika nationer, damer och herrar, samt
från två olika men närbesläktade idrotter. Detta kan bidra till att genom ytterligare
undersökningar få en bild av utvecklingen inom idrotten. Vi har all anledning att tro att
motsvarande studier idag skulle visa ännu högre fysiologiska värden. På grund av
regeländringar och teknisk utveckling har vi också anledning att tro att de fysiologiska
karaktärsdragen förändrats något sedan dessa studier genomfördes. Nedan följer en
kategoriserad diskussion kring varje delkapacitet som berörs i resultatdelen.
12.2 Aerob kapacitet
Kring denna delkapacitet har det funnits en hel del forskning. Trots att studierna har några år
på nacken och skutsatserna skiljer sig åt, tycker jag mig klart kunna se vissa tendenser. Judo
och brottning är i behov av en ”hyfsad” syreupptagningsförmåga, om än ej av
långdistanskaraktär. De främsta argumenten för en god syreupptagningsförmåga är att orka
träna tillräckligt mycket över tid, samt att en judoutövare under en tävlingsdag kan behöva gå
många matcher. Ur återhämtningssynpunkt kan denna delkapacitet alltså vara en viktig faktor.
Det finns dock förklaringar till att en ovanligt hög syreupptagningsförmåga inte ofta
förkommer bland utövare på elitnivå:
•

•

Durationen. En seniormatchtid har en duration på 5 min aktiv tid plus eventuell
förlängning (5 min). Intervalltiden för maximal ansträngning är oregelbunden,
liksom den naturliga vilotiden i matchen.
Intensiteten. Judo på elitnivå karaktäriseras av högintensiva och/eller maximala
ansträngningar i form av grepp, attack, och försvarssituationer både i den stående
brottningen och i mattan. Vid denna typ av arbete är det främst de alaktacida och
laktacida anaeroba systemen som är aktiva.
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•

Rörelseekonomi. En lägre syreupptagningsförmåga hos erkänt tekniskt skickliga
nationer, kan förklaras av en god rörelseekonomi. Av erfarenhet vet vi idag att
förmågan att ”hushålla” med energin och förmågan att utföra en rörelse maximalt
när det verkligen behövs eller ges tillfälle är egenskaper som skiljer dem bästa
från dem underskiktet. En annan aspekt är att syreupptagningen av praktiska skäl
inte uppmätts i grenspecifikt arbete. Det finns anledning att tro att en studie av
sådan karaktär skulle kunna visa upp andra värden.

Jag tror definitivt att dagens världselit har en lägre syreupptagningsförmåga än sin
motsvarighet på 80-90-talet. Detta för att träningsmetoderna idag är mer specificerade efter
tävlingsmomentets duration och intensitet samt för att judon idag tenderar att vara mer
situationsfast (tätare/mindre rörlig). Toppen har dessutom breddats (konkurrensen hårdnat),
vilket ytterligare krympt marginalerna. Min tes är därför att styrkekraven och kraven på dem
anaeroba effekterna ökat, på bekostnad av den aeroba kapaciteten.
12.3 Anaerob kapacitet
Flertalet studier visar upp höga värden inom denna delkapacitet, både hos brottare och
judoutövare. Det finns dessutom nyare studier inom brottning, där maxlaktatvärdena inte
avsevärt skiljer sig från de som uppmätts i äldre studier. Maxlaktat och återhämtningstid är
dock bara en indikator på det arbete som utfört på mattan. Vi vet alltså att judoutövare och
brottare på världselitnivå kommer upp i väldigt höga laktatnivåer under en match men det är
också intressant att se på hur mycket arbete (vilken typ/hur stort) som föranleder denna
laktatproduktion i praktiken. För att på bästa sätt kunna titta på t.ex effektutvekling i
grenspecifika rörelser, måste grenspecifika test utvecklas. Brottningen har kommit en bit på
väg med ”Power box” och ”Power lift” och här har judon mycket att lära. Jag tror att mer
grenspecifik forskning kring de anaeroba processerna kan gynna utvecklingen av
träningsprocessen. Då denna delkapacitet är så pass viktig anser jag att mycket energi bör
läggas på detta område.
12.4 Styrka
Det har sedan länge varit känt att dessa typer av idrotter är i stort behov av en hög maximal
relativ styrka då de flesta situationer inte minst idag är tungt belastade och sker i väldigt hög
hastighet. Kastsekvenserna är komplexa rörelser som kräver explosiv styrka i stora
flerledsmuskler. Försvars och markbrottningssituationerna kräver maximal styrka av statisk
karaktär och stabilitet i bål och höft är viktigt för bra prestation i de grenspecifika rörelserna.
Ingångarna (vägen in i) kastteknikerna kräver god latent reaktionsförmåga men också hög
hastighet genom hela rörelsen. Styrkebilden är komplex men med dagens kunskap inom
området finns det goda möjligheter att utveckla tester och träningsmetoder för att optimera
förberedelsen av dem aktiva. De studier som gjorts hittills är av olika karaktär och det är svårt
att bedöma relevansen, av flera anledningar.
•

