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1 Inledning 
Detta är en kvalitativ studie som syftar till att kartlägga tekniska och taktiska moment hos 
några av Europas främsta Judo utövare, i kategorin herr junior -60 kg (-20 år). Fyra utövare 
från fyra olika nationer har studerats: Tyskland, Ukraina, Georgien och Sverige. 

 

 2  Bakgrund 
Internationell elitjudo innefattar flera olika tekniska och taktiska moment. Det finns anledning 
att tro att tekniskt och taktiskt rörelsemönster/beteende varierar mellan nationer, viktklasser, 
och individer. Det är alltså av intresse att söka kartlägga variationen mellan olika stilar, såväl 
tekniskt som taktiskt. Judons lättvikt (-60 kg) bedöms ofta som en aktionsrik viktklass som 
präglas av snabbhet och teknisk skicklighet. 

 

 3 Syfte 
Detta arbete syftar till att analysera, kategorisera och sammanställa karaktär (teknik), täthet 
och effektivitet i attack hos fyra elitaktiva europeiska junior lättviktare. 
 
Det bör nämnas att endast attackmönstret presenteras men att analysen även berör 

försvarsaspekterna med. Pga begränsande faktorer kommer försvarsmönstret presenteras i 

ytterligare ett arbete, för att ytterligare komplettera helhetsbilden. 

 

4 Frågeställning 
Vilka attack respektive försvarssituationer uppträder? Varierar attackernas och försvarens 
karaktär, täthet och effektivitet mellan individer och/eller nationer? 

 

5 Metod 
Grunden till detta arbete bygger på ett omfattande variabelsystem som byggts upp i 
programmet Interplay Sports Analyzer (Norge). Variabelsystemet kategoriserar händelser i 
matchen som sedan taggas (registreras av analytikern) i realtid, justeras (korrigeras) och 
lagras automatiskt i programmets databas. Programmet har en funktion som kallas showroom 
där insamlad data presenteras under variabelsystemets olika kategorier. Med hjälp av denna 
funktion har jag kunnat räkna fram statistik över olika händelser.  

Fyra elitaktiva juniorer från fyra olika nationer (Ukraina, Georgien, Tyskland och Sverige) 
har analyserats. Samtliga fyra rankades vid analystillfället bland dem 10 bästa i Europa. Alla 
utom den Svenske utövaren bland dem 5 bästa.  

I figur 1 visas hur variabelsystemet byggdes upp. 
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Fig 1 – Variabelsystemet skapas 

Det färdiga variabelsystemet hade följande struktur: 

• Aktion 
Attack, Försvar, Kontring, Varning 

• Teknik 
Drop, Plock/Lyft, Fotsvep, Stor Framåt, Stor Bakåt, NW (markbrottning) 

• Sida 
Höger, Vänster 

• Tid 
1 min, 2 min, 3 min, 4 min, GS (golden score) 

• Utfall plus 
Ingen Poäng, Nära Poäng, 3p, 5p, 7p, 10p 

• Utfall minus 
Ingen Poäng, Nära Poäng, -3p, -5p, -7p, -10p 
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I figur 2 visas hur variabelsystemet tillämpas i realtid (Capture – taggning). I detta steg av 
analysen har endast aktiv (athlete), aktion och teknik situationer registrerats.  
I figur 3 visas hur de taggade situationerna sedan analyserats närmare. 

Fig 2 – Situationerna taggas (registreras) i realtid 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3 – Situationerna analyseras i efterhand efter variabelsystemet 
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I figur 4 visas hur insamlad data sorteras i programmets Showroom funktion. 

 
Fig 4 – Analysdata sorteras och presenteras 

 

 

 

6 Resultat 

 

 

6.1 Attackens täthet 

För att bestämma attackens täthet registrerades de fyra spelarnas utförda attacker över fyra 
matcher vardera. Attacker per min (1,2,3,4) samt totala antalet attacker. Kontringsförsök 
räknades bort och presenteras senare under en egen rubrik. I figur 5 visas resultatet av 
analysen. 



