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Abstract 

MMA (mixed martial arts) has expanded globally as entertainment, training and 

competition in recent years. MMA is a sport where techniques such as punches, 

kicks, throws and joints are used to defeat the opponent in unarmed close combat. 

Standing techniques such as punches and kicks are of great importance in sports 

and coaches / athletes strive to develop efficient techniques. The study investigates 

how UFC athletes work with distance moves relative to each other in knockout or 

tech knockout matches, comparisons were also made between a heavier and an 

easier weight class to detect any differences in behavior. Data was collected 

through a match observation where a total of 50 matches from the MMA event 

were collected with reverse chronological order starting from fight night Johnson 

VS Reis. The results showed that there were differences between movement and 

non-occupation at KO / TKO, but also that they were not significant. The same 

conclusion was made for comparisons between the weight classes. When there was 

an individual move, it was most common for it to move forward and the most 

common movement between athletes was forwards. Handling of dynamic and 

static distances is likely to have impact on elite athletes within MMA, but the 

results show that the difference between athletes in different weight classes is not 

significant and is likely to be affected to an equal extent by individual athletes' 

skills. 
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Sammanfattning 

Kampsporten MMA (mixed martial arts) har expanderat globalt som 

underhållning, träning och tävling under de senaste åren. MMA är en sport där 

tekniker som slag, sparkar, kast och ledlås används för att besegra motståndaren i 

obeväpnad närkamp. Stående tekniker som slag och spark är av stor vikt inom 

sporten och tränare/atleter strävar efter att utveckla dessa tekniker på effektivaste 

sätt. Studien undersöker hur atleter inom UFC arbetar med distanshantering i 

förhållande till varandra vid matcher som avgjordes med knockout eller 

tekniskknockout, jämförelser gjordes också mellan en tyngre och en lättare 

viktklass för att påvisa eventuella skillnader i beteende. Data samlades in genom 

en matchobservation där totalt 50 matcher från MMA event samlades in med 

omvänd kronologisk ordning med start från galan fight night Johnson VS Reis. 

Resultatet visade att det fanns skillnader mellan rörelse och ickerörelse vid 

KO/TKO, men också att dessa inte var signifikanta. Samma slutsats gällde vid 

jämförelser mellan viktklasserna. När det skedde en enskild rörelse var det 

vanligaste att den skedde framåt och den vanligaste rörelsekombinationen mellan 

atleterna var framåt-framåt. Hantering av dynamisk och statiskdistans har med stor 

sannolikhet en betydande inverkan för elitatleter inom MMA, men resultatet visar 

att skillnaden mellan atleter i olika viktklasser inte är signifikant och påverkas 

troligen i lika stor utsträckning av individuella färdigheter hos atleterna. 

 

- Nyckelord: MMA, KO, TKO, Distanshantering 
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Definition av begrepp 

- MMA = Mixed martial arts  

- UFC = Ultimate fighting Championship  

- Oktagon = Inhägnaden där matchen äger rum. En geometrisk figur med åtta hörn.  

- Distanshantering = förmågan att bedöma motståndarens distans eller förändra sin 

egen distans i takt med denne.  

- Dynamisk distanshantering = Distansen förändras mellan atleterna.  

- Statisk distanshantering = Distansen förändras inte mellan atleterna.  

- Inverkan = Tekniken som utförs påverkar motståndaren fysiskt eller mentalt.  

- Avgörande teknik = Teknik som bedöms ha stor inverkan på matchresultat vid 

KO/TKO.  

- Teknik = Avsiktlig rörelse som ger utövaren fördel (tillexempel slag, sparkar, 

förflyttningar, kast, försvar)  

- Stående = Upprätt position där max tre kroppsdelar vidrör marken. 

- KO = Knockout  

- TKO = Teknisk knockout  

- Viktklass = Tävlingsklass baserad på vikt 

- Bantamvikt = Maxvikt 57 kg  

- Lätta atleter = 66-70 kg (fjädervikt och lättvikt)  

- Tunga atleter = 84-93 kg (mellanvikt och lätt tungvikt) 

- Tungvikt = 93– 120 kg 
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Introduktion 

MMA (mixed martial art) är en kampsport där attackerande tekniker som slag, sparkar, knän, 

kast, led och halslås används för att besegra en motståndare i obeväpnad närkamp. MMA är 

alltså en kombination av ett flertal andra sporter som boxning, thaiboxning, karate, brasiliansk 

jujutsu, brottning och judo och har funnits på ett eller annat sätt sedan antikens Grekland, då 

under namnet pancreasering där atleter till skillnad från dagens MMA slogs till döden 

(Norman 2013, 4-22). Moderna tidens MMA domineras av en organisationen UFC som 

grundades 1993 och därefter expanderat enormt under de senaste åren och arrangerar numera 

galor världen över (The ultimate fighting championship, 2017).  När UFC startade sin 

verksamhet var tävlingarna ostrukturerade med öppna regelverk och viktklasser, där alla typer 

av atleter deltog för att ta reda på vem som hade den optimala fysiken för obeväpnad närkamp 

mellan två människor. Vid denna tid var det vanligt förekommande att specialister från de 

olika stilarna ställdes mot varandra, något som i nutid är nästan helt utsuddat då de flesta 

aktiva inom UFC tränar många olika typer av stilar. Tävlingar inom dagens UFC äger rum i 

en oktagon och atleterna som tävlar för organisationen är indelade i viktklasser och 

rankingsystem för att undvika ojämna matcher.  

 

Regelverket och bedömningskriterierna har utvecklats för att öka deltagarnas säkerhet och 

minska risken för felaktiga domslut och matcherna pågår i tre gånger fem minuter eller fem 

gånger fem minuter beroende på vilken status matchen har (The ultimate fighting 

championship, 2017). UFC prioriterar den stående delen genom att varje rond börjar stående 

och vill någon av atleterna ta matchen till marken är det på eget initiativ att så sker. Utöver 

detta utdelas vinstbonus till atleter som utför den bästa KO/TKO under varje gala. James et al 

(2017, 296-301) nämner att 46,2 % av alla matcher inom UFC som granskades mellan juli 

2014 till december 2014 avslutades via KO/TKO, vilket gör den stående delen av MMA till 

ett intressant område att fokusera på. 
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I takt med utvecklingen av UFC har intresset för sporten som underhållning, träning och 

tävlingsform ökat. Svenska Budo och Kampsportsförbundet (2015) vittnar om allt fler 

deltagare och tävlingar inom området samtidigt som frekvensen på tävlingar som arrangeras 

av UFC ökat och värdet på organisationen stiger, vilket visar på en global utveckling av 

sporten.  Även om MMA har funnits som tävlingsform ett antal år finns det områden inom 

sporten som inte hängt med i den snabba utvecklingen. Forskningen inom sporten är 

begränsad i jämförelse med andra globala arenasporter, vilket gör det svårt att veta vad som är 

relevant att träna och hur olika träningsmoment ska värderas i förhållande till varandra. MMA 

inspireras och influeras av andra kampsporter, samt deras sätt att träna vilket framgår i 

träningsscheman av två internationella gym med flera atleter inom UFC: Allstars gym (2017) 

och American kickboxing academy (2017). Detta kan skapa problematik då olika stilar 

prioriterar olika aspekter av det tekniska utförandet. Kravprofiler från Svenska 

thaiboxningsförbundet och Svenska karateförbundet som är sporter centrerade kring slag och 

sparkar är ense om att teknik är en avgörande faktorer, men deras definition om vad som är en 

effektiv teknik skiljer sig åt. Lavesson ( u.å) lägger betydligt större vikt vid inverkan och kraft 

medan Svenska karateförbundet (2017) sticker ut med sin prioritering av korrekt distans och 

precision som kännetecken för en effektiv teknik. 
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Nuvarande forskning 

Tabell 1. Sökorden som användes för att hitta tidigare studier inom området, sökningen begränsades till engelskt 

abstrakt samt förhandsgranskade 

 

Datasökningen som genomfördes visade att en stor mängd av de nuvarande studierna baseras 

kring skador och fysiologiska kapaciteter inom kampsport. Eftersom de tekniskt baserade 

studierna inom MMA var otroligt få riktades sökorden till andra relaterbara sporter för att 

hitta information.  

