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Kravanalys för brottare på internationell elit nivå! 
 
 
Inledning och syfte 
 
Syftet med kravanalysen är att få en klarare uppfattning om de fysiska kraven som ställs på 
brottare. Genom att göra generella och specifika fysiska-tester kan man få en bättre bild över 
de fysiska kraven som ställs på brottare på den internationella eliten. 
 
Med hjälp av denna information kan man skapa en kravprofil för brottningen, som kan vara 
till stor nytta till individer, för att kunna jämföra sina värden och se var dom ligger jämfört 
med kravprofilen. Se vilka fysiska del egenskaper behöver jag förbättra?  
Det man måste tänka på är att brottning är en viktklass indelad idrott, och olika fysiska 
egenskaper är viktiga i de olika viktklasserna. För vem är den ”maximala styrkan” viktigare, 
för en 54kg brottare eller en 120kg brottare. (Eller den aeroba kapaciteten). Drömmen skulle 
vara en kravprofil på varje enskild viktklass. 
 
Genom att göra en kravanalys på idrotten och se vilka krav den ställer på utövaren, kan man 
sedan skapa en kravprofil där olika generella och specifika tester görs för att kartlägga de 
fysiska förmågorna. Detta kan i sin tur vara till stor nytta då individen ska planer och lägga 
upp träningen för bästa möjliga prestationsutveckling. 
 
Det som är synd är att forskningen inom brottning har inte skett med någon större omfattning. 
Det finns inte några längre mer omfattande studier inom brottningen där man studerat 
brottares fysiska förmågor från olika länder, analyserat och på det sättet fått en bild på 
genomsnittet ut ifrån det, det arbeten som gjorts är mer isolerade arbeten i mindre omfattning, 
där man gjort tester på just ett lag/grupp eller individ vid tävlingar. 
Det flesta studierna handlar om den anaeroba kapaciteten. Något som man måste tänka på är 
att studierna är ett antal år gammal och är inte relevanta för dagens brottning. Då 
regeländringar har införts, som gör att brottningen ser annorlunda ut! 
Mycket av forskningen inom brottning gjordes i forna Sovjet, denna information är inte lätt 
tillgängligt för andra länder.  
 
 
Ändrade regler inom brottningen 
Dagens brottning har och håller på att genomgå stora förändringar. Tävlingsformen har 
ändrats på det sätt att match perioden har blivit kortare, tiden för den stående brottningen har 
förkortats mycket. Brottningen idag består av tre stycken perioder med 1min stående brottning 
som efterföljs med 30sek parterr överläge för varje brottare, där man singlar slant om vem 
som får ta det första överlägget, och koppla det omvända livtaget. Därefter följer 30 sek vila i 
mellan perioderna. Vinner den ena brottaren det två första perioderna så fortsätter man inte en 
tredje. Den ändrade tävlingsformen ställer förändrade fysiska krav.  
Alltså en ändra ”krav profil”. Det kanske inte handlar om stora förändringar, men på det 
yttersta eliten är det små marginaler det handlar om. Det ändrade kraven ändrar också 
träningsupplägget för brottarna. Vilka fysiska krav ställer då brottning? 
Det ska vi titta närmare på senare i detta arbete. 
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Dagens brottning ställer förändrade krav på brottaren, och innebär att man behöver förändra 
sättet man tränar på.  
 
Ett annat problem för brottningen har varit att utforma specifika test just för brottningen som 
är pålitliga och standardiserade. Brottningen är dynamisk och komplex idrott med många 
olika fysiska krav. Så det kan vara ett problem att gör test som liknar den egna idrotten. För 
man eftersträvar att testets utförande ska vara så likt så möjligt de naturliga momenten! För 
hur mäter man VO2 Max under en brottningsmatch? Det är i dagens läge inte möjligt. Och 
man kan därför inte få en exakt uppfattning om det aeroba och anaeroba processernas gång 
under en riktig match. Visserligen så räcker det generella testerna gott och väl för att mäta 
maximala syreupptaget, men man vill ju ha testresultat som är tillförlitliga och så 
grenspecifika så möjligt, så att man får värden som är relevanta. 
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kapacitet