Viktklassindelningen. Olika viktklasser ställer olika styrkekrav på den aktiva. Detta
bekräftas av resultaten från flera studier.
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•

Kroppsbyggnad och rörelsemönster (teknikval). Kroppsbyggnaden och ”stilen”
(rörelsemönstret) varierar även inom viktklasserna. Vid tiden för de flesta studier som
presenteras i detta arbete var denna variation större (tes). Jag upplever att dagens
viktklasser består av mer utpräglade ”modeller” av atleter. De olika stilarna,
rörelsemönstren och teknikregistren varierar idag mindre än på 80-90-talet. Idag är
dessa karaktärsdrag starkt kopplade till viktklasserna och flera nationer har idag olika
landslagstränare, fystränare, taktiktränare för olika viktklasser. Jag tror att detta redan
förekommande arbetssätt är framtiden och att man inte bara (som många av dessa
nationer) kommer att begränsa kunskapen till tävlingserfarenhet inom viktklassen (Ex
tränaren själv fd aktiv lättviktare) utan också forska mer kategoriserat.

12.5 Koordination och Rörlighet
Inom koordination har jag haft tillgång till lite eller inget relevant forskningsmaterial. Jag
valde därför att beröra grenspecifika rörelser. Detta för att återge en bild av hur koordinativt
krävande idrotten är. Jag skulle också vilja koppla denna delkapacitet till styrkemomentet då
attack och försvars rörelserna ofta är tungt belastade. Timing, hastighet,
tyngdpunktsförflyttning och effektutveckling är viktiga faktorer som alla måste stämma för
prestation på elitnivå. Precis som i tyngdlyftning går maximal explosiv styrka hand i hand me
koordination.
Rölighet har testats och resultaten har beskrivits som goda. Det är relativt enkelt att
genomföra denna typ av tester och ange resultatet i gradantal eller cm. Det är min uppfattning
att rörelseomfånget i framför allt höfter, axlar och nacke är viktigt för att teknikerna skall
uppnå full effekt. En annan aspekt är skaderisken. En god rörlighet minskar risken för muskel,
ligament och senskador då många situationer på elitnivå kräver att utövaren jobbar kring
ledernas ytterlägen. Detta bekräftas av studierna.
12.6 Avslutande diskussion
Genom de studier jag haft tillgång till i detta arbete har jag kunnat skapa mig en klar bild av
framför allt arbetssättet på internationell elitnivå. Bara sökandet efter kunskap kring olika
fysiska delkapaciteter ger en indikation på att erfarna tränare/ledare ute i världen vet vad dem
letar efter. Att få delar av sina teser bekräftade vetenskapligt är oerhört viktigt för framtida
utveckling av träningsprocessen och linjen mellan forskning och tränarskap krymper allt mer.
Jag tror att en realistisk krav och kapacitetsprofil är avgörande i jakten på idrottslig framgång.
Ytterligare något som bör framhållas är att själva sökandet i sig genererar enorm kunskap på
vägen och kanske är den kunskapen den allra viktigaste.
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Bilaga 1
Käll ock litteratursökning
Ämnesord

Synonymer

Physiological characteristics AND judo

Physiological demands AND judo

Physical profile AND judo

Physiological profile AND judo

… AND wrestling

… AND wrestling

Anledningen till att jag valt dessa sökord är helt enkelt deras innebörd. Jag var tidigt inne på
begreppet ”karaktärisera” och sökte därför efter artiklar/studier med liknande syfte.

Databas

Söksträng

Antal

Antal relevanta

Sport Discus

Physiological characteristics AND judo AND
elite OR Wrestling

16

4

Tränarsidorna – Brottning – Krav och
kapacitetsanalyser

2

2

GIHs hemsida

KOMMENTARER:
Jag hittade klart relevanta artiklar i Sport Discus. Några av artiklarna var lite gamla men klart
relevanta ändå. På GIHs hemsida (tränarsidorna) fanns två tidigare Krav och kapacitetsanalyser för
Brottning, vilka var till stor nytta.
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