Tekniska studier inom MMA 

En av de mer specifika studierna som gjorts inom området är skriven av James et al (2017, 

296-301) där identifiering av viktiga faktorer för ett vinnande resultat inom MMA analyserats. 

Studien utgick från matcher inom Ultimate Fighting Championship från juli 2014 till 

december 2014, som analyserades för att hitta samband hos de vinnande atleterna. Resultatet 
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visade att hög aktivitet vid brottningssekvenser, samt att teknisk säkerhet ofta var 

gemensamma nämnare för de vinnande atleterna. I studien framhävs vikten av teknisk 

säkerhet, men vad som definierar teknisk säkerhet inom MMA beskrevs inte vilket gör det 

problematiskt att tolka resultatet. Det finns en till studie som tagit en liknande riktning inom 

detta område. Studien är skriven av Adam et al (2015, 35-41) och observerar variationer i 

tekniska och taktiska företeelser inom MMA. Studien visade att matchen de observerade 

innehöll ett smalt spektra av attacker men inte heller här gavs någon specifik definition av vad 

de ansett vara en attack eller teknik. 

Lawrence et al (2014, 397-402) har skapat ett kodningsschema för att beskriva avgörande 

faktorer vid KO/TKO inom MMA och har därför samlat data från en mängd olika faktorer 

som atletens placering i buren, vilken typ av teknik som används vid KO/TKO, vilken 

inverkan tekniken hade, vart tekniken träffade motståndaren. En möjlig brist i studien är en 

otroligt komplex insamlingsmetod. Ambitionen att vilja koda många olika moment gör det 

extremt svårt att uppnå god reliabilitet och validitet. Även deras val av metod för att analysera 

data går att ifrågasätta i detta sammanhang, även om de själva menar att deras mätinstrument 

håller god standard för att koda händelser kring KO/TKO inom MMA. 

Tekniska studier från relaterbara sporter 

En fysiologiskt inriktad studie inom boxning skriven av Loturco et al. (2016, 109-116 ) visade 

att distansen har inverkan på kraften i ett slag. Slagkraft uppmättes hos 15 amatörboxare från 

de Brasilianska landslaget och resultatet visade att boxarna genererade mer kraft i slagen vid 

en självvald distans mot en tilldelad distans. Czajkowski (2009, 241-247) påvisar i en studie 

gällande fäktning att vikten av korrekt distanshantering och tajming är av vikt för sporten. I 

studien beskrivs sex viktiga färdigheter för en atlet inom fäktning där de nämner distansen till 

motståndaren och bedömning av dennes rörelser som centralt för både attack och försvar inom 

sporten. 

En studie av Slimani et al. (2017, 1132-1141) har undersökt olika aspekter som påverkar 

matchprestation inom amatörboxning, studien har sammanfattat en mängd andra 

vetenskapliga artiklar inom boxning som tar hänsyn till fysiologiska aspekter så väl som 

tekniska och taktiska aspekter. Resultatet ledde till slutsatsen att tränare inom boxning bör 
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fokusera på att anpassa träningen så att den matchar adeptens kunskapsnivå, men också att 

viktklass var en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

Sammanfattning 

Specifika tekniska studier inom MMA är begränsade till ett fåtal vid sökningar på 

förhandsgranskade studier inom detta område. Av de få artiklar som fanns publicerade 

berördes många intressanta faktorer som variationen av tekniker, teknikernas inverkan på 

motståndaren, teknikernas placering samt atleternas placering i buren. Något som dock kan 

problematiseras i samtliga av dessa studier är att de inte definierar vad de menar med en 

effektiv eller korrekt teknik och vad som kännetecknar en sådan. 

Andra relaterbara kampsporter som tidigare nämnda thaiboxning och karate har i deras 

kravprofiler försökt definiera vad de anser vara karaktäristiskt för en effektiv teknik. Båda 

sporterna nämnde en mängd faktorer som kännetecknar en effektiv teknik och en aspekt 

återkom frekvent i kravprofiler från Karateförbundet (2017) och Lavesson (u.å) samt 

datasökning i vetenskapliga artiklar var distansen eller tajmingen i tekniken. Karateförbundet 

(2017) menade att distansen mellan atleterna och rörelseriktningen är en av de stora 

faktorerna som kännetecknar en effektiv teknik vid tävling och träning inom karate, även 

Lavesson (u.å) beskrev detta som en faktor inom thaiboxning även om inte samma vikt lades 

vid detta som inom karateförbundet (2017). 

Vetenskapliga studier inom andra sporter har också visat detta samband, likt den ovan 

nämnda studien inom boxning av Loturco et al. (2016, 109-116 ), samt fäktning av 

Czajkowski (2009, 241-247). Detta gör distanser inom MMA till ett intressant område att 

studera för att komma lite närmare svaret på frågan vad som är en effektiv teknik inom MMA, 

vilket är vad den här studien ämnar göra. Vidare kommer olika viktklasser inkluderas för att 

se om eventuella skillnader i utförande är möjligt att belägga, vilket Slimani et al. (2017, 

1132-1141) visat inom amatörboxning. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att via matchobservationer ta reda på hur atleter inom sporten 

MMA rör sig i förhållande till varandra (sagittalplan och frontalplan) vid KO/TKO. 

Frågeställningar 

• Är en dynamisk distanshantering mer förekommande än statiskt distanshantering inom 

MMA? 

• Finns det mer specifika rörelsemönster gällande distanshantering som förekommer 

oftare än andra? 

• Skiljer sig lättare och tyngre atleter vad gäller distanshantering? 

Teoretisk modell 

Studien utgår från förklarande forskning vilket ibland även kallas för hypotesprövande, då det 

förekommer att hypoteser ställs upp och testas (Hassmén och Hassmén 2008, 32-33). 

Ansatsen är kvantitativ modell, med observation som val av datainsamlingsmetod. 
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Metod 

Undersökningsunderlag 

Val av datainsamlingsmetod blev kvantitativ observation och genomfördes med en hög grad 

av struktur och ett noga sammanställt observationsschema, se bilaga 1. Enligt Hassmén och 

Hassmén (2008, 267) är det vanligt förekommande vid just kvantitativ observation, särskilt 

om frågeställningen är mycket specifik eller till och med teoritestande. Konkreta exempel i 

studien är en tydlig observationsordning, alltså vilket moment i bedömning som väger tyngst 

och i vilken ordning momenten ska bedömas. Vidare ger en observation större möjlighet att 

förstå sammanhang och en chans till att upptäcka viktiga relationer som inte tidigare noterats, 

vilket kombinerat med det faktum att matcherna måste gå att observera för att besvara 

syfte/frågeställning gör att inga andra lämpliga metoder går att finna. Exempelvis förefaller 

intervju vara opraktiskt i hänseende till att samla in en större mängd data, vilket blir onödigt 

tidskrävande . Fördelen med intervju är möjligheten att fånga atletens subjektiva bedömning, 

men det är också nackdelen då det omöjliggör att kunna kontrollera riktigheten i uppgifterna 

och således kan ingen säkerhet gällnade upprepbarhet garanteras. Inte heller experiment kan 

anses lämpligt då Hassmén och Hassmén (2008, 209-210) beskriver att ett äkta experiment 

utmärks av att det sker en manipulation av den/de oberoende variablerna, vilket står i konflikt 

med studiens frågeställning att studera förekomsten av ett beteende i naturligmiljö. 