Maximal styrka Explosiv styrka
(power)

Rörlighet Mental
kapacitet

Delkapciteter

 
 
 
 
Fig. 1. Figuren visar de fysiskadel kapaciteterna generellt som är viktiga inom brottning. 
Hur stort behov individen har av en vis del kapacitet beror en del på vilken viktklass och nivå 
brottaren är på och hur den individuella kapacitetsprofilen ser ut. Delkapaciteterna är inte 
procentuellt uppdelade efter de krav som brottningen ställer. 
 
Brottning är väldigt fysisk krävande idrott, med dynamiska och komplexa rörelser. Om man 
tittar på brottningsträningen över lag så är det en komplett och allsidig träning. Brottningen är 
i stor grad en anaerob idrott där man i många kortare perioder jobbar intensivt och utvecklar 
mycket kraft. Men man behöver även vara ”Aerobt” vältränad detta för att bland annat orka 
med och återhämta sig från den stora mängden träning som brottare genomför. En god (aeroba 
kapacitet) ger bättre möjligheter för nedbrytningen av laktat i musklerna och kan på det sättet 
öka återhämtning.  
 
Även om själva matchens tid har förkortats till 3x2 min så kan det i realtid handla om 10 min 
på mattan då det uppstår komplikationer domarstopp och osv. Med dom nya regeländringarna 
ställer krav på en god aerob kapacitet. I dagens läge ska alla matcher i en viktklass ske under 
en och samma dag. Detta innebär att man kan gå 7-8 matcher på en dag. Förr gick man kanske 
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3st matcher en dag och två andra tävlingsdagen. Dagens brottning kräver en bättre 
återhämtningsförmåga mellan matcherna. 
I detta läge kan det hända att man har 15-30 min mellan matcherna. Har man då en bra aerob 
kapacitet ökar det chanserna för en bättre återhämtning mellan matcherna, och man kan då 
prestera bättre. 
(Anaerob kapacitet) har alltid varit viktig i brottning, både den alaktacida och laktacida 
kapaciteten. Det är genom de anaeroba energiprocesser som man kan utveckla mycket stora 
krafter snabbt under en kort period, detta behöver man vid t.ex. ett ”kast försök” eller 
  ”In dyk” det sker explosivt, kastet kommer som en impuls. 
 Din och motståndarens försök att skapa kast-situationer och ständiga nästan statiska på- 
tryckningar gör att det krävs en hög grad laktat-tolerans i musklerna både ben och överkropp. 
       
Brottning är en idrott som kräver en hel del (styrka) av olika karaktär, både dynamisk och 
isometrisk. 
Brottningen kräver en god maximalstyrka i förhållande till kroppsvikten, men den explosiva 
styrkan (power), kraftutveckling per tidsenhet, är det som är av högst betydelse. Speciellt vid 
kast/grepp försök. Kraftutvecklingen sker i höga rörelsehastigheter. 
Om man tänker sig att man utför ett lyft från ett parterr överläge, så gäller det att lyfta upp 
motståndaren så snabbt som möjligt så att motståndaren inte hinner stå emot kast försöket. Då 
gäller det att man har hög ”powerkapacitet”. 
 
(Rörlighet) mellan det två olympiska stilarna tror jag att fristilsbrottare har en höger rörlighet 
jämfört med grekisk-romersk brottare i och med att fristilen kräver mer rörlighet. 
Rörlighet kan variera mellan brottare i varje viktklass men även i mellan viktklasserna. Men 
det finns inte några större fördjupade studier på det. Det är viktigt att vara rörlig i brottning ur 
det perspektivet att t.ex. kunna genomföra parader i luft då motståndaren gör ett kast försök, 
att kontra och ta över situationen vi ett ”krysstag” eller ”omvänt livtag”. Det kräver också en 
hel del rörlighet i situationer då man lyfter från parterr beroende på lyfttekniken. Rörligheten 
är även viktig för att förebygga skador. 
 
