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Sammanfattning	  

	  
Bakgrund:	  Mixed	  martial	  arts	  (mma)	  är	  en	  snabbt	  växande	  sport	  idag.	  

Skaderisken	  inom	  idrotten	  är	  stor	  och	  kunskapen	  om	  träning	  vid	  mma	  bristfällig.	  	  

	  

Syfte:	  Syftet	  med	  studien	  var	  att	  undersöka	  elitutövande	  mma	  atleters	  

erfarenheter	  och	  upplevelser	  om	  skador	  i	  sporten,	  riskfaktorer	  för	  skador	  samt	  

skadeförebyggande	  träning.	  	  

	  

Design	  och	  metod:	  En	  kvalitativ	  design	  baserad	  på	  semistrukturerade	  

intervjuer	  med	  tidigare	  aktiva	  och	  aktiva	  mma	  atleter	  har	  använts.	  För	  

databearbetning	  har	  kvalitativ	  innehållsanalys	  använts.	  

	  

Resultat:	  Resultatet	  omfattade	  fem	  övergripande	  kategorier	  och	  19	  

underkategorier.	  Den	  första	  kategorin	  förklarar	  de	  upplevda	  skadorna	  inom	  

mma,	  där	  huvudskador	  var	  de	  allvarligaste.	  Den	  andra	  kategorin	  beskriver	  olika	  

riskfaktorer	  för	  skador,	  där	  obalansen	  mellan	  nedbrytning	  och	  uppbyggnad	  var	  

mest	  framträdande.	  Tredje	  kategorin	  var	  compliance	  till	  skadeförebyggande	  

träning	  och	  visade	  att	  compliance	  var	  dålig.	  I	  fjärde	  kategorin	  berättar	  atleterna	  

om	  upplevda	  skadeförebyggande	  åtgärder	  exempelvis	  obligatorisk	  återhämtning	  

och	  den	  femte	  kategorin	  tar	  upp	  önskade	  förändring	  i	  det	  nuvarande	  

träningsupplägget.	  Det	  önskade	  förändringen	  var	  att	  inkorporera	  

skadeförebyggande	  träningen	  i	  träningsupplägget.	  

	  

Konklusion:	  Skaderisken	  var	  stor,	  kunskapen	  om	  träning	  vid	  mma	  var	  bristfällig	  

och	  det	  fanns	  en	  brist	  i	  compliance	  till	  förebyggande	  träning.	  Ökad	  utbildning	  om	  

skador,	  träning,	  riskfaktorer	  och	  skadeförebyggande	  träning	  skulle	  kunna	  

minska	  skadorna	  vid	  mma.	  

	  

Nyckelord:	  Mixed	  martial	  arts,	  injury,	  risk	  factors,	  head	  trauma,	  qualitative	  

research,	  compliance.	  
	  



Abstract	  
	  

Background:	  Mixed	  martial	  arts	  (mma)	  is	  a	  fast	  growing	  sport	  today.	  The	  injury	  

risk	  in	  the	  sport	  is	  high	  and	  the	  knowledge	  about	  the	  training	  in	  mma	  is	  

inadequate.	  	  

	  

Purpose:	  The	  purpose	  of	  this	  study	  was	  to	  investigate	  elite-‐participating	  mma	  

athlete’s	  experiences	  of	  injuries	  in	  the	  sport,	  risk	  factors	  for	  injuries,	  and	  injury	  

prevention.	  	  

	  

Design	  and	  method:	  A	  qualitative	  design	  based	  on	  semi-‐structured	  interviews	  

with	  earlier	  and	  now	  active	  mma	  athletes.	  Qualitative	  content	  analysis	  was	  

employed	  for	  data	  interpretation.	  

	  

Result:	  The	  result	  contained	  five	  categories	  and	  19	  subcategories.	  The	  first	  

category	  explains	  the	  experienced	  injuries	  in	  mma,	  where	  head	  injuries	  were	  

most	  serious.	  The	  second	  category	  describes	  different	  risk	  factors	  for	  injuries,	  an	  

imbalance	  between	  construction	  and	  degradation	  was	  most	  prominent. 

	  The	  third	  category	  was	  the	  compliance	  to	  injury	  prevention	  training	  and	  it	  

showed	  that	  compliance	  was	  bad.	  In	  the	  forth	  category	  athletes	  report	  

experienced	  injury	  prevention	  measures	  for	  instance	  mandatory	  recovery	  and	  

the	  fifth	  category	  takes	  up	  desired	  changes	  in	  the	  existing	  training	  schedule.	  The	  

desired	  changes	  were	  incorporating	  injury	  prevention	  training	  in	  the	  training	  

schedule.	  	  

	  

Conclusion	  :	  The	  injury	  risk	  is	  high,	  knowledge	  about	  training	  in	  mma	  is	  

inadequate	  and	  there	  is	  also	  an	  inadequacy	  in	  compliance	  to	  injury	  prevention	  

training.	  Increased	  education	  in	  injuries,	  training,	  risk	  factors	  and	  injury	  

prevention	  training	  could	  reduce	  injuries	  in	  mma.	  

	  

Key	  words:	  Mixed	  martial	  arts,	  injury,	  risk	  factors,	  head	  trauma,	  qualitative	  

research,	  compliance.	  
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Bakgrund 

1.1 Inledning 
 

Att vara del i en idrottsförening och utöva en sport har många positiva effekter för 

individen och skälet till att man idrottar kan vara olika. En del idrottar för att de är 

intresserade av själva idrotten, andra för att de vill förbättra sin fysiska kapacitet och 

en tredje grupp finner umgänget med likasinnade som mest värdefullt. 

 

1.2 Mixed martial arts (mma) 
 

Mixed martial arts (mma) är en kontaktsport som tillåter utövaren att använda en rad 

olika tekniker från olika kampsportsstilar så som brasiliansk jiu jutsi , judo, brottning 

och boxning. Tanken bakom mma var att tar reda på vilken kampsportstil som var 

mest effektiv och dess historia går ända tillbaka till det antika Grekland (1). 

 

Modern mma introducerades i USA 1993 med den första tävlingen, Ultimate Fighting 

Championship (UFC) (2). De första matcherna marknadsfördes som brutala 

turneringar med varken tidsbegränsningar eller viktklasser och med väldigt få regler 

(2).  Det första eventet innehöll åtta tävlande från diverse olika kampsportsdiscipliner.  

Till en början mötte sporten motstånd både politiskt och socialt på grund av sin 

brutalitet. Detta kom att ändras i samband med att UFC köptes av två affärspartners 

som insåg värdet av att prioritera utövarnas säkerhet både för atleternas hälsa, men 

även för att sporten skulle kunna bli mer accepterad nationellt.  

Matchernas nya utformning bestod av tre stycken 5-minuters ronder med en minuts 

vila mellan ronderna. Utövarna matchades efter erfarenhet och viktklass. Det blev 

obligatoriskt att bära tandskydd, pungskydd och handskar. Domaren fick avbryta 

matchen i samband med att tävlande gav upp, drabbades av en knockout eller om 

tiden på ronden gick ut (3). 
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1.3 Prevalens  

Under de senaste 15 åren har sportvärlden accepterat sporten och den har kommit att 

bli en av de snabbaste växande sporterna i USA (2,4). I samband med en växande 

popularitet har flera ungdomar börjat utöva mma (5). Enligt en 

marknadsundersökning som gjordes 2011 fanns det cirka 30 000 mma-skolor i USA 

med ungefär 8,7 miljoner deltagare, som är under 20 års ålder. Dessa siffror var 

jämförbara med sporter som amerikansk fotboll och baseboll (6). 

