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Träningsplanering 
 
Inledning 
 
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 hos individer inom en idrott. Detta kan i sin tur vara till stor nytta då 
individen ska planera och lägga upp träningen för bästa möjliga prestations utveckling. 
 
Dagens brottning har och håller på att genom gå stora förändringar. Tävlingsformen har 
ändrats på det sätt att matchperioden har blivit kortare. Tiden för den stående brottningen har 
förkortats mycket. Brottningen idag består av tre stycken 2min perioder med 1min stående 
brottning som efterföljs med 30sek parterr överlägg 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 perioden. Vinner den ena brottaren det två första perioderna så fortsätter man 
inte en tredje. Den ändrade tävlingsformen ställer förändrade fysiska krav. 
Med andra ord 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. 
Dagens brottning ställer förändrade krav på brottaren, och innebär att man behöver förändra 
sättet man tränar på och planeringen bakom träningen. 
 
Metod 
 
Denna träningsplanering har jag gjort med bland annat med hjälp av boken  
Idrottens träningslära. Och handledning av Sandor Csergö samt egna idéer och erfarenheter. 
 
Kravanalys 
 

Kravanalys

Aerob kapacitet Anaerob
kapacitet

Maximal styrka Explosiv styrka
(power)

Rörlighet Mental
kapacitet

Delkapciteter

 
Fig. 1. Visar fysiskadel kapaciteterna generellt som är viktiga inom brottning. 
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Hur stort behov individen har av en vis del kapacitet beror en del på vilken viktklass och nivå 
brottare är på och hur den individuella ”kapacitetsprofilen” ser ut. Delkapaciteterna som visas 
ovan är inte procentuellt uppdelade efter de krav som brottningen ställer. 
 
Kravanalys/kravprofil 
 
Aerobkapacitet 
 
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 ha en god aerob kapacitet, detta för att bland annat orka 
med att träna och återhämta sig från den stora mängden träning som brottare genomför. En 
god aerobkapacitet ger bättre möjligheter för nedbrytningen av laktat i musklerna och kan på 
det sättet ökar återhämtningsförmågan.  
 
Exempel. 1.  I denna tabell ser vi några rikt värden för den aeroba kapaciteten för brottare, 
dessa värden är en form av ribba som brottare på elitnivå ska ligga vid. Individen ska ha dessa 
värden som delmål på vägen som ska uppnås.1    
 
VO2 max helkropp   löpning                                 > 60 ml /kg/min     (5.5 l/min) 
VO2 max delkropp      armergometer                      90% av helkropp 
Beep-test                                                    > nivå 14 
 
 
Även om själva matchens tid har för kortats till 3x2 min så kan matchen i realtid pågå i 10 
min. Det kan uppstå komplikationer domar stopp och osv. Dom nya regeländringarna kräver 
att alla matcher i en viktklass går under en och samma dag så att man kan utses en segrare. 
Detta innebär att man går flera matcher under en dag upp till 7st, inkludera en hård bantning 
på det, då för står man att en bra aerobkapacitet behövs. För var matcherna uppdelade under 
två-tre dagar. 
I dagens 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. En god aerob kapacitet behövs också för att orka träna den stora mängd som 
behövs på elitnivå.  
 
Anaerob kapaciteten  
 
Har alltid varit viktig i brottningen, både den alaktacida och laktacida kapaciteten. Det är 
genom 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 av laktattolerans i musklerna både ben och över 
kropp. 
 
 
 

                                                 
1 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 6. 20 
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Brottning är en idrott som kräver en hel del Styrka av olika karaktär, både dynamisk och 
isometrisk styrka. 
Brottningen kräver en god maximallstyrka förhållande till kroppsvikten, men den explosiva 
styrkan (power) kraft utveckling 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 så möjligt så att motståndaren inte hinner stå i mot kast försöket. Då 
gäller det att man har hög ”kraftutveckling”.  
 
 
Exempel. 2. Här är tester och den ribba som bland annat SOK använder sig av för att testa 
Landslagsbrottarnas styrkekapacitet generellt och specifikt för brottning. Testerna utförs 
under kontrollerade och standardiserade former. Värdena skall var en typ av delmål för 
individen.2 
 
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 
 
 
 
Rörlighet  
 
Mellan det två olympiska stilarna tror jag att fristils brottare har en höger rörlighet jämfört 
med grekisk-romersk brottare i och med att fristilen kräver mer rörlighet. 
Rörlighet kan variera mellan brottare i varje vikt klasser 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. att genomföra parader i luft då motståndaren gör ett kast 
försök, att kontar 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 
 
 
Mentalkapacitet 
 
Brottningen är mentalt väldigt krävande idrott på det sättet att träningen är fysisk och psykisk 
intensiv och påfrestande. Bantningen som brottare på elit nivå genomgår inför tävlingar är en 
match i sig, det är otrolig mental påfrestande 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 under presterar. 