Brottningen är (Mentalt) väldigt krävande idrott på det sättet att träningen är fysisk och 
psykisk intensiv och påfrestande. Det gör ”ont” att brottas. Bantningen som brottare på elit 
nivå genomgår inför tävlingar är en match i sig. Det är otrolig mental påfrestande och detta 
säger jag med egen erfarenhet då det hänt att jag bantat 8kg på 7-9dagar. Tanke sättet kan 
påverkas extremt och inställningen till matchen kan förändras från positiv till negativ.  
Det händer att individer bryts mentalt ner av bantningen och på det sättet underpresterar. 
Tävlingar är väldigt mentalt på frestande på det sättet att turneringar pågår under en eller flera 
dagar. Det finns ingen exakt tidpunkt utsatt när du går din match, utan det beror hur tävlingen 
har rullat på under dagen. En match kan avslutas på 1 min eller hålla på 10 min. Alltså är det 
svårt att veta exakt när man ska upp på mattan det beror mycket på hur snabbt matcher innan 
av slutats. Det kan vara påfrestande att behöva ladda mental under sådana här förhållande. 
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Fig. 2.  I detta diagram ser vi det olika del kapaciteternas betydelse. Då skalan är satt 0-12 då 
12 motsvarar topp prestation inom den delkapaciteten.  
 
 
Metod 
För att göra denna kravanalys så har jag sökt i databaserna PubMed och SportDiscus. 
Sökorden jag använde mig av var ”wrestling AND physiological profile” och ”wrestling AND 
physiological requirerments”. 
Jag har även träffat och diskuterat kraven på brottning med Sandor Csergö som är tränare på 
elitnivå inom brottning och som även gjort en del forskning kring brottning och de fysiska 
kraven som idrotten ställer. Jag har även diskuterat med tre aktiva brottare på internationell 
elit nivå om deras syn på de fysiska kraven som dagens brottning ställer. 
 
 
Resultat 
 
Aerob kapacitet  
Brottning ställer höga aeroba krav både på ben och överkroppsarbete och det är därför viktigt 
att utföra specifika VO2Max test (maximalsyreupptagningsförmåga) för under och överkropp 
för att få en klarare bild över syreupptagningsförmågan.  Flertalet vetenskapliga studier visar 
att brottare uppnår (maximalsyreupptagningsförmåga) VO2 Max runt 52-63 ml/kg/min under 
löpning på rullband.1 
Men värde runt 70ml/kg/min har upp mäts på enstaka individer innan OS I Seoul 1988.2 Då 
såg brottningen annorlunda ut, det var längre perioder man brottades under och det kan därför 
ha ställt högre aeroba krav på brottarna. 
Seals & Mullin (1982) VO2 Max studie visa att brottarna i genomsnitt nådde 40,6 ml/kg/min 
(3,1 l/min) vid över kroppsarbete med arm-ergometer och 62,4 ml/kg/min (4,7 l/min) vid 
löpning på rullband.3 

                                                 
1 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 4 
2 J Yoon . Physological Profiles of Elite Senior Wrestlers. Sports Med 2002: 32 (4) s. 225-233 
3 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 5 
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Det är idealt att kunna uppnå 90 % av VO2 Max vid överkropps arbete vid mästerskaps 
tillfällen.4 
 