 

1.4 Risker med mma 
 

1.4.1 Sport relaterad hjärnskakning 

 

Sport relaterad hjärnskakning (SRH) är en traumatisk hjärnskada. Den definieras som 

en komplex patofysiologisk process som påverkar hjärnan, vilket kommer från 

biomekaniska krafter (7). Sannolikheten att en atlet fick en hjärnskakning i en 

kontaktsport var 20 % per säsong (8). I sporter där man fick repetetiva slag mot 

huvudet ökade risken att man utvecklade kronisk traumatisk encepfalopati (CTE). 

Symtomen vid CTE påminner om symtomen efter en hjärnskakning, men orsakas av 

bortfall av nervceller (8).  Enligt en systematisk översikt och metaanalys om skador 

inom mma var huvudskador den vanligaste typen av skada (9). Dagens data visade att 

huvudskador bland mma utövare är betydligt högre än i andra kontaktsporter som 

hockey och amerikansk fotboll (9,10). Symtomen av en hjärnskakning varierer, men 

fysiska och kognitiva symtom såsom huvudvärk, hjärntrötthet, minnesförlust, samt 

koncentrationssvårigheter är vanliga (11). 

 

 

 

1.4.2 Tävlingsskador  

 

Enligt en sju år lång (1999-2006) retrospektiv uppföljning av 116 mma-matcher kom 

man fram till att 23,7 % av de tävlande skadade sig under matcherna, och att rivsår 

var den vanligaste typen av skada (12). Drygt 700 mma-event, som kan omfatta 8-10 
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matcher, studerades i Missouri och Kansas från 2008 till 2012 och där upptäcktes en 

signifikant minskad risk för skador med enbart 8,5 % som skadade sig under 

matcherna (1). Detta kan vara ett resultat av adoption av de nya reglerna exempelvis 

obligatoriskt att bära tandskydd, pungskydd och handskar som hade börjat sprida sig i 

USA (1). Vilken kampsportstil tävlande hade verkade ha en avgörande roll för vilken 

typ av skada utövaren fick. De som använde sig främst av brottning hade i högre grad 

ledskador medan de som primärt använde sig av boxning hade fler huvudskador 

såsom hjärnskakning och ansiktsfrakturer (13). 

 

1.4.3 Träningsskador 

 

Större delen av mma-utövarens tid och energi spenderades i träningslokalen. Ett antal 

studier har visat att majoriteten av alla skador i kampsport sker under träning (14). 

Enligt en studie på 55 personer i åldrarna 18-39 år såg man att professionella utövare 

hade tre gånger större risk för skada jämfört med amatörer (14). Det vanligaste 

skadeområdet var huvud/nacke/ansikte som omfattade 38,2 % av alla skador (14). En 

annan studie som gjordes på 620 karateutövare visade att 90 % av skadorna uppstod 

under träning (15). En liknande Australiensisk studie omfattande 152 

taekwondoutövare rapporterade att 81,5 % av skadorna skedde under träning (16).  

 

1.5 Elitträning 
 

En obalans mellan träningsstress och återhämtning kan resultera i ofunktionell 

överträning eller överträningssyndrom (17). Återhämtningstiden för ofunktionell 

överträning är cirka två veckor. Vid överträningssyndrom kan det ta från månader till 

år för att bli totalt återställd. Syndromet karakteriseras av en förlängd tid av sänkt 

prestation, ständig utmattning och humörsvängningar, vilket har en förödande 

inverkan på tävlingsinsatserna (17).  När man ökar träningsvolym och 

träningsintensitet i kombination med minskat antalet sömntimmar blir resultat en ökad 

risk för skada jämfört med när dessa variabler är oförändrade (18). 
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1.5.1Tävlingar 

	  

Under	  tävlingar	  utsätts	  kroppen	  och	  psyket	  för	  stora	  påfrestningar	  som	  ökar	  

risken	  för	  skador.	  Enligt	  en	  studie	  som	  gjordes	  under	  de	  olympiska	  vinterspelen	  

2014	  på	  2780	  atleter	  rapporterades	  det	  391	  skador	  och	  249	  sjukdomstillstånd,	  

det	  vill	  säga	  12	  %	  skadade	  sig	  och	  8	  %	  fick	  någon	  sjukdom	  (19).	  En	  annan	  studie	  

som	  gjordes	  under	  ”World	  Athletics	  Championship”	  2009	  rapporterade	  131	  

skador	  för	  varje	  1000	  registrerad	  atlet	  (20).	  Den	  primära	  lokalisationen	  var	  

nedre	  extremiteterna	  som	  omfattade	  80	  %	  av	  skadorna	  (20).	  Ytterligare	  en	  

studie	  gjordes	  under	  ” The Fédération Internationale de Football Association	  (FIFA)	  

Worldcup”	  2010	  och	  det	  rapporterades	  totalt	  229	  skador	  på	  82	  matcher	  (21).	  	  

 

1.6 Skadeförebyggande träning  
Inom andra högintensiva sporter med kroppskontakt såsom fotboll är det vanligt med 

skador (21). Eftersom skador på nedre extremiteten kräver en lång 

rehabiliteringsperiod har man försökt utveckla och validera effektiva 

preventionsstrategier under de senaste 15 åren (22).  Det har dock visat sig att atletens 

följsamhet/compliance till den skadeförebyggande träningen var en central 

komponent för att dels kunna implementera träning och dels för att uppnå eftersökta 

resultat (23,24). Det gjordes en studie på 139 professionella fotbollsspelare i Tyskland 

gällande deras uppfattning om riskfaktorer och skadeförebyggande strategier (25). 

Större delen av atleterna rapporterade att fysisk kontakt med andra spelare utgjorde 

den största skaderisken. För att minska riskerna genomförde därför 91,5 % av 

fotbollsspelarna stretching och 54 % utförde neuromuskulär uppvärmning i 

skadeförebyggande syfte (25).  

 

 

1.7 Problemformulering 
 

Skador är ett vanligt fenomen inom högintensiva idrotter. Det finns flera studier som 

rapporterar risker dels med att utöva sporten mma dels att träna på elitnivå (12, 14-

16,18-21). Trots denna kunskap fanns det inga studier som rapporterar om 
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implementering av skadeförebyggande träning samt atleternas uppfattning av 

riskfaktorerna med sporten. Det har visat sig att professionella fotbollsspelare i 

Tyskland är välinformerade om skadeförebyggande träning och att större delen 

använder detta som en del av sin träning (25).  Det skulle därför vara intressant att 

göra en liknande studie, men med en kvalitativ inriktning inom mma och undersöka 

vilken uppfattning elitutövande mma atleter har av skador, riskfaktorer för skador och 

skadeförebyggande träning.	  Detta	  som	  ett	  led	  i	  att	  studera	  hur	  implementering	  av	  

skadeförebyggande	  träning	  fungerar	  inom	  sporten	  mma	  idag.	   Denna studie 

avgränsades till att undersöka mäns perspektiv eftersom det är en mansdominerad 

sport och de representerar större delen av utövarna. 

 

1.8 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med den här studien var att undersöka elitutövande mma atleters erfarenheter 

och upplevelser kring skador, riskfaktorer för skador, samt skadeförebyggande 

träning. 

 

1.8.1 Frågeställning 

 

-‐ Vilka erfarenheter och upplevelser har elitutövande mma atleter av skador, 

riskfaktorer för skador och skadeförebyggande träning inom mma? 