                                                 
2 S Csergö, J Nilsson. Kravanalys med utvecklings plan Grekisk- Romersk Brottning 2001 s. 20 
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Tävlingar är väldigt mental på frestande på det sättet att turneringar pågår under en eller flera 
dagar. Och det finns ingen exakt tid punkt då du går din match utan det beror mycket på hur 
matcher under dagen flyter på, 10 matcher kan avslutas på 20 min eller dröja 90 min. 
Beroende på hur snabbt matcherna avslutas. Det kan vara påfrestande att behöva ladda mental 
under sådana här förhållande.  
 
 
Mål 
Denna träningsplanering är upplagt för en brottare på elitnivå, med många års erfarenhet 
bakom sig. Det slutgiltiga målet för individen är att vara medaljör vid OS 2008 i Peking, på 
vägen finns mindre del mål. Ett av målen är att placeras bland det 5 bästa på EM och VM. I 
stycket ovan tas det olika fysiska kraven upp. Dessa är också delmål som individen ska 
försöka nå till OS 2008.  
 
 
 
Träningsplanering 
 
Det är viktigt att planera träningen för många olika skäl, men framför allt är det ett sätt att 
träna effektivt och få ut det optimala av träningen. 
Genom en träningsplanering kan man göra en återblick på träning och se resultatet. Om 
träningen inte gett resultat bör träningen ändras. Det är viktig, och om resurser finns att göra 
en individuell träningsplanering det är det optimala, för att få så bra resultat av träningen så 
möjligt. Vi har alla olika förutsättningar och behov, därför bör en individuell tränings 
planering göras. Då tar man tillhänsyn varje individs enskilda behov, och kan fokusera på den 
enskilde individens behov. 
 
 
 
Med en tränings planering kan du få struktur och lättare öka din prestationskapacitet.  
Planering ser till att successivt öka belastningen. Där med öka din kapacitet. 
Planering är viktig när det gäller att toppa formen innan ett stort mästerskap. Och är ytterst 
viktigt när det gäller elitidrott, toppningen kräver mycket tid, planering och framför allt 
kunskap. 
 
Inom brottning så finns väl en grundlig typ av träningsplanering, med en uppbyggnads period 
och en tävlingsperiod. Men tyvärr så har dagens tränare inte kunskaper om hur man lägger 
upp perioderna, vilken tränings typer som ska kombineras, och vilka som ska undvikas t.ex. 
att köra tung styrketräning och aerobträning parallellt. Visserligen går det att kombinera 
dessa, men vad blir resultatet? Träning blir inte lika effektivt och ger inte lika bra resultat! 
Du får bättre effekt av dessa två motsatser om det körs koncentrerat under separat olika 
”block”. 
Överlag har inte dagens tränare kunskaper om det olika träningsområdena och sättet det ska 
kombineras. Nu talar jag generellt sätt för det finns tränare med goda kunskaper inom 
träningslära och planering men dessa är få. 
 
I dagens läge behöver vi bli bättre på att lägga upp träningsplanering, ett problem där kan vara 
att brottare har en långsäsong och tävlar väldigt utspritt över året. Med tävlingar till kommer 
en del bantning som sänker prestationsförmågan vid träningen under en förberedelsefasen. 
Och där med kan förhindra kapacitetsökning under längre sikt. 
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Jag tycker därför att brottarna ska koncentrera sig på ett mindre antal tävlingar 3-6 tävlingar 
per år där de går ner i vikt, beroende på hur mycket som ska bantas och individens kapacitet. 
Andra mindre tävlingar tycker jag att individen kan ställa upp i en höger vikt  
 
     
  
 
 Upplägg av ”Träningsplaneringen” 
  

• Planeringen kan ske på ett eller fler års plan,  
• Bör delas upp i följande delar, Förberedelseperiod 1-2 Tävlingspreiod 1-2 och aktiv 

Viloperiod. 
 

• Planeringen bör innehålla en noggrann planering av innehållet, sammansättningen och 
duration av varje period.  

 
• Periodernas längd varierar från flera månader till några dagar.3  

 
Periodisering 
 
Förberedelseperiod 1 
 
Under Förberedelseperiod sker så kalland uppbyggnadsträning, mycket tid läggs ner på 
anaerobträning i form av tung styrketräning. Träningstiden är ca 20 timmar i veckan. 
Styrketräning upplägget är ungefär fyra pass i veckan (8tim) då mycket tung styrketräning 
utförs, man koncentrerar sig på bas övningar och utveckling av maximala styrkan. Belastning 
understiger inte 80 % av 1RM. Under denna period ingår även fyra brottnings pass detta är ett 
minimum standar under alla träningsperioder. Och ett aerobt träningspass mest för att 
”underhålla” den aeroba kapaciteten. Det första två blocken i förberedelseperioden är 
”anaeroba block” där varje block motsvarar 6 veckor. Då är det aktuellt med den formen av 
styrketräning. Nedan ges olika exempel på styrkeövningar.  
 