Tabell 2. Antal deltagare inom olika viktklasser UFC 

Flugvikt Bantamvikt Fjädervikt Lättvikt Weltervikt Mellanvikt 
Lätt 

tungvikt 
Tungvikt 

26 50 54 97 92 54 42 43 

Matcherna som observerades valdes ut ifrån organisationen UFC, vilket tillsammans med 

Bellator är den största organisationen inom MMA. Målet var att observera de bästa atleterna i 

världen, där av valet att välja matcher från UFC för att inte riskera en övertäckning med 

atleter som inte uppfyller kravet för studien. Matcher samlades in med start från galan UFC 

fight night Johnson VS Reis, se bilaga 5. Därefter samlades matcherna in i omvänd 
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kronologisk ordning till en kvot på 25 tyngre och 25 lättare matcher som avslutats med 

antingen knockout (KO) eller teknisk knockout (TKO) var uppfylld. Mängden matcher som 

observerades speglar studiens tidsaspekt, men bedömdes likväl vara tillräckligt stor för att 

kunna besvara syftet. Hassmén och Hassmén (2008, 99-100) beskriver att urvalet bör vara så 

stort som möjligt, men att i praktiken så är resurser i form av tid eller forskningsmedel oftast 

en begränsande faktor. Vidare är det nödvändigtvis inte så att det råder ett linjärt samband 

mellan stickprovets storlek och precisionen i att kunna ge en korrekt bild av populationen som 

helhet. 

Valet av deltagare gjordes som ett bekvämlighetsurval utifrån följande viktklasser: fjädervikt, 

lättvikt, mellanvikt och lätt tungvikt. För att se det totala antalet viktklasser inom MMA, se 

tabell 2. Tillgänglighet av matcher blev större men olika viktklasser var också en förutsättning 

för att kunna besvara frågeställningen, det vill säga undersöka om det förekom eventuella 

skillnader i beteende mellan atleter från olika viktklasser. I studien definieras tyngre matcher 

som mellanvikt och lätt tungvikt och lättare matcher definieras som fjädervikt och lättvikt. 

Matcher med KO/TKO som huvudsakligen avslutas på marken används inte i denna studie då 

syftet är att undersöka distanser i stående situationer. När en stående teknik utförs som leder 

till att motståndaren faller till marken ska matchen avslutats inom tio sekunder, annars 

definierades detta som ett avslut på marken och användes ej. Samtliga matcherna 

observerades tillsammans av bägge författarna, utan ljud och med fri tidsbegränsning. 

Rekommendationen är att matcherna först observeras i normal hastighet, samt kompletteras 

med att använda repriserna i slowmotion. Bilder och videomaterial användes för att 

komplettera texten i observationsschemat och på så vis underlätta bedömningen. 
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Observationsschema 

Del 1 – Identifiering av avgörande teknik 

Knockout: När en KO sker observeras tekniken som gör att motståndaren faller till marken, 

tidpunkt för utförandet av den specifika tekniken noteras, samt i vilken rond detta inträffar. 

Med attackerande teknik menas följande: vänster/höger slag, vänster/höger spark eller 

vänster/höger knä. Notera att atlet 1 alltid antecknas som den som utför KO/TKO medan atlet 

två är alltid är den som förlorar matchen. 

Teknisk knockout: Vid en teknisk knockout (TKO) kan det förekomma ett flertal tekniker i 

följd som leder till att domaren bryter matchen, vilket gör att identifieringen av den avgörande 

tekniken vid dessa tillfällen bör bedömas annorlunda än vid KO. Vid TKO observeras i första 

hand ifall någon teknik påverkar balansförmågan hos atleten, vilket nämns i en studie av 

Riggio och Jagoda (2016, 579-586) som ett vanligt tecken på att någon typ av hjärnskada 

inträffat som följd av yttre våld mot huvudet. För att underlätta bedömning används ett 

filmklipp som tydligt visualiserar vad som menas med en tydlig påverkan. Personen som blir 

träffad av tekniken måste vara lika påverkad eller mer påverkad än personen i klippet för att 

tekniken skall räknas som avgörande. Om inte en sådan träff finns i slutskedet av matchen 

bedöms sista träffen innan atleten faller till marken som den avgörande tekniken. I övrigt 

noteras tidpunkt för den avgörande tekniken, rond, samt vilken typ av teknik som används på 

samma sätt som vid en KO. 

Klipp: Sekvens tid 2:12 ArminTV (2016). 

Träff mot kroppen: Vid träff mot kroppen som avgörande teknik gjordes en annan typ av 

bedömning än om träffen skedde mot huvudet. Vid träff mot kroppen som misstänkts vara 

avgörande observeras atletens fokus att försvara sig vid efterföljande attacker.  

 Exempel: Atleten får ett slag/spark/knä mot kroppen och skyddar direkt efter detta 

kroppen och blir träffad i huvudet och blir knockad (träffen mot magen bedömdes som 

avgörande) 

 Exempel: Atleten får ett slag/spark/knä mot kroppen och fortsätter att skydda huvudet i 

situationen efter men blir ändå utslagen inom ett antal sekunder (träffen mot magen 

bedömdes inte som avgörande). 
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Del 2 - Bedömning av distanshantering 

När den avgörande tekniken identifierats observeras distanshantering under denna teknik hos 

bägge atleterna. Atlet 1 är alltid den som utför tekniken och Atlet 2 är alltid den atlet som blir 

träffad av tekniken. Bedömningen av distanshanteringen delas in i tre delar: fot, höft och 

överkropp. Notera dock att det är möjligt att förflytta fot/fötter och höft bakåt med överkropp 

rör sig framåt vid träff. I en sådan situation återkommer observationen till någon form av 

helhet, det vill säga vad vägde tyngst. Rör sig fötterna mer bakåt än vad överkroppen rör sig 

framåt kommer den stora distansförändringen fortfarande vara bakåt. 

Definition av framåtrörelse: Atleten förflyttar antingen fot/fötter, höft, överkropp eller 

hoppar i riktning mot motståndaren (rotationer på stället ingår inte i framåtrörelse).  

 Exempel: Atleten står still med fötterna och lutar sig framåt med överkroppen, se figur 2. 

 Exempel: Om atlet två står bakåtlutad med sin överkropp och sedan inleder en 

framåtrörelse med överkroppen under tiden som tekniken pågår definieras detta som en 

framåt rörelse. Detta trots att det kan verka som att han står stilla vid själva ögonblicket 

för träffen. 

Definition av bakåtrörelse: Atleten förflyttar antingen fot/fötter, överkropp eller hoppar i 

riktning ifrån motståndaren. Var även noga med att identifiera att bakåtrörelse av överkropp 

inte sker som ett resultat av den träffande tekniken. Kraften från ett slag/spark kan förflytta 

motståndaren men detta är inte vad som eftersträvas att observeras i denna studie. 

 Exempel: Atleten står still med fötterna och lutar sig bakåt med överkroppen 

 Exempel: Om atlet två står framåtlutad med sin överkropp och sedan inleder en 

bakåtrörelse med överkroppen för att undvika träffen under tiden som tekniken pågår, 

definieras detta som en bakåt rörelse.  

Definition av stillastående: Atleten står stilla med fötter eller roterar på stället, överkroppen 

rör sig inte bakåt eller framåt vid träffen, se figur 1. Hopp i vertikalplan definieras även det 

som stillastående då detta inte förändrar distansen mellan atleterna.  

Attackerande sparkar/knän: Vid attacker med knä eller spark definieras inte rörelse av fot 

eller fötter som framåtrörelse då sparkar alltid sker med framåtrörelse av fot. Istället 

observeras om atletens höft och överkropp rörde sig i riktning mot atlet två. Vid rotationer på 
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stället definieras alltså inte detta som en framåt eller bakåtrörelse. 

Var noga med att observera distanshanteringen vid träffen för den identifierade tekniken. 