 

2 Metod 
 

2.1 Design 
 

 

En kvalitativ design användes i denna studie som baserades på intervjuer. Denna 

inriktning byggde på att få en djupare förståelse kring mma atleternas egna 

erfarenheter och subjektiva upplevelse kring skador och skadeförebyggande träning.  
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2.2 Urval 
 

De atleter som intervjuades valdes ut efter ett ändamålsenligt urval för att få ett rikt 

och så omfattande data som möjligt. För att få en så hög överförbarhet som möjligt 

var urvalet heterogent med en hög variation mellan atleterna.  Det var skillnader 

mellan informanter såsom ålder, erfarenheter, bakgrund och stadier i karriären, dvs. 

både personer som tränar på elitnivå idag, men även de som tidigare tränade på 

elitnivå. Tabell 1 nedan presenterar inklusionskriterierna. 

 

Tabell I. Inklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier 

Tävlar/tävlat på nationell/internationell 

nivå 

Tränar/tränat minst 7 träningstillfällen per 

vecka 

20-40 år 

Kunna förstå och tala svenska   

 

Deltagarna i denna studie bestod av fem män. Åldern varierade mellan 25-36 år. Två 

av deltagarna hade avslutat sin aktiva karriär, men hade fortsatt som tränare, de tre 

andra vara aktiva utövare.  

 

 

2.3 Datainsamling 

 

 

Data samlades in genom fem semistrukturerade intervjuer samt ett dokument om de 

intervjuades bakgrund såsom ålder, träningserfarenhet, viktklass, antal träningspass i 

veckan, tidigare skador innan mma (bilaga 1).  Intervjuerna spelades in för att sedan 

analyseras.  
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Utgångspunkten var öppna frågor för att få omfattande svar. Intervjuarens uppgift var 

att facilitera konversationen med följdfrågor med en viss styrning för att inte hamna 

utanför frågeområdena. Frågeguiden omfattade följande frågeområden: mma, 

elitträning, skador, riskfaktorer, skadeförebyggande träning (bilaga 2). 

 

 

 

 

2.4 Genomförande 
 

Intervjuns lokalisation bestämdes av informanten, med syfte att hitta en miljö där 

informanten kände sig öppen och bekväm. Intervjuerna genomfördes av författaren L 

S och startade i slutet av augusti månad och avslutades i slutet av september. 

Intervjuerna tog cirka 30 min per intervju. En intervju genomfördes som testintervju i 

syfte att förbättra intervjuguiden och frågorna. Den inkluderades i studien eftersom 

den bedömdes vara bra. 

 

Klubbchefen i kampsportsklubben Fightzone Stockholm i kampsportstadion 

kontaktades via mail (bilaga 3) för att få tillstånd att genomföra studien i klubben. 

Information om vilka atleter som uppfyllde inklusionskriterierna hämtades genom 

tränaren i kampsportsklubben i samband med ett träningstillfälle. Fem atleter som 

uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades direkt efter träningspasset eller via mail 

ifall de inte var på plats. Deras mail hämtades från tränaren. I samband med förfrågan 

fick de både en muntlig och en skriftlig information om studien och hur den skulle 

genomföras. Ett skriftligt medgivande hämtades av deltagande atleter (Bilaga 4). 

 

 

2.5 Databearbetning 

 

En induktiv innehållsanalys valdes som analysmetod (27,26). Detta innebar att det 

inte fanns några förutbestämda kategorier innan data samlades och analys påbörjades. 
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Anledningen till att denna analysmetod valdes berodde på att fokus skulle vara på 

atleternas subjektiva upplevelser för att sedan kunna utforma kategorier efter dessa.  

 

Alla intervjuer transkriberades i sin helhet. Under analysen togs irrelevanta ämnen 

bort som inte hade med frågeställningen att göra. Analysenheterna lästes först 

översiktligt av författaren för att få en bred uppfattning av vad informanterna 

berättade om. Sedan lästes analysenheterna mer noggrant för att urskilja olika 

domäner. Analysgången fortskred genom att författaren och handledaren M E på egen 

hand identifierade relevanta meningsbärande enheter på en av analysenheterna för att 

sedan jämföra dessa. Konsensusförfarande skedde genom reflektion och diskussion 

mellan likheter och skillnader av de meningsbärande enheterna för att öka studiens 

trovärdighet. Dessa meningsenheter lades in i en tabell för att starta analysprocessen.  

Först kondenserades meningsenheterna för att sedan abstraheras och förses med 

koder. Koderna jämfördes med avseende på likheter och skillnader för att sedan 

pusslas ihop till preliminära kategorier. Det gjordes en ny jämförelse mellan de 

preliminära kategorierna för att skapa nya kategorier tillsammans med M E. Ett 

exempel på analysprocessen presenteras nedan i tabell 2. Citaten presenteras senare 

på resultatet. 

 

Tabell II. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet kondensering Kod underkategori Kategori 

Första	  gången	  
knät	  fick	  en	  
ordentligt	  
skada	  var	  
2011	  i	  sista	  
matchen	  jag	  
gick	  på	  
tävlingen	  och	  
då	  var	  det	  ett	  
vridande	  
moment	  då	  
leden	  
sträcktes	  och	  
vreds..	  då	  
stukades	  yttre	  
ledbandet. 

Det	  yttre	  
ledbandet	  
stukades	  
genom	  att	  
leden	  
sträcktes	  och	  
vreds. 

Trubbigt	  våld	  
mot	  specifika	  
leder. 

Ledskada Upplevda 
skador 
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. 

2.6 Etiska övervägande 
 

Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information om studien (bilaga 4). Den 

skriftliga informationen omfattade innehåll samt syftet med studien, samt att det var 

frivilligt att delta och kunde avbrytas när som helst utan att behöva ange orsak. 

Slutligen innehöll det att materialet kommer att kodas med bokstäver för att skydda 

deras identiteter och att de kommer förvaras i lösenordskyddad mobiltelefon.   

Nyttan med föreliggande studie var att kunna bidra till att minska risken för skador 

inom sporten mma genom att föra resultatet upp till klubben som i sin tur kan 

reflektera över hur implementeringen av skadeförebyggande träning framskrider. 

Det finns en risk att personer tar illa upp ifall resultatet visar kunskapsbrister inom 

området skador och skadeförebyggande träning   

 

3.	  Resultat	  

	  

 

Det identifierades fem övergripande kategorier som består av ett antal 

underkategorier. Dessa presenteras dels i tabellform nedan, tabell 3, dels i löpande 

text med meningsbärande enheter för respektive kategori och underkategori. 

 

Tabell III, kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Uppkomna skador Huvudskador 

Ledskador 

Frakturer 

Småskador 

Kvarstående skador 

Återkommande skador 

Riskfaktorer för skador Överträning- dålig återhämtning 

Okontrollerad sparring 
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Krävande sport 

Dehydrering 

Bristande grundfysik 

Bristande rehabilitering 

Compliance till skadeförebyggande 

träning 

 

Olika orsaker till skadeförebyggande 

träning  

Orsaker till dålig compliance 

Skadeförebyggande åtgärder Kunskapskällor 

Specifikationer och restriktioner 

Skadeförebyggande träning 

Återhämtning 

Önskad förändring Inkorporera skadeförebyggande träning 

 

3.1 Uppkomna skador 

 

Den första kategorin beskriver vilken typ av skador som är vanliga inom mma på 

elitnivå samt utövarens upplevelser av hur konsekvenser av dessa skador påverkat 

dem både kortsiktigt och långsiktigt exempelvis kvarstående hjärntrötthet. 

Huvudskador upplevdes vara en av de mest allvarliga skadorna medan småskador 

upplevdes vara en del av sporten.  

 

 

 

3.1.1 Huvudskador  

 

Huvudskador var en av de mest allvarliga skadorna inom mma och inte alls ovanlig 

bland elitutövande atleter. Konsekvenserna av huvudskador kunde både vara 

kortsiktiga och långsiktiga. De drabbade påverkades oftast både inom sporten men 

även utanför sporten. Vilka konsekvenser en atlet upplevde var väldigt individuellt. 