Fig 5 – Attackens täthet (Attacker/min) fyra st elitutövare över fyra matcher 

 

 
Statistiken visar ingen signifikant skillnad mellan UKR, GER och SWE i totala antalet 
attacker över fyra matcher. Däremot kan vi se en klar skillnad mellan den Georgiske utövaren 
och övriga. Georgiern attackerar betydligt mindre totalt. Tittar vi på statis
matchminuterna attackerar samtliga utövare utom Georgiern 
minuten. SWE och UKR visar en liknande progression från första till sista minuten medan 
GER och GEO har en förhållandevis hög attackfrekvens i 2:a minute
utövaren har gått till golden score (förlängning).

 

 

6.2 Attackens effektivitet –

För att bestämma attackens effektivitet användes fem kvantitativa variabler (3p, 5p, 7p, 10p 
och ”ingen poäng”). I figur 6, 7, 8 och 9
attacker för respektive utövare. I denna kategori har även kontringar tagits med.
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Statistiken visar ingen signifikant skillnad mellan UKR, GER och SWE i totala antalet 
attacker över fyra matcher. Däremot kan vi se en klar skillnad mellan den Georgiske utövaren 
och övriga. Georgiern attackerar betydligt mindre totalt. Tittar vi på statistiken över de olika 
matchminuterna attackerar samtliga utövare utom Georgiern mest under 4:e och sista 
minuten. SWE och UKR visar en liknande progression från första till sista minuten medan 
GER och GEO har en förhållandevis hög attackfrekvens i 2:a minuten. Endast den Georgiske 
utövaren har gått till golden score (förlängning). 

– Poängutfall 

För att bestämma attackens effektivitet användes fem kvantitativa variabler (3p, 5p, 7p, 10p 
, 7, 8 och 9 visas attackens effektivitet som utfall i poäng

. I denna kategori har även kontringar tagits med. 

3 min 4 min GS Total

Attackens täthet (Attacker/min)
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GS=Golden Score 

Statistiken visar ingen signifikant skillnad mellan UKR, GER och SWE i totala antalet 
attacker över fyra matcher. Däremot kan vi se en klar skillnad mellan den Georgiske utövaren 
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Fig 6 – Den Ukrainske utövarens Poäng

 

 

 

Fig 7 – Den Georgiske utövarens poäng
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Fig 8 – Den Tyske utövarens poängutfall
 

Fig 9 – Den Svenske utövarens poängutfall
 

Statistiken visar tydligt en skillnad mellan den Georgiske utövaren och övriga, där Georgen 
har ett procentuellt poängutfall på 33%
resp 22% (GER). Tysken och Georgen är dem enda som tar poäng i samtliga matchminuter 
och Georgen är den enda utövare som gått till förlängning. Slutligen kan konstateras att SWE, 
UKR och GER alla är mest aktiva samt mest effektiva i andra halvan av matchen
är Aktivitets och effektivitetsmässigt mer jämn över hela matchen.
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Statistiken visar tydligt en skillnad mellan den Georgiske utövaren och övriga, där Georgen 
har ett procentuellt poängutfall på 33%. Övriga utövare har ett utfall på 11 (SWE), 15 (UKR) 
resp 22% (GER). Tysken och Georgen är dem enda som tar poäng i samtliga matchminuter 
och Georgen är den enda utövare som gått till förlängning. Slutligen kan konstateras att SWE, 
UKR och GER alla är mest aktiva samt mest effektiva i andra halvan av matchen
är Aktivitets och effektivitetsmässigt mer jämn över hela matchen. 
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Statistiken visar tydligt en skillnad mellan den Georgiske utövaren och övriga, där Georgen 
. Övriga utövare har ett utfall på 11 (SWE), 15 (UKR) 

resp 22% (GER). Tysken och Georgen är dem enda som tar poäng i samtliga matchminuter 
och Georgen är den enda utövare som gått till förlängning. Slutligen kan konstateras att SWE, 
UKR och GER alla är mest aktiva samt mest effektiva i andra halvan av matchen medan GEO 
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6.3 Attackens karaktär – Specifik teknik grupp