 Exempel: om ett högerslag från atlet ett definieras som den avgörande tekniken så 

observeras distansförändringen hos båda atleterna från det att atlet ett inledde slagrörelsen 

till dess att träffen sker. 

 

Figur 1. Bara horisontell rotation vid avgörande teknik definieras detta som stillastående. 

 

Figur 2. Om axeln och överkropp under avgörande teknik förflyttar sig fram över höft och fot definieras detta 

som en framåtrörelse i överkropp. 
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Kort sammanfattning 

1. Observera matcher med KO/TKO och ta fram de matcherna som avslutas med stående 

tekniker. 

2. Identifiera avgörande teknik i följande steg. 1) sker en ren träff som avslutar matchen 

(KO) väljs denna teknik som avgörande. 2) Om inte detta sker träffas personen av 

flera tekniker (TKO). Vid TKO observeras först och främst om det finns en teknik 

som påverkar balansförmågan på samma sätt som visas i tidigare filmklipp, då väljs 

denna teknik som avgörande. Om inte identifieras sista tekniken som träffar innan 

motståndaren faller till marken och då väljs denna teknik som avgörande. 3) När 

tekniken identifierats noteras tidpunkten för träffen samt vilken teknik som träffade.  

3. Observera distanshanteringen vid tillfället för utvald teknik hos båda atleterna. 

Databehandling 

Materialet antecknades i en förutbestämd mall, se bilagor. Vidare behandlades data i IBM 

SPSS Statistics och Excel (Microsoft Office Excel 2007). Chi-square test gjordes för att 

kontrollera signifikans och värdet som användes var 0,05. 
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Pilotstudie 

För att säkerhetsställa reliabilitet och validitet kring valet av observationsmetod genomfördes 

tre pilotstudier där samma bedömningsregler användes som vid insamlingen av slutgiltig data. 

Matcherna observerades utan ljud, med obegränsad tid och med tillgång till repriser och 

slowmotion. Tre kontrollpunkter bedömdes där varje punkt gav en poäng, dessa var: 

 Val av teknik 

 Förflyttning atlet 1  

 Förflyttning atlet 2 

Rond och tidpunkt antecknades för att stärka reliabilitet och validitet för genom att addera 

dessa punkter ökar sannolikheten att samma moment i matchen observeras. Dock användes 

inte dessa två punkter som del i själva poängbedömningen. Pilotstudie ett bestod av 12 

matcher vilket gav totalt 36 kontrollpunkter, se bilaga 3. Pilotstudie nummer två och tre 

bestod vardera av 9 matcher, således totalt 27 kontrollpunkter per match, se bilaga 4. Samtliga 

matcherna som observerades under de tre pilotstudierna användes i den ordinarie 

datainsamlingen. 

Sättet att estimera ett mätinstrument genom att mäta någonting upprepade gånger, brukar i 

litteraturen benämnas som ett test-restest reliabilitet och är ett mått på instrumentets temporala 

stabilitet (Hassmén och Hassmén 2008, 124-125). Vidare uttrycks mätsäkerheten vanligtvis 

genom att kontrollera reliabilitetskoefficienten och här valdes Spearmans rangkorrelation 

vilket liknar Pearsons produktmomentkorrelationskoeficient men lämpar sig bättre för 

nominaldata (Statistical-Research, 2012). Värdet i testet kan variera från -1 till +1 där 0 

indikerar att det inte finns något samband.  Enligt Hassmén och Hassmén (2008, 124-125) bör 

värdet på koefficienten ligga på minst 0.7 eller högre för att vara acceptabel, men lägre värden 

kan accepteras. I pilotstudie 1 och 2 granskades matcherna individuellt av författarna och 

jämfördes därefter med varandra genom att använda programmet IBM SPSS Statistics och det 

utvalda korrleationstestet. I den tredje pilotstudien jämfördes en av författarnas resultat mot en 

oberoende testperson, i övrigt genomfördes analysen av data på samma sätt som för 

pilotstudie 1 och 2. Testpersonen fick en kort introduktion kring studiens syfte och hur 

genomförandet skulle ske. Samtliga test genomfördes individuellt och utan diskussion mellan 
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personerna. Första pilotstudien fick värdet 0,834 och pilotstudie nummer två uppvisade 0,947, 

se bilaga 6 och 7. Två klart godkända värden och dessutom  en förbättring mellan testen. 

Etiska överväganden 

Studien problematiserades inte av fysiska deltagare då metoden byggde på videomaterial som 

finns öppet för allmänheten att ta del av, studien krävde därför inget samtycke eller liknande. 

Varken fysiska eller psykiska ingrepp genomfördes under studien som tillför 

observationsobjekten eventuellt obehag. Det finns inte heller någon typ av känsliga 

personuppgifter kring observationsobjekten då studien inte syftar till att samla in data 

förknippat till specifika personer utan snarare besvara förekomsten av olika rörelser. Data som 

samlades in har inte heller någon känslig karaktär i rättsliga perspektiv. 

Forskningsetiska överväganden 

Vid utformning av forskningsfrågan fanns det risker att landa i moraliska dilemman eller 

kopiering av tidigare idéer inom området. För att undvika detta har det gjorts en grundlig 

litteratursökning för att säkerställa att ingen tidigare granskad forskning har genomförts inom 

det specifika området studien syftade att besvara.  

När studiens metod utformades fanns möjlighet att påverka resultatet genom att välja en 

felaktig metod. Problem av den typen har undvikits genom att motivera varför 

tillvägagångssättet i metoden är det bästa för att besvara frågan, samt tydligt framhållit vilka 

andra tillvägagångssätt som varit möjliga att genomföra och motiverat varför dessa alternativ 

valdes bort. Även valet av undersökningsdeltagare och liknande urval kan påverka resultatet i 

stor utsträckning, i denna studie har vi arbetat med främst två typer av sådana urval. 

Även i analysfasen finns möjlighet att förändra eller påverka resultaten som forskare, olika 

val av analysmetoder kan vinkla resultaten på helt olika sätt. I kvantitativ datainsamling kan 

detta ske genom att ta bort individer som sticker ut under observationer eller lägga på resultat 

som inte skett under observationen för att framhäva ett felaktigt resultat. Detta är något som 

kan vara svårt att komma runt som forskare, under denna studie kommer resultat och 

tillvägagångssätt öppet redovisas för att undvika detta i största möjliga mån.  
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I diskussionsfasen finns även där möjlighet att påverka genom att undanhålla eller förminska 

felmarginaler i studien som kan haft större inverkan än vad som hävdas. Även dra större 

slutsatser kring fenomen som rör sig långt utanför den specifika studiens kapacitet och 

överdriva vikten av studiens resultat. Detta är något som beaktades under tolkningen av 

resultat och den efterföljande diskussionen. 
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Resultat 

Del 1 – Distanshantering vid KO/TKO 

Resultatet gällande distanshantering vid KO/TKO visar att det är mer vanligt förekommande 

att det sker en distansförändring i samband med den avgörande tekniken, vilket sker 31 

gånger (62 %) mot 19 tillfällen (38 %) där atleterna står stilla. Det åskådliggörs nedan i figur 

3. Skillnaden mellan dynamisk distanshantering och stilla var inte signifikant, se bilaga 8. 

 

Figur 3.  Dynamisk och statisk distanshantering vid KO/TKO. 
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I figur 4 beskrivs att den enskilt vanligaste förekommande rörelsen vid en dynamisk 

distanshantering var att atlet 1 rör sig framåt vid tillfället för den avgörande tekniken, vilket 

sker vid 37 tillfällen (71 %). Rörelse bakåt skedde 15 gånger (29 %) . 