En av informanterna avslutade sin karriär till följd av en huvudskada ”den värsta 

skadan jag har haft är en subarachnoidalblödning i huvudet och det var därför jag 

avslutade min karriär” (C). För en annan var den kognitiva nedsättningen tydlig ” nu 
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för tiden känner jag inte av skadorna eller i alla fall inte märkbart, mot huvudet, 

skallen då. Men under karriären kunde jag känna av det i realtid, läste sämre, fick 

gräva efter vissa ord, hade svårt att sätta ihop och formulera meningar med text, men 

också verbalt” (A). 

De långsiktiga symtomen relaterat till huvudskador varierade en del bland atleterna. 

En atlet beskrev ”… jag har inte samma återhämtning i huvudet som förut liksom, jag 

hade nästan aldrig huvudvärk innan den här skadan, jag blir lätt hjärntrött…” (C). 

En annan atlet förklarade att huvudvärk var en del av hans vardag under en längre 

period. ”jag har haft problem med huvudet efter en knock… hade huvudvärk typ ett 

halvt år eller någonting.” (E). En av atleterna var sjukskriven en längre period efter 

sin huvudskada ” jag var sjukskriven ett halvt år med huvudet, kanske mer, 7 månader 

kanske.” (C). 

 

3.1.2 Ledskador 

 

Ledskador kunde uppstå antingen genom direkt trubbigt våld mot en specifik led eller 

genom en längre tids belastning på leden. Alla atleter i denna studie hade haft någon 

form av ledskada och, vissa hade fått operera sig ” jag har opererat menisken, 

knäskada… mycket slitage under lång tid.” (D). En annan atlet hade haft problem 

med axeln ”sen har jag problem med högra axeln och det är väl någon form av 

förslitning.” (E). En tredje atlet förklarade att en tidigare skada ledde till en ny skada, 

men orsaken var förslitning ”det blev ju sen inte bara en ledbandsskada utan 

meniskskada… men det var mer förslitning” (A).  

En av utövarna skadade sig på tävling, då det skedde trubbigt våld mot en specifik led 

”första gången knät fick en ordentlig skada var 2011 i sista matchen. Jag gick på 

tävlingen och då var det ett vridande moment då leden sträcktes och vreds… då 

stukades yttre ledbandet” (A).  

 

3.1.3 Frakturer 

 

Prevalensen av frakturer varierade bland utövarna.  En atlet hade haft många frakturer 

i olika delar av kroppen ”jag har haft egentligen alla frakturer som går att ha från 



	   12	  

fötterna upp till ansiktet i princip.” (A). En annan hade haft enstaka fraktur ”Jag har 

brutit handen.” (E). Några hade inte alls haft frakturer. 

3.1.4 Småskador  

 

Denna studie visade att småskador som stukade fingrar, blödningar, sår etc. förekom 

ofta bland atleterna. Man var sällan i helt optimal form utan hade oftast någon skada 

som man fick ta hänsyn till på olika sätt. En informant uttryckte: ”det är ganska 

vanligt med småskador, man har ont lite här och var konstant.” (B).” småskador har 

man typ alltid, det ligger och gnager.” (E). 

 

3.1.5 Kvarstående skador 

En akut skada som sedan blir långvarig var inte ovanligt när man tränade och tävlade 

på en hög nivå. Det kunde vara en svår insikt att förstå att en viss led aldrig kommer 

bli normal igen ”mitt knä till exempel har jag börjat förstå kommer aldrig bli 

normalt, det kommer inte bli som innan karriären” (A). ”Jag kommer förmodligen 

resten av mitt liv ha problem med handen” (E). Trots en avslutad karriär var det 

fortfarande vissa skador som fanns kvar ”jag har även lite problem idag nu när jag 

har lagt av” (C).  

3.1.6 Återkommande skador 

 

För de som fortfarande var aktiva var återkommande akuta skador ett problem, det 

vill säga skador som uppstod på samma kroppsdel ett flertal gånger. ”min nacke, jag 

har sträckt den ett antal gånger.”(D). Vissa hade haft återkommande skador sedan de 

startade med mma ” den har kommit till och från i kanske 6-7 år.” (B). ”Jag blir inte 

kvitt med den alltså.” (E). 

 

3.2 Riskfaktorer för skador 

 

Det fanns många olika riskfaktorer för skador. En viktig orsak var den obalans mellan 

nedbrytningsfasen och uppbyggnadsfasen som ofta förekom. Andra orsaker var dels 

stor belastning på kroppen och dels den dehydrering som uppkom inför matcher då de 
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behövde gå ner i vikt och därför åt och drack mindre. Ytterligare en orsak var nedsatt 

rörlighet. 

De flesta skadorna uppkom vid träningarna, eftersom de spenderade betydligt mer tid 

på träning än matcher.  

 

3.2.1 Överträning – dålig återhämtning  

 

Träning på elitnivå innebar många träningspass som i sin tur ökade sannolikheten för 

att man skadade sig, eftersom återhämtningstiden blev för kort. En utövare berättade 

att man ständigt var på gränsen till överträning och att fler träningspass inte alltid var 

bättre ”när man pressar sig så mycket, ligger man hela tiden på gränsen av vad 

kroppen egentligen klarar av…förut så körde jag kanske så där 14 pass i veckan och 

det är på tok för mycket, man sliter mycket på kroppen.” (E). En atlet lyfte upp en 

annan aspekt av elitträning, dvs.  att man tränade fastän man hade ont. ”när man 

satsar och är elitidrottare… då kan man inte vara hemma för man har lite ont i ett 

knä.” (C).  

3.2.2 Okontrollerad sparring 

 

Det var i träningslokalen som atleterna spenderade större delen av sin tid och det var 

vid träningar som de flesta skadorna skedde. ”jag skulle säga träningen alltså, det är 

där man spenderar mesta delen av tiden.”(E). I mma användes mycket träningstid till 

sparring som kunde vara fri eller reglerad. Risken för stora skador var störst vid fri 

sparring. ”är det helt fri sparring så är risken för skador väldigt överhängande.” (A).  

”det är i samband med träning och fri sparring, handen bröt jag på sparring och 

knockad blev jag också på sparring.”(E).  

 

3.2.3 Krävande sport  

 

Kroppen utsattes för stora påfrestningar i mma, speciellt på elitnivå. Lederna stressas i 

olika vinklar under en längre period ”Till exempel i nedtagningsmoment stressas knät 

i olika vinklar, momentet görs många gånger under träningen.”(A). ”det flesta har 

dåliga knän, just med att det blir en otrolig belastning när man brottar…det blir ju 
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förslitningsskador” (C).  Utöver de konsekvenser som huvudskador med slag mot 

huvudet medförde, så utsattes nacken för mikrotrauma. ”det kommer från boxningen, 

det blir mycket belastningar upp och ner” (C). En utövare förklarade att vid 

brottningen kunde det förekomma mycket ryck som man inte var beredd på som 

kunde leda till nackskador. ”det kan komma ryck som man inte är beredd på, så det 

har varit mycket nackskador för mig.” (D).  

	  

3.2.4 Dehydrering 

 

Atleterna tävlade i olika viktklasser och det var stora hopp mellan viktklasserna. När 

man var på högsta nivå ville man inte lämna någon fördel till sin motståndare genom 

att ha en högre viktklass, så de flesta mma-utövare minskade vatten- och kostintagen 

innan matcher ” i och med att andra gör det så vill man inte släppa fördelen till din 

motståndare liksom, med vätska kan det bli kanske 6-7 kg sista veckan ”(E).  