Sharratt (1984) rekommenderar ett aerobt minimum på 50ml/kg/min för alla brottare oavsett 
viktkategori. Men VO2 Max värden kring 55-60 ml/kg/min kan vara till fördel vid topp 
placeringar internationellt (Malomsoki).5 
Dessa studier är gjorda då brottningen såg annorlunda ut. Och det var en annan duration och 
intensitet i matchen. I dagens läge är den stående brottningen nästan helt borttagen. Det har 
den senaste tiden skett en del regeländringar, och detta har fått konsekvensen att man inte 
hunnit göra några studier på det krav som ställs på brottarna enligt dom nya reglerna.  
Det återstår med tiden och se hur brottningen kommer att utvecklas. Min slutsats är att även 
om dagens matchtider är kortare, så tror jag att intensiteten i matchen har ökat, då man måste 
ta poäng på en kortare period. Samtidigt så går man i dagens läge fler matcher per dag med 
kortare viloperiod i mellan. Detta gör att man även om matchtiden är kortare så behöver man 
en god aerob förmåga för att kunna orka med en hel turnering. 
 
Tabell. 1.  I denna tabell ser vi några rikt värden för den aeroba kapaciteten för brottare 
överlag, dessa värden är en form av ribba. Som individen ska försöka uppnå.   
 
VO2 max helkropp                                    > 60 ml /kg/min     (5.5 l/min) 
VO2 max delkropp                                    90% av helkropp 
Beep-test                                                    > nivå 14 
 
 
Anaerob kapacitet  
Brottningen ställer höga krav på den anaeroba effekten, både den anaeroba alaktacida och 
anaeroba laktacida energiomsättningen. Den alaktacida effekten utvecklar den maximala 
kraftutvecklingen och är mest betydelse full vid snabba explosiva rörelser t.ex. vid kast och 
greppförsöken medan den laktacida processen handlar mer om muskeluthållighet och behövs 
främst vid längre perioder anaerobt arbete t.ex. vid trä-armar.6  
I en studie gjord av Sandor Csergö och Johnny Nilsson under VM i Gävle 1998 deltog 42 
brottare från nio nationer där syfte var att kartlägga en arbetskravprofil. Man registrerade 
halten blodlaktat fem minuter efter matchen och då var genomsnitt värdet 14.8 +/- 2.8 
mmol/liter variation (6.9-20.6). För att få en bild över återhämtningen mätes även blodlaktat 
nivån 30 min efter match. Resultatet var att 30 min efter match sjönk laktat nivån i genomsnitt 
till 5.4 +/- 1.9 mmol/liter (variation: 2.6-9.8), det motsvarar en laktat eliminering på 62.2 +/- 
9.6 % (variation: 42.7-81.1 %).7 Det visar att brottare har en god förmåga att omsätta 
blodlaktatet efter en intensiv match då stora mängder laktat bildas. Visar den goda anaeroba 
kapacitet hos brottare.  
 
Det har gjorts flera studier på anaerob effektutveckling med hjälp av ett 30 sek Wingate-test. 
Detta test gjordes både för över och under kropp. För överkropp gjordes ett modifierat 
Wingate-test där man står upp och arbetar med armar och bål och det kallas Sanny arm-
ergometer (Csergö 1997). Medelvärdet för effektutvecklingen på 6.8 W/kg kroppsvikt för 
armar 

                                                 
4 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 6 
5 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 6 
6 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 6 
7 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 8 
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Och 9.4 W/kg kroppsvikt för ben.8 Där finns även två andra sätt att testa den anaeroba  
Kapaciteten och det är två redskap framtagna som specifika för brottningen. Den så kallade 
Powerboxen som är en stor låda som ställs in vid en vis belastning, som man sedan ska 
försöka trycka fram. Denna testar ben arbete t.ex. maximal effektutveckling kan testas genom 
en så kallad ”Powerbox 40 m sprint-test” ett exempel på topp värde här är 942 W (10 W/kg) 
som gjordes under en uppbyggnads period inför OS i Sydney.9 
Jämfört med andra idrottare är brottares anaeroba kapacitet mer lik det idrotter med krav på 
anaerob kapacitet än det med krav på aerob kapacitet. En höger anaerob kapacitet kan skilja 
den bättre brottaren från den sämre10. 
 