 

Figur 4. Val av rörelse när det sker en dynamisk distanshantering vid KO/TKO. 
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Rörelsemönster för atlet 1 och atlet 2 vid avgörande teknik vilket visas i figur 5 ser ut på 

följande sett: Atlet 1rör sig framåt 22 gånger (44 %), är stillastående vid 24 tillfällen (48 %) 

och bakåt fyra gånger (12 %). För atlet 2 är motsvarande siffror 15 gånger framåt (30 %) , 

stillastående 24 (48 %) och bakåt 11 gånger (22 %). Det vanligaste agerandet för atlet 1 och 

atlet 2 är alltså en stillstående position vid KO/TKO, men visar samtidigt att det totalt sätt sker 

fler tillfällen med en dynamisk distansförändring (framåt eller bakåt). 52 totalt mot 48 för 

stillastående . 

 

Figur 5. Fördelningen mellan den dynamiska och statiska distanshanteringen. 
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Vidare granskades även dem vanligast förekommande rörelsekombinationerna för samtliga 

atleter vilket visas i tabell 3. De tre mest förekommande kombinationen var stilla-stilla med 

19 tillfällen (38 %), fram-bakåt med 9 (18 %) och fram-fram 8 (16 %). Den minst vanliga 

kombination en var stilla-bakåt: 2 gånger  (4 %). 

Tabell 3. Vanligast förekommande rörelsekombinationer 

 
Frekvens Procent 

 Fram - Fram 8 16,0 

Fram - Stilla 5 10,0 

Fram - Bakåt 9 18,0 

Stilla - Fram 3 6,0 

Stilla - Stilla 19 38,0 

Stilla - Bakåt 2 4,0 

Bakåt - Fram 4 8,0 

Total 50 100,0 

 

  



 

21 

 

Del 2 – Jämförelser mellan viktklasser  

Vid jämförelse mellan viktklasserna där man innefattar samtliga atleter finns det ingen 

signifikant skillnad, se bilaga 9. Tabell 4 visar de lättare atleterna rör sig fram fler gånger en 

de tyngre atleterna. Fördelningen är följande i lättvikt: 16 gånger (64 %) sker en dynamisk 

distansförändring och nio gånger (36 %) står bägge atleterna stilla. I tungvikt är siffrorna 15 

(60 %) gånger gällande distansförändring och 10 tillfällen (40 %) där atleterna är stilla. 

Tabell 4. Jämförelse av distanshantering mellan viktklasserna vid KO/TKO. 

 

Dynamisk 

distansförändring 

(minst en atlet) 

Stilla (bägge 

atleterna) 

Respondentens viktklass Lättvikt  Frekvens 16 9 

Förväntad 

frekvens 

15,5 9,5 

Tungvikt Frekvens 15 10 

Förväntad 

frekvens 

15,5 9,5 
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Vidare gjordes jämförelser mellan viktklasserna där fokus enbart låg på dem attackerande 

atleterna (atlet 1) och det som kontrollerades var i vilken riktning atleten rörde sig vid 

avgörande teknik som ledde till KO/TKO. I lättvikt var fördelning följande: nio gånger framåt 

(40 %), tolv stilla (44 %) och vid fyra tillfällen (16 %) rörde sig atleten bakåt. Motsvarande 

för tungvikt var: tolv gånger framåt (48 %), 13 stilla (52 %) och noll tillfällen bakåt. 

Skillnaden mellan viktklasserna är mer tydlig vid denna jämförelse än vid granskningen av 

samtliga atleter, speciellt det faktum att fyra matcher i lättvikt avslutades när atlet 1 gör en 

bakåtrörelse, något som inte sker alls i tungvikt. Dock finns det inte heller här någon 

signifikant skillnad mellan viktklasserna, se bilaga 10 

 

Figur 6. Fördelningen mellan den dynamiska och statiska distanshanteringen för atlet 1vid jämförelse mellan 

lätta och tunga atleter. 
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Samma jämförelser som gjordes mellan viktklasserna vid KO/TKO gällande atlet 1 gjordes 

även med atlet 2. I lättvikt var fördelningen följande: nio gånger (36 %) skedde rörelsen 

framåt, tolv stycken (48 %) var stilla och vid fyra tillfällen (16 %) rörde sig atleten bakåt. I 

tungvikt var motsvarande punkter följande: sex gånger (24 %) framåt, tolv stycken (48 %) 

stilla och vid sju tillfällen (28 %) skedde rörelsen bakåt. Även här uppvisades alltså en viss 

skillnad mellan viktklasserna men den var inte signifikant, se bilaga 11. Atleterna i lättvikt 

rörde sig oftare framåt in i situationen medan fler atleter i tungvikt rörde sig bakåt. 

 

Figur 7. Fördelningen mellan den dynamiska och statiska distanshanteringen för atlet 2 vid jämförelse mellan 

lätta och tunga atleter vid KO/TKO 
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Del 3 – Sidfynd/Extra fynd 

Figur 8 visar att tidpunkten för KO/TKO främst skedde i slutet av ronderna och är fördelat på 

följande sett: elva avslut (22 %) sker i början på ronden, 17 (34 %) stycken i mitten och 22 

stycken (44 %) i slutet. För att ta reda på detta delades ronderna upp i fördelningen början, 

mitten och slutet vid dessa tider: 00:00-1:40 början, 1:40-3:20 som mitten och  3:20 – 5:00 

som slutet på ronden, alltså en fördelning där ronden delas upp i tre lika stora delar. 

 

Figur 8. Tidpunkt för KO/TKO i ronderna. 
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Figur 9 visar fördelning av KO/TKO sett till ronder och ser ut på följande sätt: 30 stycken 

sker i rond ett (60 % ), 13 sker i rond två (26 %) och sju stycken i rond 3(14 %). Två saker 

sticker ut: dels att det är en stor fördelning KO/TKO i rond 1, fler avslut sker här än i övriga 

ronder tillsammans och den andra är att inga avslut skedde efter rond 3, trots ett antal matcher 

där atleterna går 5 ronder.  

 

 

Figur 9. Fördelning av KO/TKO sett till ronder . 
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Tabell 5 beskriver val av teknik vid avslut på matcherna och där står vänster/höger slag för 38 

respektive 40 %. Övriga tekniker står för 22 % av avsluten och är relativt jämnt fördelade. 

Tabell 5. Vanligast förekommande teknik vid KO/TKO. 

 
Frekvens Procent 

Valid Vänster Slag 19 38,0 

Höger Slag 20 40,0 

Vänster Spark 2 4,0 

Höger Spark 5 10,0 

Vänster Knä 1 2,0 

Höger Knä 3 6,0 

Total 50 100,0 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Dynamisk och statisk distanshantering 

Det finns en skillnad mellan dynamisk och statisk distanshantering, men inte tillräckligt för att 

definieras som signifikant. Resultatet i figur 3 visar att atleter från UFC använder sig av både 

dynamisk distanshantering och statisk distanshantering vid avgörande teknik vilket tyder på 

att båda dessa är av vikt för en atlet inom sporten. Det kan finnas individuella skillnader i 

form av anatomisk uppbyggnad, fysik eller taktik som inte tagits i beaktande under studien 

men som ändå kan påverkat resultatet. Med andra ord kan det vara så att vissa individer 

jobbar mer med en dynamisk distanshantering medan andra föredrar statisk distanshantering, 

vilket skulle vara ett intressant för vidare studier i framtiden. På ett generellt plan visar dock 

resultatet från denna studie att distanshantering är av stor vikt för att kunna avgöra en match 

via KO/TKO. 

Förekomst av enskilda rörelsekombinationer 

Den vanligaste förekommande enskilda rörelsekombinationen mellan atleterna var att bägge 

atleterna stod stilla, vilket inträffade beskrivs i tabell 3. Detta skulle kunna bero på den större 

mängden utövare av sporter som thai och kickboxning i förhållande till mer rörliga stilar som 

karate där distansarhantering har en betydligt större roll enligt Svenska karateförbundet 

(2017). En intressant jämförelse är att vid de 31 andra kombinationerna skedde en 

rörelseförändring och 93 % av dessa innebar att minst en av atleterna gjorde en framåtrörelse. 