 

3.2.5 Bristande grundfysisk  

 

Skador kunde förekomma när man krävde mer av kroppen än vad den klarade av och 

att ha dålig kroppförståelse förbättrade inte situationen. ”knäskadan var en 

kombination av dålig förberedd fysik rent allmänt… min kropp förstår inte hur man 

rör sig.” (A). Rörlighet verkade vara den mest avvikande faktorn bland utövarna: 

”jag har ju problem över hela kroppen stretchingmässigt…” (B). En annan utövare 

berättade att han trodde att orsaken till hans knäskador var en nedsatt rörlighet i nedre 

extremiteter ”Många knäskador för oss har varit, vi har varit stela i fötter, knän och 

höfter” (C).  

 

3.2.6 Bristande rehabilitering  

 

I denna studie var det vanligt att atleterna inte genomförde den rehabilitering de 

ordinerats. En utövare förklarade att han inte gjorde någon specifik rehabilitering för 

det skadade området utan tränade runt skadan. ”Jag hade inte någon sjukgymnast då, 

det var lite den tiden då man tränade runt skador.” (C). En annan atlet genomförde 
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rehabiliteringen sporadiskt ”Inte riktigt seriöst, så man kan inte säga att jag körde 

fullt rehab, lite då och då bara” (D). En tredje utövare gjorde ingen rehabilitering alls 

” Jag har inte direkt gjort någon rehab” (B).  

 

3.3 Compliance till skadeförebyggande träning 

 

Den fjärde kategorin beskriver följsamhet/compliance till skadeförebyggande träning. 

Först beskrivs varför atleterna anser skadeförebyggande träning vara väsentligt. Vissa 

ville göra det för de positiva effekter, medan andra ville göra det för att undvika de 

negativa konsekvenser som kom med en skada. Sedan förklarades det varför det var 

en låg compliance till skadeförebyggande träning. Slutligen gavs ett exempel på hur 

specifika mål kunde var en effektiv metod för att genomföra träningen. 

3.3.1 Olika orsaker till skadeförebyggandeträning 

 

Alla utövare var överens om att skadeförebyggande träning är en viktig komponent 

för att ha en framgångsrik karriär. ”Med den erfarenheten jag har är det A och O, att 

bara röra på kroppen på rätt sätt både före och efter träning eller i vardagen tycker 

jag ökar chanserna markant för att man ska må både fysiskt och psykiskt bra… 

allmänt skadeförebyggande.” (A).”Anledningen är ju att du måste hålla liksom, det 

tar lång tid att bli bra och det tar lång tid att bli bäst… det tär mycket på krafterna att 

alltid träna skadad.”(C).”Man håller längre, man blir inte yngre. Man håller längre i 

karriären, allmänt blir man en friskare människa.” (D).  Att vara skadad kunde vara 

väldigt utmattande och en stor motivator till att påbörja och bibehålla 

skadeförebyggande träning ”Jag har väl letat efter en form av träning som gör att jag 

kan känna mig hel och funktionell i största allmänhet för att jag har tröttnat på att 

vara skadad.” (A). 

 

3.3.2 Orsaker till dålig compliance  

 

Skadeförebyggande träningen var inte lika rolig att genomföra som sportrelaterad 

träning ”Man sållar lite och plockar russinen ur kakan och det är roligare att slå på 

varandra än att förebygga skador.” (A). Enligt en atlet var den skadeförebyggande 
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träningens syfte att undvika något, det vill säga man försökte undvika en konsekvens 

jämfört med att göra något för att få en belöning. ”Därför man får inte ut något utav 

det… Det innebär att jag har tråkigt 2 dagar i veckan, det innebär att jag kan träna 

ett år, istället för att köra ett halvår och vara bort ett halvår.” (C). För vissa utövare 

kom skadeförebyggande träning i andra hand och det primära syftet med träningen 

var att bygga styrka för sporten. ”Jag gör inte det för skadorna, jag gör det främst för 

att bli starkare och mer explosiv och sånt för mma… plus att det förebygger 

skador.”(B). ”Styrketräning, det är ju skadeförebyggande, men jag ser det mer som 

helheten att bli bättre på sporten.” (D).  

När man hade en tävling det vill säga ett mål med den skadeförebyggande träningen 

blev det enklare att motivera sig till träning ”Innan Europa mästerskapet…då körde 

jag ganska mycket styrketräning och skadeförebyggande träning” (D). Men när man 

inte hade något tydligt mål med träningen är det lätt att man tappade motivationen 

”men efter det när jag inte har något mål att se fram emot har jag väldigt svårt att 

motivera mig att göra någonting” (D). 

 

 

3.4 Skadeförebyggande åtgärder   

 

För att kunna förebygga skador måste man först ha kunskap om var risken för 

skadorna är störst för att sedan ta fram relevanta åtgärder. I denna studie hade 

atleterna hämtat kunskap om skadeförebyggande träning främst från varandra. Det 

visade sig att regler var användbara inte bara under matchsituationer utan även vid 

träning. Grundläggande skadeförebyggande träning var en central komponent för att 

undvika skador, vilket man borde inkorporera i sin träningsplanering. Men för att få 

en optimal återhämtning var det viktig att man vilade. 

3.4.1 Kunskapskällor 

 

Kunskap och information hade erhållits på olika håll, men främst genom klubben.  

”mina vänner i klubben har hjälpt mig med lite övningar”(B).  ”folk från klubben, 

någon som är naprapat någon som är atlet själv, någon som varit atlet, så lite så, sen 

får man hitta vad som passar en bäst” (C). Kunskapen från klubbkamrater byggde på 
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tidigare erfarenheter med liknade skador ”mycket information av klubbkamrater som 

har haft liknade skador, erfarenhet men liknade skador”(D). 

  

3.4.2 Specifikationer och restriktioner 

Genom att begränsa atleterna på olika sätt eller ge dem specifika mål under träningen 

kunde man förebygga skador. ”så restriktioner och specifikationer kring sparring 

tycker jag är en bra metod för att minimera skador och förebygga skador.” (A). 

”man går inte in och bara slåss hundra procent utan det är mer tanke bakom 

sparringen… vi kör mycket bara touch” (D). Sedan kunde man även minska 

skaderisken genom att man parade utövare med samma vikt och erfarenhet ”så att det 

inte kommer en avancerad kille mot en nybörjare, och avancerade väger 100 kg mer, 

vi kommer inte para ihop dom så.” (D). Man försökte även minska trubbigt våld mot 

huvudet, och samtidigt öka återhämtningstiden för utövarna ”Vi försöker inte sparras 

så mycket mot huvudet och vi försöker vila ganska mycket” (C). 

 

3.4.3 Skadeförebyggande träning 

 

Det kunde vara frustrerande att ständigt ha ont, en atlet berättade han använde sig av 

styrketräning för att undvika det ”det är fett irriterande att ha ont, men om man kör 

tung styrketräning och ifall det tar bort det, då är det väl självklart att jag lägger in 

det i träningsplanering.”(E). En annan atlet berättade att han kände sig starkare och 

bra i kroppen med tyngdlyftning, samtidigt fick han en chans att besikta kroppen ”jag 

tränar tyngdlyftning och det blir prerehab och rehab för mig liksom, det känns bra i 

kroppen jag känner mig stark, det blir som om jag besiktar min kropp varje gång.” 