Bedömningen av attackens karaktär gjordes med hjälp av sju variabler och måste ses som 
kvalitativ. För att närmare förstå de olik

• Droptekniker – Utövaren ”droppar” under motståndarens 
tyngdpunkt genom att förflytta 
position till en knästående, sittande eller liggande 
position. Många klassiska kasttekniker 
tävlingsjudo i dropform inte minst i lättviktsklasserna.
 
 

• Lyft och Plocktekniker – 
kastutföranden men pga att plock och lyfttekniker ofta 
uppträder i kombination med varandra (plock leder till 
lyft osv) har dem placerats som en kategori. Principen för 
plocktekniker är att utövaren bryter motståndarens balans 
och blockerar (plockar) ett eller två ben i kastutförandet. 
Lyfttekniker kännetecknas av att utövaren sjunker under 
motståndarens tyngdpunkt och lyfter dennes 
luften för att sedan kasta. 
 

• Stora framåt tekniker – Klassiska stående tekniker där 
utövaren vänder ryggen till motståndaren eller roterar in 
och kastar i riktning framåt. Som tidigare nämnts kan 
samma specifika teknik utföras som stående 
eller knästående/sittande (Drop). Stora framåt tekniker är 
vanligare i tyngre viktklasser och förhållandevis mindre 
vanliga i lättare viktklasser.
 

• Stora bakåt tekniker – Stående tekniker där motståndaren 
kastas bakåt. Oftast  blockerar/svep
motståndarens ben med sitt eget ben och kastar i riktning 
rakt eller snett bakåt. Det som skiljer denna kategori från 
fotsvep är att Stora bakåt tekniker ofta är kraftfullare och 
större rörelser.  
 

• Fotsvep – Alla små fot/benkast där ut
undan en eller båda motståndarens fötter. Denna typ av 
tekniker är ofta små rörelser med stora inslag av timing.
 
 
 

Specifik teknik grupp 

Bedömningen av attackens karaktär gjordes med hjälp av sju variabler och måste ses som 
kvalitativ. För att närmare förstå de olika teknikkategorierna ges här en kortare förklaring:

Utövaren ”droppar” under motståndarens 
tyngdpunkt genom att förflytta  kroppen från en stående 
position till en knästående, sittande eller liggande 

. Många klassiska kasttekniker utförs i dagens 
tävlingsjudo i dropform inte minst i lättviktsklasserna. 

 Är egentligen två olika 
kastutföranden men pga att plock och lyfttekniker ofta 
uppträder i kombination med varandra (plock leder till 

acerats som en kategori. Principen för 
plocktekniker är att utövaren bryter motståndarens balans 
och blockerar (plockar) ett eller två ben i kastutförandet. 
Lyfttekniker kännetecknas av att utövaren sjunker under 
motståndarens tyngdpunkt och lyfter dennes kropp upp i 

 

Klassiska stående tekniker där 
utövaren vänder ryggen till motståndaren eller roterar in 
och kastar i riktning framåt. Som tidigare nämnts kan 
samma specifika teknik utföras som stående (Stor framåt) 
eller knästående/sittande (Drop). Stora framåt tekniker är 
vanligare i tyngre viktklasser och förhållandevis mindre 
vanliga i lättare viktklasser.  

Stående tekniker där motståndaren 
kastas bakåt. Oftast  blockerar/sveper utövaren något av 
motståndarens ben med sitt eget ben och kastar i riktning 
rakt eller snett bakåt. Det som skiljer denna kategori från 
fotsvep är att Stora bakåt tekniker ofta är kraftfullare och 

Alla små fot/benkast där utövaren sveper 
undan en eller båda motståndarens fötter. Denna typ av 
tekniker är ofta små rörelser med stora inslag av timing. 