En möjlig förklaring till detta är fördelen av att beräkna motståndarens distans eller förflytta 

sin egen distans närmare vid avgörande teknik sannolikt genererar extra kraft då det sker en 

krock mellan den attackerande tekniken och motståndaren. Detta skulle då gå i linje med vad 

(Loturco et al. 2016, 109-116 ) presenterar sin studie. Resonemanget går dock att 

problematisera genom att addera enskilda tekniker och vinklar till diskussionen, krokar och 

rundsparkar har till exempel en mer cirkulär rörelsebana vilket innebär att dessa tekniker 

oftast träffar från sidan. Detta kan innebära att en krock med någon av dessa tekniker snarare 

borde definieras som en sidoförflyttning snarare än en framåtrörelse. Detta är något som inte 
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behandlats i studien, främst på grund av komplexiteten i bedömning vid avgörande teknik 

skulle öka, samt en tidsmässig problematik på grund av extra data som skulle uppkomma. 

Jämförelse mellan tyngre och lättare atleter 

Ingen signifikant skillnad gick att finna vid jämförelse av distanshanteringen mellan atleterna 

i den tyngre och lättare viktklassen. Inte heller i jämförelsen mellan atlet 1 och atlet 2 i 

respektive viktklass syntes någon signifikant skillnad. Den tendens som ändå fanns antydde 

att atlet 1 i den tyngre viktklassen drev på mer framåt vid KO/TKO och att atlet 2 i samma 

viktklass rörde sig bakåt i större utsträckning, troligen för att parera eller helt undvika 

attacken. I den lättare viktklassen rörde sig där atlet 1 också mestadels framåt, men avslutade 

även matcherna i en bakåtrörelse vid fyra tillfällen, något som inte alls inträffade i den tyngre 

klassen. Atlet 2 i den lättare klassen var dessutom mer offensiv och rörde sig oftare mot sin 

motstånadera. Hypotetiskt skulle det kunna vara så att de lättare atleterna är mer beroende av 

alla faktorer de kan få för att generera mer kraft in i motståndaren vid KO/TKO, medan en 

tyngre atlet på egen hand kan generera tillräckligt kraft och därför inte är lika beroende av 

motståndarens förflyttning. Fler matcher hade dock behövt observeras för att med större 

säkerhet kunna slå fast i fall det finns ett tydligare samband här, eller om icke signifikans 

kvarstår. En annan intressant aspekt hade varit att jämföra den tyngsta viktklassen mot den 

allra lättaste för att se om skillnaderna i så fall hade förändrats på något sätt. 

Jämförelse med tidigare forskning 

I likhet med Czajkowski (2009, 241-247) visar resultatet i denna studie att distansen spelar en 

betydande roll även om skillnaden mellan dynamisk och statisk distanshantering inte var 

signifikant. Czajkowski (2009, 241-247) hävdar att distanshanteringen är av stor vikt inom 

kampsporten fäktning, inom MMA skulle detta kunna problematiseras av den större 

variationen av tekniker och främst vinkelförändringar. Det finns även andra stora skillnader 

mellan studierna som inte går att bortse från vid jämförelser mellan resultat, som det faktum 

att det är helt olika sporter med helt annorlunda regelverk och utförande.  

Samma problematisering går att applicera vid jämförelse med resultatet från studien av 

Loturco et al. (2016, 109-116) som visade att boxarna genererade mer kraft vid eget val av 
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distans i förhållande till motståndaren. Dock kan något större paralleller dras mellan dessa 

resultat då 78 % av alla matcher i denna studie avgjordes via slag vilket är samma typ av 

tekniker som Loturco et al. (2016, 109-116) uppmätte i sin studie. Den ökade mängden kraft 

som påvisades av Loturco et al. (2016, 109-116 ) skulle kunna vara en potentiell förklaring till 

varför den dynamiska distanshanteringen är mer vanligt förekommande vid KO/TKO inom 

MMA. 

Till skillnad från studien av Slimani et al. (2017, 1132-1141) visar resultatet från denna studie 

att ingen nämnvärd skillnad finns mellan de olika viktklasserna som undersöktes gällande 

distanshantering. Detta skulle kunna bero på en mängd olika anledningar, till exempel att den 

marginella forskningen som finns inom MMA gör att atleterna inom sporten tränar lika 

oavsett viktklass vilket gör att deras tekniker ter sig liknande i matchsituation även om detta 

inte nödvändigtvis måste vara den bäst anpassade tekniken för en atlet i den viktklassen.  

Sidfynd/Extra fynd 

För att stärka reliabilitet och därmed även validiteten vid insamling av data noterades rond när 

KO/TKO inträffade, vid vilken tidpunkt det skedde, samt vilken typ av teknik som användes. 

Vid en KO, men kanske främst vid TKO är det vanligt att det sker ett större antal attackerande 

tekniker (slag/spark/knä). Genom att precisera tidpunkten för den teknik som väljs ut som 

avgörande ökar säkerheten att det blir rätt distanshantering som bedöms vilket är en 

förutsättning för studiens resultat. Val av teknik är också central, för om detta bedöms olika 

innebär det med största sannolikhet att fel moment kommer användas när bedömningen av 

distanshantering skall göras. Noteringen av rond är inte lika relevant som de två övriga 

exemplen, men användes ändå för att likt resonemanget ovan styrka reliabiliteten. Denna 

insamling gav intressant data som presenteras kortfattat, då den egentligen inte innefattas av 

studiens syfte/frågeställning.  Som visas i figur 8 sker avsluten främst i slutet av ronderna 

vilket vid första anblick ger en indikation om att fysiologisk trötthet är en faktor, men 

samtidigt visar figur 8 att majoriteten av KO/TKO äger rum redan i rond 1 där tröttheten inte 

rimligtvis borde ha en så stor inverkan. Intressant fynd är också att det inte sker några 

KO/TKO i rond 4 eller rond 5.  
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Tabell 5 visar att en övervägande majoritet av avsluten sker via antingen vänster eller höger 

slag. Studier gällande vänster och högerhänta atleter inom MMA hade varit intressant, då 

resultatet i tabell 5 visar en fördelning på nästan 50/50 gällande avslut med slag. En annan del 

är att titta på om ett liknande mönster finns på lägre nivå eller om förmågan att använda bägge 

händerna är något som utmärker eliten.  

Metoddiskussion 

Reliabilitet och validitet i observationsschemat  

En viss problematik fanns gällande observationsschemat och dess utformning. För att öka 

reliabiliteten i studien krävdes tydliga definitioner av vilken teknik som är den avgörande och 

hur den med säkerhet kan identifieras. Situationer med KO var mer lättbedömda än situationer 

med TKO, där det ofta sker en hög frekvens av slag innan matchen bryts. Svårigheten vid en 

sådan situation är att avgöra vilken av teknikerna som skall definieras som avgörande vilket 

var nödvändigt för att sedan bedöma distansen. Första steget blev att använda en 

standardisering för att underlätta denna bedömning och gjordes genom att använda ett 

videoklipp, vilket fick vara en standardisering för hur vinglig atleten måste bli av träffen. Om 

inte nivån uppfylls väljs den sista tekniken innan atlet 2 går ner i marken förutsatt av matchen 

bryts inom 10 sekunder från att denne fallit till marken. Detta tillvägagångssätt exkluderar 

aspekter som exempelvis möjligheten att flera av teknikerna inverkade till matchens avslut 

eller andra enskilda tekniker som inte uppfyllde våra krav men ändå hade inverkan på 

matchens avslut. Om validiteten i studien ökade genom att fler aspekter som tidigare nämnda 

beräknades in, minskade reliabiliteten i distansbedömningen vilket skapade en balansgång 

mellan validitet och reliabilitet. Observationen mellan distansförändringen var nämligen 

beroende av att en enskild teknik definierades som avgörande för att med hög reliabilitet 

kunna bedöma distansen korrekt. Detta problem introducerades redan under pilotstudien och 

justerades men löstes aldrig fullt ut. 