Styrketränings övningar:  
 

• Frivändningar    (4 set  6-reps) (2 set- 3-reps)  80%-95% 1RM 
• Marklyft            (4 set  6-reps) (2 set- 3-reps) 
• Djupa knäböj stång bak och fram  (4 set  6-reps) (2 set- 3-reps) 
• Utfall      (4 set  6-reps) (2 set- 3-reps) 
• Hamstringscurl 
• Bänkpress     (4 set  6-reps) (2 set- 3-reps) 
• Militär press   (4 set 12-8 reps) 
• Chins     4 set max reps  
• Dips      4 set max reps 
• Lundholms special (bål och axelträning)   4 set 12-8 reps 
• Brutalbänk rygg-mage    4 set max reps 
• Hantlar biceps-deltiods  4 set 12-8 reps 
• Plymetriska övningar  

                                                 
3 C Annerstedt, A Gjerset, Idrottens Träningslära. S. 183-201 
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Dessa övningar och en del andra kombineras i fyra olika styrkepass där två är fokuserade på 
ben och bål och två pass för överkroppen.  
Vid upplägget så gör man så att man skiftar mellan ben o bål pass, så att muskelgrupperna 
hinner återhämta sig. Det sista 4-3 veckorna i det andra blocket ändra karaktär när det gäller 
styrketräningen, man tränar då mer power med en lite mindre belastning på 70-80 %. 
Meningen är att öka rörelsehastigheten i styrkemomenten för att utveckla power effekten 
(explosiviteten). 
 
Brottningspassen under denna period handlar om att ”mala” olika match situationer och en del 
teknikträning. En del trä-armar intervaller (anaerob alaktacid) eller längre perioder (anaerob 
laktacid)  
Beror på hur träningen sätt ut de närmsta dagarna. 
Den aeroba träningen kan bestå av löpning simning eller brottning med lägre intensitet men 
längre duration 50 min <.   
 
 
Exempel 3: på ett styrkpass för överkropp och ben/bål! 
 
Ben och bål: Frivändningar, Spänst hopp Överkropp: Chins 
                     Marklyft Dips 
                     Knäböj stång fram Bänkpress 
                     Hamstring curl Biceps hantlar 
                     Brutal-bänk mage Deltiods hantlar 
    
Exempel 4: under en träningsvecka under förberedelse fas 1. 

 
Mån  kl 10   styrka 4-5 bas övn. Ben o bål                 Tor   kl 11 styrka 4-5 övn. ben o bål 
          kl 18  brottning teknik och match situationer           kl  18 brottning (matchsituationer)  
           
Tis    kl 10  styrka 4-5 övn. Över kropp                     Fre    kl 10 styrka 4-5 övn. överkropp 
         kl 18  brottning teknik och matchsituationer            
 
Ons   kl 16 löp 10 km/sim 1500m                             Lör   kl 11 brottnings (matcher)  3 st       
 
Förberedelsefasen 2 
 
Denna fas är av mer aerob karaktär, ett block motsvarar 4 veckor det ingår två sådan i  
förberedelsefasen 2. I denna fas ingår 4 brottnings pass, 3 aeroba pass och två anaeroba pass 
(styrketräning) under veckan. Detta block brukar komma innan tävlingsperioden.   
Den aeroba träningen är av olika karaktär och sker form av löpning, simning och brottning. 
Genom den aeroba träningen kan man öka återhämtnings förmågan och öka mängden träning 
inför nästa block.  
Detta block är inte lika långt som det ”anaeroba” men kommer in då och då under säsongen i 
mindre och större mängd. Stort aerobt block kommer efter det långa anaeroba blocket på 12 
veckor i början av säsongen. Sedan kommer det i mindre perioder under säsongen. 
 
Aerob träning kommer i olika former. Löpning kommer under denna period ”1 gång i veckan” 
i två varianter. Ett längre pass på 50 min, eller ett kortare pass med högre intensitet på 30 min. 
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Aerob träning i forma av simning sker en gång i veckan, då simmar man 1500-2000m. Man 
varierar med simning för att få en allsidig träning, och koppla in överkroppen i den aeroba 
träningen. Det är viktigt för oss brottare. 
Genom långa brottnings matcher får man en grenspecifik aerobträning, detta sker genom att 
man kan brottas (trä-armar) under längre perioder t.ex. 2 x 30 min, intensiv brottning. Denna 
formen av aerob träning är relaterad till brottningen, och är något väldigt bra enligt min 
synpunkt. För den är specifik till brottningen. 
Det är viktigt med aerob träning för att skapa en god kondition och orka träna, 
Man bör träna den aeroba förmågan kontinuerligt. Men i mindre och större mängd beroende 
på vart i säsongen man befinner sig. 
 