10 

Bedömningen av attackens karaktär gjordes med hjälp av sju variabler och måste ses som 
a teknikkategorierna ges här en kortare förklaring: 



• Newaza (Markbrottning) 
rygg), armlås (bryta på armbågsleden) eller h
av taktiska utövare för att fördriva tid. Rullningar blir då vanligt förekommande trots 
att dessa inte ger poäng (som i t.ex brottning). Då syftet alltså int alltid är att ta poäng i 
mattan kan attacker och försvarss
 

• Kontringar – Dvs när utövaren först blir attackerad av motståndaren och kontrar/tar 
över tekniken till sin fördel. Kontringar i olika kombinationer och med stor 
komplexitet är mycket vanligt och mycket svårbedömt i internation
 

I figur 10, 11, 12 och 13 visas sammanställningen av analysen av respektive utövare efter 
ovan nämnda kategorier. Detta ger en bild av attackens karaktär.

Fig 10 – Attack karaktär UKR 

Fig 11 – Attack karaktär GEO 
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Newaza (Markbrottning) – Poäng kan fås genom fasthållning (hålla motståndaren på 
rygg), armlås (bryta på armbågsleden) eller halslås (strypning). Newaza används ofta 
av taktiska utövare för att fördriva tid. Rullningar blir då vanligt förekommande trots 
att dessa inte ger poäng (som i t.ex brottning). Då syftet alltså int alltid är att ta poäng i 
mattan kan attacker och försvarssituationer vara svårbedömda. 

Dvs när utövaren först blir attackerad av motståndaren och kontrar/tar 
över tekniken till sin fördel. Kontringar i olika kombinationer och med stor 
komplexitet är mycket vanligt och mycket svårbedömt i internationell topjudo.

I figur 10, 11, 12 och 13 visas sammanställningen av analysen av respektive utövare efter 
ovan nämnda kategorier. Detta ger en bild av attackens karaktär. 
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Poäng kan fås genom fasthållning (hålla motståndaren på 
alslås (strypning). Newaza används ofta 

av taktiska utövare för att fördriva tid. Rullningar blir då vanligt förekommande trots 
att dessa inte ger poäng (som i t.ex brottning). Då syftet alltså int alltid är att ta poäng i 

Dvs när utövaren först blir attackerad av motståndaren och kontrar/tar 
över tekniken till sin fördel. Kontringar i olika kombinationer och med stor 

ell topjudo. 

I figur 10, 11, 12 och 13 visas sammanställningen av analysen av respektive utövare efter 
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Fig 12 – Attack karaktär GER 

 

Fig 13 – Attack karaktär SWE 

 

Återigen kan vi se att den Georgiske utövaren skiljer sig från mängden. UKR, GER och SWE 
har ett attackmönster som till stor del bygger på dropattacker
attackregister. Med tidigare vetskap om at
minst men jämnast sett under hela matchtiden. GEO hade också högst effektivitet, vilket kan 
kopplas till att han rör sig inom tre attackkategorier (Drop,, Plock/Lyft, St Framåt). Det bör 
dock nämnas att i en mer djupgående analys där även specifika tekniker bedöms finns en stor 
chans att ytterligare karaktärsskillnader skulle träda fram. Den Svenske utövaren är smalast i 
registret med fyra registrerade attackkategorier och högst procentandel i en enskild kateg
Ukrainaren skiljer sig genom att röra sig i samtliga sex attackkategorier, samt flest attacker i 
markbrottning (NW). 
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Återigen kan vi se att den Georgiske utövaren skiljer sig från mängden. UKR, GER och SWE 
har ett attackmönster som till stor del bygger på dropattacker medan GEO har ett bredare 
attackregister. Med tidigare vetskap om attackens täthet vet vi också att GEO attackerade 
minst men jämnast sett under hela matchtiden. GEO hade också högst effektivitet, vilket kan 
kopplas till att han rör sig inom tre attackkategorier (Drop,, Plock/Lyft, St Framåt). Det bör 