Det fanns även fall där distansförändringen var svår att bedöma när atleten antingen rörde sig 

för kort sträcka eller för långsamt för att kunna bedöma om detta var en distansförändring som 

potentiellt kunde påverka någonting i träffen eller om förflyttningen ens var tillräcklig för att 

definiera som förflyttning. 
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Pilotstudie 

Problematiken som uppstod under utformningen av observationsschemat kontrollerades 

genom ett antal pilotstudier där metodens upprepbarhet testades och landade slutligen på 

värdet 0,94 enligt Spearmans rangkorrelationstest. Dock uppvisade redan resultatet från den 

första versionen av observationsschemat ett godtagbart värde enligt vad Hassmén och 

Hassmén (2008, 124-125) beskriver, men för att ytterligare stärka studiens reliabilitet 

justerades observationsschemat och testades igen för att ge det slutgiltiga resultatet 0,94. Trots 

ett bra testvärde går vissa delar av pilotstudien att problematisera. Ett exempel är att 

pilotstudierna kunde utförts helt och hållet av oberoende parter, detta för att få en tydligare 

uppfattning om observationsschemat är begripligt för andra personer och inte bara för 

författarna till studien.  Anledningen att detta alternativ valdes bort var till största del 

beroende på tidsaspekten, då det hade tagit tid att lära upp två till fyra personer, vilket 

beskrivs som en nödvändighet av Hassmén och Hassmén (2008, 132-133) för att inte 

bedömarna ska skapa sina egna kriterier vilket skapar lägre reliabilitet . Datainsamlingen från 

pilotstudierna innehöll även betydligt lägre antal matcher än den riktiga studien, vilket ger en 

mindre mängd data som skulle kunna påverka resultatet. Även här var tidsaspekten den 

främsta anledningen till antalet matcher som observerades. Dock innehöll pilotstudien 27-36 

bedömningspunkter vilket kan anses tillräckligt för att indikera ett ungefärligt resultat, som 

tidigare nämnt beskriver Hassmén och Hassmén (2008, 99-100) att en större mängd data 

oftast är att föredra i dessa sammanhang även om inget linjärt samband finns mellan mängd 

observationer och studiens precision för att besvara frågan. 

Kvantitativ observation som metodval 

Det kvantitativa metodvalet lämpade sig för denna studie då syftet krävde en större mängd 

data för att besvarar hur detta fenomen ter sig på ett mer generellt plan bland världseliten 

inom MMA. Större mängder data är ofta signifikant för ett kvantitativt tillvägagångssätt vilket 

då gjorde dessa metoder mer lämpade för oss. Det fanns även en viss problematik gällande 

tillgängligheten av atleter. Eftersom studien riktade sig till absoluta världseliten inom MMA 

kan möjligheten att kontakta atleterna bedömas som tämligen små, vilket försvårar metoder 

som enkät och intervjuer väldigt mycket. 
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Eftersom tekniska detaljer inom sporten åsyftades att undersökas föll valet på observation då 

metoden ansågs lämpligast för ändamålet. Videoobservation var den självklara typen av 

observation eftersom möjligheten att spola tillbaka vid osäkra sekvenser väger tungt vid 

detaljobservationer som denna. Även här bidrog dock praktiska aspekter till en stor del av 

valet då denna typ och mängd av observationer hade krävt enorma finansiella resurser utöver 

tidsaspekten för att ens överväga alternativet att göra observationerna på plats under 

matcherna. 

Allmän diskussion 

Eftersom tekniska studier inom detta område saknades för atleter inom MMA användes 

studier inom andra kampsporter som riktlinjer vilket medför problematiken att studierna inte 

är gjorda på samma atleter eller ens samma sporter. Detta är något som är tämligen unikt för 

sporten MMA och dess position i dagens samhälle. Med ett stort antal tränande och tävlande 

inom sporten blir avsaknaden av en kravprofil och tekniska studier att utgå ifrån ett stort 

problem i det praktiska utförandet av sporten i träning och tävling. Mycket av den träningen 

som sker idag inom MMA har sin ursprung i andra kampsporter som kanske inte är direkt 

överförbara till en sport som MMA. Detta är något som ständigt funnits i åtanke för denna 

studie och stor hänsyn har tagits till dessa aspekter när det kommer till jämförelser mellan 

resultat från tidigare forskning och beskrivningen av relationen mellan MMA och andra 

kampsporter. I jämförelse med studien av då Czajkowski (2009, 241-247) visade resultatet på 

en betydande vikt av distanshantering, dock är fäktning en sport som inte involverar samma 

typ av vinkelförändringar och mångfald av tekniker som MMA och tävlingarna sker under 

helt olika former vilket gör det svårt att dra allt för stora paralleller mellan dessa. 

Tillvägagångssätt är helt annorlunda då Czajkowski (2009, 241-247) försökt sammanställa 

viktiga tekniska och taktiska aspekter av fäktning vilket på många sätt skiljer sig från MMA. 

Studien av Loturco et al. (2016, 109-116 )skulle kunna vara förklaringen till varför 

distansförändring är ett vanligt förekommande utfall, men även här har studierna för många 

skiljepunkter för att dra större generella slutsatser angående detta. Studierna av Loturco et al. 

(2016, 109-116 ), Czajkowski (2009, 241-247) och Svenska karateförbundet (2017) grundade 

sig till viss del i att distanserna har en viktig roll i utförandet av tekniker inom kampsport, 

något som denna studie också till viss del kunnat påvisa men vikten av tekniker från en statisk 
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distanshantering visade sig också i denna studie vara av stor vikt vid avgörande tekniker inom 

MMA. 

Resultatet i denna studie passar in i den komplexa sporten MMA som beskrivs inledningsvis, 

med en stor variation av tillåtna tekniker och taktiska möjligheter samt fysiologiska 

kapaciteter att kombinera och anpassa till de personliga förutsättningarna hos atleten. Hittills 

finns inget enkelt svar på denna fråga angående vad som är en korrekt teknik eftersom 

komplexiteten i MMA öppnar upp för många typer av individuellt utförande. Vad som är en 

effektiv teknik kan då variera från individ till individ eller beroende på motståndaren och 

situationen atleten utsätts för. Det praktiska utförandet av sporten bör på ett generellt plan 

med största sannolikhet innefatta både dynamisk och statisk distanshantering. Vilken 

utsträckning dessa bör praktiseras kan dock variera från individ till individ, men för en 

generell målgrupp inom sporten är det troligen av vikt att fördela träningen med något större 

fokus på den dynamiska distanshanteringen. 

Den individuella faktorn kan också vara en möjlig förklaring till resultatet i denna studie, i en 

sport som möjliggör många sätt att vinna kan atleterna lyckas med detta på många olika sätt 

som möjligen går att spåra på ett individuellt plan men kan vara svårt att studera på ett mer 

generellt plan. Svaret på frågan hur en effektiv teknik ser ut inom denna sport behöver 

betydligt fler studier för att besvara, i nuläget finns inte många fasta hållpunkter för de som 

tränar MMA och strävar efter ett korrekt tekniskt utförande. Atleter som lyckas applicera 

sporten MMA och tekniker från denna sport till atletens personliga kvalitéer som fysik, 

anatomi och mental inställning skapar sig förmodligen en stor fördel mot sina konkurrenter.  