Efter införandet av de nya reglerna i brottningen så finns inte studier gjorda under det nya 
tävlings förhållanden för att få ett mer relevant värde, men det jag ur egen erfarenhet och 
vägledning av Sandor Csergö kommit fram till är att den anaeroba kapaciteten är lika viktig 
om inte viktigare. Vi har i dag en brottning med kortare duration som kräver höger intensitet 
för att skapa fler chanser för grepp/kast situationer, detta kräver en hög om inte en högre 
anaerob kapacitet än för. Det omvända livtags situation kräver maximal anaerob effekt på 
kortaste möjliga tid. Jag tror att man bör öka den anaeroba träningen till en vis grad, speciellt 
den alaktacida processen, då det flesta matcher idag avgörs i det omvända livtaget.  
 
 
 
Tabell. 2. Tabellen visar några anaeroba tester som används inom brottning och vilken ribba 
som ställs i varje enskilt test. 
 
 
Wingate- ben (max)                                              > 15 W/ kg 
Wingate-överkropp (max)                                   >10 W/ kg 
Trötthets index                                                      < 40 % 
Vertikalhopp- CMJa                                            > 50 cm 
 
 Test Specifikt för brottning                       Powerbox 40-m sprint test   12 W / kg 
 

  
   
 
Styrka 
Den relativa maximala styrkan (styrkan i förhållande till kroppsvikt) av explosiv karaktär, 
d v s hög effektutveckling per tidsenhet ( Power) tillsammans med muskulär uthållighet av 
statisk och dynamisk karaktär är viktiga delkapaciteter för framgångsrika brottare. 
Den relativa styrkan är viktig efter som det i brottning är viktklass indelat. Brottare bör ha en 
välutvecklad generell styrka med högst prioritet på de stora muskelgrupperna i ben, bål och 
rygg för hög effekt utveckling. Framgångsrika brottare har en välutvecklad styrka i dessa 
muskelgrupper.11 I brottning förekommer olika former av muskelkontraktioner både 
isometriska och dynamiska kontraktioner, man ska försöka att undvika isometriska 

                                                 
8 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 9 
9 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s.  10 
10 J Yoon . Physological Profiles of Elite Senior Wrestlers . Sports Med 2002: 32 (4) s. 225-233 
11 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s 11 
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kontraktioner under en längre tids period, det leder till ökat laktatbildning med 
prestationssänkning som följd.12 
Absolut maximal styrka är större hos tungviktare än hos lättviktare. Medan om man ser på 
den relativa styrkan så är det tvärtom. Vid jämförelse av framgångsrika och mindre framgångs 
rika brottare så visades det största skillnaden att vara överkroppsstyrkan.13 
 
En god gripstyrka i form av maximal viljemässig kontraktion och isometrisk uthållighet i 
händer och underarmar är av stor betydelse för brottare. Vid studie gjord under VM 1998 fick 
brottarna skatta ansträngningen och tröttheten i olika muskelgrupper. Det visade sig att 53.3% 
uppskattade högst trötthet i underarmarna följt av deltamuskeln 17.4%, biceps 12.0% och 
quadriceps 8.7%.14  
Många brottare från det gammal öststats länderna  har en brottar-stil där det jobbar från utsida 
arm och handleder på motståndaren. Det är ett effektivt sätt att blockera och trötta ut 
motståndaren. Motståndaren tvingas ”jobba” mer för att kom ut ur situationen detta för att inte 
se passiv ut i matchen, och på det sättet måste anstränga sig mer. 
Brottare som använder denna stil är ofta väldigt stark händer och underarmar, ett exempel är 
armeniern som brottas för Sverige Ara Abrahamian som är otroligt stark händerna och i dessa 
lägen. 
 