(C). En atlet upplevde att rörlighet i kombination med tung styrketräning hade varit 

ett vinnande koncept och att han kände sig fräschare i dag än vad han gjorde under sin 

aktiva karriär ”egentligen rörlighet framför allt och sen tung styrketräning med egna 

kroppen varje dag… det har väl funkat väldigt bra, jag känner mig fräschare nu än 

vad jag gjorde när jag körde på heltid” (A). 
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3.4.4 Återhämtning 

 

Det är lätt att man tränade för mycket när man satsade på en sport, men för att 

undvika skador måste man vila också ”Man tränar ju smartare… för att minska 

skador måste man träna mindre.” (E). För att minska huvudskador hade man infört 

obligatorisk vila mellan passen där man slog mot huvudet ” Vi kanske kör mycket mot 

huvudet på tisdag då vilar vi tre dagar, sen kör vi mot huvudet på fredag och sådant 

liksom det är väl det vi förebygger.” (C). 

 

3.5 Önskad förändring 

 

I den sista kategorin beskrev atleterna ett idealfall antingen hur de skulle gjort under 

sin aktiva karriär eller hur de vill göra i framtiden. 

3.5.1 Inkorporera skadeförebyggande träning 

 

Hade en av utövarna kunnat gå tillbaka i tiden hade skadeförebyggande träning 

schemalagts ” Jag hade haft 2 dagar i veckan då jag bara fokuserade på prerehab 

och rehab… sedan träna konstant rörlighet, det hade varit schemalagt, det hade varit 

stretch liksom… 4-5 timmar i veckan.” (C).  Ifall det fanns en idealatlet skulle 

skadeförebyggande träning göras både morgon och kväll. ”Jag tror någon slags 

idealatlet om man hade någon sån att det gjorde det när klockan ringde på morgonen, 

så det första det gjorde och gärna någonting innan de går och lägger sig.” (A).  

 

En av de mer aktiva utövarna hade ambitioner att ha skadeförebyggande träning 3 

gånger i veckan framöver ”jag kommer lägga 3 dagar i veckan på styrketräning och 

stretching. Stretching varje dag förhoppningsvis hoppas jag ” (B). En annan utövare 

ville lägga ca 4 timmar i veckan på skadeförebyggande träning.  

”I mitt idealfall… verkligen sträcka ut alla leder , se till att dom blir aktiva, 

förebygga små muskler och sånt… typ 4 timmar” (D). 
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4.	  Diskussion	  	  

	  

4.1  Resultatsammanfattning 

Den	  första	  kategorin	  förklarade	  de	  upplevda	  skadorna	  inom	  mma.	  Bland	  

skadorna	  var	  huvudskador	  de	  allvarligaste	  och	  de	  hade	  både	  kortsiktiga	  och	  

långsiktiga	  konsekvenser	  för	  utövarna.	  Den	  andra	  kategorin	  beskrev	  olika	  

riskfaktorer	  för	  skador.	  De	  flesta	  skadade	  sig	  på	  träning,	  där	  större	  delen	  av	  

tiden	  spenderades.	  Överträning	  i	  kombination	  med	  redan	  befintliga	  skador	  

ökade	  risken	  för	  skador.	  Tredje	  kategorin	  visade	  hur	  compliance	  till	  

skadeförebyggande	  träning	  såg	  ut.	  	  Atleterna	  var	  övertygade	  om	  att	  

skadeförebyggande	  träning	  var	  en	  väsentlig	  komponent	  för	  att	  undvika	  skador	  

och	  därmed	  få	  en	  längre	  karriär.	  Svårigheterna	  var	  dock	  att	  genomföra	  den	  

skadeförebyggande	  träningen.	  I	  fjärde	  kategorin	  berättade	  atleterna	  om	  

upplevda	  skadeförebyggande	  åtgärder.	  Femte	  kategorin	  förklarade	  om	  önskad	  

förändring	  i	  det	  nuvarande	  träningsupplägget.	  

De	  önskade	  förändringen	  var	  att	  inkorporera	  skadeförebyggande	  träningen	  i	  

träningsupplägget.	  	  	  

	  

4.2 Upplevda skador 

	  

Vad	  för	  typ	  av	  skador	  atleterna	  hade	  upplevt	  varierade.	  Huvudskador	  ansågs	  

vara	  en	  av	  de	  allvarligaste	  skadorna	  i	  denna	  studie.	  Ett	  observandum	  i	  detta	  

sammanhang	  var	  att	  huvudskador	  inte	  ansågs	  var	  lika	  vanligt	  som	  exempelvis	  

ledskador.	  Detta	  speglar	  inte	  vad	  en	  tidigare	  studie	  kom	  framtill.	  De	  fann	  att	  

huvudskador	  hade	  en	  hög	  prevalens	  bland	  mma	  atleter	  (9).	  En	  förklaring	  till	  

skillnaden	  kan	  vara	  vilken	  stil	  atleterna	  använde.	  	  Atleter	  med	  brottarbakgrund	  

har	  visats	  skada	  lederna	  oftare	  än	  huvudet	  (13).	  	  	  

Bland	  atleterna	  som	  hade	  fått	  huvudskador	  varierade	  symtomen,	  men	  kognitiva	  

nedsättningar,	  hjärntrötthet	  och	  huvudvärk	  var	  vanliga	  symtom.	  Detta	  stämde	  

väl	  överens	  med	  de	  symtom	  som	  är	  vanliga	  vid	  hjärnskakning	  (11).	  Två	  av	  

atleterna	  avslutade	  sin	  karriär	  till	  följd	  av	  huvudskador	  och	  en	  upplevde	  
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fortfarande	  symtom	  som	  påverkade	  hans	  vardag.	  Detta	  är	  intressant	  eftersom	  

sportens	  popularitet	  stiger	  dagligen,	  trots	  de	  allvarliga	  konsekvenserna	  som	  

finns	  i	  sporten.	  Många	  unga	  personer	  har	  börjat	  utöva	  mma	  med	  den	  växande	  

popularitet	  internationellt	  (5,6).	  Eftersom	  sporten	  är	  så	  pass	  ny	  har	  man	  inte	  

ännu	  inte	  några	  studier	  på	  vilka	  långsiktiga	  konsekvenser	  sporten	  kan	  ha	  på	  

yngre	  utövare	  där	  hjärnan	  inte	  är	  färdigutvecklad.	  Det	  finns	  ett	  begränsat	  antal	  

studier	  på	  långtidskonsekvenser	  bland	  äldre	  mma	  utövare,	  men	  det	  har	  visats	  att	  

17	  %	  av	  atleter	  som	  deltog	  i	  sporter	  med	  repetitivt	  våld	  mot	  huvudet	  utvecklade	  

CTE	  (8).	  

	  

4.3 Riskfaktorer för skador 

	  

I	  denna	  studie	  upplevde	  atleterna	  att	  de	  flesta	  skadorna	  uppstod	  vid	  träning,	  

framför	  allt	  de	  större	  skadorna.	  Det	  berodde	  troligen	  på	  att	  mer	  tid	  spenderades	  

på	  träning	  och	  att	  de	  blev	  tröttare	  och	  mer	  slarviga.	  Vårt	  resultat	  stöds	  av	  andra	  

studier	  som	  visat	  att	  majoriteten	  av	  alla	  skadorna	  i	  olika	  kampsport	  och	  

discipliner	  uppstår	  vid	  träningen	  (14-‐16).	  	  

En	  obalans	  mellan	  nedbrytningsfasen	  och	  uppbyggnadsfasen	  var	  ett	  vanligt	  

fenomen	  bland	  atleterna	  i	  denna	  studie.	  Den	  höga	  träningsvolymen	  upplevdes	  

vara	  slitsam	  för	  kroppen,	  men	  något	  som	  de	  ansåg	  måste	  göras	  om	  ambitionen	  	  

var	  att	  bli	  bäst	  i	  världen.	  Ingen	  av	  atleterna	  hade	  fått	  överträningssymdromet,	  

men	  samtliga	  hade	  upplevt	  ofunktionell	  överträning	  som	  lett	  till	  ökad	  risk	  för	  

skador.	  Återhämtningstiden	  för	  ofunktionell	  överträning	  är	  ca	  två	  veckor	  (17).	  	  