mer djupgående analys där även specifika tekniker bedöms finns en stor 
chans att ytterligare karaktärsskillnader skulle träda fram. Den Svenske utövaren är smalast i 
registret med fyra registrerade attackkategorier och högst procentandel i en enskild kateg
Ukrainaren skiljer sig genom att röra sig i samtliga sex attackkategorier, samt flest attacker i 
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Återigen kan vi se att den Georgiske utövaren skiljer sig från mängden. UKR, GER och SWE 
medan GEO har ett bredare 

tackens täthet vet vi också att GEO attackerade 
minst men jämnast sett under hela matchtiden. GEO hade också högst effektivitet, vilket kan 
kopplas till att han rör sig inom tre attackkategorier (Drop,, Plock/Lyft, St Framåt). Det bör 

mer djupgående analys där även specifika tekniker bedöms finns en stor 
chans att ytterligare karaktärsskillnader skulle träda fram. Den Svenske utövaren är smalast i 
registret med fyra registrerade attackkategorier och högst procentandel i en enskild kategori. 
Ukrainaren skiljer sig genom att röra sig i samtliga sex attackkategorier, samt flest attacker i 
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6.4 – Attackmönster (Täthet 

Vi har nu berört attackens täthet, attackens effektivitet och attackens karakt
ännu klarare bild av de fyra utövarnas attackmönster
relation till varandra. Hur ofta attackerar X?, Vilken typ av attack attackerar X med?, Hur hög 
är effektiviteten i respektive attackkategori? I f
Effektiviteten bedöms efter 2 kvantitativa (poäng
variabel. 

Fig 14 – Den ukrainske utövarens attackmönster (karaktär

Fig 15 – Den Georgiske utövarens attackmönster (karaktär
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Attackmönster (Täthet – Karaktär – Effektivitet) 

Vi har nu berört attackens täthet, attackens effektivitet och attackens karaktär. För att få en 
ännu klarare bild av de fyra utövarnas attackmönster måste statistiken samlas och ställas i 
relation till varandra. Hur ofta attackerar X?, Vilken typ av attack attackerar X med?, Hur hög 
är effektiviteten i respektive attackkategori? I figur 14, 15, 16 och 17 redovisas detta. 
Effektiviteten bedöms efter 2 kvantitativa (poäng-ingen poäng) och en kvalitativ (nära poäng) 
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är. För att få en 
måste statistiken samlas och ställas i 

relation till varandra. Hur ofta attackerar X?, Vilken typ av attack attackerar X med?, Hur hög 
redovisas detta. 

ingen poäng) och en kvalitativ (nära poäng) 

 

 

Close

Score

No Score

Close

Score

No Score



Fig 16 – Den Tyske utövarens attackmönster (karaktär

Fig 17 – Den Svenske utövarens attackmönster (karaktär

 

 

En gemensam nämnare för UKR, GER och SWE var att den attacken som utfördes oftast inte 
var den som var mest effektiv. Här skilde sig GEO ingen från dem övriga. Denna statistik ger 
en klar bild över utövarnas respektive styrkor och svagheter i attackmönstre

Ytterligare en faktor som studerades var vilket håll (sida) utövaren attackerade åt. 
visas den totala fördelningen mellan höger och vänster attacker och i figur 19, 20, 21 och 22 
indelat under de olika attackkategorierna.
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En gemensam nämnare för UKR, GER och SWE var att den attacken som utfördes oftast inte 
Här skilde sig GEO ingen från dem övriga. Denna statistik ger 

en klar bild över utövarnas respektive styrkor och svagheter i attackmönstret. 