 
Specifik styrketräning är viktig i brottning, det ska vara så likt brottningsrörelser som möjligt i 
förhållande till rörelsemönster, rörelseposition, rörelsehastighet, muskelkontraktions typ och 
dess kontraktionskraft (Sale & Macdougall 1983). Fel form av styrketräning kan ge en 
försämrad prestations förmåga.15 En apparatur utvecklad som ett specifikt brottningstest är 
den så kallade ”Powerliften”. Här kan man testa maximal lyftstyrka 1RM och även muskulär 
uthållighet (max repetition av en viss % av 1RM). Powerliften är till att testa sin lyftkapacitet 
från parterr. Individen får lyfta en ”docka” från parterr läge, Dockan kan ställas in i olika 
belastningar och man kan även registrera kraftutveckling. 
 
Ett annat sätt att få brottning specifik styrketräning är genom ”Pargymnastik” där man med 
hjälp av en jämntung partner kör olika brottningsrelaterade övningar. Det är väldigt tungt och 
krävande men ett bra komplement till den traditionella styrketräningen med stång. 
Pargymmatsiken kör vi på Spårvägen en gång i veckan, då använder vi oss av övningar för 
hela kroppen, men främst rygg, bål, och ben. Jag tror att i dagens läge så är det många tränare 
och aktiva inom brottning som tillämpar fel form av styrketräning, när jag säger fel så menar 
jag styrketräning som inte alltid är relevant för brottning, t.ex. styrketränings upplägg som 
kroppsbyggare använder, är ju inte det optimala  för brottare.  
 
 

                                                 
12 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s 11 
13 J Yoon . Physological Profiles of Elite Senior Wrestlers . Sports Med 2002: 32 (4) s. 225-233 
14 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s 12 
15 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s 12 
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Tabell. 3. Här är tester och den ribba som bland annat SOK använder sig av för att testa 
Landslagsbrottarnas styrkekapacitet generellt och specifikt för brottning. 
 
1RM knäböj                            2.0 x kroppsvikt         Brottningspecifika test 
1RM frivändning                     1.5 x kroppsvikt 
1RM marklyft                          2.5 x kroppsvikt      Powerlift: 1 RM 
Chins                                       > 35 reps                   
Dips                                         > 50 reps                  Handgrip: 1RM 
Raka benlyft                           > 20 reps 
Brutalbänk- rygg                   > 80 reps                  Handgrip: 60 sek statisk uthållighet 
Brutalbänk- mage                 > 35 reps 
 
 
Som vi ser så är ribban för styrkekraven höga jämfört med andra idrotter. Dessa tester kan 
vara en god bild för individens kapacitetsprofil och en vägledning inför kommande träning. 
Testen är enkla och kan utföras på vilket gym som helst viktigt, viktigt att tänka på är att 
standardisera testen. 
 
Rörlighet 
Rörlighet i axel och höftparti samt bål och ben är viktig för goda brottningsprestationer, det 
främjar utförandet av brottningstekniker.16  Med en god rörlighet ökar du din smidighet och 
akrobatiska förmåga. Detta är till fördel vid kast och grep där rörelse sker explosivt och 
rörelse ytan är begränsad, t.ex. vid kryss, smidjelyft, nack och höftsving. En god rörlighet ger 
dig en större möjlighet till kast/grep försök. 
Några brottnings specifika rörlighetstester som man kan utföra är bl.a.  
Sit and reach “höft flexion och extension” 
”Knä flexion och extension” 
”Axel flexion och extension” 
”Bål flexion och extension”.17 
 
Mentalkapacitet 
Den psykiska och mentala kapaciteten ytters betydelsefullt för brottning, flera 
idrottspsykologiska studier visar att den mentala kapaciteten kan urskilja den framgångsrika 
från den mindre framgångsrikbrottaren. 
Orlick & Partington (1988) Den mentala förberedelsen är en betydande faktor för den totala 
prestationsförmågan. Otillräcklig förberedelse leder till att individen inte når sin kapacitets 
nivå.18 Gould et al.(1981) fann bl.a. att självförtroende, maximal potential och fokusering var 
det mest betydelsefulla delarna som man kunde urskilja det framgångsrika brottarna från det 
mindre framgångsrika. De framgångsrika brottarna hade ett hög självförtroende och bättre 
fokusering än mindre framgångsrika brottarna.19  
 