Många	  av	  atleterna	  genomförde	  inte	  någon	  specifik	  rehabilitering	  för	  sina	  skador	  

utan	  återvände	  till	  träningen	  för	  tidigt.	  Detta	  kan	  vara	  en	  orsak	  till	  att	  de	  flesta	  

hade	  kvarstående	  skador	  eller	  återkommande	  skador	  som	  de	  inte	  blev	  av	  med.	  

Ett	  antal	  studier	  som	  gjordes	  på	  amerikanska	  fotbollsspelare	  och	  rugbyspelare	  

har	  visat	  att	  tidigare	  skador	  är	  en	  riskfaktor	  för	  återkommande	  skador,	  vilket	  det	  

fanns	  en	  universell	  konsensus	  kring	  (28-‐30,	  27-‐29).	  Risken	  för	  att	  skada	  sig	  på	  

nytt	  ökar	  signifikant	  med	  för	  tidig	  återgång	  till	  sporten	  (31,32,	  30,31).	  

I	  alla	  officiella	  tävlingar	  inom	  mma	  fanns	  det	  viktklasser	  och	  deltagarna	  paras	  

ihop	  därefter.	  Det	  var	  vanligt	  att	  atleterna	  snabbt	  gick	  ned	  i	  vikt	  inför	  match.	  
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Snabba	  viktnedgångar	  är	  väldokumenterade	  inom	  brottning	  sedan	  1970-‐talet	  

(33,34,	  32,33).	  Snabb	  viktnedgång	  kan	  bland	  annat	  leda	  till	  en	  ökad	  risk	  för	  

skador	  (34).	  En	  lösning	  på	  detta	  skulle	  kunna	  vara	  att	  lägga	  till	  fler	  viktklasser,	  

nu	  när	  sporten	  har	  blivit	  större	  och	  har	  fler	  utövare.	  

 

	  

4.4 Compliance till skadeförebyggande träning 

	  

För	  att	  uppnå	  eftersökt	  resultat	  av	  skadeförebyggande	  träning	  var	  atletens	  

inställning	  viktig	  (23,24).	  Många	  atleter	  var	  positivt	  inställda	  till	  

skadeförebyggande	  träningen,	  trots	  detta	  genomfördes	  träningen	  endast	  

sporadiskt	  bland	  de	  aktiva	  atleterna.	  De	  två	  atleterna	  som	  genomförde	  

skadeförebyggande	  träning	  kontinuerligt	  upplevde	  att	  det	  mådde	  bättre	  både	  

fysiskt	  och	  mentalt.	  	  

Bland	  de	  andra	  tre	  var	  den	  skadeförebyggande	  effekten	  sekundär.	  	  Det	  primära	  

syftet	  med	  träningen	  var	  att	  öka	  styrka	  och	  explosivitet	  för	  sporten.	  Våra	  resultat	  

skiljer	  sig	  från	  fotbollsspelare,	  där	  majoriten	  av	  fotbollsspelarna	  genomförde	  

träningen	  i	  syfte	  att	  minska	  skador	  (25).	  Det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  undersöka	  

ändring	  av	  namnet	  på	  skadeförebyggande	  träningen	  skulle	  kunna	  öka	  

compliance	  till	  träningen.	  

	  

4.5 Upplevda skadeförebyggande åtgärder 

	  

Atleterna	  upplevde	  att	  specifikationer	  och	  restriktioner	  på	  träning	  är	  viktigt	  för	  

att	  minska	  skaderisken.	  Fri	  sparring	  ledde	  oftast	  till	  skador.	  När	  UFC	  köptes	  av	  

två	  affärsmän	  var	  det	  just	  restriktioner	  och	  specifikationer	  som	  infördes	  i	  det	  

tidigare	  tävlingsformatet.	  Syftet	  var	  att	  göra	  sporten	  mer	  tittarvänlig	  genom	  att	  

prioritera	  atletens	  hälsa	  och	  säkerhet	  (3).	  Atleterna	  i	  denna	  studie	  applicerade	  

samma	  koncept	  kring	  säkerhet	  vid	  träningarna	  genom	  att	  para	  ihop	  personer	  

efter	  liknade	  erfarenheter	  och	  viktklass,	  samt	  lägga	  till	  specifika	  uppgifter	  under	  

träningen.	  Genom	  att	  schemalägga	  obligatoriska	  vilodagar	  mellan	  träningar	  med	  

slag	  mot	  huvudet	  upplevdes	  att	  skador	  mot	  huvudet	  minskades.	  Hjärnvila	  brukar	  
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oftast	  var	  steg	  nummer	  ett	  vid	  återhämtning	  efter	  en	  hjärnskada,	  men	  det	  kan	  

även	  vara	  en	  preventiv	  metod	  för	  att	  minska	  risken	  för	  en	  hjärnskada	  (10).	  	  

	  

4.6 Önskad förändring 

Atleterna	  ansåg	  att	  skadeförebyggande	  träning	  var	  något	  som	  skulle	  vara	  bra	  att	  

införa	  utöver	  den	  vanliga	  träningen.	  I	  ett	  idealfall	  skulle	  cirka	  fyra	  timmar	  per	  

vecka	  läggas	  på	  skadeförebyggande	  träning.	  Atleterna	  hade	  haft	  många	  skador	  i	  

nedre	  extremiteterna	  som	  grundat	  sig	  på	  inskränkt	  rörlighet.	  Skador	  på	  nedre	  

extremiteter	  kräver	  också	  en	  längre	  rehabiliteringstid	  (22).	  Därför	  skulle	  det	  

vara	  relevant	  med	  effektiva	  preventionsstrategier	  för	  att	  undvika	  dessa	  så	  som	  

styrketräning	  i	  kombination	  med	  rörlighetsträning.	  

	  

4.7 Metoddiskussion 

	  

Studien	  hade	  en	  kvalitativ	  ansats	  med	  semistrukturerade	  intervjuer.	  Valet	  av	  

metod	  motiveras	  av	  att	  undersöka	  och	  få	  en	  djupare	  förståelse	  kring	  atleternas	  

subjektiva	  upplevelser	  och	  erfarenheter	  kring	  skador,	  riskfaktorer	  för	  skador	  

och	  skadeförebyggande	  träning.	  Målet	  med	  den	  valda	  metoden	  var	  att	  få	  en	  

bättre	  bild	  av	  en	  elitutövande	  mma	  atlets	  perspektiv	  på	  ämnet	  och	  att	  resultatet	  

förhoppningsvis	  skulle	  vara	  en	  grund	  för	  framtida	  forskning	  inom	  sporten.	  	  

Arbetet	  skrevs	  självständigt,	  vilket	  innebar	  att	  all	  data	  samlades	  in	  på	  egen	  hand.	  

Detta	  hade	  både	  för-‐	  och	  nackdelar.	  Eftersom	  alla	  intervjuer	  genomfördes	  av	  en	  

och	  samma	  person,	  kunde	  författaren	  ständigt	  justera	  sina	  intervjuer	  för	  att	  

generera	  en	  bred	  information	  om	  ämnet	  från	  informanterna.	  Målet	  var	  att	  ha	  en	  

minimal	  styrning	  och	  låta	  informanterna	  tala	  fritt	  utan	  att	  påverka	  svaren	  i	  

någon	  riktning.	  	  