Ytterligare en faktor som studerades var vilket håll (sida) utövaren attackerade åt. 
visas den totala fördelningen mellan höger och vänster attacker och i figur 19, 20, 21 och 22 
indelat under de olika attackkategorierna. 
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En gemensam nämnare för UKR, GER och SWE var att den attacken som utfördes oftast inte 
Här skilde sig GEO ingen från dem övriga. Denna statistik ger 

Ytterligare en faktor som studerades var vilket håll (sida) utövaren attackerade åt. I figur 18 
visas den totala fördelningen mellan höger och vänster attacker och i figur 19, 20, 21 och 22 
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 Fig 18 – Höger – vänster fördelning

Fig 19 – UKR - Höger – vänster attacker indelat i attackkategorierna
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Fig 20 – GEO - Höger – vänster attacker indelat i attackkategorierna

Fig 21 – GER - Höger – vänster attacker indelat i attackkategorierna

 

Fig 22 – SWE - Höger – vänster attacker indelat i attackkategorierna
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Vi kan nu se tydligt vilken sida respektive utövare går åt. När man pratar om vilken sida en 
aktiv är handlar det om vilken kroppshalva (hö/vä) den aktive går fram med. Bland dessa fyra 
kan man tydligt se att GER och UKR är utpräglade höger brottare och att SWE är 
vänsterbrottare. Samtliga dessa tre visar en stark tend
från utgångsläget (position hö – attack vä). GEO följer också detta mönster men attackerar i 
en kategori (Stor framåt) åt båda hållen. Detta fenomen är inte helt ovanligt på elitnivå trots 
att det i det här fallet är väldigt jämt fördelat mellan höger och vänster (60%

7 Sammanfattande diskussion
Efter att ha sammanställt statistiken har jag
analyserade egenskaperna Attacktäthet, 
(Hö/Vä) presenteras som pedagogiskt verktyg eller grafisk illustration över en utövares 
styrkor och svagheter. Det index som ligger till grund för ber
 
 
Förklaringar:  Attacktäthet
     Attackeffektivitet
  Hö resp Vä attacker (%)

Index (I):  ATI =  
                            

 
 Nedan presenteras två exempel (fig 22, 23

Fig 22 – Attackmönsterprofil – UKR -60kg
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Vi kan nu se tydligt vilken sida respektive utövare går åt. När man pratar om vilken sida en 
aktiv är handlar det om vilken kroppshalva (hö/vä) den aktive går fram med. Bland dessa fyra 

att GER och UKR är utpräglade höger brottare och att SWE är 
vänsterbrottare. Samtliga dessa tre visar en stark tendens till att ofta attackera åt motsatt håll 

attack vä). GEO följer också detta mönster men attackerar i 
kategori (Stor framåt) åt båda hållen. Detta fenomen är inte helt ovanligt på elitnivå trots 

att det i det här fallet är väldigt jämt fördelat mellan höger och vänster (60%-40%). 

iskussion 
manställt statistiken har jag skapat en attack mönsterprofil där de tre 

Attacktäthet, Attackeffektivitet och Attackkaraktär samt sida 
om pedagogiskt verktyg eller grafisk illustration över en utövares 
Det index som ligger till grund för beräkningen bygger på enkla 

Attacktäthet (AT) = attacker/tot matchmin  Referensvärde (10p) 
Attackeffektivitet (AE) = Poäng/antal attacker Referensvärde (10p) = 45%
Hö resp Vä attacker (%)  Inget ref värde 

 AT  x 10 AEI =  AE  x 10 
              3             45 

(fig 22, 23): 
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Fig 23 – Attackmönsterprofil – GEO -60kg

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det fanns klara karaktärsskillnader främst mellan 
den Georgiske utövaren och övriga tre

7.1 Attacktäthet 

Det framgick av statistiken att Svens
Tyskens attacktäthet liknar Svensken
Svensken och Ukrainaren hade nästintill samma 
matchminuten medan tysken tenderar att ha en aktiv 2:a min och en stark finish (4:e min). 
Samtliga utom Georgen var attackmässigt mest
attackerade lite i sista. Detta kan tyda
går offensivt (attackerar rel mycket) samt ett välutvecklat
skicklig på att hålla de poäng han tar.