Gould et al. (1992) studie av 20 amerikanska OS brottare från Seoul 1988  
visade att brottarna under sina bästa matcher hade högt självförtroende, total fokusering, 
optimal anspänning samt en klar taktik och strategi. Medan vid de sämsta matcherna, 

                                                 
16 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 13 
17 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 13 
18 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 14 
19 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 14 
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upplevde brottarna lågt självförtroende, bristande fokusering och ett olämpligt känslotillstånd 
med negativa tankar. Den taktiska och strategiska förmågan stämde inte heller.20  
  
Studien gjord av Treasure et al. (1996) föreslår att brottares med hög kapacitetsuppfattning, 
upplever tävlingssituationer mindre hotande eller skrämmande än brottare låg 
kapacitetsuppfattning. Alltså med en hög kapacitets uppfattning före tävling desto bättre 
prestation kan förväntas.21 
Det händer att många brottare förlorar matchen innan de ens stigit på mattan, Visa individer 
kan brottas som världsmästare på träningen, men sedan vid tävlingssammanhang så 
underpresterar individen, individen blir totalt blockerad. Att brottas kräver en viss mental 
tuffhet ibland handlar det att utmana sin rädsla, du kanske ska möta en motståndare som du 
det senaste fyra gångerna fått stor stryk, det gäller att kunna motivera och förbereda sig för att 
”fightas” för att vinna. 
Den mentala kapaciteten är viktig för individens förmåga att kunna ”ladda” innan och efter en 
match att lägga upp strategier att studera motståndaren och utnyttja dens svagheter.  
Jag tror att den mentala kapaciteten kan vara det som många gånger skiljer den bättre 
brottaren från den sämre, enligt mig är detta en av de viktigaste egenskaperna. 
”Brottning handlar om viljan, viljan att vinna!” 
 
 
Diskussion 
Det finns för tillfället igen kravanalys gjord under det nu gällande brottningsreglerna.  
Jag tror att kraven på brottare förändrats, men kan inte säga i vilken utsträckning.  
Det man ska tänka på är att anpassa träning efter brottningens behov då de förändrade 
reglerna tycker jag ställer höger krav på den anaeroba effekten. Man kanske ska lägga ner lite 
mer tid på anaerob träning främst på alaktacid processerna. 
Öka mängden anaeroba träningen på olika sätt framför allt brottningsspecifikt. Men även 
olika former av styrketräning, plymetrisk träning och sprint träning. 
 
Exempel på träning för ökat anaerob kapacitet 
Är explosiva sprinter 100-50-20-10m, eller springa backe i maximala intervaller. 
Frivändningar och marklyft för att utveckla ”Power” 70-90 % av 1RM 4-5 set 7-3 reps. 
Plymetriskträning. Spänst hopp med mer. 
 
Att utveckla Power och muskeluthållighet är viktigaste ur min synvinkel på det krav som 
ställs på dagens brottning. Men för att vara på internationell elitnivå så måste man överlag ha 
en god utvecklad styrka av olika karaktär, förmodligen kommer den relativa maximala 
styrkan att vara av större betydelse i det tunga 85-120kg viktklasserna. Medan 
muskeluthålligheten har mer betydelse i det läger viktklasserna 55-76kg. Där intensiteten kan 
vara högre. 
 
I detta arbete har jag inte gått in i och titta på tekniska, taktiska och strategiska förmåga och 
dess betydelse, för en brottares prestations möjligheter. Denna kravanalys har koncentrerat sig 
på det fysiska del kapaciteterna. Den aeroba kapaciteten är viktig för att orka träning, 
återhämtning och klara prestera under en lång turnering. 
Styrka är en viktig egenskap i brottning och brottningen ställer höga krav på styrka generellt.  
Men det är explosiv styrka ”Power utveckling” som nu är av högre betydelse.  

                                                 
20 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 14 
21 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 14 
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