Det	  är	  viktigt	  att	  ha	  en	  god	  trovärdighet	  av	  resultaten,	  därför	  påbörjades	  

analysprocessen	  med	  att	  en	  extern	  forskare	  som	  identifierade	  meningsbärande	  

enheter	  i	  den	  första	  analys	  enheten	  separat	  från	  författaren.	  Dessa	  jämfördes	  och	  

diskuterades	  tills	  konsensus	  uppnåddes	  innan	  analysprocessen	  fortskred.	  För	  att	  

öka	  trovärdigheten	  ytterligare	  har	  citat	  använts	  i	  resultatdelen	  för	  att	  styrka	  

resultaten.	  Resultatet	  grundade	  sig	  på	  atleternas	  erfarenheter	  och	  upplevelser	  
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kring	  skador,	  riskfaktorer	  och	  skadeförebyggande	  träning.	  Samtliga	  atleter	  var	  

aktiva	  inom	  samma	  kampsportförening	  med	  en	  variation	  i	  ålder	  och	  stadier	  i	  

karriären.	  Två	  av	  atleterna	  hade	  avslutat	  sin	  karriär	  och	  reflekterade	  tillbaka	  

med	  nya	  ögon	  och	  perspektiv	  på	  sin	  aktiva	  karriär.	  En	  svaghet	  i	  studien	  var	  att	  

inga	  kvinnor	  inkluderades,	  eftersom	  de	  dels	  inte	  uppfyllde	  inklusionkriterierna	  

och	  dels	  för	  att	  det	  är	  en	  mansdominerad	  sport	  och	  de	  flesta	  tidigare	  studier	  har	  

gjorts	  på	  män.	  Ännu	  en	  svaghet	  i	  studien	  var	  att	  resultatet	  enbart	  baserades	  på	  

fem	  intervjuer	  och	  att	  atleterna	  hade/var	  aktiva	  inom	  en	  och	  samma	  mma-‐

förening.	  Dessutom	  gjordes	  studien	  av	  endast	  en	  person,	  vilket	  kan	  ha	  färgat	  

analysen	  av	  resultatet.	  	  	  

	  

4.8 Klinisk betydelse och framtida forskning 

	  

Studien	  lyfter	  fram	  vilka	  skador	  som	  är	  vanligast	  och	  allvarligast	  inom	  sporten	  

mma.	  Dessutom	  framhäver	  studien	  hur	  och	  varför	  dessa	  skador	  uppkommer.	  

Detta	  blir	  väsentligt	  eftersom	  preventionsstrategier	  bygger	  på	  förståelse	  kring	  

uppkomsten	  av	  skador.	  Atleterna	  har	  haft	  en	  stor	  framgång	  genom	  att	  ha	  

restriktioner	  och	  specifikationer	  på	  träningen,	  där	  skaderisken	  är	  högst.	  De	  har	  

även	  upplevt	  att	  skadeförebyggande	  träning	  har	  en	  betydande	  effekt	  vid	  

minskning	  av	  skador.	  Men	  trots	  detta	  har	  skadeförebyggande	  träning	  inte	  

prioriteras	  av	  individerna	  utan	  fokus	  har	  varit	  på	  mma	  träningen.	  Förklaringen	  

har	  varit	  att	  det	  inte	  är	  tillfredställande	  eftersom	  det	  är	  roligare	  att	  utöva	  

sporten,	  men	  också	  för	  att	  man	  inte	  får	  någon	  snabb	  belöning.	  	  

	  

För	  framtida	  studier	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  veta	  om	  skadeförebyggande	  

träning	  kan	  implementeras	  genom	  att	  ändra	  fokus	  från	  skadeförebyggande	  

träning	  till	  sportspecifik	  träning.	  Det	  skulle	  också	  vara	  intressant	  ifall	  det	  gjordes	  

liknade	  studier	  som	  involverade	  elitutövande	  mma	  atleter	  från	  olika	  klubbar	  

både	  nationellt	  och	  internationellt.	  Det	  skulle	  dessutom	  vara	  av	  värde	  att	  få	  ett	  

kvinnligt	  perspektiv	  på	  ämnet	  och	  se	  på	  vilka	  sätt	  det	  skiljer	  sig	  och	  liknar	  

mannens	  upplevelse	  av	  sporten.	  
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4.9 Konklusion 

	  

Skaderisken	  är	  stor,	  kunskapen	  om	  träning	  vid	  mma	  är	  bristfällig	  och	  det	  finns	  

en	  brist	  i	  compliance	  till	  förebyggande	  träning.	  Ökad	  utbildning	  om	  skador,	  

träning,	  riskfaktorer	  och	  skadeförebyggande	  träning	  skulle	  kunna	  minska	  

skadorna	  vid	  mma.	  	  	  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 
 

-‐ Förnamn: 

-‐ Efternamn: 

-‐ Kön: 

-‐ Ålder: 

-‐ Träningserfarenhet (tid): 

-‐ Viktklass 

-‐ Träningspass/vecka 

-‐ Tidigare skador innan mma 

-‐ Mobilnummer: 

-‐ Email: 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide 
 

• Hur vanligt är de med skador inom mma? 

• Vad för risker upplever du finns med utövning av mma? 

• Har du haft några skador? Iså fall vilka? 

-‐ Vad ledde till skadan? 

-‐ Hur gick rehabiliteringen till? 

 

• Gör ni något i dagsläget för att minska risken för skador? 

-‐ Hur?  

-‐ Tid? 

-‐ Enskilt/gemensamt? 

• Varför startade du med skadeförbyggande träning? (Alternativ: varför inte) 

 

• Hur påverkar sporten ditt övriga liv? 

 

• Finns det något mer som du vill berätta som jag inte frågat om? 
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Bilaga 3 

	  
Mail	  
	  
Hej!	  
	  
Mitt	  namn	  är	  Levent	  Sel	  och	  studerar	  på	  Fysioterapeutprogrammet	  vid	  Uppsala	  
universitetet.	  	  
	  
Jag	  studerar	  min	  sista	  termin	  på	  programmet	  och	  gör	  ett	  examensarbete	  om	  
mma-‐atleters	  upplevelser	  och	  erfarenheter	  av	  skador	  och	  skadeförebyggande	  
träning	  inom	  sporten.	  	  
	  
För att kunna genomföra mitt arbete önskar jag intervjua 5 av era medlemmar och 
behöver därför ett godkännande från er sida. 
 
Informanternas identitet kommer skyddas genom att enbart jag och eventuellt andra 
forskare kommer ha tillgång till intervjuerna. 
 
Tack i förhand! 
 
Mvh, 
 
Levent Sel 
+46704790280 
lvnt.sel@gmail.com 
 
Margareta	  Emtner	  
margareta.emtner@medsci.uu.se 
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Bilaga 4 

	  
	  
Informationsbrev	  och	  samtycke	  
 
Syftet med den här studien är att undersöka elitutövande mma atleters erfarenheter 

och upplevelser kring skadeförebyggande träning, samt undersöka deras erfarenheter 

om riskfaktorer/skador i sporten.  Insamling av data kommer gå till genom 

semistrukturerade intervjuer dvs. jag kommer intervjua er ca 30 min inom områden så 

som elitträning, mma och skador. 

 

Det är frivilligt att delta och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande när som helst 

utan att behöva ange orsak.  

Konfidentialitet kommer att garanteras genom att enbart jag och eventuellt andra 

forskare kommer att ha tillgång till intervjuerna.  

 

Jag bekräftar härmed mottagandet av denna information. Jag samtycker även att delta 

i studien. 

 

Datum: 

 

Underskrift: 

 

 

Levent Sel 
+46704790280 
lvnt.sel@gmail.com 
 
Margareta	  Emtner	  
margareta.emtner@medsci.uu.se 
	  