7.2 Attackeffektivitet 

Spridningen var jämn och stor. Svensken har lägst effektivitet (11%
(33%). Detta är intressant då vi vet att dessa två representerar högsta (GEO) och Lägsta 
(SWE) värdet i attacktäthet. En s
är att Juniorerna attackerar mer men tar mindre poäng än seniorerna. En annan tes är att 
Svenska judoka är tekniskt välutbildade men fysiskt underlägsna. Båda dessa teser bekräftas 
enligt mig delvis av den statistik som presenteras här.
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det fanns klara karaktärsskillnader främst mellan 
den Georgiske utövaren och övriga tre. 

Det framgick av statistiken att Svensken attackerar mest och Georgen minst. Ukrainarens och 
Tyskens attacktäthet liknar Svenskens. Endast några få attacker skilde dem åt. Intressant är att 
Svensken och Ukrainaren hade nästintill samma stigande progression från 1:a till 4:e 
matchminuten medan tysken tenderar att ha en aktiv 2:a min och en stark finish (4:e min). 

attackmässigt mest aktiva i sista minuten medan Georgen istället 
kan tyda på en hög effektivitet dvs att han ofta tar poäng när han 

kerar rel mycket) samt ett välutvecklat taktisk kunnande dvs att han är 
skicklig på att hålla de poäng han tar. 

Spridningen var jämn och stor. Svensken har lägst effektivitet (11%) och Georgiern högst 
(33%). Detta är intressant då vi vet att dessa två representerar högsta (GEO) och Lägsta 

spekulativ men erfarenhets/intrycksmässigt väl understödd
attackerar mer men tar mindre poäng än seniorerna. En annan tes är att 

Svenska judoka är tekniskt välutbildade men fysiskt underlägsna. Båda dessa teser bekräftas 
enligt mig delvis av den statistik som presenteras här. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det fanns klara karaktärsskillnader främst mellan 
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matchminuten medan tysken tenderar att ha en aktiv 2:a min och en stark finish (4:e min). 

medan Georgen istället 
på en hög effektivitet dvs att han ofta tar poäng när han 
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) och Georgiern högst 
(33%). Detta är intressant då vi vet att dessa två representerar högsta (GEO) och Lägsta 

väl understödd tes 
attackerar mer men tar mindre poäng än seniorerna. En annan tes är att 

Svenska judoka är tekniskt välutbildade men fysiskt underlägsna. Båda dessa teser bekräftas 
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7.3 Attack karaktär och sida 

Man har ofta och länge pratat om att attackmönstret varierar över viktklasserna. Flera nationer 
har med framgång använt viktklassansvariga tränare/coacher pga att man anser att skillnaden 
är så pass stor rörelsemässigt. Jag tycker att det i detta arbete tydligt framgår att variationen 
också är stor mellan individerna inom viktklassen. Gemensamma nämnare syns tydligt mellan 
samtliga fyra utövare i denna studie, men skillnader träder också fram, vilket är intressant och 
värt att analysera djupare. Dropteknikerna är överrepresenterade hos alla utom Georgen vilket 
troligen skulle bekräftas av samtliga erfarna tränare runt om i världen.  

Genom att kartlägga en utövares attacktäthet, attackeffektivitet, attackkaraktär och attacksida 
kan vi få en uppfattning om styrkor och svagheter. Om detta görs över tid och används som 
välutvecklat pedagogiskt verktyg (jämförelse och omsättning i praktiken) kan den som 
besitter grenspecifik och generell kunskap (tränare-aktiv-rådgivare osv) om tränings och 
prestationsprocessen optimera utvecklingen. 

 

Slutligen bör nämnas att detta endast är en del av ett större projekt. Här presenteras 
attackmönstret men i analysen finns även försvarsaspekterna med. Pga begränsande faktorer 
kommer försvarsmönstret presenteras i ytterligare ett arbete, för att ytterligare komplettera 
helhetsbilden. 

 