Slutsats 

Förmågan att hantera dynamisk och statiskdistans har med stor sannolikhet en betydande 

inverkan på elitatleter inom MMA, hur atleterna bör arbeta med distansen är dock något som 

med hög sannolikhet varierar mellan individer. Resultatet från denna studie visar att det inte 

finns någon signifikant skillnad mellan statiskt eller dynamisk distanshantering mellan atleter 

från olika viktklasser som helhet, även om det fanns tendenser till mönster vid enskild analys 

av atlet 1 och atlet 2 vid jämförelse mellan viktklasserna. Utan fler studier kan inte den 

individuella skillnaden uteslutas som en möjlig förklaring till resultatet i studien, därför är det 
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troligen fördelaktigt med en individuell teknikanpassning för atleter. Somliga atleter har helt 

enkelt störst sannolikhet att vinna genom ständig förändring av dynamiskdistans medan andra 

har större chans att vinna när distansen är mer statisk. Vidare studier där aspekter som 

enskilda tekniker och vinkelförändringar får mer fokus hade varit intressanta, speciellt i 

kombination med dynamisk/statiskdistans för att på ett bättre sätt ge en bild av komplexiteten 

inom sporten. MMA är fortsatt i stort behov av relevanta tekniska studier för att underbygga 

en kravprofil som är anpassad efter de krav som ställs på en atlet inom sporten. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Lättvikt Atlet 1 

   

Atlet 2 

 

  

Matcher 

Teknik + 

tid Fram Stilla  Bakåt Fram Stilla  Bakåt 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               

18.               

19.               

20.               

21.               

22.               

23.               

24.               

25.               

Val av teknik: 

1 = Vänster slag          4 = Höger spark 

2 = Höger slag            5 = Vänster knä 

3 = Vänster Spark       6 = Höger knä 
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Bilaga 2 

Tungvikt Atlet 1 

   

Atlet 2 

 

  

Matcher Teknik + tid Fram Stilla  Bakåt Fram Stilla  Bakåt 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               

18.               

19.               

20.               

21.               

22.               

23.               

24.               

25.               

Val av teknik: 

1 = Vänster slag          4 = Höger spark 

2 = Höger slag            5 = Vänster knä 

3 = Vänster Spark       6 = Höger knä 
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Bilaga 3 - Pilotstudie 1 

Tungvikt/Lättvikt: Atlet 1 

  

  Atlet 2 

  Match  Teknik + tid Fram  Stilla Bakåt Fram Stilla Bakåt 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.               

8.                

9.                

10.                

11.               

12.               

Bilaga 4 - Pilotstudie 2 och 3 

Tungvikt/Lättvikt: Atlet 1 

  

  Atlet 2 

  Match  Teknik + tid Fram  Stilla Bakåt Fram Stilla Bakåt 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.               

8.                

9.                

Val av teknik: 

1 = Vänster slag          4 = Höger spark 

2 = Höger slag            5 = Vänster knä 

3 = Vänster Spark       6 = Höger knä 
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Bilaga 5 - Urval matcher 

Matcher Lättvikt Matcher Tungvikt 

1. Shane Burgos vs Charles Rosa 1. Jimi Manuwa vs Corey Anderson 

2. Gregor Gillespie vs Andrew Holbrook 2. Anthony Smith vs Andrew Sanchez 

3. Dennis Bermudez vs Chan sung jung 3. Mauricio Rua vs Gian Vallante 

4. Marc Diakiese vs Teemu Packalen 4. Vitor Belfort vs Kelvin Gastelum 

5. Yair Rodriguez vs BJ Penn 5. Garreth McLellan vs Paulo Borrachinha 

6. Edson Barbosa vs Beneil Dariush 6. Daniel Jolly vs Khalil Rountree 

7. Max Holloway vs Anthony Pettis 7. Jack Marshman vs Thiago Santos 

8. Paul Felder vs Alessandro Ricci 8. Marcos Rogerio de lima vs Jeremy Kimball 

9. Teruto Ishihara vs Horacio Gutierrez 9. Tim Kennedy vs Kelvin Gastelum 

10. John Makdessi vs Lando Vannata 10. Bojan Mihajlovic vs Joachim Christensen 

11. Yair rodriguez vs Andre Fili 11. Elvis Mutapcic vs Anthony Smith 

12. Conor Mcgregor vs Eddie Alvares 12. Ovince Saint preux vs Jimi Manuwa 

13. Julian Erosa vs Teruto Ishihara 13. Robert Whittaker vs Derek Brunson 

14. Martin Bravo vs Claudio Puelles 14. Ryan Bader vs Ilir Latifi 

15. Jose Aldo vs Conor Mcgregor 15. Anthony Johnson vs Glover Teixeira 

16. Lukasz Sajewski vs Marc Diakiese 16. Chris Weidman vs Yoel Romero 

17. Frankie Edgar vs Chad Mendes 17. Nikita Krylov vs Ed Herman 

18. Dustin Porier vs Michael Johnson 18. Devin Clark vs Alex Nicholson 

19. Shane Campbell vs Felipe Silva 19. Rafael Natal vs Tim Boetsch 

20. Doo ho choi vs Sam Sicilia 20. Antonio Rogerio Nogueira vs Patrick Cummins 

21. Chad Laprise vs Thibault Gouit 21. Uriah Hall vs Derek Brunson 

22. Gabriel Benitez vs Andre Fili 22. Glover Teixeira vs Rashad Evans 

23. David Teymur vs Jason Novelli 23. Gegard Mousasi vs Thiago Santos 

24. Katsunori Kikuno vs Diego Brandao 24. Michael Bisping vs Luke Rockhold 

25. Cesar Arzamendia vs Damien Brown 25. Ilir Latifi vs. Sean Ó Connel 
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Bilaga 6 - Korrelationstest på pilotstudie 1 

 Test A Test B 

Spearman's rho Test A Correlation Coefficient 1,000 ,834
**

 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 36 36 

Test B Correlation Coefficient ,834
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 36 36 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Bilaga 7 - Korrelationstest pilotstudie 2 

   Test A Test B 

Spearman's rho Test A Correlation Coefficient 1,000 ,947
**

 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 27 27 

Test B Correlation Coefficient ,947
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 27 27 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Bilaga 8 - Signifikanstest gällande dynamisk och statisk distanshantering (se figur 1) 

Chi-Square 2,880
a
 

df 1 

Asymp. Sig. ,090 

a. 0 cells (0,0%) have expected 

frequencies less than 5. The 

minimum expected cell 

frequency is 25,0. 
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Bilaga 9 - Signifikanstest viktklasser (se tabell 4) 

 
Värde df 

Asymptotic 

Signifikans(2-

sidig) 

Exakt Sig. (2-

sidig) 

Exakt Sig. (1-

sidig) 

Pearson Chi-Square ,085
a
 1 ,771 

  

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000 

  

Likelihood Ratio ,085 1 ,771 
  

Fisher's Exact Test 
   

1,000 ,500 

Linear-by-Linear 

Association 

,083 1 ,773   

N of Valid Cases 50 
    

a. 0 celler (0,0 %) har en förväntad frekvens under 5. Det lägsta förväntade värdet är 9,50. 

Symmetriskt mått 

 
Värde 

Uppskattad 

Signifikans 

Nominal by Nominal Phi ,041 ,771 

Cramer's V ,041 ,771 

N of Valid Cases 50 
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Bilaga 10 - Signifikanstest för atlet 1 vid jämförelser mellan viktklasser (se figur 7) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,348
a
 2 ,114 

Likelihood Ratio 5,894 2 ,052 

Linear-by-Linear 

Association 

1,807 1 ,179 

N of Valid Cases 50 
  

Symmetriskt mått 

 
Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,295 ,114 

Cramer's V ,295 ,114 

N of Valid Cases 50 
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Bilaga 11 - Signifikanstest för atlet 2 vid jämförelser mellan viktklasser (se figur 8) 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,418
a
 2 ,492 

Likelihood Ratio 1,433 2 ,489 

Linear-by-Linear 

Association 

1,374 1 ,241 

N of Valid Cases 50 
  

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5,50. 

Symmetriskt mått 

 
Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,168 ,492 

Cramer's V ,168 ,492 

N of Valid Cases 50 
 

 