 
Exempel 5:  Upplägg av träningsvecka under ”aerobt block” förberedelse fas 2. 
 
Mån  kl 10 löpning 50min                                         Tors kl 10 simning 1000/1500m 
         kl 18  brottning (matcher)            kl 18 brottning (situationer) 
 
Tis    kl 10  brottning 2x30min (trä-arm)        Fre  kl 16 brottning (teknik) 
         kl 18  brottning (teknik)       
 
Ons  kl 16 styrka 4-5 övn. ben/bål                              Lör kl  11 styrka 4-5 övn. överkropp 
 
 
Tävlingsperiod 
När det börjar närma sig till mästerskapen då ska formtoppningen ske. Det är den så kallade 
tävlingsperioden där de viktigaste tävlingarna är. I regel så toppar man formen 2-3 gånger om 
året vid EM VM och OS. Det är då man ska vara som bäst. 
 
Det sker även mindre toppningar vid mindre enstaka GP- tävlingar men inte i den graden som 
vid ett OS. Hur mycket individerna tävlar är individuellt vissa brottare kan tävla i 8-10 stora 
GP- tävlingar om året, andra går bara 4-5 stycken. Att toppa formen är en stor konst och 
kräver kunskap, planering och precision.  
 
Perioden för toppning varierar allt från 1-2 månader, beroende på individen. 
I princip så innebär toppningen att man drar ner på mängden träning men ökar intensiteten. 
Tränings timmarna minskar successivt ner fram till tävlingen. Sista veckan kan man ligga på 
4-8 tränings timmar beroende på individens behov.   
 
Träningen under denna period är tävlingsinriktad i form av brottningsmatcher och situationer. 
Träningen ska vara lik den verkliga tävlingssituationen så möjligt. 
 
Exempel 6: Tränings vecka under tävlingsfasen ”toppningen”. 
 
Mån  kl 10  tre matcher                                                              Tor  kl 10 två matcher 
         kl  19 två matcher 
 
Tis    kl  10  brottnings situationer                                               Fre vila 
 
Ons      vila (jogga lätt 20 min)                                                    Lör   Tävling 
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Perioden för ”formtoppningen” är väldigt individuell, beroende på individens fysiska 
kapacitet, vissa brottare skiljer det prestations mässigt mycket från förberedelse fas till 
tävlingsperioden och formtoppningen. 
Andra individer har inte lika stora prestations skillnader mellan de olika perioderna. 
 
 
Teknik  
Teknik träning för brottning bör vara integrerad under hela året, fast i större och mindre 
omfattning. Under den tunga uppbyggnadsperioden så är det kanske inte så lämpligt att träna 
teknik i och med att man är ”tung i kroppen” på grund av den tunga styrketräningen. Så det är 
bättre att lägga tiden på något annat än fin justering av tekniker. Där emot tycker jag att man 
ska köra teknik i nästan varje tränings pass fast olika former t.ex. i uppbyggnads perioden 
tycker jag  man kan lägga tid på enklare former av teknikträning. Medan vi tävlingsperioden 
sker fin justeringen av tekniken.  
 
 
Träningsläger 
 
Det är viktigt med träningsläger av flera olika skäl. Men man ska alltid utvärdera resultatet av 
lägret, var det någon nytta. Är det bra att lägga 2 veckors ”hög höjds” träning i Spanien 1-
månad innan VM? Andra saker som man måste tänka på är kosten, att den är bra och 
näringsrik. Finns det bra sparring där lägret ska hållas? 
Träningsläger är något som jag tycker är bra och givande med rätt förutsättningar. För det ger 
individerna chans att komma bort från vardagen och på det sättet fokusera på träning.  
Det ger tillgång till ny sparring och annorlunda tränings möjligheter. 
Jag tycker att 4 träningsläger om året, som är 10 dagar till 3 veckor långa är inte helt fel att 
lägga in i träningsplaneringen under året.  
Lägrets innehåll och intensitet bör variera, beroende på vilken period individen befinner sig i.  
 
 
Diskussion  
 
Det är viktigt att ha en träningsplanering, för att kunna skapa optimala resultat.  
Inför ett OS sker en planering under fyra år, detta kräver stöd i form av ekonomisk bidrag, och 
ett kompetent ”arbetsteam” som hjälper individen att prestera optimalt. Men även det socialt 
stöd av omgivningen är väldigt viktigt. Det kräver mycket resurser för att kunna prestera och 
utvecklas till en elitidrottare. 
I dagen läge är det nästan ett krav för elitidrottare att det ska ha en träningsplanering.   
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